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een protocollaire taak:
helpen bij het opstellen en toetsen op de zorgvuldigheid van algemene richtlijnen en procedures bij
de dagelijkse zorgverlening.
(N.B.: dit heeft geen relatie tot protocollen in het
kader van protocollaire geneeskunde!)
• een educatieve taak:
het stimuleren van het ethische bewustzijn van de
medewerkers;
• een beleidsadviserende en ondersteunende taak:
in geval van ingewikkelde (medisch) ethische zaken.
Een (medisch) ethische commissie kan binnen het ziekenhuis ook een meer algemeen bezinnende taak krijgen, een platform waar vraagstukken van ethische aard
in relatie tot huidige ontwikkelingen in de maatschappij
en in de gezondheidszorg in het bijzonder besproken
kunnen worden.
•

ETHISCHE COMMISSIE
BINNEN HET IGNATIUS
ZIEKENHUIS BREDA
Het "Besluit eisen voor erkenning Ziekenhuizen" (1984)
geeft een beschrijving van de eisen waaraan een instelling voor gezondheidszorg moet voldoen. Een van die
eisen, onder de titel "Rechtspositie van de patient", is
dat het ziekenhuis een onafhankelijke commissie moet
hebben in het kader van medische experimenten met
mensen.
Binnen ons ziekenhuis heeft dit indertijd geleid tot de
oprichting van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Bij Mensen (CWOBM). Deze commissie beoordeelt op een gestandaardiseerde wijze aanvragen van
medisch specialisten voor patientgebonden onderzoek. Na een positief advies van deze commissie aan
het bestuur accordeert deze het onderzoek, als aan alle
eisen voldaan is. Hierbij wordt o.a. uitdrukkelijk gekeken naar het patientenbelang, waaronder de ethische
aspecten en wat er binnen het kader van dat onderzoek
binnen het ziekenhuis voor activiteiten verricht moeten
worden.

De te vormen commissie zal m.b.t. het hiervoor beschrevene een keuze moeten maken, waarbij het bestuur in elk geval denkt aan de consultatieve- en beleidsadviserende taken van de commissie.
Uiteraard zal bij het bepalen van de taken van de
commissie gekeken moeten worden of deze in zijn
totaliteit of in gedeelten al niet "ondergebracht" zijn
binnen reguliere formatieplaatsen binnen het ziekenhuis. Als dit het geval is, zal de uiteindelijke regeling zo
moeten zijn dat er geen doublures optreden, noch dat
onderdelen van taken van medewerkers van het ziekenhuis overgenomen worden door de te starten commissie.

Naast deze, op patientonderzoek gerichte commissie,
is er in ons ziekenhuis geen gestructureerde ethische
overlegvorm.
Het bestuur is van mening, dat hiermee gestart moet
worden en heeft geconstateerd dat deze mening door
velen binnen ons ziekenhuis gedeeld wordt. Dit is ook
noodzakelijk, want een (medisch) ethische commissie
kan voor het ziekenhuis alleen betekenis hebben als in
de praktijk met haar uitspraken iets gedaan wordt. En
om dat te doen ontstaan is een breed draagvlak binnen
de ziekenhuisorganisatie noodzakelijk.

Een aparte vraag is of gekozen moet worden voor een
zogenaamde externe of een interne commissie. Een
externe commissie kan bestaan uit uitsluitend externen
of kan ook een gemengde commissie zijn met zowel
leden vanuit het ziekenhuis als van buiten het ziekenhuis. Een interne commissie zal een commissie zijn
uitsluitend bestaande uit medewerkers van ons ziekenhuis.

Bij het oprichten van een (medisch) ethische commissie
moet aan vele aspecten expliciete aandacht gegeven
worden, waarbij gedacht kan worden aan o.m. een
duidelijke taakomschrijving, de positiebepaling van de
commissie binnen het ziekenhuis, een reglement, samenstelling, werkwijze van de commissie, de waarde
van een advies van de commissie, enzovoorts.

Voor al deze vormen zijn argumenten voor en tegen aan
te voeren. Het bestuur geeft nadrukkelijk de voorkeur
aan een interne commissie. Dit vooral om de aandacht
voor ethische vragen binnen de bestaande ziekenhuisorganisatie in te bouwen. Tevens zal een interne commissie vertrouwd zijn met de heersende ziekenhuiscultuur en de bestaande zorgopvattingen. Tevens zal de
afstand tussen de commissie en de medewerkers van
het ziekenhuis het kleinste zijn.

In grote lijnen kan bij de taken van een (medisch)
ethische commissie gedacht worden aan:
• een consultatieve taak:
het behulpzaam zijn bij het zoeken naar oplossingen, respectievelijk alternatieven voor ingewikkelde
casufstiek;

Dit geldt uiteraard niet voor het gebruik kunnen maken
van specifieke deskundigheden. De mogelijkheden
voor externe consultatie moeten er in elk geval zijn.
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BIT'JES

Wat de samenstelling van de leden van de op te richten
commissie betreft moeten in elk geval medewerkers
vanuit de kerndisciplines in de commissie zitten. Te
weten de medisch specialist, de verpleegkundige en
iemand uit de psycho-sociale dienstverlening. Van belang is dat de leden niet als vertegenwoordiger van hun
achterban in de commissie zitten, maar vanuit hun
eigen deskundigheden en belangstelling voor ethische
vraagstukken.

EN
BYTE'JES
Voor u gelezen

Of een advies van de commissie een duidelijke status
binnen het ziekenhuis krijgt hangt o.m. of van het commitment van de commissie met het bestuur en de
verschillende groepen beroepsbeoefenaren, maar het
allerbelangrijkste is de kwaliteit van het advies.

Met Windows 95 bent u er niet
Menigeen komt tot de conclusie dat de beschikbare
hardware ruimschoots onvoldoende is om comfortabel
met Windows 95 te werken. Overal duiken dus ook
rekensommetjes op, die de werkelijke kosten van een
upgrade naar het Windows-Walhalla voorspiegelen. Tel
gerust even mee.

Tot slot
Het bestuur vindt het noodzakelijk dat binnen ons ziekenhuis een (medisch) ethische commissie als ziekenhuiscommissie opgericht wordt. Als naam geeft het de
voorkeur aan ethische commissie, omdat de dagelijkse
zorgverlening in het ziekenhuis veel meer ethische problemen kent, dan die welke voortvloeien uit het medisch
kennen en kunnen alleen. Ook verwacht het bestuur
waardevolle bijdragen vanuit andere dan medische disciplines bij het analyseren en oplossen van ethische
vraagstukken.

De geheugenvereisten van Windows 95 zijn door Microsoft zeif op een gegeven moment opgetrokken van de
oorspronkelijke 4 naar 8 Mb. In het dagelijks gebruik
blijkt echter dat 12 en eigenlijk 16 Mb pas een werkbare
configuratie vormen als er een aantal applicaties succesvol multitasking moeten kunnen draaien. Nemen we
daarbij aan dat de meeste kantoormachines momenteel nog met 4 Mb zijn uitgerust, dan komt dat dus neer
op een eerste investering van f 800,- tot f 1200,- per
werkplek. Een harddisk met een grootte van 170 Mb is
absoluut onvoldoende voor een besturingssysteem dat
zeif minimaal 60 Mb ruimte inneemt. Installeer ook de
multimedia-ondersteuning en een aantal netwerk protocollen en de teller staat maximaal op 100 Mb. Natuurlijk is ook de nieuwe Office-versie voor Windows 95 een
must; tsjakka!! weer 100 tot 150 Mb verdwenen. Een
harddisk van een gigabytes is dus echt geen overbodige luxe. Gelukkig kost harddiskruimte tegenwoordig
nog maar twee kwartjes per megabyte. Is toch weer wel
een post van f 500,- voor het boodschappenlijstje.

