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Ook supporters van het
Beach Volleybal Toernooi op 23 juni
kunnen meedoen aan de barbecue na het toernooi.
Bij het postkantoor in de vide, zijn voor f. 10, — per
persoon kaarten verkrijgbaar.

Nadere informatie over de wetgeving is verkrijgbaar bij
ondergetekende.

Wetsvoorstel
KLACHTRECHT CLIENTEN
ZORGSECTOR

mw. mr. Fieke Ammeraal,
bestuursassistent

Doel van de wetgeving

DECUBITUS - PREVENTIE

Het wetsvoorstel Klachtrecht Clienten Zorgsector betreft een wettelijke verankering van het klachtrecht van
de patient. Het wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en thans is de Eerste Kamer aan
zet.

Het zal niemand ontgaan zijn dat er op 1, 2 en 3 mei lets
te doen was.
Heel opvallend stonden diverse bedden in de vide van
ons ziekenhuis.
De bijscholingscommissie van de afdeling Intensive
Care organiseerde een info-markt en een symposium
over het onderwerp : Decubitus-preventie. Dit onder de
sprekende naam van "Keren of Smeren".

Wanneer zal de wet ingevoerd worden?
De verwachting luidt dat de nieuwe wet uiterlijk op 1
januari 1996 in werking zal treden.

Velen lieten zich op de markt informeren over de verschillende matrassen en hulpmiddelen, die tentoongesteld werden. Bedrijven hadden hun medewerking verleend, waardoor bij de stands mooi en modern materiaal getoond kon worden.

Hoe zou de klachtenbehandeling volgens de nieuwe
wettelijke regeling moeten geschieden?
Het wetsvoorstel verplicht zorgaanbieders een regeling
te treffen voor de behandeling van klachten van patienten. Elementen in deze regeling zijn:
• klachten worden behandeld door een commissie
(tenminste drie leden waaronder een voorzitter die
niet werkzaam is voor of bij de zorgaanbieder);
• aan de behandeling van de klacht wordt niet deelgenomen door de beklaagde;
• de klachtencommissie dient binnen een in de regeling vastgestelde termijn een uitspraak te doen, dan
wel gemotiveerd aan te geven waarom deze termijn
niet wordt gehaald en binnen welke andere termijn
een uitspraak gegeven kan worden;
• hoor en wederhoor wordt toegepast;
• betrokkenen kunnen zich laten bijstaan;
• de zorgaanbieder moet binnen een maand na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie
schriftelijk aangeven of hij naar aanleiding van dat
oordeel maatregelen zal nemen (zo ja: welke).

Op dinsdagavond 2 mei werd het symposium gehouden. Vanuit diverse collega-instellingen waren veel bezoekers gekomen. De opkomst was een succes.
Voor het eerst werd een symposium gehouden in de
vide van het ziekenhuis zeif. Een experiment dat geslaagd genoemd mag worden, dankzij de creativiteit
van de organisatoren, de hulp van de Facilitaire Dienst
en de assistentie van vrijwilligers, zoals Radio Ignatius
en de UVV.
De onderwerpen die behandeld werden op het symposium liepen nogal uiteen. De lezing van onze dietiste
Bertine Oudesluijs was heel helder en vooral praktijkgericht. Compliment.
De dank aan de organisatoren op het eind van het
symposium was zeer terecht en zij mogen terug kijken
op een goede bijdrage die zij leverden aan de bijscholing.

Consequenties voor het IZB?
Inwerkingtredirrgvarrdewet•talvetegevolgen-liebben
voor de klachtenbehandeling in het IZB. Thans behandelt het bestuur de klachten van patienten, terwijI een
klachtenadviescommissie achteraf toetst hoe de klachtenbehandeling is geschied.
Binnenkort worden voorstellen gedaan om de klachtenbehandeling "om te bouwen" tot een die voldoet aan de
wettelijke regeling.
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In het begin tot ik er bij neerviel, en dat was na 100 mtr,
later kreeg ik er zowaar plezier in en die 100 mtr werden
al gauw kilometers. En nu zou ik niet meer zonder
kunnen. Maar goed, beter verslaafd aan hardlopen dan
aan roken, toch?

Mijn naam is...
Rianne v. Gool (37)
consultatief
psychiatrisch
verpleegkundige

Muziek:

Donderdag 27 april 1995
En Rianne, zo te zien heb je de marathon afgelopen
zondag in Rotterdam overleefd. Functioneert alles nog
naar behoren?
Het is perfect gegaan en dat had ik nooit gedacht!
Alles is nog heel en ook tijdens het lopen ben ik niet stuk
gegaan. Met de zenuwen viel het ook wel mee, die had
ik gelukkig al verbruikt in de dagen ervoor. Ook de
avond ervoor was ik niet echt nerveus, ik kreeg er de
kans eigenlijk niet voor, zoveel telefoontjes kreeg ik.
Uiteindelijk heb ik de marathon in 4 uur en 10 minuten
gelopen, met een gemiddelde van 10-11 km/uur en ik
eindigde als 6033ste van de 9000 deelnemers.

alles behalve country & western, blues en
smartlappen

Grootste
hekel aan: achterbaksheid
Eten:
Italiaans, Frans
terrasje, schouwburg
Uitgaan:
hardlopen, saxofoon en dwarsfluit spelen,
loo• Hobby:
lezen en sinds kort tuinieren
Frankrijk, Australia, Nieuw-Zeeland
Land:
Tijdschrift: geen favoriet
Boek:
Kerewin, Keri Hulme
Krant:
De Stem
(de "boodschap" van) Youp van 't Hek
Man:
Vrouw:
Jodie Foster
wijn
Drank:

De "naweeen" zijn me ook alles meegevallen. 's
Avonds na de marathon was ik nog hartstikke fit, om
24.00 uur stond ik nog zo fris als een hoentje af te
wassen! Afgelopen maandag en dinsdag heb ik wat last
gehad van verzuurde bovenbenen dus het traplopen
ging wat moeizamer. Maar daar is het eigenlijk bij gebleven.

Vrijdag 21 april 1995

Zo'n marathon is echt een fantastische belevenis. I k had
me van tevoren niet gerealiseerd dat het zo'n leuke
ervaring zou worden. Al die mensen die je toejuichten.
Bij de start op de Coolsingel was het applaus al niet van
de lucht. Nou, dan wil je wel lopen hoor. En als je dan
aan de finish wordt ingehaald als een heldin, dan kan
het gewoon niet meer stuk.

Weet je trouwens dat...
ik in november van dit jaar de marathon ga !open in New
York? Als voorbereiding hierop, doe ik a.s. zondag mee
aan de marathon van Rotterdam, een soon generale
repetitie dus. Spannend hoor, hoe dichter ik bij deze
+ow
datum kom, hoe minder ik slaap.
Niet dat ik vrees die 42 km niet uit te lopen, het is meer
dat ik bang ben tijdens het lopen last te krijgen van stijve
benen en zere heupen en knieen, om maar eens een
paar onderdelen te noemen.

Neen, tegen de marathon van New York zie ik niet meer
zo op. Daar heeft Rotterdam wel voor gezorgd!

En geef dan nu maar het woord aan...

