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Wetsvoorstel medezeggenschap clienten zorgsector

Nieuwe service
vergadercentrum

Doel van de wetgeving
Het bevorderen van de kwaliteit van zorg door participatie van de patient. De participatie van de patient
geschiedt door de oprichting van een patientenadviesraad.

Service-koffer
Medio eind april gaat het vergadercentrum de service
voor de gasten / bezoekers uitbreiden met het introduceren van de service-koffer.
De service-koffer staat geheel gratis tot uw beschikking
en is standaard uitgerust met o.a. de volgende gebruiksartikelen:

Is de wetgeving voor ons ziekenhuis van belang?
Ja, ook ziekenhuizen vallen onder de wettelijke regeling, dus het IZB wordt ook verplicht een patientenadviesraad in te stellen.

schrijfblok A4 en A5
2 pennen
4 stiften
snelhechter
paperclips
nietmachine / nietjes
ontnieter
tape
correctievloeistof
perforator

Wat zijn de centrale thema's in de wet?
De verplichtingen uit de wettelijke regeling zijn zeer
stringent, indien de wet Ietteriijk in de praktijk wordt
toegepast. De instelling van een patientenadviesraad is
verplicht. Deze patientenadviesraad krijgt een aantal
bevoegdheden die in de wet staan opgesomd. Voorbeelden hiervan zijn: advisering in geval van een fusie,
opheffing, belangrijke wijzigingen in de organisatie, begrotingen, jaarrekening en instemmingsrecht met betrekking tot algemeen beleid ten aanzien van veiligheid,
gezondheid en hygiene, verbetering van de kwaliteit
van zorg.

potlood
gum
puntenslijper
Iiniaal
schaar
sheets + ramen
schrijfstift
wisdoekjes
pleisters

De inhoud van de koffer wordt voor en ná uw bezoek
aan het vergadercentrum gecontroleerd; dit in verband
met de volledigheid van de inhoud en om de continufteit
van de service te waarborgen..
We behouden ons het recht voor om u op sterk afwijkend gebruik van de gebruiksartikelen of schade aan
de koffer aan te spreken en deze kosten aan u door te
belasten.

Wanneer zal de wet ingevoerd worden?
De verwachting is dat de wet begin 1996 van kracht gaat
worden.
Het IZB neemt deel aan een experiment van het NZI;
wat houdt dat in?
Het NZI is door het ministerie van VWS benaderd om
drie experimenten met patientenadviesraden op te zetten. De doelstelling van het experiment luidt:
• welke condities zijn van wezenlijk belang om met
een patientenadviesraad te komen tot constructieve vormen van overleg en samenwerking;
• op welke wijze kan de adviesraad een goede bijdrage leveren aan de patientgerichtheid en de kwaliteitsbevordering in het ziekenhuis.

Wij willen u met de service-koffer als extra service van
het IZB vergadercentrum graag van dienst zijn, om uw
verblijf hier zo efficient en aangenaam mogelijk te laten
verlopen.
Het secretariaat van de Facilitaire Dienst brengt binnenkort een info-gids Litt voor het vergadercentrum. Met al
uw vragen, wensen en reserveringen kunt u eveneens
bij dit secretariaat terecht.

Secretariaat FD
Restaurant / vergadercentrum

Wanneer zal in het IZB de patientenadviesraad worden ingesteld?
Het aanzoeken van leden voor de adviesraad zal enige
tijd in beslag nemen. Verwacht wordt dat in mei met de
adviesraad van start kan worden gegaan.

toestel 8005
toestel 8275

Als vergadercentrum staan we graag voor u klaar om
op uw wensen in te kunnen gaan.
Tot ziens in ons vergadercentrum.

Nadere informatie over de wetgeving is verkrijgbaar bij
ondergetekende,

W. Godlewski,
Restauratievoorzieningen

mw. mr. Fieke Ammeraal,
bestuursassistent
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ren geleden heb ik serieus overwogen naar Zuid-Afrika
te emigreren.

Mijn naam is

Met mijn vak kon ik er zo terecht, mijn beste vriendin
woonde er, het klimaat is verrukkelijk en het is er, zoals
gezegd, erg mooi. Een tikje minder mooi helaas is het
racisme. En daar kan ik nou eenmaal moeilijk mee
leven.
In een systeem van "blankies" en "nie blankies" pas ik
gewoon niet. lk zal je een voorbeeldje geven. Tijdens
een van mijn vakanties gingen mijn vriendin, haar

Lynie Boer (50)
unithoofd
couveuseafdeling

Muziek:
Grootste
hekel aan:
Eten:
Uitgaan:
Hobby:

4111,

dienstmeisje Anne ("nie blankie") en ik een theesalon
binnen in Johannesburg. lk stapte nietsvermoedend de
zaak binnen, ging zitten en zag tot mijn verbazing Anne
wachten bij de ingang. Al gauw werd me duidelijk
gemaakt dat in dit soort gelegenheden het voorrecht
van "zitten" slechts is weggelegd voor blanken. Het
"staan" is een privilege van de zwarten.

blues, country & western, klassiek

oneerlijkheid, onrechtvaardigheid
mijn hobby
klassiek ballet, schouwburg, terrasje
kruiswoordpuzzels oplossen, lezen, handwerken
Zuid-Afrika: Kaapstad
Land:
Tijdschrift: Libelle
Eline Vere, L Couperus
Boek:
Algemeen Dagblad, 's zaterdags De
Krant:
Volkskrant
mijn vader
Man:
Audrey Hepburn
Vrouw:
wijn
Drank:

Of ik me happy voel in Brabant?
Na 23 jaar gewoond en gewerkt te hebben in Amsterdam was het best even wennen. Ten eerste miste ik het
uitgaansleven van onze hoofdstad, maar vooral ook de
"recht-voor-zijn-raapheid" van de Amsterdammers.
Brabanders zitten anders in elkaar, ze benaderen elkaar
wat omzichtiger zullen Diet gauw de waarheid in ie-

Weet je trouwens dat...

mands gezicht zeggen. Nee, dat gaat via allerlei omwegen en achterdeurtjes. En de beroemde jovialiteit en
gastvrijheid van de zuiderlingen? Valt best mee!

lk ben een type mens dat, ook al zou ik er Jaren woven,
nooit zou kunnen aarden in een land met dlt soort
"gewoonten".De tijden zijn veranderd, gelukkig ook in
Zuid-Afrika, en dit soort voorbeelden zijn eerder uitzondering dan regel aan het worden.

ik een liefhebber ben van mensen? Zonder mijn soongenoten, of beter gezegd zonder communicatie, zou ik
niet kunnen 'even. Weet je, als je met iemand van gedachten wisselt, hoor je altijd wel weer lets interessants.
Dat hoeft niet het geijkte nieuwtje te zijn hoor, het kan
ook gebeuren dat je door een goed gesprek een andere
kijk krijgt op bepaalde mensen of zaken. Je steekt er
altijd wel lets van op. Communicatie is mijn mentale
zuurstof zal ik maar zeggen.
Toch kan ik ook goed alleen zijn; ik leef alleen en dat
bevalt me uitstekend. Met mijn familie en een stet goede
vrienden binnen handbereik heb ik het echt naar mijn
zin.

Brabant is wel veel veiliger.
Je kunt tenminste hier nog als "vrouw alleen" zonder
enige doodsverachting 's avonds de straat op. In Amsterdam kun je dat wel vergeten.
Het heeft even geduurd voor ik kon aarden in het zuiden
maar nu zou ik er toch niet meer weg willen!

En geef dan nu maar het woord aan
Rian van Gool,
consultatief psych. verpleegkundige
Hanneke Kuijpers

Het maken van reizen is een van mijn favoriete bezigheden en de maanden die ik heb doorgebracht in
Zuid-Afrika, met name in Kaapstad, hebben toch wel de
meeste indruk op me gemaakt. De natuur is daar zo
overweldigend mooi, dat woorden tekort schieten. Ja-
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BGD WEST-BRABANT
heet voortaan
ARBODIENST W.-BRABANT

STRESS: wat kun je daar
als werkgever mee?
Een werknemer die overspannen thuis is, blijft in de
regel lange tijd uit de roulatie en komt niet zo makkelijk
terug in het arbeidsproces. Hulpverlenende instanties
zijn soms niet snel genoeg in hun dienstverlening en
spelen onvoldoende in op de rol van arbeid in het !even
van werkende clienten. Lange wachttijden en onduidelijke prognoses wekken bij werkgevers ergernis.
Een werknemer die gespannen of ongemotiveerd aan
het werk is, levert voor een werkgever eveneens problemen op. Veel werkgevers willen graag in een vroeg
stadium lets doen aan stress, overspannenheid en verminderde motivatie. Zij zijn enerzijds wettelijk verplicht
om een verzuimbeleid te voeren, maar zij hebben hier
anderzijds vooral ook belang bij, omdat de eerste 6
weken van het ziekteverzuim voor hun rekening zijn en
omdat ieder uur half werk, iedere storing, iedere ontevreden kiant geld kost.

Aiweer bijna een half jaar is de naam en het uiterlijk van
de BGD West-Brabant veranderd in Arbodienst WestBrabant.
Inhoudelijk is het echter de Arbodienst gebleven, die
adviseert en begeleidt bij de realisatie van een Arbo- en
verzuimbeleid.
Via het Arbo Unie netwerk kan men de dienstverlening
nog verder optimaliseren. Verspreid over Nederland
staan daarmee in feite 40 Arbodiensten tot een ieders
beschikking.
Op 7 maart jI. ontving de Arbodienst West-Brabant als
eerste dienst in Zuid-Nederland, uit handen van de
directeur Arbeldsomstandigheden van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het predicaat
"Gecertificeerde Arbodienst".
De essentie van certificering is, dat er een objectieve
meting van de kwaliteit van de geleverde diensten heeft
plaatsgevonden. Men voldoet hiermee aan wettelijke
eisen en mede daardoor is het bestaansrecht voor de
toekomst veilig gesteld. Een erkende voorsprong in
kwaliteit is gerealiseerd.