Mocht u zich aangetrokken voelen om deel van deze
commissie te gaan uitmaken, dan verzoekt het bestuur
u dit schriftelijk kenbaar te maken onder toevoeging van
enige gegevens omtrent uw motivatie hiertoe.
Uit de aangemelden zal het bestuur een keuze maken
en de commissie samenstellen.
Het bestuur
,axaMMV.MNIMV.:.M.MiS42:

Software
Wie overstapt naar Windows 95 zal - noodgedwongen
of niet - ook allerlei software willen opwaarderen. Bovenop de prijs van een upgrade (f 200,-) komt dan dus
het al genoemde Office 95 dat minimaal voor f 400,- per
licentie van eigenaar verwisselt. Anti-virus software zal
een gebruiker niet standaard tegenkomen in Windows
95. Reken dus op f 200,- voor een licentie van bijvoorbeeld Norton Anti-virus voor Windows 95 om het systeem virusvrij te houden.
Uit "Professional Computing",
door Johan Den Hartog
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is het aan te raden op z'n minst de essentieelste
bestanden op een flop of tape te zetten. Let wel:
Win95 is een heel nieuw besturingssysteem met een
heel nieuw bestandssysteem en het is moeilijk na
een installatie zaken terug te draaien of verdwenen
bestanden te herstellen. U moet op z'n minst een
backup maken van bestanden als AUTOEXEC.BAT,
CONFIG.SYS en de diverse INI-files in de Windows
directory. Maak ook voor de zekerheid een opstartdiskette van uw oude systeem, waarop eveneens
alle drivers voor CD-ROMS en andere stuurbestanden zijn opgenomen. Op die manier kunt u uw PC
altijd weer aan de praat krijgen, voor het geval dat
nodig mocht zijn.

Handige tips voor installatie
Windows 95
Lang gewacht en stil gezwegen, nooit gedacht en toch
gekregen. Zo ongeveer zal zijn gereageerd op het op
de markt verschijnen van Windows 95. Natuurlijk is er
niets leuker dan meteen het hele zaakje op uw PC te
zetten, maar een waarschuwing is op z'n plaats. Microsoft heeft een technisch hoogstandje geleverd door
zoveel mogelijk systemen te ondersteunen. Maar het
verdient toch altijd de voorkeur wat voorzorgsmaatregelen te nemen om de installatie zo succesvol mogelijk
te laten verlopen. Hierbij een aantal tips en trucs, die u
wellicht een hoop problemen kunnen besparen.

6. Controleer of de drivers van de diverse onderdelen
goed zijn geinstalleerd. Windows95 werkt met nieuwe drivers voor bijvoorbeeld CD-ROM drives en
geluidskaarten. Het kan echter zijn dat u met een
merk of type werkt dat niet wordt ondersteund met
nieuwe drivers. In dat geval probeert Win95 de oude
(16 bits) drivers te gebruiken. Zorg er dus voor dat
alles goed werkt (let vooral op MIDI-configuraties
van geluidskaarten), voordat u Win95 installeert.
Maak eventueel een lijstje waarin de hele configuratie van uw PC staat vermeld. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld het programma MSD.exe, te vinden in de
DOS directory. Altijd handig om zo'n lijstje op papier
bij de hand te hebben als u de support-lijn belt.

1 Controleer of u genoeg intern geheugen heeft. Hoewel Windows 95 op papier genoeg heeft aan 4 Mb,
is het aan te bevelen uw geheugen uit te breiden tot
minimaal 8 Mb. Het programma draait dan lekker en
u kunt weer een tijdje vooruit. Met 4 Mb. loopt u
onherroepelijk tegen problemen op of draait uw PC
erg traag (zie artikel elders in dit blad).
2. Controleer de ruimte op uw harde schijf. Hou er
rekening mee dat WIN95 aardig wat ruimte op uw
schijf in beslag neemt; 80 Mb is al gauw gevuld. U
kunt tijdens de installatie ervoor kiezen om bepaalde
opties niet te installeren, waardoor u met minder
ruimte toch aan de slag kunt. Daar tegenover staat
dat u dan wel een hoop aardige functies moet missen.

7. Log nog Oen keer met Windows 3.x in op uw internet-account. Win95 bevat een aantal programma's
waarmee u een verbinding kunt maken met uw
internet- provider. Helaas is de configuratie van die
software een klusje waarvoor je bijna een graad in
de computerwetenschap moet hebben. Log daarom
nog een keer in met uw oude software en probeer
bij uw provider instructies te vinden hoe u Win95
moet instellen voor gebruik met het systeem van die
provider.

3. Ruim uw harde schijf op. Het is van groot belang dat
Windows op een zo clean mogelijke harde schijf
wordt geInstalleerd. Op die manier voorkomt u vastlopers tijdens de installatieprocedure en werkt uw
PC ook aanmerkelijk sneiler. Verwijder bestanden
die u toch niet meer gebruikt en Iaat een defragmenteerprogramma op uw harde schijf los. Zodoende
staat alles er netjes op en kan Windows 95 zichzelf
makkelijker nestelen op uw systeem. Het overwegen
waard is de aanschaf van Norton Utilities for Win95,
een verzameling programma's, die onder meer een
pre-installation tune up van uw systeem uitvoert.

8. Zet vlak voordat u Win95 installeert uw modem aan.
Win95 probeert te detecteren welk merk en type
modem u gebruikt, zodat elk programma van die
instellingen gebruik kan maken. Om die detectie
goed te laten verlopen, moet u natuurlijk wel uw
modem hebben aanstaan.

4. Ruim uw oude Windows-versie op. Win95 neemt een
groot aantal van uw huidige instellingen over, zoals
de verschillende programmagroepen en de daarin
aanwezige bestanden. Als die in de loop der tijd een
rommeltje zijn geworden, dan is nu het moment om
dat op te ruimen. Het bespaart u een hoop werk
achteraf.

9. Trek op z'n minst een uur uit voor de installatie van
Win95. De hele procedure neemt behoorlijk veel tijd
in beslag en u wordt een aantal keren gevraagd
bepaalde opties te kiezen. Het kan zelfs voorkomen
dat de installatieprocedure minutenlang bezig is
zonder dat u die activiteit kunt waarnemen. Geen
paniek, het hoort er gewoon bij. Stuur de kinderen
in ieder geval maar een uurtje de straat op.

5. Maak een backup. Toegegeven, er is weinig op de
wereld zo vervelend als het maken van backup. Toch
-4-

OP Z'N LEKKERST

10.Het werkt, en dan? Als alles goed is, start Window95
op nadat u de hele procedure heeft doorlopen. Op
dat moment voel je je als een kind op de ochtend na
Sinterklaas: een berg nieuwe spulletjes die je direct
wil uitproberen. Mochten er toch nog problemen
zijn, bijvoorbeeld een programma dat niet goed
werkt (en dat kan voorkomen), start dan het (geheime) programma MKCOMPAT.EXE, te vinden in de
Win95 directory. Deze utility probeert onwillige
Windows 3.x programma's alsnog aan de praat te
krijgen. In dezelfde directory (of onder Win95: Folder) treft u tevens een tekstbestand aan met allerlei
leuke en handige tips voor het gebruik. Vraag dat
bestand (TIPS.TXT) op in een tekstverwerker (bijvoorbeeld WordPad) en verwonder u over de nieuwe
foefjes.

Appelcroissants
Boodschappenlijstje :
1 blikje croissantdeeg
2 granny smiths-appels
1 glas witte wijn
25 gram amandelen

Rol het deeg of en verdeel het in driehoekjes. Schil de
appels, snijd ze in partjes. Stoof die in 10 minuten gaar
in de witte wijn. Laat de appels daarna uitlekken. Hak
de amandelen grof en verdeel de appel en noten over
de croissantlapjes. Rol die op en bak ze volgens de
gebruiksaanwijzing gaar en bruin.