Maar goed, aan de voorbereiding zal het niet liggen
want ik train op dit moment 4 maal per week, inclusief
duurlopen van 2 a 3 uur.
Daarbij ben ik a.s. zondag niet van plan me te gaan
forceren. I4oga weg-opeoen.solieRiavaa, 4 .uur-en,datis een heel acceptabele tijd. Hoe dan ook, zondag is het
D-day voor mij, het is en blijft mijn eerste marathon.
Hoe deze hobby ontstaan is?
In 1991 stopte ik met roken en binnen no time Imam ik
12 kg (ja, 12 kg) aan en om nu van de "nooit-meer-roken-stress" en die kilo's af te komen ging ik dus lopen.
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Annie Bala, unithoofd unit 37.
Hanneke Kuijpers

Dimphy Wolter

Informatie vanuit de
AFDELING HUISHOUDING

commercieel medewerker
(NEDLIN)

Het plan is dat wij uitgebreid de documentatie van
verschillende bedrijven zullen gaan bestuderen en een
goede kwaliteit stof moeten zien te krijgen.
Daarnaast zullen wij in overleg met het bestuur een
keuze maken uit verschillende aanbiedingen en in de
vide verschillende modellen tentoonstellen met een enquOteformulier erbij. Maar wij berichten hierover nog
nader.
Ook wordt er naar nieuwe kieding gekeken voor de
afdeling techniek, OK en restaurant.

Er zijn nogal wat onwikkelingen vanuit de afdeling huishouding, waarvan wij u op de hoogte willen brengen.

Dekbedden
Lang niet iedereen in het ziekenhuis weet, dat wij momenteel proefdraaien met dekbedden voor de patronten.
Unit 38 heeft al ervaringen opgedaan van 27 december
1994 tot 7 april 1995. Over het algemeen waren de
reacties positief, zowel van patienten als vanuit de verpleging.
Nu draaien we proef op 2 verpleegunits, nl. unit 42 en
unit 48.

DKS
Overal waar produkten worden vervaardigd en diensten
worden verleend, zal men er op de een of andere manier
voor moeten zorgen, dat deze kwalitatief verantwoord
worden afgeleverd. Om de kwaliteit van ons geleverde
werk te waarborgen hebben de groepshoofden van de
afdeling Huishouding de cursus DKS gevolgd.
DKS betekent: Dagelijks Kontrole Systeem.
Het kontrolesysteem gebeurt volgens de normen van
het VSR kwaliteit-meetsysteem.
lets kan vuil zijn door een methodefout of materiaalfout
of niet zijn schoongemaakt. Het wil niet zeggen dat wij
nu met witte handschoenen achter onze medewerkers
aan gaan lopen. Maar het is een toets voor ons en voor
de medewerker of alles op de juiste manier aangepakt
wordt.
Dit controle-systeem wordt periodiek gedaan en met de
medewerker doorgesproken. Er zal een rapportage
plaatsvinden in het overleg met de gebruiker.

Linnengoed
Momenteel zijn we in onderhandeling met de firma
NEDLIN, die zorgdraagt voor de bewassing van het
linnengoed en de uniformen.
Het ziekenhuis zal namelijk de hele voorraad linnengoed verkopen aan NEDLIN en vervolgens wordt dit
linnengoed aan ons verhuurd. Dit heeft vele voordelen
voor ons, namelijk o.a. het verstellen van het linnen
wordt door NEDLIN gedaan en het is bovendien financieel voordeliger.
Binnenkort kan NEDLIN ons gegevens verstrekken wat
men per afdeling aan linnen verbruikt, zodat de gebruiker inzicht krijgt en een relatie met het zorgaanbod kan
leggen.
Even een tip voor iedereen: komt men kapot linnengoed
tegen, gebruik het dan niet maar geef het mee terug
naar de linnenkamer.

Score-Datacom

Uniformen
Daar het contract met NEDLIN wat leasen van uniformen betreft, verlopen is, waren wij genoodzaakt om van
de gelegenheid gebruik te maken om eens aan nieuwe
uniformen te gaan denken, daar de kwaliteit van deze
uniformen erg slecht is (doorzichtig).
••••■0

De kledingcommissie is bij elkaar geweest. Hierin zitten:
hoofd I nkoop
Joop Hamans
hoofd unit 53
El van Erven
afd. hoofd Röntgen
Jeanne van Beynen
namens de OR
Ted van de Heyden
groepshoofd Huishouding
Rinus van de Broek
hoofd Huishouding
Liesbeth Daalmans

De afgelopen maanden hebben de groepsleden alle
ruimtes met inventaris van het hele ziekenhuis geInventariseerd en ingevoerd in het master-key programma.
Momenteel zijn ze in het programma de handelingen
aan het invoeren. Het resultaat hiervan is, dat er een
tijdcalculatie uit voortkomt; d.w.z. hoeveel tijd staat er
bijvoorbeeld voor schoonmaken van een kantoor.
Je moet daarbij wel rekening houden met de gemiddelde normen, die Iandelijk zijn bepaald.
Een gevoig hiervan is dat de werkprogramma's bijgesteld moeten gaan worden; dit wordt in overleg met de
medewerker gedaan en de gebruiker zal hiervan in
kennis worden gesteld.
Momenteel hebben wij een stagiaire van de HEAO, die
voor ons een berekening maakt: wat is het gemiddelde
uurtarief wat er berekend moet worden voor het
schoonmaken hier in het ziekenhuis.
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Ook wordt de m2-prijs in kaart gebracht.
Al met al heel wat ontwikkelingen binnen de afdeling
huishouding, maar we zullen met de ontwikkelingen in
de schoonmaakwereld mee moeten, met als voornaamste doel dat het prettig werken moet blijven en
daarnaast goede kwaliteit aan de gebruiker geleverd
wordt.

DE KRAAMMARKT
8 April jI. was het weer zover: DE KRAAMARKT.
Oh, zegt u misschien, dat is toch wel vaker?
Zeker, 2 x per jaar is er een kraammarkt, maar weet u
wel wat het eigenlijk is?
De kraammarkt is een voorlichtingsdag voor zwangeren, partners en belangstellenden over alles wat met
zwangerschap en geboorte te maken heeft. De markt
mag zich verheugen in een steeds groter wordende
belangstelling van clienten en allerlei betrokken instanties.

Een schoon ziekenhuis is het visitekaartje voor ons
allemaal en voornamelijk voor de patient en iedereen
kan op zijn manier hier een bijdrage aan leveren.
Met eventuele vragen kunt u altijd bij ons terecht.
Wij houden u op de hoogte. Met vriendelijke groeten,
ook namens de groepshoofden.

Leuk, denkt u, maar ik ben niet zwanger.
Dat kan; toch zou ik u de volgende keer uit willen
nodigen eens een kijkje te komen nemen.
Sinds het betrekken van de nieuwbouw - en dus het
starten van de kraammarkt - is deze dag uitgegroeid tot
een zeer professionele presentatie van wat het perinatologisch centrum te bieden heeft aan kwaliteitszorg.

Liesbeth Daalmans,
hoofd Huishouding

DONOR-CODICIL

Hierbij valt te denken aan het borstvoedingsproject
"Zorg om borstvoeding", de presentatie van de "Baarscheip" (een nieuwe manier van verticaal bevallen in
bed!), verschillende presentaties over manieren van
bevallen aan de hand van eigen gemaakt video- en
diamateriaal, pijnbestrijdingsmethoden bij bevallingen,
ouderparticipatie, zorg op couveuse- en kraamafdeling.

lk rook en drink. Heeft het dan zin
om zo'n donor-codicil in te vullen?
Er zijn nogal wat misverstanden over het donorschap.
En dat is jammer, want daardoor dragen veel mensen
ten onrechte geen donor-codicil. Met als gevolg dat
duizenden zieke Nederlanders wachten op een donororgaan. Tot het niet meer hoeft!

Verder zijn er ook eerste lijns-verloskundigen, de
kraamzorg en diverse commerciele en ideele instellingen, die zich komen presenteren.
De kraammarkt is inmiddels zo bekend, dat er te veel
aanmeldingen van standhouders zijn en sommigen helaas geen plaatsje kunnen krijgen.
Al met al een goad geOrganiseerde dag, waar veel
leerzame informatie valt te halen over vele facetten van
een zeer boeiend onderwerp.

Vragen? Bel 06 - 821 21 66 (20 cent per minuut) van de
Stichting Donorvoorlichting. Of schrijf naar postbus
764, 1200 AT Hilversum.