Succesvol produkt
De Arbodienst West-Brabant heeft deze vraag bij bedrijven en instellingen gesignaleerd en is gestart met het
aanbieden van Psycho-Sociale Advisering (PSA). Twee
psychologen en een bedrijfsmaatschappelijk werker
spelen gericht in op de stress-problematiek bij bedrijven en instellingen. Zij werken hierbij nauw samen met
de bedrijfsartsen en andere disciplines binnen de Arbodienst. De meerwaarde die de Arbodienst biedt is, dat
afhankelijk van de situatie kan worden gekozen voor
een snelle oplossing rond een werknemer, of voor een
structurele benadering binnen het bedrijf. Daarmee voldoet de Arbodienst duidelijk aan een behoefte.

Wanneer komt u, als medewerkende van het IZB, in
contact met de Arbodienst West-Brabant?
Twee belangrijke momenten zijn o.a.:
• de medische keuring bij indiensttreding en
• bij een eventueel ziekteverzuim.
Bij dat laatste krijgt u in de meeste gevallen dan ook te
maken met de bedrijfsarts, mevrouw K. Decock.
Mevrouw Decock houdt tevens eon middag per week
in het IZB bij de afdeling bedrijfsgezondheidszorg een
spreekuur.

PSA toegelicht
Er zijn drie hoofdactiviteiten te onderscheiden.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de
Arbodienst West-Brabant, wilt u eens een gesprekje met
mevrouw Decock, of wilt u nadere informatie over wat
de bedrijfsgezondheidzorg van het IZB zoal doet, bel
dan ('s morgens) met :

* lndividuele dienstverlening
De relatie tussen arbeid, organisatie en werknemer
staat hierbij centraal. Dit kan betrekking hebben op
onderwerpen als conflicten, overgangen van de ene
functie naar de andere, aanpassing aan veranderingen
in het werk of overspannenheid door het werk. Problemen die vragen om behandeling worden extern verwezen.

Corrie Hendrickx,
toestel 8132 of zoemer 4107.
(ged. uit: Arbo in bedrijf)

* Trainingen
Een ander produkt zijn trainingen, zowel op open inschrijving als op maat gesneden voor specifieke organisaties.

Bedrijfsgezondheidszorg IZB,
Corrie Hendrickx
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Voorbeelden zijn trainingen "Verzuimbegeleiding voor
leidinggevenden" en trainingen "Stress- en conflicthantering".

Kan ik nog donor worden als
ik overlijd zonder
donor-codicil op zak ?

* Onderzoek en advies
Werkdruk, taakinhoud en sfeer op het werk komen in
onderzoeken steeds vaker naar voren als oorzaken van
ziekteverzuim, lage produktiviteit en een slechte kwaliteit van de dienstverlening. Steeds meer werkgevers
ontdekken dat het nodig is om aandacht te besteden
aan dit soon onderwerpen:
• bij risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE),
• bij periodiek arbeidsgezondheidkundig onderzoek
(PAGO)
• en bij het formuleren van ziekteveruimbeleid.
PSA integreert aandacht voor deze onderwerpen in de
totale dienstverlening van de Arbodienst. De Arbodienst
West-Brabant heeft de afgelopen Jaren geinvesteerd in
goede methoden om dergelijk onderzoek uit te voeren
en adviezen uit te brengen waar de werkgever wat aan
heeft.

De anders altijd zo doortastende arts aarzelde zichtbear, maar stelde de vraag toch: "Is het bij u of de familie
bekend of de overledene een donor-codicil had ingevuld?"
De vrouw snoot haar neus en haalde de schouders op.
"Geen idee" zei ze zachtjens.
"Zat die dan niet in zijn portefeuille?" Aan de andere
kant van het smalle vertrek schudde de verpleegster
van "nee".
De arts vervolgde: "Ik begrijp dat het moeilijk is om daar
nu over te praten, maar wat denkt u, zou uw man er
bezwaar tegen gehad hebben om zich als donor beschikbaar te stellen?"
De vrouw begon weer harder te snikken en haar antwoord Monk verontwaardigd: "Hoe kan ik dat nou weten? Had het hem vanmorgen zelf gevraagd, toen hij
"
nog

Bel voor nadere informatie:

Op zulke momenten zeg je al gauw dingen waar je later
spijt van hebt. De verpleegster boog zich over de vrouw
en sloeg haar arm om haar schouder. "Kan uw man zijn
donor-codicil misschien thuis hebben liggen? Kunt u
zich herinneren of u het wel eens gezien hebt? Het is
een Mein gevouwen papiertje of kaartje met een rode
voorkant."
De handen van de vrouw frommelden aan een papieren
zakdoekje. Bljna onhoorbaar vroeg ze: "Is dat dan echt
zo belangrijk op dit moment?"
De verpleegster keek vragend naar de arts. Hoe vend
je iemand die net haar man heeft zien sterven, dat er
andere mensen zijn, die met zijn organen of weefsels
een veel beter !even kunnen hebben?

Arbodienst West-Brabant, Breda,
telefoon: 487800
Ignatius Ziekenhuis Breda,
afd. BGZ, telefoon: 258132
(Uit: Arbo in bedrijf)

Laat na uw overlijden geen belangrijke vragen open.
Praat er nu alvast over, dat u uw organen of weefsels
wilt afstaan. Hebt u nog vragen over het donorschap?
Aarzel niet en bel (20 cent per minuut) :

Vragen over
'n donor-codicil zijn
doodgewoon.

06 - 821 21 66
Stichting Donorvoorlichting.
Of vraag het gratis informatieboekje : "De meest gestelde vragen over orgaan- en weefseldonatie" aan.
Stichting Orgaan- en Weefseldonorvoorlichting
Postbus 764
1200 AT Hilversum
Telefoon: 035 - 834945

06 - 821 21 66
(20 ct per minuut)

-5-

Nadat ik geruime tijd ondergedoken heb gezeten
in Limburg, ben ik aan het eind van de oorlog toch nog
opgepakt en in een kamp terechtgekomen, vlak bij
Essen. In die periode is de stad Essen (Duitsland) zwaar
gebombardeerd. lk heb dat van dichtbij meegemaakt.
lk herinner mij de honger.
Door een vats paspoort was men van mening dat ik
dokter was. Het kamp heb ik (wellicht daardoor) overleefd, maar toen we na de kapitulatie vrij waren, woog
ik geen 45 kg. meer

5 MEI 1995

Wat ik mij herinner is o.a. de vlucht uit Breda
(1940, ik moet toen 7 jaar geweest zijn). De avond
tevoren speelden we buiten tot het zowat donker was.
De volwassen buurtbewoners stonden in groepjes bij
elkaar druk te praten. We voelden wel dat er lets aan de
hand was, maar snapten er niet veel van. De andere dag
zijn we te voet op pad gegaan door de bossen en
terechtgekomen op een boerderij tussen Rijsbergen en
Zundert. Van mensen die niet de binnenwegen maar
grotere wegen genomen hebben, hoorden we verhalen
over beschietingen, als er ook legerwagens op de weg
waren. Tijdens beschietingen of bombardementen (je
zag de vliegtuigen duiken) moesten we steeds in de
sloot gaan liggen. We zijn overigens maar drie dagen
weggeweest.

50 JAAR BEVRIJD
Vrijdag 5 mei 1995 is het 50 jaar geleden dat Nederland
bevrijd werd van de Duitse bezetting.
Overal in Nederland zal dit uitgebreid gevierd worden.
Ook door jongeren, die niets van oorlog en bevrijding
werkelijk meegemaakt hebben.
In een groot ziekenhuis als het onze met ongeveer 1700
werkenden vind je maar weinig mensen, die zelf lets
meemaakten van bezettingstijd en bevrijding. Enkelen
herinneren zich toch nog wel zaken

We woonden in Hank op een boerderij. De
Duitsers kwamen kijken voor inkwartiering. In de kelder
stonden 400 wekflessen. Ze werden allemaal vernield .
De Duitsers eisten alle ruimten op behalve de keuken.
Daar mochten wij wonen.
We hadden ook een officier ingekwartierd. Daarom
stonden er 's nachts vier wachten om het huis.
's Morgens waren die weg. Spoorloos!
Soms hadden we tegelijkertijd Duitsers ingekwartierd
en onderduikers. Toen we er erg veel onderduikers hadden (21), heeft men ons een keer met een vliegtuig van
voedsel en bonnen voorzien.