11.Vergeet niet Win95 goed of te sluiten. Vroeger kon
je gewoon de uitknop van de PC gebruiken, maar
onder Windows 95 is het afsluiten van de computer
ondergebracht in de Start-button, keuze Shut Down
Computer. 't Is maar een weetje.

TIP:
In plaats van met appels kunt u de croissants ook vullen
met een mengsel van 2 eetlepels fijngehakte hazelnoten, 2 eetlepels bruine suiker en 1 theelepel kaneel.

Veel succes!
Joke Roks,
Helpdesk
Uit: Algemeen Dagblad d.d. 19 augustus 1995.

Met DIO naar de HEINEKEN NIGHT OF THE PROMS
Het DIO-bestuur heeft beslag kunnen leggen op 45 kaarten voor deze happening in de Brabanthallen in Den
Bosch. Op dinsdagavond 7 november vertrekken we om 18.45 uur vanaf het ziekenhuis met de bus naar de
Brabanthallen.
Aan deze avond werken o.a. mee: Clouseau, Bryan Ferry, Al Jarreau, II Novecento, het orkest van de XXste
eeuw o.l.v. Robert Groslot en Andrea Bocelli.
De kosten voor de kaarten zijn: DIO-leden f. 50, — ; niet-leden f. 60, — . Dit is toegangsbewijs (zitplaats) en busreis.
Onderstaand strookje s.v.p. invullen en inleveren bij Ada Stroop, Unit 27, geld bijsluiten .

Naam:

Afdeling

geeft zich op voor de Night of the Proms en wil graag
Handtekening :
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kaarten.

Is DIO-lid:

Ja / nee

•

Schadelijke stoffen op het
werk bij KINDERWENS en
ZWANGERSCHAP

•
•
•

schade aan cellen, weefsels
of organen van het kind;
vertraagde groei;
doodgeboorte;
vroeggeboorte.

Sz'm
•

Na de geboorte:
• te laag geboortegewicht;
• verstandelijke of lichamelijke aandoeningen;
• bij borstvoeding: schade aan cellen, weefsels of
organen van het kind.

In uw beroep kunt u te maken krijgen met stoffen die
een nadelige invloed hebben op de mogelijkheid om
kinderen te krijgen, deze gezond te baren en borstvoeding te geven. ledereen die werkt met dergelijke "voor
de voortplanting schadelijke" stoffen, moet worden beschermd tegen de risico's ervan. Dat vraagt maatregelen van de werkgever, maar ook betrokkenheid van
degene die met die stoffen werkt. Deze folder kan
daarbij helpen.

Om welke stoffen gaat het?
De Europese Unie heeft een aantal stoffen officieel als
schadelijk aangemerkt. De Nederlandse overheid volgt
deze indeling.
* Het betreft stoffen, waarvan is aangetoond, dat ze
erfelijke veranderingen in het nageslacht kunnen
veroorzaken door de geslachtscellen van een van
de ouders aan te tasten., Men noemt ze "mutagene
stoffen". Deze stoffen zijn zeer risicovol omdat voor
deze stoffen geen veilig blootstellingsniveau aan te
geven is. Al deze stoffen hebben ook kankerverwekkende eigenschappen.
Daarnaast betreft het stoffen waarvan is vastgesteld, dat deze op een andere manier schadelijk zijn
voor de voortplanting. B.v. doordat zij de vruchtbaarheid of het ongeboren kind direct kunnen
schaden.

Bent u zwanger of wenst u kinderen?
Dan bevat deze folder belangrijke informatie voor u. U
kunt lezen:
• wat de effecten van dergelijke stoffen zijn;
• om welke stoffen het gaat en hoe u deze kunt
herkennen;
• welke taak een werkgever heeft;
• hoe u zeif maatregelen kunt nemen;
• wat u kunt doen bij vragen of twijfel,

Effecten
Stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting kunnen
in uw lichaam komen via de huid, door inademing en
door inslikken. In alle gevallen wordt de stof in de
bloedbaan opgenomen en zo vervoerd naar de organen in het lichaam. Welke schadelijke gevolgen dit zal
hebben voor elke afzonderlijke werknemer, is niet precies aan te geven. De effecten worden o.m. bepaald
door de hoeveelheid en door de soort stof, waarmee
gewerkt wordt. Ook andere factoren zijn van belang:
hoe lang en hoe vaak wordt ermee aewerkt? Hoe lang
voor de bevruchting, of op welk tijdstip van de zwangerschap? Voorbeelden van de uiteindelijke effecten
staan hieronder weergegeven. Soms doen zij zich voor
als enig verschijnsel. Maar het ene effect kan ook het
gevolg zijn van een ander, misschien niet opgemerkt
effect. De volgende effecten kunnen optreden:

Ook samengestelde stoffen (b.v. verf en oplosmiddelen) die een of meer van deze op de lijst vermelde
enkelvoudige stoffen bevatten, worden beschouwd als
schadelijk voor de voortplanting. Komt een stof niet
voor op de bovengenoemde lijst, dan is deze daarmee
niet altijd onschadelijk voor de voortplanting. De overheid of Europese Unie heeft namelijk niet alle stoffen
beoordeeld op hun schadelijke eigenschappen voor de
voortplanting. En van veel stoffen is nog maar weinig
bekend op dit gebied. Verderop in deze tekst vindt u
een lijst van schadelijke stoffen.

Hoe herkent u stoffen die schadelijk zijn
voor de voortplanting?
Aan stoffen valt niet te zien of ze schadelijk zijn voor de
voortplanting. Ook wordt u daar zelden door lichamelijke reacties op gewezen. De meeste stoffen waarvan
schade voor de voortplanting is aangetoond, kunt u wel
herkennen via het etikel op de verpakking van de stof.
Op dit etikel staan Oen of meer van de volgende waarschuwingszinnen vermeld:
• kan erfelijke schade veroorzaken;
• kan de vruchtbaarheid schaden;
• kan het ongeboren kind schaden.

Voor de bevruchting:
• menstruatiestoornissen;
• verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid;
• afwijkingen in zaad- of eicellen;
• verminderde potentie;
• verstoring van de hormoonbalans.
Tijden de zwangerschap:
• miskraam;
• schade aan het erfelijk materiaal van het kind;
-6-

Op het etiket staat ook de naam van de stof. U kunt
nagaan of deze voorkomt op de lijst in deze folder. Van
deze stoffen is in leder geval bewezen dat zij schadelijk
zijn voor de voortplanting. Op etiketten van samengestelde stoffen, die schadelijk zijn voor de voortplanting,
moeten de namen van die bestanddelen staan.
Er zijn ook stoffen die door de E.U. verdacht worden
van schadelijkheid voor de voortplanting. Deze worden
dan ook officieel als zodanig aangemerkt. De meeste
van deze verdachte stoffen kunt u ook via het etiket
herkennen. F'et gaat dan om de volgende aanduidingen:
• mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid;
• mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind;
• onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten (deze
waarschuwing kan echter ook op andere gevaren
wijzen; uw werkgever heeft meer informatie hierover van de leverancier van de stof).
Staat geen van deze waarschuwingen op het etiket, blijf
dan toch behoedzaam. Het wil niet zeggen dat de stof
veilig is. Niet alle stoffen zijn immers beoordeeld en door
gebrek aan kennis is niet van alle stoffen vast te stellen,
of ze mogelijk schadelijk zijn voor de voortplanting. Ook
is niet voor alle stoffen een uitgebreid etiket verplicht.
Voor een aantal ingekochte stoffen (b.v. geneesmiddelen) en voor stoffen die op het werk zelf ontstaan als bij-,
tussen- of eindprodukt, is dit niet vereist. Uw werkgever
moet wel op de hoogte zijn van de aanwezigheid van
dergelijke stoffen en u over de gevaren ervan informeren.
Ook de ondernemingsraad, de bedrijfsarts en andere
deskundigen van de Arbodienst van uw bedrijf moeten
weten of er stoffen op uw werk zijn, die de voortplanting
kunnen schaden.

die zo'n "aanvullende registratieplicht" kennen. R egelmatig worden nieuwe gegevens bekend. Daarom zal
deze lijst geregeld worden bijgesteld.