Vragen over
'n donor-codicil zijn
doodgewoon.

06 -

De groeiende professionaliteit heeft de kraammarkt met
name te danken aan de organisatietalenten van twee
mensen in het bijzonder, te weten: Rian van de Bersselaar, unithoofd verioskamer en Luc Demarbaix, onze
PR-man, en daarnaast een groot aantal mensen van de
afdeling, die de stands bemannen en de Facilitaire
Dienst, die met het op- en afbouwen de helpende hand
toesteekt.
Met name dat laatste vind ik dat ook wel eens gezegd
mag worden.

821 21 66

Tot zieris op de volgende kraammarkt in oktober '95.

(20 ct per minuut)

Trudy Bulsing,
Clusterhoofd Perinatologie/Kinderafdeling
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In de kroegen speelden echter voornamelijk pianisten
een repertoire van ragtime, blues en populaire liedjes.
Dit repertoire werd van lieverlee ook door de dansorkesten overgenomen, maar de negermuzikanten, die
niet konden lezen, richtten zich voornamelijk naar de
melodie (meestal gespeeld door de kornet), terwip andere instrumenten zo goed en zo kwaad als dat ging
zorgden voor een begeleiding op grond van basisharmonieen. Daarin kreeg elk instrument langzamerhand
een vaste rol toebedeeld, die ook variaties op dat basispatroon mogelijk maakte.

Hemelvaartsdag opening
JAZZ FESTIVAL

Hoe heeft deze eerste "jass" geklonken? Hierover weten we weinig. Duidelijk is dat de muzikanten niet zozeer
improviseerden dan wel varieerden en zich vooral in de
melodiepartijen, bed ienden van versieringen. Ritmisch
en harmonisch was het samenspel gebaseerd op de
ragtime met zijn "two-beat", vrij strakke syncopering en
de eenvoudige tonica-dominant-subdominant-harmonieen (harmonieleer). In de variaties en versieringen
deed zich echter de invloed van de blues gelden in de
intonatie, het timbre, en vermoedelijk hier en daar al in
de vrijere ritmische plaatsing van de tonen boven het
ritme. Dit resulteerde in een "swing", waarin de grote
invloed van ragtime en marsmuziek op het basisritme
nog duidelijk hoorbaar was.
De uiteindelijke "klassieke" New Orleans-stip, die voortkwam uit deze ontwikkeling, bestaat uit een gezamenIijke variatie (improvisatie) op basis van een liedje. Dit
samenspel tussen de kornet (later de trompet), die de
melodie speelt, de klarinet, die er lijnen doorheen weeft,
en de trombone, die voornamelijk vulnoten speelt,
maakte een polyfone indruk.

De jazz is een tussen 1900 en 1905 als volksmuziek van
de Noordamerikaanse negers ontstane muziekvorm,
die elementen van de Afro-Amerikaanse met elementen
van de Eropese muziektraditie verbindt. Een exacte tijd
en plaats voor het ontstaan valt uiteraard niet te geven.
Tot 1917 is New Orleans in het zuiden van de V.S. echter
aan te wijzen als het belangrijkste centrum en ook alle
jazz grammofoonpiaten tot rond 1915 laten uit New
Orleans afkomstige (of hun stip exact nabootsende)
musici horen.
Rond 1900 bestond de bevolking van New Orleans uit
blanke Amerikanen, Europese immigranten, negers
(ten dele vrijgemaakte slaven) en een grote groep Creolen, afstammelingen van de Fransen en hun zwarte
bedienden, die de Franse cultuur ook op muziekgebied
in ere hielden. Een groot deel van de Creolen was van
gemengd ras. In de wetgeving van na 1863 werden zij
gelijkgesteld met de negers. Dit leidde tot de sociale
neergang van de Creolen en uiteindelijk ook tot een
verdere vermenging van de Creoolse (Europese) en de
zwarte (Afro-Amerikaanse) muziekcultuur. Deze was gezien de betere instrumentale training van de Creoolse
musici - niet zonder invloed. Met name Creolen als
Sidney Bechet, Ferdinand "Jelly Roll" Morton en Kid Ory
hebben veel invloed gehad op het verloop van de
vroegste ontwikkelingen in de jazz.

In deze ontwikkeling heeft een aantal muzikanten een
rol gespeeld, wier individuele bijdrage nauwelijks meer
te achterhalen valt. Onder hen zijn de legendarische
kornettisten "Buddy" Bolden (misschien wel de eerste
jazzmuzikant), Papa "Celestin" en de trompettist Bunk
Johnson.
Anderen uit New Orleans drukten ook bij de verspreiding van de muziek na de sluiting van Storyville in 1917
een blijvend stempel op de vroege jazzgeschiedenis,
o.a. Joe "King" Oliver, Fate Marable, Sidney Bechet, Kid
Ory, Jimmy Dodds, Jimmy Noone, Jelly Roll Morton, Tio
en Alphonse Picou, Honoré Dutray, Lil Hardin, Johnny
St.-Cyr, Barney Bigard, Earl Hines, Baby Dodds en
"Pops" Foster.

In de marine- en havenstad New Orleans vonden veel
muzikanten, vooral negers en Creolen, werk in de amusements- en prostitutiewijk Storyville. Ook speelde een
niet onaanzienlijk deel van de muziekpraktijk waaruit de
ja77 MOet zijn ontstaan zich buiten de deur af; op
buitenfeesten, tijdens streetparades en zelfs bij begrafenissen. De typische dansorkesten bestonden dan ook
voornamelijk uit blaasinstrumenten: een of twee kornetten, sours een bariton of tenorhoorn, een of twee klarinetten, een trombone en een ritmesectie, bestaande uit
banjo, tuba en slagwerk. Binnenshuis werd de tuba
vaak vervangen door een (oorspronkelijk meestal gestreken) bas en werd ook vaak een viool toegevoegd.

Ook de overbekende Louis Armstrong is afkomstig uit
dit muzikale milieu. Hij was de eerste individuele muzikant die een beslissende rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de jazz. Opgenomen in de King Oliver's
Creole Jazzband (1922) ontwikkelde hij zich in drie jaar
tot de eerste echte jazzsolist.
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Ook daar zag men het zorghotel wel zitten, gezien het
directe belang bij het felt, dat de rekeningen van de
ziekenhuiskosten zo laag mogelijk blijven. En een paar
dagen zotelverblijf na een lichte operatie (200 gulden
per dag) zou heel wat goedkoper uitvallen dan een
ziekenhuisbed gedurende eenzelfde aantal dagen (in
SMT 650 gulden per dag).

EERSTE ZOTEL IN EUROPA
STAAT IN HENGELO
(hotel/ziekenhuis naar
Amerikaans model)

Om aan de plannen gestalte to geven werden medio
1993 twee werkgroepen gevormd. Een interne werkgroep, bestaande uit SMT-medewerkers, kreeg als
werkopdracht de mogelijkheden te onderzoeken van
een zorghotel binnen de muren van het ziekenhuis. Een
externe werkgroep, waarin behalve SMT-medewerkers
ook medewerkers van zorgverzekeraar Oost-Nederland zaten, kreeg als werkopdracht een aantal andere
aspecten op een rijtje to zetten ten aanzien van de zorg
(doelgroep, verblijfsvoorwaarden) en de financien.