Van de oorlogsjaren herinner ik met bijv. aangepaste
schooltijden; Duitsers zaten in een deel van de school.
Luchtalarm (sirenes) tijdens lesuren, waarbij we onder
de banken moesten gaan zitten. Was je op straat, dan
moest je ergens naar binnen of een schuilkelder in, een
soon loopgraaf half onder de grond en half er boven uit
stekend, bedekt met gras.
Angst 's nachts als je wakker werd door het geluid van
vliegtuigen. Soms schoten ze lichtkogels of om zich te
oriOnteren. Je wist nooit waar ze naar toe gingen en dat
maakte je bang.
V-1's en V-2's. Als het geluid wat zo'n ding maakte
uitviel, wist je dat ie ging vallen. Akelige dingen! Rondom Den Bosch trachtte men met galgenhumor 't leven
met de V-bommen wat dragelijker te maken, door 't
zingen van het volgende versje:

We moesten viak voor de bevrijding vluchten richting
Leerdam. Maar omdat we konden aantonen dat we
familie in de buurt hadden, mochten we beneden de
grote rivieren blijven. Toen we weggingen werd het vee
losgelaten.
Onze hond liep aftijd los. De Duitsers schoten hem door
z'n poot omdat in de omgeving mijnen waren aangebracht en ze bang waren dat hij ze vroegtijdig tot

Onze lieve Vrouwke, gift 'm nog 'n douwke,
Houd 'm in de lucht, tot ie is bij Vugt,
Liever in de polder, dan bij mijn op zolder,
Onze lieve Heer, mieter 'm daar maar neer!

ontploffing zou brengen. We hebben hem kilometers
gedragen en hij heeft het overleefd!
Eenmaal terug vonden we ons huis grotendeels vernield, nauwelijks nog bewoonbaar. Zo goed mogelijk
werd het weer opgeknapt met het weinige materiaal wat
te krijgen was. Toen men na de bevrijding de mijnen op
ging ruimen, liep ons huis opnleuw aanzienlijke schade
op

Verduisteren was ook zo'n term uit de oorlog. Je mocht
geen licht aandoen voordat al je ramen waren afgeschermd. Ook buiten brandde geen straatverlichting.
Moest je 's avonds weg, en was dat toegestaan, dan
droeg je Iichtgevende speidjes (fosfor) op je kieding.
Me etenswaren waren op de bon.
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Later toen er steeds minder te
krijgen was, ging je met buurtkinderen de boer op en stond
je vaak lange tijd in de rij om
lets te bemachtigen. Kolen
waren er ook niet, je sprokkelde hoot in het bos.
De huizenrij waar ik toen
woonde, had geen kelders.
Tijdens de bevrijding zaten we met 50 mensen in een
bunker, die de Duitsers hadden gebouwd voor het
postkantoor in de Keizerstraat. Dat bewuste postkantoor is door de Duitsers vlak voor de bevrijding opgeblazen. In ons huizenbiok was nauwelijks nog een reit
heel en sommige ramen waren plotseling tuimeiramen
geworden. Overal lagen papieren

Als je in die tijd geen kelder had, moest je bij
luchtalarm in een loopgraaf. Veel mensen hadden zoiets
in de tuin gegraven. lk kan me herinneren dat ik vreselijk
huilde als ik die donkere schuilkelder in moest. 't Waren
vaak kleine smalle, donkere gangen, die muf roken.
lk kan mij ook herinneren dat mijn vader de paarden los
liet (we woonden op een boerderij) omdat anders de
Duitsers ze meenamen. Als er Duitsers aan de deur of
op het erf waren, werd ik altijd onmiddellijk meegetroond, omdat ik zo'n kleine kletskous was en mogelijk
dingen zou verraden zonder het zelf te beseffen

Mijn vader had de ingang hiervan afgeschermd met
scheepsplaten van
2 1/2 cm. dik staal. Maar goed ook want zaken die dicht
bij die kelderingang stonden waren doorzeefd met kogels of scherven. Rondom ons huis bevonden zich
Duitse militairen; oude SS'ers en heel jonge knullen, 15,
16 jaar oud. In onze tuin en rondom het huis speelden
ze afwisselend met hun artillerie of tikkertje.
Er is bij ons in de buurt een brug opgeblazen, een
munitietrein beschoten en een brug over de IJssel gebombardeerd, waardoor ons huis fiink wat beschadigingen opliep. Deuren sloten niet meer of waren afwezig. Duitsers liepen in en uit. Mijn vader vond dat niet
zo'n goed idee omdat verderop geschut stond van de
Frans-Canadezen die ons bevrijd hebben. Hij probeerde de Duitsers over te halen weg te gaan door rustig
met ze te praten of zich voor te doen als iemand die niet
100 % was.
Gestolen werd er veel, zowel door de Duitsers als later
door de Canadezen, o.a. Goudse pijpen. Die hebben ze
vast als souvenirs meegenomen.
Midden in die week veroverden de ondergrondse een
loods met brood. Dat brood werd toen onder de bevolking verdeeld.
Van de bevrijding herinner ik me straatfeesten, muziek,
versieringen en dansen in de straten

We hadden les in het Oude Mannenhuis aan de
Boschstraat (nu de Beyerd) omdat onze school in de
Nieuwstraat voor het grootste deel door de Duitsers
bezet was.
Na de bevrijding konden we weer terug naar onze eigen
school en bij het afscheid zongen we voor de oude
mannen (op de wijs van Lili Marlene) het volgende lied:

lk kom uit Breda en woonde vroeger in de
Vierwindenstraat. Aan de ene kant huizen, aan de andere kant de kazeme met uiteraard Duitsers. Op een
keer hadden mannen van de ondergrondse spijkers op
de grond gestrooid en de Duitsers reden toen een groot
aantal banden lek. Mijn man en een groot aantal andere
mannen uit die straat zijn toen ondergedoken, omdat
de Duitsers een razzia hielden.

Wij komen uit Holland
Uit de verse klei,
Waar de winden stoeien
Met bloemen in de wei.
Waar we door de velden gaan,
Zien we de bonte koeien staan
En varkens vetgemest.
't Is Holland op z'n best.

I k werkte bij het Ziekenfonds en herinner me dat arisen
die niet met de Duitse bezetters meewerkten, werden
opgepakt. Veel van hen doken onder. Wij, medewerkers
van het ziekenfonds werden toen allemaal ondervraagd
op de KMA.
Van de tijd na de bevrijding herinner ik me dat koningin
Wilhelmina in het Ulvenhoutse bos bij Anneville kwam
en dat het groot feest was met zingende en hossende
mensen. Ook herinner ik me een dansvloer op straat bij
het Sportfondsenbad

Maar die goeie tijden
Waren lang voorbij.
De koe gaf taptemelk,
De kip die lei geen ei.
Koffie, chocola en thee
Die kwamen niet meer over zee.
Maar op 'n goeie keer,
Toen was er alles weer.

Niet hier in 't zuiden maar in Zutphen woonde
mijn familie tijdens de oorlog en tijdens de bevrijding.
Ongeveer een week lang (dat moet in april geweest zijn)
zaten we bijna steeds in de kelder.
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Nu steekt de stad haar
Voile licht weer aan.
Nu ziet men de schepen
de havens binnen gaan,
Met de driekleur hoog in top.
Hoe trots zijn wij daar alien op
Want Neerland is weer vrij,
De ooriog is voorbij.

tante in de vlammen om. De raket was met zo'n duizeIingwekkende sneiheid uit de lucht komen vallen, dat de
in de buurt bivakkerende Polen pas na de explosie het
geluid van de aanstormende raket hadden gehoord.
De noodwoning van de familie de Jong, die na de ooriog
bijna op de zelfde plaats werd opgebouwd (tegenover
de ingang van het huidige JEKA-sportcomplex) is nog
lange tijd blijven staan als een stifle getuige van het
afschuwelijke oorlogsleed dat de V-wapens hier hebben
veroorzaakt."

Ruim 7 jaar was ik toen daar eindelijk de Polen
letterlijk binnenrolden met hun tanks en vrachtwagens.
lk herinner mij nog, dat mijn vader en moeder huilden
van puur geluk en iedereen omhelsde elkaar en danste
in het rond. Direct daarop werd ik door mijn moeder de
zoldertrap opgeduwd en moest 1k via een klein laddertje
de vliering op. Ze zei: "Daar in de hoek staat die kist
waar de vlag in Iigt. Open doen, open doen!" riep ze.
I k stootte mijn hoofd wel Brie keer voordat ik er was.
Maar daar kwam hij dan en nog veel meer vlaggetjes,
stiekem verstopt en nu zo belangrijk. Binnen 5 minuten
hing hij over het balkon, een viaggestok had je niet,
want die was in beslag genomen.

Hoewel mogelijk het JEKA-terrein in 1985 (uitgave
boek) op een andere plek gesitueerd was, kan bovenstaand verhaal zich niet ver van ons ziekenhuis afgespeeld hebben. We kunnen ons dus gelukkig prijzen dat
het Ignatius toen nog niet op deze plek stond!

Met dank aan de dames G. Klinkhamer, A. Heyman, N.
Molenschot-Horsten en de heren W. v.d. Peppel, B.
Zeegers, B. Koops, die zo vriendelijk waren lets van
hun tijd of te staan om ons een en ander te vertellen.

lk herinner mij een geweldig feest in de straat. Ineens
was er van alles. Heuse limonade, snoep, chocolade en
biscuits werden met bakken door de Polen uitgedeeld.
Lampen werden provisorisch opgehangen, tafels aangevoerd. ledereen hielp mee dat grote plein waar vroeger huizen hadden gestaan, te versieren.
Vrij, vrij, eindelijkvrij. Eindelijk geen angst meervoor die
bombardementen. Niet meer hoeven slapen in die muffige schuilkelders. Niet meer uit je bed getild worden
midden in de nacht, omdat er weer alarm was.
Nog veel meer zou ik kunnen vertellen en zeker de
verhalen van al die grote mensen toen. Want 5 jaar
onderdrukking is heel, heel lang. En het duurt zo lang
om te vergeten. lk besef nog steeds dat vrijheid je
hoogste goed is.