Bescherming verplicht
De werkgever is wettelijk verplicht bij aanwezigheid van
schadelijke stoffen:
* risico's voor vruchtbaarheid en nageslacht van
werknemers te inventariseren en te beoordeien.
Daarbij moet in elk geval aandacht worden besteed
aan werknemers, die kinderen willen krijgen, zwanger zijn of borstvoeding geven. De werkgever mag
zich daarbij niet beperken tot de stoffen waarvan
door de overheid is vastgesteld, dat ze schadelijk
zijn voor de voortplanting. Ook aandacht voor stoffen, die slechts "verdacht" zijn, is vereist;
• aan de werknemers goede voorlichting en training
te geven, zodat ze veilig met de stoffen om kunnen
gaan. Zo moeten risico's voor een zwangerschap
aan alle werknemers worden uitgelegd. Werknemers die een zwangerschap overwegen, zijn dan
tijdig geinformeerd. Risico's voor de vruchtbaarheid spelen vooral voor de bevruchting een rol.
Risico's voor de zwangerschap kunnen juist de
eerste weken van de zwangerschap het grootst
zijn;
• beschermende maatregelen te treffen zodat werknemers veilig met dergelijke stoffen kunnen werken.
wordt vervolgd.

DANKBETUIGING

Registratieplicht
1 September, een zonnige dag om niet te vergeten.
Allemaal heel veel dank voor: de bloemen, cadeaus,
brieven, kaarten, telefoontjes en persoonlijke felicitaties. Het was geweldig!

Uw werkgever moet van alle gevaarlijke stoffen in het
bedrijf gegevens bijhouden, namelijk: de naam, de gevaren en de afdeling waar de stof in het bedrijf voorkomt. Voor kankerverwekkende stoffen, waaronder ook
de mutagene stoffen, moeten de gegevens worden
aangevuld met veel meer bijzonderheden:
• hoeveel van de stof aanwezig is;
• hoeveel werknemers met de stof in aanraking kunnen komen en hoe dit kan;
• welke werkzaamheden met de stof worden verricht;
• welke maatregelen zijn getroffen om werknemers te
beschermen.

Ans Janssen,
dietist

Per 1 april 1995 moet een werkgever deze aanvullende
gegevens ook registreren voor stoffen, waarvan de
overheid heeft vastgesteld, dat deze andere dan mutagene effecten op de voortplanting hebben. De lijst bevat
namen van voor de voortplanting schadelijke stoffen,

Te koop aangeboden
• wine commode ( + vast opgezet gedeelte);
• zachtgrijze combi kinderwagen (3 in 1).
Telefoon: 076 - 420087 (na 18.00 uur).
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We hebben met z'n drieen afgesproken om elkaar een
kaartje te sturen als we een maand verder zijn. Je ziet
elkaar waarschijnlijk toch niet meer en dit is een leuke
manier om elkaar te laten weten hoe het ons gaat.

DANKBETUIGING

Te gast in eigen huis

Slotconclusie:
Mensen allemaal bedankt voor de goede zorgen, de
leuke bezoekjes, het heerlijke eten, ja, ook dat had stip!
Maar
ik werk toch liever in het IZB dan er als patient
te liggen, hoe goed het ook is!
En, o ja, dr. Janssen, ik ruik weer stukken beter.

Ludiek maar treffend om je werkgever op die wijze te
beleven, waar ze voor staat, namelijk in mijn geval als
patient te gast te zijn bij "mijn" gasten, die ik normaal
ontvang tijdens de lunchperiode en tussendoor in het
restaurant.
I ngewikkeld?? Welnee. lk heb voor de verandering mijn
gasten nu eens op de verpleegafdeling aan het werk
gezien en in hun element leren kennen.

Bedankt allemaal en tot ziens in het restaurant!
Wladeck Godlewski
Restaurant

Mijn neus was aan een grondige renovatie toe en ik
kwam via de lieve dames van het Afspraakcentrum en
KNO-poli terecht bij dhr. E. Janssen. Na door het OKpersoneel op een warme manier verwelkomd te zijn,
beloofde dhr. Janssen mijn neus in optimale reukvorm
te brengen. Want in een restaurant werken en niet
kunnen ruiken wat de pot schaft, dat kan natuurlijk niet.
Zo gezegd, zo gedaan!

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en
bloemen, die ik ontving tijdens mijn ziekenhuisopname.
Het was adembenemend (hoe kan het ook anders met
een pneumo-thorax).
Frans Jaspers,
afd. Inkoop

lk kwam na de OK op afdeling 56 terecht als een patient
die met een wat in de neus nou niet bepaald de rust
zelve was. Na een dag wennen krijg je weer oog voor
andere zaken als alleen jezelf. Je maakt eens mee hoe
zo'n afdeling werk-t, hoe ze heten (want de namen
onthouden van iedereen die in het restaurant komt, is
onmogelijk). Zo heb ik Gerard van afd. 58 en ook
Anneke, Caroliene, Marianne en de voedingsassistente
Ans en collega's vanuit een andere invalshoek leren
kennen. Men kende mij uiteraard van het restaurant,
maar dat buiten beschouwing gelaten, zag ik weinig
verschil met de doorsnee andere patienten op de afdeling.

BALKJES
Woningruil
Drie-kamer flat te Breda voor woning/flat in Roosendaal.
I. Rijswijk, toestel 8165 of 8682.

lk ben op zoek naar een huis in Breda of omgeving.
Tenminste 3 slaapkamers en het liefst ook een tuin(tje).
Huur niet hoger dan f. 1.000, — p.m. excl.
Weet je iets neem dan contact op met Helma van
Raesfeld-Meyer, Rontgenarchief, toestel 8128 of 01650
- 48757.

Opvallend was de collegialiteit onder elkaar; bijvoorbeeld op afd. 56 het snel en gedegen de dienst afwerken
om diegene die de dienst overneemt een fijne dienststart te geven, of een voedingsassistente die rustig met
wat schrijfwerk bezig is in de verpleegunit, maar daarbij
wel degelijk haar terratorium bewaakt, als een pleeg
voortijdig zonder haar toestemming, met een reserveboterham aan de haal gaat!

Te koop
Gasfornuis met electr. oven en grill, Pelgrim, z.g.a.n.,
met accessoires, vaste prijs f. 150, —. Telefoon: 01608 15024.

Kortom, ik zag best tegen de neusrenovatie op, maar
juist die uitstraling die dat alles gaf naar mij toe als
patient, maakte het het een heel stuk aangenamer,
ondanks de hitte buiten van zo'n 30 ° (binnen toch altijd
nog 26 0).

Te koop
lnzet open haard, wegens verbouwing overcompleet, 2
jaar oud, merk Barlaas, type Panolux. Te bevragen bij:
Dorien Voogt, toestel 8002 of na 17.30 uur tel. 01693 1299.

lk heb twee andere patienten leren kennen, waarvan ik
er een als tijdverdrijf 's avonds langs alle kunst in het
ziekenhuis heb rondgeleid.
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Mijn naam is...

partner was mijn eigen onzalige persoontje.
En dat gezelschap stond me niet aan. Tsjongejonge,
wat ben ik vaak door het lint gegaan en wat heb ik
gefoeterd. Helaas, de enige toehoorder was ikzelf.