Verblijven in een luxe hotelkamer, met een eigen badkamer, tv, telefoon en minibar en toch alle medische en
verpleegkundige zorg bij de hand. Dit Amerikaanse
model van hotel/ziekenhuis-combinatie heeft nu ook
vaste voet gekregen in nederland. Als eerste in WestEuropa opende het streekziekenhuis Midden-Twente
een zorghotel binnen haar eigen muren, waar patienten
(vaak op kosten van de zorgverzekeraar) nabehandeld
kunnen worden. We nemen een kijkje in dit "Zotel".
Streekziekenhuis Midden Twente (SMT) is in 1990 ontstaan uit een fusie van twee andere ziekenhuizen. Het
1100 medewerkers tellende A-ziekenhuis (730 fte) ging
toen terug naar 404 bedden, maar kreeg er enige tijd
later, via een herverdeling in de regio, weer 24 bedden
bij. "Maar daaraan was geen budget verbonden," vertelt
Jos Dijkers, coordinator verpleegkundige zorg. "Toch
hadden wij wel behoefte aan die bedden, want we zaten
in het SMT op een bedbezetting van 90%. De enige
oplossing om deze bedden toch te kunnen exploiteren
was, dat we als ziekenhuis zelf de inkomsten daarvoor
zouden genereren.

Intussen hield men zich op directieniveau bezig met de
vraag hoe de voetangels en klemmen in de regelgeving
van de Nederlandse gezondheidszorg omzeild konden
worden. Dijkers: "De enige kans van slagen was om het
zotel als een experiment aan te melden. Anders loop je
hoe dan ook vast in de Wet op het Ziekenhuiswezen.
En evenzogoed hebben de directies van SMT en "OostNederland" zich het vuur uit de sloffen moeten lopen om
het zotel voor elkaar to krijgen. Maar voor een project
als dit heb je niet alleen veel doorzettingsvermogen
nodig. Er moet ook een hechte samenwerking zijn
tussen de mensen die de klus moeten gaan ktaren.
ledereen moet voor 200% bereid zijn de schouders
eronder te zetten."

Nu was men, gezien de steeds krimpende budgetten,
in het SMT toch al zeer actief aan de slag met het werven
van extra inkomsten. Daartoe was al eerder de stichting
SMT-Services opgericht. Deze ontplooide, in samenwerking met het ziekenhuis, allerlei activiteiten, zoals
het verhuren van tv's en telefoons aan patienten en het
geven van reanimatie-cursussen aan bedrijven in de
regio. Daarbij kwam het felt dat de plastisch chirurg
regelmatig patienten had die hun verblijf in het ziekenhuis uit eigen zak moesten betalen. Hij had al eens met
een scheef oog gekeken naar de manier waarop in de
Verenigde Staten ziekenhuizen een hotelvoorziening
hebben voor hun herstellende patienten".

En die bereidheid was er, zeker bij de SMT-begeleidingscommissie, die behalve Lex Hilbers en Jos Dijkers
bestond uit Bert Bokma (hoofd interne zaken) en Ben
Richters (hoofd administratie). Daarbij hadden zij de
volledige steun van de plastisch chirurg de Bruin, die
de zaak met furore bij de rest van de medische staf
bepleitte.

Medische indicatie
Zeker gezien het aantal te nemen hindernissen werd het
zotel met bekwame spoed gerealiseerd. Goed een jaar
nadat de eerste plannen gesmeed werden, konden op
01-06-1994 de eerste zotelgasten worden verwelkomd.
in de eerste plaats zijn dit patienten uit het SMT die geen
volledige zorg meer nodig hebben, maar wier thuissituatie (nog) niet voldoende mogelijkheden biedt voor
ontslag uit het ziekenhuis. Andere categorieen aspirantgasten voor het zotel zijn bijvoorbeeld kraamvrouwen
viak voor of na hun bevalling en patienten die voor
diagnostiek in het ziekenhuis verblijven. Als er een
medische indicatie is voor hun verblijf, neemt de zorg-

Experiment
Wie nu precies op het idee kwam om in de leegstaande
verpleegafdeling van het SMT een zorghotel to realiseren, vermelden de annalen niet. Zeker is wel dat toen
de directeur-beheer zijn plannen ontvouwde voor zijn
hoofden van dienst en afdelingscoordinatoren, hij enthousiast bijval vond.
Al even geestdriftig reageerde "Oost-Nederland", een
van de grootste zorgverzekeraars in de regio Twente.
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verzekeraar de kosten voor zijn rekening. Overigens is
dat sinds juli niet meer alleen "Oost-Nederland"; ook
andere (grotere) zorgverzekeraars hebben het verblijf
in het Hengelose Zotel in hun pakket opgenomen.
Verder staat het zotel open voor familieleden van klinische patienten en begeleidende partners van zotelgasten. Voor deze Iaatste groep geldt een tarief van 75
gulden per nacht, althans bij een verblijf op dezelfde
kamer als de patient. Als geste aan "Oost-Nederland",
die zijn nek behoorlijk heeft uitgestoken voor dit project,
geeft SMT aan de clienten van deze zorgverzekeraar
nog eens een extra korting. Een verblijf voor de partner
kost dan nog maar f 37,50 per nacht.
Verder is er nog een categorie patienten, voor wie het
verblijf in het zotel ook om financiole redenen zeer
aantrekkelijk is. Namelijk de mensen die een plastischchirurgische ingreep ondergaan die niet valt onder de
zorgverzekering. Voorheen moesten zij een rekening
van de operatie plus zo'n vijf dagen ziekenhuisopname
betalen. Nu gaan deze mensen zo snel mogelijk, het
Iiefst nog de dag van de operatie, naar het zotel. Dat
scheelt hen 450 gulden per dag (2.250 gulden voor 5
dagen).

keuken. In principe kan alles. Al zou men bij wijze van
spreken elke dag biefstuk willen. Jacques Bosch, clusterhoofd restauratieve voorzieningen, is bijzonder ruimhartig, bovendien gaat hem geen zee te hoog. Wat dit
aangaat hebben wij in het SMT het echt getroffen: het
eten is hier bijzonder goed," aldus Dijkers.

Half uur zorg per dag
Voor het verblijf in het zotel geldt een maximum van
zeven dagen. Slechts bij hoge uitzondering kan dit met
nog een week verlengd worden. De dagprijs van het
zotel is vastgesteld op basis van de prijs van een middenklas hotel, drie maaltijden en een half uur verpleegkundige zorg. Deze zorg is de taak van de zotel-gastvrouwen, die alien een verpleegkundige achtergrond
hebben. Mocht blijken dat er meer dan een half uur zorg
per dag noodzakelijk is, dan kan ook deze (tegen extra
vergoeding) geboden worden.
In totaal zijn er drie vaste gastvrouwen en acht oproepkrachten. Tenminste een van hen is dagelijks tussen
07.00 uur en 20.00 uur aanwezig. In de tussenliggende
uren is het avond- of nachthoofd van het ziekenhuis
aanspreekbaar voor noodgevallen. Deze kan zonodig
verpleegkundige en medische hulp inschakelen.
Dijkers, die verantwoordelijk is voor de verpleegkundige zorg in het zotel: "Juist het idee dat er 24 uur per dag
medische hulp in de onmiddellijke nabijheid is, is voor
de zotelgasten een hele geruststelling. En dat maakt dit
zotel zo uniek voor Nederland. lk heb begrepen dat wij
zelfs de eerste in Europa zijn die met dit concept werken.

Minibar
De ambiance van het zotel, ondergebracht in gebouw
G op de derde verdieping van het SMT, doet niet onder
voor een middenklas hotel als Novotel of Holiday Inn.
Wie de lift uitstapt, bevindt zich direct in een sfeervol
ingerichte lobby, waar een groot raam uitzicht biedt op
de binnentuin van het ziekenhuis. De brede gang waarin
links en rechts de kamers liggen, ademt eenzelfde sfeer
dankzij comfortabele zitjes en grote groene potplanten.
De achttien kamers zijn smaakvol ingericht met korenblauwe vloerbedekking, stoffering in roze, gele en terra-pasteltinten en meubilair van lichtgekleurd hout.