N. Cornet

Uit het boek: Tussen witte wolk en Anneville komt nog
het volgende stukje:
"In de nacht van zondag 21 op maandag 22 januari 1945
werd de boerderij van de familie de Jong aan de Molengrachtsestraat (thans Poolseweg) getroffen door een
V-2. In die tijd woonde bij hen ook de familie Dielemans
met hun vijf kinderen en een tante in, nadat hun eigen
boerderij aan de overkant van de straat reeds op 5
januari door een V-1 ernstig was beschadigd.
Deze keer, tijdens die noodlottige nacht van 22 januari
waren de gevolgen echter veel ernstiger. Me kinderen
die in de boerderij lagen te slapen, vijf van de familie de
Jong en vijf van de familie Dielemans, kwamen met de
-8-

BALKJES
Te koop aangeboden
Caravan, 8,30 x 3,00 m., met 4 vaste slaapgelegenheden. Compleet met douche, toilet en keuken. Merk
Apollo, bouwjaar 1981.
Staanplaats: Fort Oranje in Rijsbergen. Prijs f. 8.750,00
incl. 1 jaar verzekering. Staanplaats compleet met 200
2
m tuin + tuinhuisje. Te bevragen tel.: 076 - 410203 /
4114 (Ron en Sharon Frijters).

Onze dijk van een dochter heeft gelukkig gewacht tot
de dijk van de Waal veilig was verklaard. Graag willen
wij iedereen bedanken voor de kaarten, felicitaties,
bloemen enz., die wij ontvangen hebben bij de geboorte van Eline.
Maar ook willen wij graag dank zeggen voor de vele
opbeurende woorden tijdens onze evacuatie.
Wouter van lnzen en Jeanine Huybregts,
hoofd afd. voedingsassistentie

Zoals jullie ondertussen wel begrepen/gezien/gehoord
hebben, heb ik mij op 5 april niet verkiesbaar gesteld
voor een plaats in de Ondernemingsraad.
Dit tot mijn spijt, maar de laatste tijd is mij gebleken dat
ik minder tot geen tijd had om mij volledig in te zetten
binnen de Ondernemingsraad.

Te koop aangeboden
Auto-kinderzitje MAXI COSI, p.n.o.t.k. Toon van Engelen, toestel 8610.

ylor Te koop aangeboden
• Eettafe1120 bij 120 (zwart essenhout MDF, gekocht
bij Morres);
• Salontafe1120 bij 120 (zwart essenhout MDF, gekocht bij Morres);
• Kuipstoeltjes ,4 stuks (roze, mintgroene beldeding)
alles, in zeer goede staat, voor f 500,M. v.d. Berg, toestel 8610, (prive : 01608 - 14561)

Helaas ben ik er de persoon niet naar om alleen maar
aanwezig te zijn bij vergaderingen of om bijvoorbeeld
een zwijgend lid te zijn.
Als ik lets doe, ga ik ervoor en moet het wel goed en
volledig gebeuren.
Een door mij/ons gesteld altematief voor een duolidmaatschap samen met Anja Maas is helaas met 11
tegen-, 2 voor-stemmen en 2 onthoudingen niet doorgegaan. (de ander die ook "voor" stemde: hartelijke
dank!) Jammer, maar we moeten ons erbij neerleggen
aangezien het de mening van de achterban is, ontstaan
na rijp beraad.

DANKBETUIGINGEN
Langs deze weg wil ik iedereen ontzettend bedanken
die mij gesteund heeft tijdens mijn zielcteperiode, met
bloemen, kaarten, telefoontjes.

In verband met tijdgebrek trek ik mij dus terug uit de
Ondernemingsraad. Je zult mij niet horen zeggen dat
ik nooit meer lid wil worden, want ik heb veel gehoord,
gezien en geleerd. lk vond het heel leuk om te doen. En
zo gauw ik weer meer tijd heb....wie weet?!

Speciaal het team van de huishouding wil ik graag
imp bedanken voor alles wat ze voor mij gedaan hebben.
Rita van Empel,
huishouding

Allen bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen en ik
wens de leden van de Ondememingsraad veel wijsheid,
kracht en innovatievermogen toe voor de toekomst.

Allemaal ontzettend bedankt voor alle lieve, leuke, gekke en opbeurende kaarten en telefoontjes die ik tijdens
mijn ziek zijn van jullie kreeg.
Ondanks dat ik het thuis-zijn absoluut nog lang niet beu
was (1k begon er net aan te wennen en het zelfs leuk te
vinden!), ben ik nu toch wel biij dat ik weer aan de slag
kan.

Marina van Mil.
Ex-lid van de Ondememingsraad IZB

In ieder geval: ontzettend bedankt voor alle support!
Marina van Mil.
Praktijkbegeleiding
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Afgestemd produkt

Opleidingen gezondheidszorg in beweging;
Samenhangend stelsel

Het bieden van maatwerk stelt eisen aan de afzonderlijke instellingen. Vele zijn zich daarvan bewust en hebben een koers uitgezet of zijn daarmee bezig. Binnen
de eigen organisatie en met anderen werken zij aan een
op die veranderende vraag afgestemd zorgaanbod.
Belangrijke vragen die men zich stelt zijn:
• "Wat betekenen zorgvemieuwing en ontwikkeling
in de zorgvraag voor de dienstveriening van onze
instellingen?"
• "Welk personeel hebben wij nodig om onze dienstverlening ook in de toekomst te kunnen blijven
bieden?"
• "Hoe zorgen we ervoor dat personeelsleden zo
worden opgeleid dat ze de goede dingen doen en
die dingen goed doen?"
• "Hoe zorgen we ervoor dat de vraag naar en aanbod van personeel duurzaam op elkaar worden
afgestemd?"

Vijf gesubsidieerde regionale experimenten werken aan
de totstandkoming van een nleuw samenhangend opleidingsstelsel voor verplegende en verzorgende beroepen. Dit nieuwe opleidingsstelsel richt zich in principe op een zo breed mogelijke opieiding tot verpleegkundige resp. verzorgende resp. assisterende/helpende, zonder daarbij de realitett en de optimale aansiuiting
van de opleidingen aan de arbeidsmarkt uit het oog te
verliezen. In het veriengde hiervan bouwt een groot
aantal niet-gesubsidieerde regio's mee.
Met het oog op de naderende afronding van de
experimenten, gepland in 1995, kijken we met mevr. M.
de Lange, directeur Centrele School "BORG" in Breda
en de heer M. van Bilsen, hoofd Personeel & Organisetie, Ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom naar het
heden en verleden van de regionale initiatieven en
blikken we vooruit naar de toekomst.
Een toekomst die vooral in het teken zal staan van het
voorbereiden van de invoering van het nieuwe opleidingsstelsel.

Uitgangspunten
Tegen deze achtergrond vond de overheid een nieuw
opleidingsstelsel voor de verplegende en verzorgende
beroepen noodzakelijk. Daarvoor is een bottom-up
aanpak gekozen met regionale experimenten, die met
een voorstel moeten komen. Doelstellingen en uitgangspunten van dat nieuwe stelsel zijn:
• het moet bijdragen aan de continufteit van de
personeelsvoorziening in de zorgsector;
• het geheel van opleidingen en leerwegen moet
gebaseerd zijn op de beroepspraktijk; het vertrekpunt is de beroepenstructuur (verplegende, verzorgende en assisterende/helpende) en functiestructuur (eerste, tweede en derde functieniveau)
van de zorgsector;
• doorbreken van de bestaande schotten tussen de
diverse opleidingen;
• mogelijk maken van interne en externe kwaliteitszorg;
• regionale samenwerking tussen zorg- en onderwijsinstellingen.

Waar was het om begonnen ?
De zorgsector is een dynamische sector. Tal van ontwikkelingen oefenen hun invloed uit op de zorgvraag,
het zorgaanbod en daarmee de kwalitett van de zorgveriening. Om er enkele te noemen:
• de vergrijzing van de bevolking en daardoor een
toeneming van de zorgvraag;
• de veranderende, multi-culturele samenstelling van
de nederlandse bevolking;
• de toenemende mondigheid van de patient;
• de toename van keuzemogelijkheden van zorg;
• de technologische ontwikkelingen die nieuwe zorgtoepassingen mogelijk maken en/of therapieen opleveren;
• de toename van ethische vraagstukken;
• de kostenontwikkeling binnen de zorgsector: bud-

In het op deze uitgangspunten gebaseerde nieuwe
stelsel van opleidingen wordt de leeding/student de
mogelijkheid geboden de volgende diploma's te behalen:
* een diploma voor verpleging op HBO-niveau,
• een diploma voor verpleging op MBO-niveau,
• een diploma voor verzorging op MBO-niveau,
• een diploma voor assisterende/helpende beroepsuitoefening op het niveau van korte opleidingen in
het MBO.

getbeperkingen en (daarmee) de noodzaak van

•

doelmatig handelen;
de politieke en maatschappelijke discussies over
stelselwijzigingen.

Op verschillende fronten worden daarom activiteiten
ondernomen, gericht op het verhogen van de kwaliteit
en doelmatigheid van de zorgverlening.
Het motto daarbij is: Zorgvemieuwing en "Zorg op
Maat".
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Er mag geen vergelijking gemaakt worden met de thans
bestaande opleidingen; het gaat Kier om totaal nieuwe
opleidingen.
De nabije toekomst

gar

Naarmate de experimenteerperiode zijn afronding nadert, zal het accent in de regionale initiatieven meer
gaan liggen op het voorbereiden van de invoering van
het nieuwe opleidingsstelsel. Dit betekent dat in de
nabije toekomst vooral gewerkt zal worden aan :
• creeren van een breed draagvlak in de zorginstellingen voor de (landelijk) voorgesteldefunctiestructuur;
• ontwerpen van een (landelijke) kwalificatie,structuur
en uitwerking daarvan in leertrajecten;
• opbouwen van regionale opleidIngsbeleidsorganen, die de basis vormen voor permanente afstemming tussen werkvelden, opleidingen en arbeidsvoorziening;
• ontwikkelen van regionale samenwerkingsscenario's voor opleidingen, op basis van de voorgestelde kwalificatiestructuur;
• uitwerken door opleidingsinstituten van de kwalificatiestructuur in de leerplannen;
• ontwikkelen van een systeem van kwaliteitszorg.
Me componenten van het nieuwe stelsel van opleidingen in de gezondheidszorg zijn aan verandering onderhevig. Dit betekent dat continue afstemming dient
plaats te vinden tussen de sociale partners en het
onderwijsveld. Dit om een optimale aansluiting, zowel
kwalitatief als kwantitatief, tussen opleidingen en arbeidsmarkt te kunnen blijven garanderen.