Frank Schellekens,
(31)

Gelukkig had ik een stel vrienden, waar je U tegen zegt.
Van die trouwe gabbers weet jewel, die, ook als ik weer
eens niet te genieten was, me stug bleven opzoeken en
me weer op het goede been zetten, om maar eens
toepasselijk te blijven. lk leerde, met behulp van hen,
mijn gevecht tegen dat onwillige been en tegen mezelf
op te geven. Het begon tot me door te dringen, dat ik
de keuze had of me te wentelen in mijn beperkingen of
me te focussen op mijn mogelijkheden.

personeelsadviseur

Grand canyon en La marie de la
coiffeuse
La mer, Debussy
Muziek:
Grootste hekel aan: krakende bedden
pasta a la Frank
Eten:
(uit) eten met vrienden
Uitgaan:
reizen, paardrijden
Hobby:
Spanje
Land:
De Hoefslag, De Paardenkrant
Tijdschrift:
Insjallah, Oriana Fallaci
Boek:
NRC
Krant:
Isac Stern (violist)
Man:
mijn oma
Vrouw:
whisky (Jack Daniels)
Drank:
Film:

En op een dag maakte ik die keuze.
Een vriendin nam ons (mijn krukken en ik) mee naar
zee. En op het moment dat ik daar op het strand, voor
het eerst sinds maanden, mijn gezonde voet in het
natte zand zette, dacht ik: en nu is afgelopen met al dat
negatieve gedoe. Die dag smeet ik alle ballast, het gips
nog niet helaas, in zee en begon opnieuw, vastbesloten
te gaan genieten van het leven. En dat lukte, met vallen
en opstaan weliswaar, want genieten is tenslotte een
vak apart.
Nu, vele maanden later, ben ik beter. Mijn been is
genezen en ikzelf ook.
Een jaar lang heb ik bijzonder indringend met mezelf
kennis mogen maken; ik heb er een vriend bij gekregen.

Weet je trouwens dat...
En geef dan nu het woord maar aan....

1992 en 1993 belangrijke jaren voor me zijn geweest?
Op een zaterdag maakte ik een val met mijn paard, met
als gevoig dat ik gedurende een jaar met mijn gipsen
been aan de bank gekluisterd heb gezeten. Nou, ik kan
je vertellen, zo'n "ballingschap" is geen sinecure.

Marlies Aarts,
polikliniek-assistente Orthopedie
Hanneke Kuijpers

Die maanden van herstel heb ik doorgebracht in mijn
geboortehuis, het huis waarin ik tot mijn derde jaar heb
gewoond. Ons gezin verhuisde toen en vanaf die tijd is
mijn oma er gaan wonen tot ze naar een verzorgingstehuis ging. Het pand kwam leeg en zo konden mijn
zieke been en ik er gaan herstellen.

Bij aankoop van 10 wenspostzegels a f. 0,70 krijgt u 10

Nou, en daar zat ik dan met mijn gipsen poot, veroordeeld tot de driezitsbank. In een huis, waar de tijd had
stilgestaan en in een omgeving, waar niets was veranderd. Maar ik wel.
Doordat ik letterlijk geen poot had om op staan, vergleden mijn dagen van de ene in de andere. lk las veel,
bekeek vele films, staarde door het raam, verveelde me
te pletter en werd opstandig. En dat allemaal in die
driezitsbank. lk kon tenslotte geen kart uit met dat
been. Nu, ik kan je verzekeren, dan kom je jezelf tegen.
Op een gegeven moment was ik uitgelezen, de videofilms kwamen mijn neus uit en mijn
gespreks-

telefoonnummer-wijzigingskaarten cadeau.

Waar??
Op het IZB - postagentschap.
Tot ziens,
Ludo van der Veeken,
Postagentschap
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Actualiteit

HET

Ondanks de bezuinigingen in de gezondheidszorg
heeft het documentatiecentrum tot op heden nog altijd
ruim honderd medische tijdschriftabonnementen.
Hiernaast worden ontvangst, betaling en distributie van
een 150-tal niet-medische abonnementen op tijdschriften of aanvullingen op handboeken geregeld.
Het huidige beleid is gebaseerd op het ontvangen van
actuele informatie.
Tijdschriften en computerapparatuur zijn de belangrijkste leveranciers hiervan.
De aanschaf van boeken heeft hierdoor geen prioriteit
meer, doordat deze door de snelle vooruitgang van de
wetenschap spoedig verouderen.
Garanderen van actuele informatie is daarom een van
de voornaamste uitgangspunten van de bibliotheekcommissie.

DOCUMENTATIECENTRUM
IS
MEER
DAN
EEN
PAAR
BOEKEN
Sedert 1937 beschikt het Ignatius Ziekenhuis over een
goed uitgeruste medische bibliotheek, die in de dagelijkse gang van zaken niet meer weg te denken is.
Bij alle medische specialisten is de bibliotheek inmiddels wel bekend en velen maken gebruik van deze
voorziening.
Anders ligt dit bij de vele andere medewerkers van het
ziekenhuis. Aangezien het accent duidelijk op het medische vlak lag en ligt, is deze afdeling voor velen nog
onbekend terrein.

Grasduinen in de Koninklijke Bibliotheek
Het Ignatius Ziekenhuis kan door middel van het PICAnetwerk contacten leggen met vele andere bibliotheken
van Nederland.
Koninklijke Bibliotheek, universiteiten, vele collegaziekenhuizen, openbare en gespecialiseerde bibliotheken bieden hun catalogus aan ter inzage.
Een bestand van miljoenen boeken en duizenden
tijdschrifttitels wordt momenteel via een personal computer met modem aangeboden.
Hiernaast kan binnenkort door koppeling met andere
netwerken ook in andere landen rondgesnuffeld worden.
)
(En de techniek staat beslist nog niet stil

Sinds de verhuizing naar de nieuwbouw proberen wij
onder de naam documentatiecentrum een ruimere hoeveelheid informatie te bieden op nagenoeg alle vakgebieden.
Dat niet alles direct uit voorraad leverbaar is, moge
duidelijk zijn, doch met de huidige automatisering is van
elders zeer veel informatie te verkrijgen.

Kaartenbak in de prullenbak
Dezelfde koppeling met anderen wordt door bibliotheken ook ge
bruikt om alle bezit netjes en overzichtelijk aan te bieden
in de eigen instellingen.
Hierbij gaat men uit van het gegeven, dat elke titel
slechts ben keer goed beschreven dient te worden
volgens de richtlijnen en dat de aangeslotenen hiervan
een elektronische kopie maken voor het eigen computerbestand.
Het maken van boekbeschrijvingen en het typen van
kaartjes voor de kaartenbak is hierdoor niet meer nodig.
De uitgespaarde tijd komt ten goede aan de dienstverlening.
Het moment, dat u vanaf de werkplek kunt zoeken of
een titel in het ziekenhuis aanwezig is, komt stilaan
dichterbij.

Doordat de laatste jaren alle zaken, die met enigerlei
vorm van informatie te maken hebben, zijn ondergebracht in het documentatiecentrum, is op deze plaats
praktisch alles bekend over standplaatsen, registratie
en betalingen van alle informatiedragers.
Omdat de lectuurbudgetten van bijna alle afdelingen
zijn geheveld naar een centraal budget, is bewaking
hiervan gemakkelijker geworden.
De tijd dat leder afzonderlijk bestelde (met alle doublures vandien), is voorbij. Op die manier wordt zo efficient
mogelijk gewerkt binnen de gestelde grenzen.
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Prikbord voor ziekenhuizen

Een wagentje met blauwe mappen

Alle ziekenhuisbibliotheken kampen weleens met problemen of hebben te maken met vragen van gebruikers,
die niet gelijk beantwoord kunnen worden.
Via het netwerk kan door directe communicatie met
collega's of algemene oproepen soms verrassend veel
bereikt worden onder het motto, dat het wiel niet voor
de tweede keer moet worden uitgevonden.
Bovendien is dit contact zeer belangrijk indien spoedaanvragen moeten worden behandeld.