Bij de meeste bestaande zorghotels wordt de zorg
aangeboden vanuit de hotel-organisatie, zoals gebeurt
in het Kraamhotel in het Rotterdamse Airport Hotel. In
zo'n geval is er natuurlijk geen sprake van ondersteuning van een volledig geoutilleerd ziekenhuis, en al
helemaal niet in eigen huis.
Zoals wij hier werken, heb ik wel al een aantal jaren
geleden in Pennsylvania in de USA gezien. Daar waren
ziekenhuis en hotel door een luchtbrug met elkaar
verbonden en was er vice versa druk verkeer."

De vijf twee-persoons kamers meten ruim 30 m2, hebben een lits-jumeaux en badkamer met bad. De dertien
een-persoons kamers hebben een vloeroppervlak van
ongeveer 25 m2 en hebben een douche in plaats van
een bad. Me kamers hebben standaard telefoon, TV en
mini-bar. Een fax kan op verzoek worden aangesloten.
De maaltijden worden door de keuken van het SMT
verzorgd. Net als de gasten van het ziekenhuis, hebben
de zotelgasten volledig vrije componenten keuze, die
zij - zo mogelijk - een dag van te voren kenbaar maken.
Indien nodig kunnen de maaltijdwensen zelfs een paar
uur van te voren nog gehonoreerd worden. De maaltijden, op ander servies geserveerd dan in het ziekenhuis,
worden of op de kamer gebruikt of in de lobby van het
zotel.
"Wie zijn keuze niet kan maken uit het ziekenhuismenu,
kan zijn wensen via de hostess kenbaar maken aan de

Het zotel valt onder de dienst facilitaire voorzieningen,

waarvan Bert Bokma de coordinator is. Hij en Dijkers
hebben steeds intensief samengewerkt om de organi' satie op het operationele vlak in de juiste banen te
leiden. Derde man in dit team van afdelingscoordinatoren is hoofd gastenservice Herman Rood, die in het
ziekenhuis ook deze functie vervult. Hij is nu, samen met
de verpleegkundige hostesses, ook verantwoordelijk
voor het welzijn van de zotelgasten. In de aanloopfase
besteedde hij ongeveer 50% van zijn tijd aan het zotel.
In de toekomst kan dat mogelijk wat minder worden.
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ds,
Veel belangstelling

DAG VAN DE VERPLEGING

In de voorbereidende fase is onderzoek gedaan naar
de potentiele belangstelling voor het zotel, dat een
maximale capaciteit van 23 bedden heeft. Dat onderzoek wees uit dat ongeveer 20 patienten per week in
aanmerking komen voor plaatsing. Bij een gemiddelde
verblijfsduur van 3 a 4 dagen komt dat jaarlijks neer op
zo'n 3.500 overnachtingen. In principe worden 12 kamers beschikbaar gehouden voor ziekenhuisgasten,
voor de overige gebruikers (patienten van de pijnpolikliniek en hartrevalldatie of patienten voor behandeling en
onderzoek van buiten de regio) zijn dus ongeveer zes
kamers beschikbaar.

(FLORENCE NIGHTINGALE 1820- 1910)
Afgelopen vrijdag 12 mei was het de "DAG VAN DE
VERPLEGING". In ons ziekenhuis is hier op gepaste
wijze bij stil gestaan en ook de jaarlijkse zeskamp
tussen diverse instellingen in de gezondheidszorg uit
de regio heeft weer plaatsgevonden. Reden genoeg om
even stil te staan bij het waarom van deze dag en de
persoon wiens geboortedag gevierd wordt: Florence
Nightingale.
Sommige mensen verrichten in hun leven zoveel goeds
dat iedere poging hun levensloopte beschrijven onmiddellijk het karakter van een heiligenleven krijgt. Onmiskenbaar is dat het geval bij Florence Nightingale, wiens
reputatie reeds tijdens haar leven legendarische vormen had aangenomen. En inderdaad, wie een opsomming van haar werkzaamheden leest, kan niet ontkomen aan de conclusie dat zij een buitengewone persoonlijkheid moet zijn geweest.

Al direct na de opening van het zotel bleek er inderdaad
veel belangstelling te zijn. Dijkers: "Gezien de huidige
ontwikkeling verwachten wij die 20 gasten per week
lop zeker te halen. Maar we willen in de aanloopfase bewust
niet al te veel gasten tegelijk opnemen, want de medewerkers moeten ook de gelegenheid krijgen zich in te
werken." De 1 miljoen gulden die gemoeid waren met
het uitwerken van de plannen voor het zotel-experiment
en het verbouwen en inrichten van de vroegere verpleegafdeling tot zotel hebben SMT en Oost-Nederland
gefinancierd uit eigen middelen. Men hoopt straks dit
bedrag terug te kunnen verdienen door een gunstige
exploitatie en eventueel door het verkopen van het
zotel-concept dat met veel moeite en inspanning ontwikkeld is.

Een van de effecten van dit beeld van de "Lady with the
lamp" als ondubbelzinnige goede en rechtschapen
vrouw is, dat de werkelijke Florence Nightingale geheel
bedolven lijkt te zijn geraakt onder een dikke laag van
opgetekende goede daden. Er wordt ons lemand ten
tonele gevoerd wiens goedheid de menselijke mogelijkheden te boven lijkt te gaan.
Haar geboortedag, 12 mei, en sinds 1965 de "DAG VAN
DE VERPLEGING" is een terechte hommage aan haar
persoon.

Dijkers: "Dit project heeft zonder twijfel de belangstelling van de collega's in de gezondheidszorg. Op deze
manier kan men profiteren van de kennis en ervaring
die SMT en Oost-Nederland hiermee hebben opgedaan."

In de beschrijvingen van haar bewonderenswaardige
levensloop wordt een beeld geschetst van een vrouw
die haast een historisch begrip is geworden.
Daarbij ligt echter steeds de nadruk op de bijdrage die
zij geleverd heeft aan de ontwikkeling van de verpleging
en de betekenis die zij heeft gehad voor het beroep van
verpleegkundige.

vv. Gelezen in: Instellingen, september 1994.

■

Om de viering van de Dag van de Verpleging luister bij
te zetten werd een speciale vlag ontworpen. De maker,
J.G. ter Brugge, heeft zich bij het ontwerp laten inspireren door het leversverhaal van Florence Nightingale.
De ondergrond van de vlag stelt een kobaltblauwe I ucht
voor. Rechtsonder staat een zwarte kandelaar met witte
kaars die een geel licht uitstraalt op het insigne met de
ooievaar. Op de witte baan aan de linkerzijde staat met
zwarte letters van boven naar beneden
" DAG VAN DE VERPLEGING".
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Simone:

JOBROTATION
Sinds enige tijd bestaat in ons ziekenhuis de mogelijkheld mee te doen aan jobrotation. Dat wil zeggen dat je
voor een bepaalde periode als verpleegkundige op een
"vreemde" unit kunt gaan werken met als doel, je gezichtsveld te verbreden, een wat ruimere blik te krijgen
op je eigen werkwijze en werkplek.

je leen je collega's van de andere unit ook
eens wat beter kennen. En wat Simone al
zei, eens een kijkje over de heg van de
buren kan nog niet zoveel kwaad. Je wordt
er altijd wijzer van en je leen ook eens
kritisch naar jezelf en je eigen winkeltje te
kijken.

Is jobrotation voor herhaling vatbaar?

Zowel Simone Voets als Martine Meeuwesen hebben
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Ook Juliette
Verheijen heeft deelgenomen aan jobrotation. Zij is als
vaste kracht van unit 41 gestationeerd geweest op unit
51 en heeft haar ervaringen schriftelijk weergegeven.
Simone, een vaste kracht op unit 52 (neurologie), is
gedurende twee maanden, tot 01-05-95, "gastarbeidster" op unit 53 (Ionggeneeskunde).
Martine, haar thuishaven is unit 51 (neurologie), is twee
weken lang gestationeerd geweest op unit 41 (orthopedie).