Verenigde staten:
Voordelen voor FIETSERS
Financial Times (Groot-Brittannie)
Amerikaanse werknemers die op de fiets naar hun werk
komen, worden door een groot aantal bedrijven vertroeteld.
NIKE, fabrikant van sportschoenen, die zijn hoofdkantoor in Oregon heeft, geeft fietsers een dollar korting in
de bedrijfskantine, het fitnesscentrum en de bedrijfswinkel.
Bij FLEETWOOD, fabrikant van campers, krijgen fietsers de beschikking over minigarages voor hun fietsen,
een plek waar gratis hun fiets gerepareerd wordt en

waar douches en kleedhokjes zijn, verder kunnen zij
gratis een fiets lenen en een reparatieset krijgen.
USAA, verzekeringsmaatschappij in Texas, propageert
het oprichten van fietsclubs onder zijn personeel.
Zo wordt de fiets een steeds populairder middel om het
grote parkeerprobleem bij bedrijven/instellingen en de
luchtvervuiling terug te dringen.
Een idee dat navolging verdient !!

MEDEDELING
Na een periode van intensieve voorbereiding is het de
besturen van CSG te Roosendaal en BORG te Breda
een genoegen u bekend te kunnen maken, dat zij met
ingang van 31 maart 1995 een juridische fusie zijn
aangegaan. De nieuwe stichting die ult deze fusie ontstaan is, zal genoemd worden;
CSG BORG

St. Centrale School Gezondheidszorg Borg
Dit betekent concreet dat het theoretisch deel van de
opleiding tot A- en B-verpleegkundige en ziekenverzorgende vanaf 31 maart 1995 verzorgd zal worden door
het nieuwe instituut CSG BORG.
Tot directeur van CSG BORG is per 31 maart 1995
benoemd, mevr. drs. M. de Lange, sinds november
1995 fusiedirecteur en daarvoor reeds als directeur aan
BORG verbonden.
CSG BORG zal alle opleidingsactiviteiten met ingang
van 8 mei 1995 op de locatie in Breda onderbrengen en
uitvoeren. Het prachtige gebouw aan de Nieuwe Inslag
vomit een aantrekkelijke plaats om te studeren en te
werken.
Met vriendelijke groet, made namens de instellingen:
Ziekenhuis de Baronie
Franciscus Ziekenhuis
Ignatius Ziekenhuis
Ziekenhuis Lievensberg
Pasteurziekenhuis
Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust
Verpleeghuis ABG
Verpleeghuis Aeneas
Altenahove Streekverpleeghuis
Verpleeghuis Elisabeth
St. Elisabethshuis
Stichting Groenhuysen
St. Gasthuis St. Joseph
Verpleeghuis Lucia
De Volckaert, locatie

Breda
Roosendaal
Breda
Bergen o.Z.
Oosterhout
Bergen o.Z.
Bergen o.Z.
Breda
Almkerk

Breda
Etten-Leur
Roosendaal
Zevenbergen
Breda
Oosterhout

durende dreunen. Bij de bouw van het Florijn College
is dat niet waar: de heipalen van 8 tot 16 meter lengte
worden niet de grond ingesiagen, maar erin geboord.
Natuurf ijk zullen bij het storten van de fundering vrachtwagens en betonmixers af- en aanrijden, maar de tijd
die dat gerij en gestort inneemt, is gelukkig beperkt.
Heel bewust laat men namelijk het optrekken van de
nieuwbouw en de restauratie van de oudbouw parallel
lopen, zodat het geheel tegelijkertijd Maar zal zijn.
Bovendien bestaat de nieuwbouw uit prefab-onderdelen, d.w.z. de verschillende stukjes nieuwbouw worden
in de fabriek gebouwd en op de bouwplaats als een
soon meccano-constructie in elkaar gepast. Het aanvoeren van die prefab-onderdelen zal straks een imposant schouwspel opleveren. De wagens zullen op de
Wilhelminasingel het bouwterrein oprijden en aan de st.
lgnatiusstraat het terrein weer verlaten. Alle bouwactiviteiten zullen dus op het bouwterrein zeif plaatsvinden
en niet daaromheen.

Nieuwbouw
FLORIJN COLLEGE
In (oud) Ignatius aan de
Wilhelminasingel
Het is waarschijnlijk inmiddels glom bekend. Het nieuwe Florijn College komt, wear eens het oude Ignatius
Ziekenhuis stond. Voor veel met name oudere Bredanears en medewerkers van het Ignatius Ziekenhuis een
gouden greep om dit markante stadsgezicht voor de
stad te behouden. En het wordt mooi !!
Misschien nu nog onvoorstelbaar, gezien de deplorabele toestand waarin het gebouw verkeert, maar het ontwerp van architect Dhondt laat ons een geheel zien,
waar degelijkheid en speelsheid hand in hand gaan. De
degelijkheid van de oudbouw, waar de architect en zijn
medewerkers weddenschappen om afsloten om een
rot kozijn te vinden (u raadt het al: niet gevonden), wordt
straks voortgezet in de nieuwe vleugels. Die zullen
opgetrokken worden in dezelfde stijl. De speelsheid en
de jonge uitstraling komen tot uitdrukking in de grote
aula en de twee binnentuinen, waar het tussen de lessen
door ongetwijfeld goed toeven zal zijn.

De fasering
Volgens planning start men dus op 15 mei a.s.; de
ruwbouw staat er dan in oktober 1995 en tegen de
winter is het geheel glas- en waterdicht. Vervolgens
vindt de afwerking pleats en eon jaar na aanvang zal de
nieuwbouw een felt zijn.
Dan begint men aan de ruimte om het gebouw: 110
parkeerplaatsen op het eigen terrein, een fietsenvoorziening in de kelder, waar een slim pasjes-systeem
buitenstaanders weghoudt. Voor de veiligheid is bovengronds een stalling voor brommers en scooters gepland. Wanneer het allemaal zover is, komt de inrichting
aan bod. Voor de aula betekent dat o.a. dat er een
uitstekende catering zal zijn, zodat de frietkraam e.d.
voor het gebouw geen stuiver kunnen verdienen. De
schitterende aula, de twee binnentuinen en de catering
kluisteren straks de leerlingen aan het Florijn College.

Gekozen bouwmethode beperkt overlast
Op 15 mei a.s. g-at de ee ste spa de g cnd in en precies
een jaar later op 15 mei 1996 is de nieuwbouw van het
Florijn College gereed. De bouwmethodiek waarvoor
men gekozen heeft, bekort de bouwtijd aanzienlijk.
Vanzelfsprekend is dat gunstig voor de omwonenden.
Bij de meeste gebouwen ontkomt men niet aan het
heien. Volgens het woordenboek betekent dat: "paten
inslaan d.m.v. een heiblok". U kent dat wel: die een eeuw

Vrienden van Florijn
De "Florijnen" hebben dan een
schitterende nieuwbouw en de Bredanaars en de medewerkers van
het Ignatius ziekenhuis behouden
hun vertrouwde "Ignatius". Aan de
nog resterende oudbouw (Wilhelminasingel) willen ze namelijk zo
weinig mogelijk veranderen. Dat
zal extra kosten met zich meebrengen, maar samen met de "Vrienden
van Florijn"-club en een grote sponsor-actie krijgen ze het beslist voor
elkaar dit stukje Bredase historie
weer in voile glorie te herstellen.
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Reza

r►

Voor nadere informatie over de "Vrienden van Florijn"-club en/of sponsor-actie kunt u contact opnemen met de
directie van het Florijn College (076-212358).
Voor u gelezen in: Florijnnieuws, maart 1995.

pAASVIERING
Vrijdag voor Pasen, drie uur in de middag.
Voor velen in het ziekenhuis niet zo maar een middag
voor een lang weekend, maar ecn uur om bij stil te
staan.
Een geladen uur, met woorden en beelden die daarmee
verbonden zijn.

a►

In de kapel van het ziekenhuis willen we op dat uur stil
staan bij het kruis van Jesus van Nazareth, vieren wat
zijn leven en sterven voor ons bestaan, anno 1995,
kunnen betekenen.
Pastor Wim van Goch gaat ons voor in een meditatieve
viering met wooden en beelden.
Op eerste Paasdag om 10.30 uur zal er een feestelijke
Eucharistieviering zijn met medewerking van het Gezinskoor Hoeven, 35 stemmen sterk; de meeste daarvan kinderstemmen.
De viering zal plaatsvinden in zaal 1 om zoveel mogelijk
patienten in de gelegenheid te stellen hierbij aanwezig
te zijn.
Voorganger is pastor Han Akkermans.
Afd. Geestelijke Verzorging
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De jury heeft beslist :

NA 25 JAAR IZB + 1 DAG
Hoewel de meeste jubilarissen dat op voorhand zullen
ontkennen, zullen de meesten zo'n dag toch ingaan met
ambivalente voorgevoelens van wat er die dag over hen
wordt uitgestort. Maar na afloop zal het merendeel toch
terugkijken op een memorabele dag.
Ook ik was op die regel geen uitzondering.
Vanuit het verleden waren er natuurlijk best wel zaken
om nog eens fijntjes aan te worden herinnerd, en dat is
dan binnen de muren van de apotheek natuurlijk ook
gebeurd, maar gelukkig weten ze ook daar niet alles.