Eens in de twee weken wordt vanuit de bibliotheek de
tijdschrift-circulatie geregeld.
Een systeem, dat bedoeld is als verlengstuk van de
leestafel en bedoeld voor diegenen, die niet altijd in
staat zijn op de normale kantoortijden de vakliteratuur
in de bibliotheek door te nemen.
Van de algemene tijdschriften wordt alleen de inhoudsopgave verstrekt. Kopieen worden hierna op aanvraag
geleverd.
De overige tijdschriften rouleren zoveel mogelijk volgens een vaste volgorde.
Overigens beperkt deze service zich tot de medische
specialisten, aangezien er nogal wat administratie bij
komt kijken.
Wel wordt er momenteel gewerkt aan een systeem om
de verpleegafdelingen zo goed mogelijk te informeren.

Een meter Index Medicus op een schijfje

De bibliotheekcommissie

Het tijdrovende zoeken in een van de voornaamste
naslagwerken op medisch gebied wordt amusement
met de moderne Compact Disk techniek.
In een mum van tijd kan met CD-ROM gezocht worden
op auteursnamen, trefwoorden, delen van abstracts en
titels.
Ook de samenhang met andere ingevoerde termen kan
opgespoord en getoond worden.
lndien gewenst staan de gevraagde gegevens snel op
papier of diskette voor verdere verwerking.
CD-ROM brengt gemak, tijdwinst en kennis bij elkaar.
Voor instructie kan altijd een afspraak gemaakt worden
tenzij u zelf aan de slag wilt met de eenvoudige handleiding.

Samenwerking
Vaak zult u tevergeefs zoeken naar dat ene tijdschrift of
boek, waar u dringend om verlegen zit.
Zoals reeds vermeld, zijn niet alle boeken en tijdschriften in het ziekenhuis aanwezig.
De bibliothecaris kan u dan meestal van dienst zijn,
omdat tussen alle bibliotheken onderling veel wordt
uitgewisseld.
Door middel van een (nu nog) schriftelijk verzoek wordt
het door u gewenste elders aangevraagd.
Er dient echter wel met een levertijd van circa 10 dagen
rekening gehouden te worden.

Enkele medische specialisten en medewerkers van verschillende diensten vormen momenteel de bibliotheekcommissie.
Deze groep ondersteunt en adviseert bij de dagelijkse
gang van zaken, aankopen en toekomstig beleid.
Speerpunten zijn de doelmatigheid, sanering en actualiteit van het tijdschriftenbestand en optimaal gebruik
van alle (reeds) aangeboden geautomatiseerde bestanden.
Aanvullingen, vragen en opmerkingen zijn altijd welkom
bij de commissie (via de bibliothecaris).

Hulp
De antwoorden op al uw vragen liggen beslist niet
pasklaar in het documentatiecentrum.
Wel zal door meezoeken, bemiddelen bij aanvragen en
kortsluiten van informatiebronnen getracht worden u zo
goed mogelijk van dienst te zijn binnen een redelijke
termijn.
U bent altijd welkom.

DOCUMENTATIECENTRUM
Geopend van 8.30 tot 17.00 uur
In de ochtenduren altijd iemand aanwezig
Telefoon 8833
Jan van Trier
Nel Cornet

Architectuurgeschiedenis

Commissie KUNSTZAKEN
heeft niet stilgezeten!

"VAN IKTINOS TOT KOOLHAAS"
Reis door de architectuurgeschiedenis van ca. 500 v. C
tot heden.

Cursusprogramma beeldende kunst en
architectuur

De lessen worden gegeven door Riet de Monte-Verstappen, projectleider moderne kunst en architectuur.
Elke les wordt opgebouwd uit dezelfde onderdelen. Aan
de orde komen o.a. tijds- en stijlkenmerken, symboliek,
ornamentiek, technisch vocabulair, architecten en hun
bouwwerken, in beeid gebracht d.m.v. video en diaprojecties.

Op veler verzoek heeft de commissie kunstzaken weer
met veel enthousiasme een boeiend cursusprogramma
samengesteld, waarin beeldende kunst en architectuur
centraal staan.

Beeldende kunst

Doel van deze cursus is om uw enthousiasme en
nieuwsgierigheid te prikkelen voor architectuur. En teyens om u voldoende bagage mee te geven op uw
persoonlijke reizen voor het herkennen en interpreteren
van de bouwkunst die u zult tegenkomen. Dit "zien en
weten" zal de architectuur een nieuw en uitdagend
onderdeel van uw stedenbezoeken maken.

Deze cursus bestaat uit zes lezingen over beeldende
kunst en start op 12 oktober a.s.
De inleiding wordt verzorgd door Rebecca Nelemans
en Edith Deutman, gevolgd door lezingen van een
viertal kunstenaars.
Deze kunstenaars genieten Internationale bekendheid
door hun werk. Zij geven hun visie op het kunstenaarsschap en tonen en bespreken hun eigen werk. Het
zullen boeiende en naar wij hopen ook aangename
bijeenkomsten worden, waarin de dialoog tussen de
kunstenaar en zijn publiek op een ontspannen manier
tot stand kan komen.
Tijdstip :
Plaats :
Programma:
12 okt.
19 okt.
26 okt.
2 nov.
9 nov.
16 nov.

Data:
Tijd:
Plaats:

Donderdagavond 11, 18, 25 januari en
1, 8 en 15 februari 1996
van 20.00 - 21.30 uur.
grote zaal in het vergadercentrum IZB.

Kosten voor 6 lessen:
• f 45, = voor (oud)medewerkers IZB
• f 60, = voor introducees

donderdagavond van 20.00 tot
21.30 uur.
grote zaal in het vergadercentrum IZB.

Dit bedrag graag overmaken voor aanvang van de
cursus op bankrekeningnummer 17 89 45 978 t.n.v.
Stichting Bijzondere Aktiviteiten IZB, onder vermeldimg
van "cursus architectuur".

Rebecca Nelemans, kunsthistorica,
"Kunst van de 20e eeuw"
Edith Deutman, kunsthistorica,
"Kijken naar kunst"
Hewald Jongenelis, kunstenaar
Martin van Vreden, kunstenaar
Marinus Boezem, kunstenaar
Sef Peeters, kunstenaar

Aanmelden:
telefonisch bij Riet de Monte, op donderdag en vrijdag
via telefoonnummer (076) 258804 en overige dagen
(076) 614748.

Opname

Kosten voor 6 lessen:
• f 45, = voor medewerkers en oud-medewerkers van
het IZB
• f 60, = voor introducees

Tevens nodigen wij u hierbij uit voor de feestelijke opening van de tentoonstelling :

OPNAME

Dit bedrag graag voor aanvang van de cursus overmaken op bankrekening nummer 17 89 45 978 t.n.v. de
Stichting Bijzondere Aktiviteiten IZB onder vermelding
van "cursus Beeldende Kunst".

op zaterdag 7 oktober a.s. om 11.00 uur
in de vide van het Ignatius Ziekenhuis.

Aanmelden:
telefonisch bij Riet de Monte, op donderdag en vrijdag
via telefoonnummer (076) 258804 en overige dagen
(076) 614748.