Martine:

zeker weten, het houdt je in meerdere
opzichten alert.

Simone:

ben ik met Martine eens. Toch zal ik het
niet erg vinden, wanneer het 1 mei is, want
mijn oude vertrouwde unit en mijn collega's heb ik wel een beetje gemist.
Hanneke Kuijpers

SPORT NA WERKTIJD
Simone en Martine, wat was eigenfijk jullie motivatie om
aan jobrotation mee te doen?

WIST JE DAT
Martine:

Simone:

het komt weleens voor dat er een patient
van een ander specialisme op onze unit
komt te liggen en dan is het toch handig
uit eigen ervaring te weten, hoe met deze
patient en zijn specifieke problemen om te
gaan.

•
•
•
•

ja, dat geidt voor mij ook. Daaraast vinden
we het interessant om van dat specialisme
meer te leren. Je kunt je wel voorstellen
dat je op een longafdeling tegen compleet
andere zaken aanloopt dan op een neurologische unit. Ook het werkritme en de
werkindeling op een unit met longpatienten is anders dan op mijn unit met neurologische patienten.

•

Maureen de Vries,
Aerobic's

Heeft jobrotation aan jullie verwachtingen voldaan?
Martine:

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 doen voor rug-, buik- en beenspieren?
jij er ook bij kan komen door gewoon mij (Maureen)
op te bellen, toestel 8033 PAL en de eerstvolgende
lesdag langs te komen bij de Fysiotherapie oefenruimte, begane grond, West.

jazeker, door eens een keer in andermans
keuken te mogen kijken, krijg je weer een
frisse kijk op je werk. Je doet ervaringen
op, le-zlet werkmethodernte-oplobw. unit -ook weleens zouden kunnen worden toegepast.
En waar het zeker aan ten goede zal komen is het onderlinge begrip tussen collega's van snijdende en niet-snijdende afdelingen.
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DANKBETUIGINGEN
Mede namens mijn echtgenoot wil ik langs deze weg
een ieder, zowel arisen als verplegend personeel, die
betrokken is geweest bij het herstel van onze dochter
Wanda, hartelijk danken voor hun grote toewijding en
goede zorgen tijdens haar verblijf in het ziekenhuis.
Ook een ieder die gedurende dit verblijf met ons heeft
meegeleefd, zeggen wij voor dit medeleven heel veel
dank.
Joyce Zoetmulder,
Functie-afdeling

Hartelijk dank voor de belangstelling, bloemen en cavs. deaus, die ik mocht ontvangen wegens mijn 25-jarig
jubileum in het IZB.
Ad Romkes,
unit 26

Een woord van dank aan alien die getracht hebben het
leed te verzachten na het verlies van mijn vader. Jullie
belangstelling ook tijdens zijn ziekte, hebben mijn familie en ik als grote steun mogen ervaren.
Ad Broeders en familie,
Vervoersgroep

Langs deze weg wil ik (mede namens mijn echtgenote)
Bestuur, collega's Planning & Control, collega's DFI,
talloze oud-collega's, DIO-bestuur, Barcommissie SIZO
en alle niet genoemde belangstellenden hartelijk dankzeggen voor de warme reacties en kado's, die ik mocht
ontvangen bij de viering van mijn 25-jarig dienstjubileurn d.d. 3 mei jI.
Het was geweldig!
Ad Cloin,
Planning & Control (DFI)
08$385:00

Te koop
Suzuki GSX 400 E motor. Bouwjaar 1986, kleur
blauw/grijs, prijs n.o.t.k. Inlichtingen: Arina van Beers,
na 18.00 uur, 01620 - 57790.

Kamer gevraagd
Aankomend St. Joost-student zoekt per augustus 1995
een kamer in Breda of omgeving. Erik Nekeman, tel.
08340-24914 of Carla Talhoen, toestel 8942, unit 31.

Kamer te huur
Gemeubileerd en gestoffeerd, afm. 3,50 x 5,00 m., met
gebruik van badkamer en keuken. Huur f. 500, — all-in,
borgsom f. 500, —. Verhuurperiode juni, juli, augustus
1995. Voorwaarden: betrouwbaar rustig persoon, nietrokend, voorkeur voor vrouw. Inf.: Jetje Dassen, Vincent
v. Goghstraat 57, 4812 AP Breda, telefoon: 076 - 212205.

Te koop
Goed onderhouden Waterman kruiser bouwjaar 1977,
lengte 9,30 m., breedte 3,20 m., diepgang 1 m., dieselmotor HS pk, 6 slaapplaatsen.
Veel extra's o.a. argo (bijboot) mini zeiluitvoering, apparatuur, zwemvesten, ankerlier, enz.
Vraagprijs f. 55.000, — . Toestel 8986; prive 076 - 812233.

Te koop
Citroen Visa bouwjaar 1986, APK, kleur wit, i.z.g.st.,
vraagprijs f. 2.500, —. Ilse v. Dongen, toestel 8662.

GESLAAGDEN
Cursus Medische Terminologie (MA 94002)
april 1995
Lilian Bastmeyer
Anette Jacobs-v. Gils
Agnes Mens-van Dijen
R. Moen-Kuystermans
Thea Strijp
Anneke Verschoor

Financiele administratie
Afdeling Opname
Afdeling Opname
Secretariaat Cardiologie
Afdeling Opname
Secretariaat Cardiologie

BALKJES
Carpoolen
Wie wil er mee carpoolen vanuit Etten-Leur. Werktijden
08.15 tot 17.00 uur. Toestel 8128, Edith van Gastel.

Certificaat "Meester" ambtelijk secretaris d.d. 24-031995
John de Wit

Ambtelijk secretaris OR

Inschrijfstrookje Beach Volleybal toernooi
Dit strookje zenden naar:
Ada Stroop
(voor 10 juni 1995)
Unit 27

VRIJDAGAVOND
23 JUNI 1995
organiseert DIO het eerste

IZB BEACH VOLLEYBAL TOERNOOI ♦
Naam
MET BARBECUE FEEST
vertegenwoordiger van team van
Hiervoor kunnen afdelingen en units inschrijven.
• 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 v66r 10
Juni bij :

afdeling/unit :

Kosten

: f. 30, — per team

Handtekening :

Ada Stroop, Unit 27.
Waar vindt het BEACH VOLLEYBAL TOERN001 plaats?
Dit is de brandende vraag die men momenteel in huis
stelt. Welnu, het eerste IZB Beach Volleybal vindt plaats
in de kuip van Breda.
Waar ligt die kuip dan?
De kuip van Breda ligt op het Ignatius terrein.
Waar dan we/?
Het is de schuine helling, die u ziet als u van de slagbomen naar de Acute Hulp gaat en die dan aan uw linkerhand ligt. Beneden aan de voet van die helling gaat het
allemaal gebeuren op 23 juni a.s. TerwijI u van boven of
via gezellige terrasjes een blik kunt werpen op het
speelveld.Een unieke locatie dus.

Laatste kans !
Op zaterdag 10 juni wordt in de vide van ons ziekenhuis
een hobby-markt gehouden, van en voor medewerkenden.

Daarom nu gauw naar het postkantoor in de vide om
kaarten te kopen voor de barbecue na afloop van het
volleybal.

ledereen die een hobby uitoefent, kan en mag hieraan
meedoen. Ook verzamelaars kunnen hun "collecties"
uitstallen en daarbij is ruilen/verkoop niet uitgesloten.
De DIO-personeelsvereniging ziet deze hobbymarkt erg
breed en hoopt daarom dat er veel mensen aan deel
zullen nemen en nog meer mensen komen kijken.