HET PAASEI IS UIT !
Een jury van deskundigen uit diverse disciplines heeft
zich gebogen over alle ingezonden tekeningen, onderwerp : Paasei.
In hun beoordeling hebben de juryleden rekening gehouden met de Ieeftijd van de inzenders. Ook heeft de
jury gelet op het gebruik van het materiaal en de creaNatuurlijk is de originaliteit ook beoordeeld.
De kleurkeuze en de uitstraling van de tekening aisook
de compositie telden mee in de score. Uit de rapporten
blijkt ook dat de inventiviteit en de expressie, die het
paaskarakter vertolkten, niet mochten ontbreken.

Vanuit werkelijk alle geledingen van IZB kwamen hartverwarmende reacties, die uiteindelijk resulteerden in
de aanwezigheid van velen op de informele receptie in
de SIZO, met zoals dat heet, warme woorden.

Gezien de veelheid aan beoordelingscriteria heeft de
jury gemeend meerdere winnaars toe te wijzen, weliswaar in diverse categorieen.
Tegelijk met het verschijnen van dit biad zullen ook de
bekroonde tekeningen in de vide worden opgehangen.
Van 18 Urn 20 april kunnen de winnaars bij dhr. L.
Demarbaix hun prijs komen ophalen. Zij die deze keer
niet bij de gelukkigen horen raden wij aan om volgende
keer weer een kans te wagen.
In ieder geval hebben wij van alle inzendingen genoten.

Mede namens mijn echtgenote en zonen wil ik al diegenen, die hebben bijgedragen aan het beleven van deze
gedenkwaardige dag, dank zeggen voor hun aanwezigheid, (meestal) vriendelijke woorden en stoffelijke blijken van waardering; het TIJGER-project van het W.N.F.
kan een bijdrage van ruim f. 500, — tegemoet zien.
Speciaal wil ik het bestuur dankzeggen voor de mogelijkheden, die zij mij en mijn medewerkers in de afgeiopen 25 jaar hebben gegeven om, in relatieve vrijheid, te
werken aan de opbouw van de klinische farmacie in
Breda. Het zal niet altijd even gemakkeiijk zijn geweest;
ik zal wel eens een luis in de pels geweest zijn, maar dat
hoort er nu eenmaal bij.
Last but not least natuurlijk dank aan de medewerkenden van de SIZO, die op voortreffelijke wijze en met
guile hand ons voorzien hebben van natjes en droogjes.
Naar analogie van een van de feiicitatiekaarten die ik
ontving: "Maandag 4 april, een fijne dag om op terug te
kijken."
A. Stuurman,

apotheker
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Lilianne v. Gorkum (unit 57) en Marianne Vermeulen
(unit 47)hebben de cursus inhoudelijk vormgegeven en
kregen daarbij onderwijskundige ondersteuning van
Marina van Mill en Marianne v.d. Poel (praktijkbegelei-

HOBBY MARKT
op 10 juni 1995

ding).
Op veler verzoek organiseert de DIO een "hobbymarkt"
op zaterdag 10 juni '95, van 10.00 tot 14.00 uur.
Alle medewerkenden die een hobby hebben en deze
ook willen demonstreren aan collegae, zijn op de markt
van harte welkom.
Omdat de hobbymarkt in de vide plaatsvindt, zijn er
natuuriijk grenzen gesteld aan de deelname. Tot onze
spijt kunnen we de fanatieke motorrijders niet toelaten,
, speel je in een bandje, geef je dan maar
maar
gerust op.
Verzamelaars, knutselaars, tekenaars en schilders,
poppenmakers, fotografen, modelbouwers, boetseerders en pottenbakkers, figuurzagers en kledingontwer"Sr
pers, mandenvlechters en kantklossers, enz. enz ze
mogen allemaal inschrijven. De deelname is gratis.
Wij gaan ervan uit dat de deelnemers hun hobby tentoonstellen, demonstreren en/of toelichten, en natuurlijk kan er ook verkocht worden.
Hoe meer deelnemers, hoe leuker en gezelliger de
markt wordt. Dus geef jetijdig op! (uiterlijk voor 20 mei).
Met vragen over de mogelijkheden / inrichting of voor

inschrijving kan men terecht bij:
dhr. K. Brinkman
(receptie : 8797)
(unit 27 : 8916)
of mevr. A. Stroop

Dr. Bak (psycholoog), dr. Dijkman (uroloog) en dr.
Krause (chirurg) zijn verantwoordelijk voor de medische invulling.
Ook de Firma Coloplast !evert een bijdrage aan de
totale invulling van de cursus.
De cursus start 20 april en wordt na 4 bijeenkomsten op
10 mei afgesloten door 16 verpleegkundigen.
Stuurgroep stomazorg,
Christ Daamen, voorzitter

Heeft u thuis al lets
geregeld?
Omdat op 10 oktober van dit jaar praktisch alle telefoonnummers in Nederland gaan wijzigen, zijn wij hier in het
ziekenhuis al geruime tijd bezig om de consequenties
hiervan te overzien en de nodige maatregelen te treffen.
We hebben al enkele keren een oproep gedaan aan alle
medewerkenden om met ons mee te denken. We kunnen het beter voor die datum geregeld hebben, dan
nadien te moeten horen dat het niet goed is.
Mocht u alsnog opmerkingen, suggesties of vragen
hebben, laat het dan ook weten. Tenslotte heeft u daar
later ook alle belang bij.

Cursus "Zorg rondom de
patient met een stoma"

Van onze kant hebben wij naar u toe ook vragen :
•

De stomazorg in het Ignatius Ziekenhuis is het laatste
jaar sterk in ontwikkeling. Deze kwaliteitsverhoging
komt door een tweetal aspecten, enerzijds de opening
van een stomapolikliniek en anderzijds door initiatieven
vanuit de stuurgroep stomazorg.
De stuurgroep heeft nu ook het initiatief genomen om
een interne cursus stomazorg op te zetten.
De cursus is bedoeld voor gediplomeerd verpleegkundigen binnen het Ignatius Ziekenhuis, die direct of indirect in meer of mindere mate te maken hebben met
patienten met een stoma.

•

•
•

Heeft u al lets ondernomen m.b.t. uw nieuwe telefoonnummer thuis ?
Heeft u al een lijstje gemaakt van familie, vrienden
en kennissen die uw nieuwe nummer moeten weten?
Kent u al het nieuwe telefoonnummer van uw huisarts en van uw werkgever ?
Heeft u thuis een computer waar alles in staat?
Wanneer gaat u het veranderen ?

Nou, dat zijn allemaal vragen waar wij ook mee zitten,
en mocht u er nog wat bedenken, dan horen wij dat
graag van u.

De basiscursus Stomazorg biedt de mogelijkheid om
kennis en praktische vaardigheden m.b.t. stomazorg te
vergroten. Maar mogelijk zal steeds de relatie naar de
dagelijkse praktijk worden gelegd.

L. Theulen, zoemer 4085
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N.D.T. IN HET I.Z.B.

Kristallen klok gestolen

Bij C.V.A.-patienten (in de volksmond: hersenbloeding
of herseninfarct genoemd) worth de laatste jaren steeds
meer in ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en in de thuiszorg het N.D.T.-concept toegepast.
De letters N.D.T. staan voor Neuro Developmental Treatment, ook wel Bobath-therapie genoemd.
N.D.T. is een behandelconcept wat uit gaat van een zo
zelfstandig mogelijk functionerende patient, waarbij zo
veel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de zogenaamde "aangedane" zijde, d.w.z. dat de "slechte kant"
geactiveerd wordt.
Het effect van het N.D.T.-concept wordt bereikt als alle
bij de patient betrokken hulpverleners en familieleden
op een dergelijke wijze de patient benaderen.

Op maandag 27 maart jl. werd ontdekt dat het kunstwerk van Leo Copers weggehaald is. Vakkundig is de
kristallen klok met kiepel van de beugel geschoefd.
We zijn verbaasd en kwaad. Hoe is het mogelijk dat
iemand dit kan doen ?? Het zal heel veel moeite kosten
om het kunstwerk weer compleet te krijgen. Zolang
zullen we het zonder het vertrouwde geluid van de klok
moeten doen.
Heeft iemand iets gezien van de diefstal, Iaat het dan
even weten! (bij het bestuur of bij Wim Slot).
Werkgroep Kunst,
Anneke Verhoog

De units 51 en 52 (neurologie) zijn eind maart gestart
met een scholing voor alle gediplomeerd verpleegkundigen, die werkzaam zijn op deze units.
Tijdens deze scholing wordt aandacht besteed aan de
theorie van het N.D.T.-concept, maarwordt er vooral stil
gestaan bij het oefenen van praktische vaardigheden.

SPORT NA WERKTIJD
WIST JE DAT
•

Het is de bedoeling dat er per 1 juli gestart worth met
de invoering van het N. D.T.-concept op deze twee units.
De medewerkers van andere afdelingen/diensten, die
betrokken zijn bij deze patienten, zullen t.z.t. nader
geinformeerd worden.

•
•
•
•

Will u meer weten over dit N.D.T.-concept dan kunt u
contact op nemen met:

Coby van Grunsven
unithoofd 52 tst. 8974

de AEROBIC's BODY SCULPTING al geruime tijd
actief is?
wij elke maandag en dinsdag deze sport beoefenen?
wij niet alleen springen?
wij ook oefeningen voor rug-, buik- en beenspieren
doen?
jij er ook bij kan komen door gewoon mij (Maureen)
op te bellen, toestel 8033 PAL en de eerstvolgende
lesdag lang te komen bij Fysiotherapie, oefenruimte
begane grond West.