In de vide op de begane grond zal men een nagebootste ziekenzaal aantreffen. Alles, behalve de bedden en
nachtkastjes, is gemaakt door kunstenaars: van de
dekbedhoes tot de attributen op de nachtkastjes.
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Het lijkt op het eerste gezicht een bekende ziekenhuisDe catalogus die de
situatie, totdat u goed kijkt
tentoonstelling begeleidt, is eveneens zeer bijzonder
van vormgeving. De tentoonstelling is na afloop nog te
bezichtigen in andere ziekenhuizen in binnen- en buitenland.
Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier bij dit kunstprogramma en hopen u binnenkort persoonlijk te mogen
verwelkomen.
Commissie Kunstzaken,
Ignatius Ziekenhuis Breda

Enthousiaste reacties
De werkwijze van de cliniclowns heeft succes. De
clowns slagen erin gevoelens van verdriet en onzekerheid bij de kinderen te verzachten. Ze halen de kinderen
weg uit de sfeer van het ziekzijn. Met als gevolg, dat de
patientjes de rest van de behandeling beter kunnen
verdragen. De reacties zijn enthousiast. Patientjes, ouders, verplegend personeel en de clowns zelf, ze zien
dat lachen effect heeft.

Een goed idee uit de Verenigde Staten

N..*M:::;M:MU:;:tiai:::MNotitim:;:•$
Mation3e*MaiSMOMEMUMM.

In 1987 kwamer er voor het eerst clowns op kinderafdelingen in Amerikaanse ziekenhuizen. Prof. Michael
Katz, hoofd van de kinderkliniek van het Presbyterian
Hospital in New York, had gemerkt dat zijn patientjes
opknapten van regelmatig bezoek van clowns. Het idee
waaide in 1991 over naar Europa.
In 1993 verwelkomde prof. dr. VoOte het eerste Nederlandse clownsduo in het Emma Kinderziekenhuis/het
Kinder-AMC. Tegenwoordig zijn er ook clowns actief in
Brandwondencentrum Beverwijk, het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen en het Juliana Kinderziekenhuis in Den
Haag. In totaal werken er nu vier duo's .

DE CLINICLOWNS:
de specialisten van de lach
De Stichting Cliniclowns is opgezet om ernstig zieke
kinderen in ziekenhuizen afleiding te bezorgen. Door
het optreden van clowns kunnen de kinderen even aan
iets anders denken dan hun ziekzijn. Als je al een tijd
weg bent van je eigen kamer, je school en je vriendjes,
kan het moeilijk worden moed te blijven houden. Zeker
als je ook nog eens pijn hebt en vervelende behandelingen moet ondergaan. Voor die patientjes maken de
clowns het ziekenhuisleven wat vrolijker. Zo kunnen de
kinderen de moeilijke ziekenhuisperiode makkelijker
doorstaan.

Bekende Nederlanders staan achter Cliniclowns
De Stichting Cliniclowns heeft een Raad van Advies en
een Comite van Aanbeveling. Hierin treft u bekende
namen aan als Freek de Jonge, Toon Hermans, Henny
Huisman, Herman van Veen, Erica Terpstra en prof. dr.
Voute. Steunt u de stichting ook?

De dagelijkse praktijk
De Cliniclowns werken in overleg met de behandelteams: de verplegers, pedagogisch medewerkers en de
kinderpsycholoog van de afdeling. Het team geeft aan
welke kinderen zich slecht voelen en afleiding nodig
hebben. De clowns gaan een of twee keer per week in
duo's bij de kinderen langs, voorzien van een infuus met
chocolademelk en reuzepleisters. Handelsmerk is de
rode neus.
Ze vragen altijd eerst aan het kind of ze wel op bezoek
mogen komen. De clowns proberen een vriendje te zijn
in een nare periode. Ook het programma bedenken ze
samen met het kind. Wil het leren goochelen? Wil het
een mimevoorstelling? Of liever zelf meespelen? Alles
is mogelijk.

De Cliniclowns hebben uw huip nodig
Het is de bedoeling dat er uiteindelijk genoeg clowns
zijn om in de kinderziekenhuizen en op de kinderafdelingen van de academische ziekenhuizen plezier te
brengen. Daarom hebben we uw steun hard nodig. Er
zijn verschillende manieren waarop u iets voor de Cliniclowns kunt doen.
Als u nog geen donateur bent, kunt u dat worden door
f. 35, — over te maken op gironummer 6640. Alle bijdragen, groot of klein, zijn welkom.
Er zijn mogelijkheden voor sponsoring
door bedrijven. Bel ons even voor meer
specifieke informatie.
We staan ook open voor uw eigen ideeen.
Donateurs en sponsors zullen wij via
onze informatiekrant 2 x per jaar op de
hoogte brengen van de vorderingen.

Elke 2 weken nemen de clowns deel aan
overleg met de kinderpsycholoog. Behalve clownservaring hebben de meesten
dan ook een medische of pedagogische
achtergrond. Bovendien zorgt de Stichting Cliniclowns ook nog eens voor regelmatige bijscholing.

De Cliniclowns
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MEDEDELINGEN

Het ROOZ-bestuur heeft uit zijn midden een strategiegroep gevormd, die de standpuntbepaling van het
ROOZ-bestuur voorbereidt en de contacten met de
projectgroep onderhoudt. Deze strategiegroep bestaat
uit de heren:
• drs. J. Ensing
Adjunct-directeur Ziekenhuis Lievensberg, Bergen
op Zoom
• dr. W. van der Pompen,
directeur-geneesheer St. Franciscusziekenhuis,
Roosendaal
• mr. L. Schellekens,
bestuurslid-beheer Ignatius Ziekenhuis Breda

Implementatie
samenhangend stelsel
ROOZ-project
Praktijkbegeleider Anja Rexwinkel wordt per 01-091995 gedetacheerd bij het ROOZ-project. Deze detachering geldt voor een deelbetrekkingspercentage van
80% en duurt tot 1 augustus 1996. Zij zal voor deze
functie kantoor houden in het Ziekenhuis De Baronie.
Met de benoeming van Anja Rexwinkel is de opbouw
van de projectstructuur voltooid.

Dienst POO

Bereikbaarheid van de Facilitaire Dienst
buiten kantooruren (voor storingen en
klachten)

De uitwerking en implementatie van het nieuwe samenhangend stelsel worden bestuurd op verschillende niveaus. Per instelling en dus ook in ons ziekenhuis is een
werkgroep in het leven geroepen, die onder verantwoordelijkheid van het hoofd klinische zorg de uitwerking en implementatie van het samenhangend stelsel
voorbereidt. De samenstelling van de werkgroep is als
volgt:
hoofd kiln. zorg
R. de Vooght
Christ Damen,
ciusterhoofd
Brigitte Reynders
unithoofd
beleidsmedewerker kiln. zorg
Karin Jansen
toehoorder OR
Ad Looymans
Marianne van der Poet praktijkbegeleider

Op 23 juli j.l. heeft de FD middels een schrijven aan alle
medewerkenden kenbaar gemaakt, dat de bereikbaarheid van de FD wordt uitgebreid. Gezien de beperkte
mate, waarin hiervan gebruik gemaakt wordt, brengen
we dit nogmaais onder de aandacht.
Met ingang van 1 juli 1995 is de FD dagelijks (dus ook
in de weekenden) tussen 06.30 - 24.00 uur bereikbaar
op telefoonnummer 8001 voor aanmeldingen van
klachten/storingen e.d. (complimenten zijn overigens
ook welkom!).