Het DIO-bestuur

DIO Maandprogramma JUNI 1995
Do 1 juni

-.Mixatoe-tbaLaanvang l9.00
terrein J. Koeken, Café Dennenlucht

Vr 23 juni

IZB Beach Volleybal Toernooi,
aanvang 19.00 uur,
terrein playa del lgnatio

2de maandag
v.d. maand

Hobby-isten, verzamelaars, knutselaars , kunstenaars,
enz. enz., tot uiterlijk 27 mei kunt u zich opgeven voor
deelname aan de hobby-markt. (Er zijn geen kosten
aan verbonden).
Informatie en opgave :

K. Brinkman (receptie - 8797) of
A. Stroop (unit 27 - 8916)

Rikken in de SIZO
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BRIDGE-DRIVE DIO

Uitslagen
DIO BRIDGE DRIVE
Plaats
1.
2.
3.
4.
5.
6/7.
6/7.
8/9.
8/9.
10.
qui, 11/12.
11/12.

Deelnemers

procent:

C. en L. Vester
E. Melaer - J. Meijvis
R. v. Weezenbech - M. Kuys
J. en T. van Campenhout
L. Robbers - R. Broks
J. Dennis - J. Beugels
G. Vermeer - D. v. Beek
L. en M. Pottker
R. Melaer - P Meijvis
G. de Bovere - K. Kuys
A. Heyman - A. CloIn
R. en R. de Monde

65,42
62,08
57,50
53,75
55, —
47,08
47,08
45,83
45,83
40,83
40, —
40,00

Vrijdag 21 april alweer de derde bridge-drive in de SIZO.
Zo eens in het half jaar is deze gezelligheidsdrive een
leuke bezigheid, na een week hard werken.
Dhr. Melaer had het weer prima georganiseerd, ondanks
de nog onverwachte afzeggingen op het Iaatste nippertje. Dankzij bereidwillige invallers had hij toch nog alles
rondgekregen op het laatste moment. Dank aan deze
invallers waardoor alles een goede doorgang kon vinden.
Er werd weer gezellig gebridged, ook al lag er hier en
daar een serieuze systeemkaart op tafel. De meeste
paren bridgen al geruime tijd met elkaar. Dit is echter
niet altijd een garantie voor 'n hoge score.
Het invallerspaar had nog nooit met elkaar gebridged,
maar werd toch nummer een. Incidenteel spontaan aan
elkaar gekoppelde bridge-partners scoren vaak hoog.
Bij de doorgewinterde partners is er misschien toch
sprake van enige "bedrijfsblindheid".

De volgende bridge-drive is gepland op 10 november
1995.

Dhr. Meijvis had als spelleider alles weer goed onder
controle. Mensen van DIO die ons van hapjes en drankjes voorzagen, hartelijk dank. Het was een gezellige
avond met hier en daar een verrassende uitslag. Zo zie
je maar dat bridgen een interessante denksport blijft. De
uitslagen vindt u hiernaast.
Graag tot de volgende keer!

Namens DIO,
R. Melaer

DONDERDAG 1 JUNI 1995
MIX VOETBAL TOERNOOI

J. van Campenhout

Op de velden van Café Dennenlucht,
Jack Koeken
Aanvang: 19.00 uur

Inschrijfstrookje Mixed Voetbaltoernooi
Dit strookje zenden naar:
(voor 18 mei 1995)

Na afloop gezellige feestavond

Ada Stroop
Unit 27

Naam

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.

vertegenwoordiger van team van

afdeling/unit :

Inschrijfgeld + strookje opsturen naar Ada Stroop,
Unit 27, voor 15 mei 1995.

Kosten

: f. 20, — per team
Handtekening :

DIO-bestuur
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CANISIUS WINT IGNATIUS

BIT'JES

TOERNOOI

EN
BYTE'JES

Onder haast tropische omstandigheden vond op 6 mei
jl. het 18de voetbaltoernooi van F.C. Ignatius plaats.
Waarschijnlijk door het lange vrije weekeind was de
deelname dit jaar een stuk minder.
Zo kon het gebeuren dat er 8 heren- en 4 damesteams
gingen strijden om de prijzen.
In de ochtend speelden de heren voor een plaats in de
finale-poule van de middag.

Tips en trucs voor het
gebruik van Windows.
Automatische start onderdrukken.
Als u tijdens het laden van Windows de Shift-toets
ingedrukt houdt, worden de programma's in het venster
Opstarten niet geladen.

In iedere poule gingen de eerste twee teams over naar
de finale-poule. Deze bestond 's middags uit Canisius,
Dijkzigt, Ignatius en Willem v.d. Bergh.
De verliezerspoule bestond uit Daniel den Hoed, De
Baronie, Ursula en Drechtsteden ziekenhuis.
Na enkele spannende wedstrijden werd in de finalepoule het Canisius uit Nijmegen eerste.
F.C. Ignatius sleepte er een meer dan verdienstelijke
tweede plaats ult. Het team bleef ongeslagen maar
kwam op het Canisius een punt te kort.

Bericht achterlaten.
Als u even opstaat van uw werkplek kunt u een boodschap tijdens uw afwezigheid over het scherm laten
scrollen. Dit doet u als volgt: kies Hoofdgroep, Configuratiescherm, Bureaublad. Bij de optie Schermbeveiliging kiest u voor Marquee. Daarna klikt u op Instellen.
U kunt dan bij de optie Tekst de boodschap typen die u
op het scherm wilt laten verschijnen. De opmaak van
de tekst (het lettertype en de Iettergrootte) kunt u nog
aanpassen, en ook de snelheid waarmee de tekst over
het scherm loopt. U hebt zelfs de mogelijkheid een
wachtwoord op te geven. Zo kunt u op een eenvoudige
wijze voorkomen, dat ongewenste ogen zien waarmee
u bezig was. Om het scrollen van de tekst stop te zetten
moet dan eerst het wachtwoord ingevuld worden. Uiteraard beschermt u uw gegevens hiermee niet. Als de
computer uit- en weer aangezet wordt, heeft iedereen
gewoon toegang tot uw bestanden.

Na een heerlijke nasimaaltijd kon F.C. Ignatius voorzitter
Willem Hartmans de prijzen ultreiken.
Meer dan voldaan maar door de hitte afgebrand vertrokken bijna alle teams snel naar huis.
Volgend jaar zal op 11 mei het 19de Nationaal Voetbaltoernooi plaatsvinden.
Bij de dames ging de eerste prijs naar het Drechtsteden
ziekenhuis.
Onze eigen dames behaalden een verdienstelijke 3de
plaats, terwill de 2de plaats ging naar Daniel den Hoed
en de 4de plaats naar de Willem v.d. Bergh stichting.
De sportiviteitsprijs, geschonken door de directie van
het Ignatius, ging naar ziekenhuis De Baronie.

Starten als pictogram
Als u in Programmabeheer dubbelklikt op een pictogram en daarbij de Shift-toets ingedrukt houdt wordt
het bijbehorende programma als pictogram gestart.

De einduitslag bij de heren was als volgt :
1. Canisius
2. Ignatius Ziekenhuis
3. W. v.d. Bergh stichting
4. Dijkzigt Ziekenhuis
5. Daniel den Hoed
6. De Baronie
7. Ursula Kfiniek
8. Drechtsteden ziekenhuis

Nijmegen
Breda
Noordwijk
Rotterdam
Rotterdam
Breda
Nietimeen
Dordrecht

Programmagegevens
Als u in Programmabeheer dubbelklikt op een pictogram wordt het desbetreffende programma gestart. Als
u echter bij het dubbelklikken de Alt-toets ingedrukt
houdt, verschijnt een venster met de programmagegevens van het bijbehorende programma.
Foutmelding bij het gebruik van WordPerfect 5.1

—voor DOS via Windows.
Indien u bij het afsluiten van WordPerfect 5.1 de melding
krijgt "doe de WordPerfect diskette 2 in drive en druk
op een toets" dan heeft u het programma twee maal
geactiveerd. Als u dan de functietoets F1 gebruikt,
wordt WordPerfect zonder meer afgesloten.