Maureen de Vries,
Aerobic's

Ad Looymans
unithoofd 51 tst. 8976

Nieuwe opgave: Uit hoeveel vierkanten
bestaat een schaakbord?

Namens de stuurgroep N.D.T.,
Mattie van den Brand,
clusterhoofd afdeling 40/50

pUZZELHOEKJE
Oplossing luciferraadsel Medio maart. Haal de 8 lucifers
zo weg dat er een groot buitenvierkant en een Mein
vierkant in het midden overblijft.
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OP Z'N LEKKERST

Eieren in een tuintje

Gestoofde paprika's

Gevulde kip met salami

Boodschappenlijstje
paprika's (div.)
ui
boter/margarine
tomatenpuree
tijm
peper en zout

Gestoofde paprika's

Eieren in een tuintje
Boodschappenlijstje
eieren
slasaus
111 ' tomatenketchup
tabasco
sterrekers
bloemkool
maiskorrels
radijs
pate

TIP
Haal de dooiers uit de eieren, pureer ze en roer ze door
de saus. Laat de ketchup weg en vul de eieren met fijne
pate, die u luchtig maakt met stijfgeklopt eiwit.

Gevulde kip met salami
Boodschappenlijstje
kipfilets
salami
roomkaas
paprika rood
boter/margarine
peper en zout

500 gram
1 grote
50 gram
1 eetlepel
1 takje

Was de paprika's, snijd de zaadlijsten eruit en verdeel
de groente in niet to kleine stukken. Snipper de schoongemaakte ui en fruit deze Iichtbruin in de hete boter.
Voeg de parika en een enkel takje tijm toe en laat de
groente met een deksel op de pan 15 minuten stoven.
Voeg de tomatenpuree toe, roer tot die in het stoofvocht
is opgenomen en stoof de groente nog 5 minuten door.
Breng het gerecht op smaak met zout en peper. Serveren met gekookte rijst.

4 stuks
2 eetlepels
2 eetlepels
enkele druppels
1 dooske
Mein stukje
3 eetlepels
1 bosje
(als u de tip opvolgt)

Kook de eieren hard, laat ze schrikken, pel ze. Snijd de
eieren overlangs door. Maak een saus van de slasaus,
ketchup en tabasco naar smaak. Schik op een schotel
mooie bedjes van de sterrekers, heel kleine roosjes
rauwe bloemkool, gare maiskorrels en in plakjes gesneden radijs. Schik hierop de halve eieren met de bolle
kant naar boven en schep de saus erop.

yap

Leg deze rolletjes in de kipfiletzakjes en steek ze dicht
met een cocktailprikker. Bestrooi de kipfilets met peper
en zout. Verhit de boter en bak de kipfilets in + 15
minuten goad bruin en gaar.

4 enkele
8 plakjes
100 gram
1 stuks
50 gram

Snijd de kipfilets met een scherp mes tot een zakje.
Snijd de paprika in fijne reepjes. Leg steeds 2 plakjes
salami op elkaar. Besmeer ze dik met 1/4 van de roomkaas. Verdeel de paprikareepjes erover en rol de salami
op.
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TIP
Gele en paarse paprika's verliezen hun mooie kleur, als
u ze stooft. Zij komen beter tot hun recht in salades of
als ze pas op het Iaatste moment toegevoegd worden
aan bijvoorbeeld groentesoep.

EET SMAKELIJK II

Toen gaf hij ons een rondleiding.
Op een gegeven moment kwamen we bij een bed dat
automatisch rond gedraaid kon worden; dat was voor
patienten die hun rug hadden gebroken. Onze directrice (Jul Rianne) mocht het uitproberen.
We kregen ook kunstheupen en kunstknieen te zien.
Daarna een pace-maker; dat is een appparaatje waardoor je hart blijft kloppen. Er was ook een beddenwasmachine. Dear gingen bedden, nachtkastjes en matrassen in.

Alle leerlingen van de
BERNARDUSSCHOOL uit
Ulicoten kregen een rondleiding in ons ziekenhuis.
HET LEUKE ZIEKENHUIS BEZOEK

We hebben ook een rOntgenapparaat met bijbehorende foto's bekeken.
Op de verlosafdeling kwam er net een vetpleegster met
een pasgeboren baby een verloskamer uit. ledereen
zek "Oh, wat lief!" We hebben zo'n verloskamer ook van
binnen bekeken. We hebben nog veel meer bekeken,
zoals apparaten, coufeuses, enz.
lk wil dhr. Luc bedanken voor de mooie en interresante
rondleiding, die hij gegeven heeft.

Het is eindelijk donderdagmorgen. We brengen een
bezoek aan het Ignatius. De juf had woensdag nog een
keer extra gezegd, dat we om half 9 op school moesten
zijn.
lk zat bij Carlijn in de auto. Na een tijdje rijden kwamen
we bij het ziekenhuis. In de hal wachte dhr. L. Demarbaix ons op. We gingen naar de kantine in de kelder.
Er werd verteld over de kleuren van het ziekenhuis:
blauw, rood, groen en geel. Ook werden we na een
tijdje rondgeleidt .We kwamen bij een soort werkplaats
waar kapotte dingen werden gemaakt.. Er was een
"ijzeren zuster" .Die werd gebruikt om mensen uit bed
to tillen. Er was ook een bed dat rond kon draaien. Als
iemand zijn nek had gebroken, komt hij op zo'n bed to
liggen. Als je dan om wil draaien, legde ze een soort
matras boven op je en dan lieten ze het bed draaien.

Marche Hendriks,
groep 8

DE RONDLEIDING
We zijn met de auto's gekomen naar het Ignatius Ziekenhuis. lk vind de kleur gee/ de snelheid kleur best
grappig. Van bamie was wel leuk dat hij zo plat en
opstond. En het bed dat om kon draaien on dat de
bedden in de wasmachine gingen en aan de andere
kand mensen stonden voor de bedde weer goed te
doen. En die rijen rontgenfoto's wel tien jaar lang
houden ze het bij van de mensen. lk weet niet of ik in
de couveuze heb ge/egen, maar ik denk dat ik er niet
in gelegen heb. Er lagen wel veel kleine babytjes. De
ijzerezuster is wel intersant vind ik. Jammer dat ik niet
over de donderbrug ben geweest, maar dat hoeft niet.
Maar gelukkig hoef ik niet in het Ignatius Ziekenhuis te
liggen en ook niet in de andere ziekenhuis.

We gingen ook nog bij een machine kijken, waar bedden in gewassen werden. Dat was leuk om te zien.
Daarna gingen we ook nog bij de kinderafdeling kijken
en in de verloskamer. We gingen terug naar de kantine.
We reden terug naar Ulicoten. In de auto vertelde we
wet we er van vonden. lk vond het leuk, omdat we van
alles hebben gezien, wat we nog nooit gezien hebben.
Laura Rijvers,
groep 7

OH, WAT LIEF
Marjolein Staes,
groep 5

Op donderdagmorgen 30 maart 1995 zijn de groepen
7 en 8 op bezoek geweest in het ziekenhuis "Ignatius".

OP ZIEKENHUISBEZOEK

's Morgens stond ik om 8.00 uur op. Papa had gevraagd of ik de dieren buiten wou zetten. Toen ik dat
had gedaan, was het 8.25 uur. "Mooi op tijd" dacht ik.
Toen dacht ik er opeens aan, dat ik om 8.30 op school
moest zijn. lk kwam toch nog op tijd aan. We gingen
per auto naar het ziekenhuis.
Om 9.00 uur kwamen we in het ziekenhuis aan. Dhr. Luc
Demarbaix ontving ons. Hij verwelkomde ons en we
volgden hem naar de "kelder" van het ziekenhuis.
Daar deden we onze jassen uit en vertelde hij ons wat
over het ziekenhuis.

We moesten voor half negen op school zijn, want om
half negen gingen we weg. Toen we in het Ignatius
Ziekenhuis aankwamen stond er een bord dat we hier
moesten wachten. Toen had ik papa gezien, die zat in
het postkantoor. Toen gingen we de kelder in. Meneer
Luc vertelde van alles over het ziekenhuis. Toen ginge
we naar een reparatie kamer wear ik in een stoel mocht
zitten die de mensen uit bed haalde die hete ijzere
zuster.
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Toen gingen we naar een ruimte waar ze buisjes maakten en ook hoe ze de plaatjes op een bot zette. Toen
gingen we naar een bedden wasmachiene die de
bedden waste. En ook nog de kinden3fdeling daar
lagen zieke kinderen. En ook naar de verloskamer zijn
we geweest, maar we mochten nietzien dat er een bijbij
geboren werd.
Toen gingen we naar een geboutje waar aide röntgenfoto's bewaard werden. We hadden ook nog een couveuze gezien voor kleine bijbiJ's. Somige bijbij's moesten met een helicopter maar dan waren ze wel heel
klein. Toen kregen we cake en drinken dat was heel
lekker lk vond het heel erg leuk.

AKTIVITEITEN

a•=•o•

DAG VAN DE VERPLEGING 1995
Op zaterdag 13 mei wordt weer de jaarlijkse Zeskamp
gehouden tussen de gezondheidsinstellingen van Breda en omstreken.
Dit jaar zal de Zeskamp plaatsvinden bij de Volkaert in
Dongen.

Monique v.d. Veeken,
groep 6

Aanvang: 13.30 uur.

DE RONDLEIDING

's Avonds vindt er dan weer een play-back show met
feestavond plaats in zaal de Viersprong, Kanaalstraat
10 te Dongen.

lk en de hele klas, hebben een rondleiding gehad in
het ignatiusziekenhuis. We moesten vroeger naar
school dan anders. Er moesten een paar moeders of
vaders njden en de meneer zelf reed ook. Een kindje
had een bloedneus dus moesten we weer wachten. En
toen wij er waren, gingen we eerst naar de bunker en
toen vertelde Luc wat er allemaal was. Hij vroeg ook
weleens iets aan ons.
Wat ik ook heel apart vond, de kleuren.
Wat ik het leukste vond was het cirkelbed en de kinderafdeling. Er waren ook wasmachines voor bedden.
Wij mochten mee helpen om de bedden in de wasmachines te doen, en we mochten het matras ook in de
wasmachine doen. lk heb ook de ijzeren zuster gezien.
En in de ijzeren zuster mocht Monique van de veken.
Dus vond ik alles heel leuk.

Dit jaar nemen niet minder dan 19 instellingen aan dit
jaarlijks spektakel deel.
Ook het Ignatius Ziekenhuis is met een team aanwezig
en rekent dan ook op de steun van u alien.

Het DIO-bestuur

DIO MAANDPROGRAMMA
APRIL - MEI 1995

Judith v.d. Kaa,
groep 5

21 april

Bridge-avond
20.00 uur in de SIZO

6 mei

Nationaal voetbaltoernooi:
F.C. Ignatius
Aanvang 10.00 uur,
terrein Baronie.

13 mei

Dag van de verpleging - Zeskamp
13.00 uur - De Volkaert Dongen

Rikken

ledere tweede maandag
van de maand in de SIZO.

VOETBALLERS GEZOCHT
F.C. Ignatius - de voetbaiclub van ons ziekenhuis - kan
weer voetballers aannemen.
Heb je zin om 's avonds gezellig eens een wedstrijdje
te voetballen of aan een van de vele toernooien deel te
nemen, meld je dan nu aan !!!

Het DIO-bestuur

Bij:

Willem Hartmans,
afdeling OK, toestel 8910.
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DONDERDAG 1 JUNI 1995
MIX VOETBAL TOERNOOI
Op de velden van Café Dennenlucht,
Jack Koeken

Inschrijfstrookje Mixed Voetbaltoernooi
Dit strookje zenden naar:
(voor 15 mei 1995)

-■

Aanvang: 19.00 uur

Ada Stroop
Unit 27

Naam

Na afloop gezellige feestavond
vertegenwoordiger van team van
Reglement: :
• Ook dit jaar bestaan de teams weer uit zeventallen.
• Minimaal 3 dames per team.
• Inschrijfgeld f. 20, — per team.
• Per afdeling of unit kan men 2 teams inschrijven.

afdeling/unit :

Kosten

: f. 20, — per team

Handtekening :
Inschrijfgeld + strookje opsturen naar Ada Stroop,
Unit 27, vodor 15 mei 1995.
DIO-bestuur

3de BRIDGE-AVOND

Inschrijfstrookje Bridge-avond
Roger Melaer
Dit strookje zenden naar:
Klinische Operatiekamer

Op vrijdag 21 april organiseert DIO weer een
bridge-avond in de SIZO.
•

Aanvang 20.00 uur.

Naam

•

Inschrijvingen vexir 15 april bij Roger Melaer,
Klinische Operatiekamer.

Afdeling

Eon persoon per paar moet werkzaam zijn in
het ziekenhuis.

Partner

Kosten f. 2,50 per persoon, te voldoen op de
bridge-avond.

Kosten

•

•

•

: f. 2,50 per persoon, op de avond van
het bridgen te voldoen.

Na het bridgen prijsuitreiking.
Handtekening :

Tot clan!
Roger Melaer
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OP VRIJDAGAVOND
23 JUNI 1995

Inschrijfstrookje Beach Volleybal Toemooi. Dit strookje
+ inschrijfgeld inleveren bij Ada Stroop, Unit 27.
NNE+
Naam

organiseert DIO het eerste

IZB BEACH VOLLEYBAL TOERNOOI

vertegenwoordiger van team van

MET BARBECUE FEEST
afdeling/unit :
Hiervoor kunnen afdelingen en units inschrijven.
Kosten

leder team bestaat uit 4 personen.
Inschrijfgeld per team f. 30, — incl. barbecue.
Voor personeel dat komt kijken, zijn aan de balie
van het postkantoor in de vide kaarten te koop
voor de barbecue A f. 10, — per persoon.
Inschrijfstrookje + inschrijfgeld inleveren voor
10 juni bij :

•
•
•

•

: f. 30, — per team (incl. barbecue)

Handtekening:

•
Ada Stroop, Unit 27.
Het DIO-bestuur

ZATERDAG 6 MEI AS.
NATIONAAL VOETBALTOERNOOI
F.C. IGNATIUS
voor dames- en herenteams

HOSPITAALTOER

op het Baronieterrein te Breda,

Zeeuwse eilanden

•

Aanvang: 10.00 uur

ZONDAG 21 MEI AS.

•

Finales: ± 16.30 uur

voor motorrijders van

•

Na afloop feestavond in de tent op het Baronieterrein.

Baronie - Ignatius - Klokkenberg
•

F.C. Ignatius rekent op de steun van zoveel mogelijk
supporters.

•
•

Rijder en/of duo-passagier moeten personeelslid zijn van een van de instellingen.
Inschrijfgeld: f. 5,— per persoon
Eten op eigen rekening.

Het DIO-bestuur
Inschrijven tot en met 1 mei 1995, bij:
Jan van TrierDocumentatiecentrum, toestel 8833
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Red:1
VOOR AL UW BLOEMWERKEN
EN

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

INTERIEURBEPLANTINGEN

Vanaf heden to koop op het postagentschap :

Postpakken in vier verschillende maten:
f. 3,00, f. 3,50, f.4,50, f. 5,50

Rectificatie Medio vorige maand:

Geld opnemen

Chr. Huygensstraat 44
(Edisonplein)
4816 BK Breda
Tel./fax.: 076 - 711818

tot f. 25.000, —

Vanaf mei 1995 zijn onderstaande biljetten van f. 5,00
en f. 25,00

BLOEMSIERKUNST SCHALK

niet meer geldig!
Lever ze dus snel even in op het postagentschap.

GES LAAG D

Tot ziens,
Ludo van der Veeken

Diploma voortgezette opleiding
apothekersassistent; ziekenhuisrichting en farmacotherapie
J.J. de Jong

3869002152

Certificaat Service Training
for Centrysystem 3
Christ Termohlen

17 maart 1995
instrumentatietechniek

Certificaat Service Training
for Centrysystem 3
Michel Timp

17 maart 1995
instrumentatietechniek

amsterdam 10 februari 1971
secretaris
president

de nederlandsche bank

EN
VIJF j
GULDEN
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15-12-1994
Apotheek

pERSONALIA

ELINE
15 maart 1995
Dochter van Niels en Regien Loose-Coremans,
verpleegkundige unit 27

MEDEWERKERS UIT DIENST
M.C. Albers
verpleegkundige

1 maart 1995

I.E.H. Stenhuis
verpleegkundige

1 maart 1995

E.R. de Reu
klinisch fysiotherapeut

21 maart 1995

C.A.J. Peeters-Kayser
medewerker huishouding

25 maart 1995

J.A.A.M. van den Hout
"U► AGNIO

ANIKA
19 maart 1995
Dcohter van Ben en Corina Postmus-van Miert,
verpleegkundige unit 32
JORIS
20 maart 1995
Zoon van Daan en Angeline de Vos-de Wit,
verpleegkundige unit 48
ARNOLDA
28 maart 1995
Dochter van Kees en Ineke Aanen-Groeneveld,
verpleegkundige

1 april 1995

Y.M.J. Oerlemans-Kling
laborant hartvatenkamer

1 maart 1995

W. Kroos
leerling verpleegkundige

1 april 1995

A.E.S.M. Melis
laborant bloedafname

1 april 1995

M.J.R. Sweere
medewerker huishouding

FEMKE
17 maart 1995
Dochter van Wim Verlegh en Alice Kappelhof,
verpleegkundige intensive care

ANNE
1 april 1995
Dochter van Harry en Dimphy Kranenkamp-Rolex,
radiodiagnostisch laborant ANGIO
JIM
2 april 1995
Zoon van Frank en Anne-Marie Scheffer-Hendriks,
verpleegkundige unit 21
BRITT
5 april 1995
Dochter van Rob en Wilrien Horsten-Broos,
administratief medewerker Ambulante Zorg

20 februari 1995

MEDEWERKERS IN DIENST
A.P.J.M. Huijbregts
medewerker huishouding

1 maart 1995

P.O.E.M. van Mierlo
poortarts

1 maart 1995

W.J. Wetering
secretaresse PAL

16 maart 1995

GEBOORTEN
. FLORENTINE
12 maart 1995
Dochter van Frans en Yvonne van Rijn-Schaerlackens,
functielaborant
BODINE
13 maart 1995
Dochter van Ron en Miranda Stoop-van Hulzen,
analist cytologie PAL
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KEREN OF SMEREN
IGNATIUS
ZIEKENHUIS BREDA

DECUBITUS PREVENTIE

MARKT

SYMPOSIUM

1,2 en 3 MEI 1995

2 MEI 1995

VAN 10.00 - 18.00 UUR

VAN 20.00 - 22.30 UUR

Voor iedereen toegankelijk

Deelname op inschrijving

INFORMATIE :

SPONSORS :
Siemens, Bio Clinic, Bos Medical, Coloplast, Molnlycke en Nutricia.

g I :4 1.
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Bijscholingscommissie
Afd. Intensive Care
Ignatius Ziekenhuis Breda
Molengracht 21 - 4818 CK Breda
Telefoon: 076 - 258858
g g g
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