De Lieuwe Melcherts wisseltrofee gaat dus voor een
jaar naar Nijmegen.
F.C. Ignatius kan terugzien op een geslaagd toernooi.

Joke Roks, helpdesk
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PUZZELHOEKJE
Oplossing Medio April: Een schaakbord heeft 204 vierkanten.

postkantoor

Welke plaatsnamen kunt u hier invullen?
1. Door de harde storm ondervonden de fruittelers veel

Voorjaarsaktie Postbank

2. Hij zei dat hij snel kon komen en eindelijk was
3. Rita plukte een kers en deed die in
4. Die nacht lagen bijna alle herten te slapen; ik zag
maar een
5. Mijn zusje moest toen zo overgeven, oh, wat
6. Dat vuil mocht ik niet in de Rijn gooien, vandaar dat
ik het naar de
7. lk weet dat ik slecht schaak, maar ik weer ook dat ik
nog
8. lk houd niet zo van oude lol; geef mij maar
9. Met nonnen is he leuk schaken, maar spannender is
het wanneer ik met
10.1k had geen geld meer voor cadeaus, dus was ik blij
dat ze het
11.1n de herberg had een stevige vechtpartij plaatsgevonden. Bij thuiskomst vond de waardin een
12.Nadat de klei op was, konden we nog een tijdje met..
13.Ze hoeft maar even in de zon te liggen en

Hypotheken
Tot 15 juni ontvangt een kiant, die een hypotheekofferte
aanvraagt f. 500, — (onder bepaalde voorwaarden)
cadeau op een plusrekening.
En als medewerker van het Ignatius Ziekenhuis profiteert u nog eens van 0,25 % hypotheekrente korting
afsluitprovisie, nI. 0,75 % in plaats van 1 %.
Kom eens langs en informeer.
Tot ziens op het postagentschap!
Ludo v.d. Veeken

Vanaf maandag 5 Juni:

Gewijzigde openingstijden

VOOR AL UW BLOEMWERKEN
EN

van het Postagentschap
INTERIEURBEPL4NTINGEN

Maandag t/m vrijdag:
09.00 - 12.00 uur
13.00 - 16.30 uur
Zaterdag en zondag gesloten.
Tot ziens!

Chr. Huygensstraat 44
(Edisonplein)
.48164K -fikeda
Tel./fax.: 076 - 711818

Ludo v.d. Veeken

BLOEMSIERKUNST SCHALK
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Voeg tot slot de garnalen toe en schep het mengsel
door de uitgelekte mie. Maak het gerecht op smaak met
sojasaus en kleingesneden selderijblad.

Op z'n lekkerst

Serveer de mie meteen.

Tip

KNOFLOOKSAUS
" AILOI "

U kunt de garnalen vervagen door kleingesneden varkensvlees en blokjes gekookte ham. Bak het vlees met
de groente mee. Extra geurig wordt de mie met een
theelepel gahakte verse gember.

Boodschappenlijst
Knoflook
ei
olie
peper
zout

2 teentjes
1 stuks
2 1/2 dl.

BALKJE
Te koop aangeboden
Bankstel, 1 + 2 + 3 zits. Zwart met los dek, aan twee
kanten bruikbaar, een kant donkerrood, andere zijde
figuurtjes geblokt. Ook zonder dek te gebruiken.
Salontafel zwart marmer. Onderstel met donkere glazen
plaat. Prijs f. 300, —. Telefoon Birgit, toestel 8004 of
01613 - 2315.

Aioli (saus bij geroosterd vlees, garnalen
of salades)
Schil de teentjes knoflook en pers ze of wrijf ze fijn in
een kom. Roer de eidooier erdoor en kiop met de
handmixer de olie door dit mengsel. Schenk die eerst
druppelsgewijs en later in een dun straaltje onder stevig
kioppen bij het eimengsel. Als de saus dik is, kan hij op
smaak worden afgemaakt met peper en zout.

Tip
De aioli krijgt een speciaal smaakje als u een eetlepel
tomatenpuree toevoegt aan het mengsel; een tweede
variatie krijgt u door 2 theelepes mosterd toe te voegen.

GARNALENMIE
Boodschappenlijst
mie
olie
prei
sjalotten
knoflook
champignons
garnalen
sojasaus
selderij

150 gr. (dunne)
4 eetlepels
1 kleine
4 stuks
1 teent je
100 gr.
100 gr. gepeld
1 eetlepel;
bedbezetting

Kook de mie in ruim water met zout juist gaar. Snijd de
groentesoorten klein en roerbak alles in de hete olie.
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pERSONALIA
MEDEWERKERS UIT DIENST
J.A.A.M. van den Hout
AGNIO

1 april 1995

M.J.M. Rasenberg-Schrauwen
medewerkster financiele administratie

7 april 1995

I.P.W.M. van den Bruele
leerling verpleegkundige

1 mei 1995

A.M.J.R. v.d. Hoven-Coolen
leerling verpleegkundige

1 mei 1995

N.A.M. Fouchier
ambtelijk
secretaris medische staf
map-

II, M. den Engelsman

S. Klijndijk
leerling verpleegkundige unit 37

1 april 1995

M. Lammers
leerling verpleegkundige unit 51

1 april 1995

E. Lammertsma
leerling verpleegkundige unit 24

1 april 1995

K. Geus
leerling verpleegkundige unit 42

1 april 1995

N.T. van Rijsbergen
leerling verpleegkundige unit 52

1 april 1995

16 april 1995

M.G.H. de Wolf
personeelsadministrateur

16 april 1995

DAPHNE
29 april 1995
Dochter van Ton en Rianne Voorheijen-van Zetten, verpleegkundige unit 24

1 april 1995

1 april 1995

G.C. van Berkel-van Garling
coordinator personeelsadministratie

JASPER
21 april 1995
Zoon van Gert-Jan en Carole Zondervan-van Oevelen,
secretaresse specialist

leerling verpleegkundige unit 48
J.P.Ft.A. Heijligers
leerling verpleegkundige unit 57

1 april 1995

NIENKE
14 april 1995
Dochter van John en Monique Simons-Haneveer, analiste klinisch chemisch laboratorium

MEDEWERKERS IN DIENST

1 april 1995

E.E.J. van Zelst
leerling verpleegkundige unit 41

JUULTJE
12 april 1995
Dochter van René Blom en Ellen Blom-van Dongen, kok

M. de Wit
1 mei 1995
administratief medewerkster afspraakcentrum

W.J.M. Dubbelman
leering verpleegkundige unit 33

1 april 1995

PAUL
8 april 1995
Zoon van Edwin en Mieke Waelput-de Bruijn, verpleegkundige Intensive Care

1 mei 1995

1 april 1995

L. de Wit
leerling verpleegkundige unit 38

ANNE
1 april 1995
Dochter van Harry en Dimphy Kranenkamp-Rokx, radiodiagnostisch laborante

1 mei 1995

R.M.A. Brekoo
leerling verpleegkundige unit 46

1 april 1995

GEBOORTEN

S.J.A.A. Hoogbergen
1 mei 1995
onderzoeksmedewerker Ambulante Zorg
S.M.P.M. Wauters
mondhygienist

H.M. Weetink
leerling verpleegkundige unit 53

SANDER
30 april 1995
Zoon van Bert en Helen Richt-van Winkoop, unithoofd
recovery
HUWELIJKEN
24 april 1995
Sandra Dieckmann en Wybe Koopmans, medewerker
Planning & Control, DFI
7 juni 1995
Joop van Felius en Riet Katsman, medewerker patientenpianning
9 juni 1995
Ton Vermaas en Loes van Sprundel, organisatorisch
hoofd polikiiniek KNO en audiologie
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