In ROOZ-verband is een regionale projectgroep ingesteld, die de opdrachten aan de instellingswerkgroepen
formuleert, de resultaten van deze groepen beoordeelt,
bundelt en op basis daarvan voorstellen voor alle ziekenhuizen gezameniijk aan het ROOZ-bestuur voorlegt.
De projectgroep bestaat uit:
• Ad Jongmans,
hoofd klinische zorg Ziekenhuis De Baronie, voorzitter
• Cor van Weelden,
hoofd personeel, organisatie en Opieidingen,
Ignatius Ziekenhuis Breda
• Anneke Corba,
ambtelijk secretaris ROOZ, secretaris
De projectgroep wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door een projectbureau, dat tevens de contacten
met de instellingswerkgroepen onderhoudt, bestaande
uit:
algemeen projectleider
Martin Gloudemans
projectmedewerker
Anja Rexwinkel

De werkwijze zoals die 5 dagen per week gevoigd wordt
door het bedrijfsbureau, is ook buiten kantooruren van
toepassing. Voor klachten en storingen m.b.t. de FDdienstverlening, die geen spoedeisend karakter hebben, wordt een bon uitgeschreven. Voor de overige
klachten/storingen kunt u 3001 bellen. Buiten kantooruren krijgt u dan niet een medewerkende van het bedrijfsbureau te spreken, maar de receptionist(e) aan de
hoofdingang, die uw klacht /storing noteert. Hij/zij heeft
daarbij dezelfde gegevens nodig als de medewerkende
van het bedrijfsbureau overdag.

Het projectbureau is gevestigd in Ziekenhuis De Baronie bij de sector klinische zorg.

N. Merkx,
Stafmedewerker FD

Er is slechts een uitzondering op deze gang van zaken
en dat betreft spoedeisende storingen voor de storingsmonteur. Zoals ook nu het geval is wordt hiervoor
de telefooncentrale gebeld. De medewerkenden, die
daar aanwezig is, zorgt voor het oproepen van de
storingsmonteur.
We hopen u met deze extra service van dienst te zijn.
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Sectorverdeling personeelsadviseurs
De heer S. Eysbach, personeelsadviseur, heeft de organisatie verlaten. Als gevolg hiervan luidt per 1 september 1995
de voorlopige sectorverdeling van de personeelsadviseurs:
mew. C. van Dam - tel. 8138
B. Leclercq - tel. 8142
Facilitaire Dienst
Apotheek
Ambulante Zorg
Klinische Zorg:
clu3ler 40/50 orthopedie/neurologie
Bestuul c.a.
*
cl. 45/55 chirurgie/gem. chirurgie
POO
afd. planning
*
afd. voedingsassistentie
*
sterilisatie-afdelinq
*
*
afd. ziekenhuishygiene
*
*

F. Schellekens - tel. 8140
DFI
Klinische Zorg:
afd. 07 haemodialyse
afd. 17 intensive care
*
*
cluster 20/25 perinatologie/kinderunit
*
cluster 30/35 cardiologie/interne
*
psycho-sociale koepel:
- afd. 07 PAAZ
- afd. maatsch. werk
09-groepen leerl. verpleegkundigen
- afd. geestelijke verzorging
leerl. verpleegk. part-time A-opleiding
- afd. psychologie/psychotherapie
*
leiding en staf klinische zorg
*
operatie-afdelingen
*

03-groepen leerl. verpleegkundigen

C.P. van Weelden,
hoofd Personeel, Organisatie & Opleidingen

55-PLUS REGELING

OPROEP

Met ingang van 01-01-1995 is in de CAO-Ziekenhuiswezen de 55-plus-regeling van kracht geworden. ledere
medewerkende van 55 jaar en ouder, met een arbeidsovereenkomst van meer dan 32 uur (meer dan 80%) per
week, kan in principe van deze regeling gebruik maken.

Hallo, ik ben Annemiek
ik wil mijn eindscriptie schrijven over "Traumatische
ervaringen van verpleegkundigen". Heb je informatie of
ervaringen? Wil je dan contact met mij opnemen.

Overleg met de eigen leidinggevende hierover is een
voorwaarde om een en ander te kunnen inpassen in de
afdelingsorgansatie en goede afspraken te maken omtrent de te nemen vrije dag.

Groetjes, Annemiek, Unit 46, toestel 8969

AEROBIC

De regeling houdt in het kort in:
• 1 dag per week vrij, met behoud van full-time aanstelling/salaris;
• hiervoor levert de medewerkende ADV-rechten en
leeftijdsafhankelijke vakantiedagen in.

Doe mee aan de AEROBIC-lessen op maandag of dinsdag van 17.15 tot 18.15 uur, voor f. 20, — per maand.
lnlichtingen
Mareen de Vries, PAL,
toestel 8033.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw
leidinggevende of personeelsadviseur. Bij de dienst
POO is een uitgebreide versie van de 55-plus-regeling
op te vragen.
Dienst POO
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SYMPOSIUM:

Landdag verplegenden en
verzorgenden

Wie wordt waar beter van ?
De Stichting Forum Medicum organiseert op 3 november 1995 in Amsterdam het Symposium:

Op 15 december 1995 organiseert het Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging (LOW) in samenwerking
met de specifieke beroepsorganisaties een

"Wie wordt waar beter van?"

" LANDDAG "

over de invloed van de structuur van de Gezondheidszorg op de Arts-Patient Relatie.

over de positie van verplegenden en verzorgenden in
relatie tot de toegenomen mondigheid van de patient
en de in belang toegenomen rol van patientenorganisaties.

Sprekers zijn:
•
•
•
•
•

mevr. E Terpstra, Staatssecr. Min. v. Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Prof. dr. E. Schade, hoogleraar huisartsengeneeskunde
Prof. dr. W.P.M.M. v.d. Ven, hoogleraar beleid management & Gezondheidszorg
Drs. R. Oudkerk, lid van de Tweede Kamer voor de
PvdA en huisarts
Freek de Jonge, cabaretier en vele anderen.

Tijdens de landdag zal ook aandacht worden besteed
aan de grenzen, die de verpleging en verzorging stellen
aan de toegenomen mondigheid. De landdag betreft
een eerste initiatief van de ruim 60 specifieke beroepsorganisaties in de verpleging en verzorging en het Landelijk Centrum om tijdens een congres een thema aan
de orde to stellen, dat alle specifieke beroepsorganisaties aangaat.

In hun voordracht geven zij hun visie op de communicatie tussen arts en patient, de optimale structuur voor
een patientgerichte begeleiding en de rol van de verzekeraar.

De landdag is bestemd voor alle leden van de specifieke
beroepsorganisaties in de verpleging en verzorging.

Wanneer, waar en hoe Iaat?
Tijd:

inschrijving
13.00 uur
afsluiting
17.30
aansluitend informele borrel

Plaats:

Koepelkerk van het Renaissance
Hotel, Kattengat 1, Amsterdam

Kosten:

f. 150, — p.p. inclusief high tea en
borrel. Voor studenten is er een
gereduceerde prijs.

lnschrijving:

tot 13 oktober 1995

lnlichtingen:

Stichting Forum Medicum
Postbus 58315
1040 HH Amsterdam
Telefoon: 020 - 6633417

Pleats

: De Flint Amersfoort.

De kosten

: f. 95, —

Informatie:
Het LOW benadert de specifieke beroepsorganisaties
met betrekking tot de inschrijving.

UW OUDE VLAM KRIJGT EEN
NIEUW NUMMER!
Op 10 oktober bestaat uw telefoonnummer uit tien
cijfers. Haal bij de Primafoon de numulator.
Informeer op het postagentschap.
Tot ziens,
Ludo van der Veeken,
Postagentschap

postkantoor
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pERSONALIA
MEDEWERKERS UIT DIENST
21 juli 1995

M.G.H. de Wolf
POO
R.N.M. Klaver
unit 51

16 augustus 1995

J.B.A. Voesenek
Algemene Techniek

16 augustus 1995

M.J.C. Brouwers
keuken

1 september 1995

S.C. Eysbach
POO

1 september 1995

M.L. de Heij
Huishouding

1 september 1995

J.A.P. Melief
Acute Hu1p

1 september 1995

PO.E.M. van Mierlo
Acute Hu1p

1 september 1995

M.M.A.L.P. van Miert
Acute Hu1p

1 september 1995

C.M.E. de Klerk-Paulussen
Huishouding

1 september 1995

GEBOORTEN
10 augustus 1995
SANNE
Dochter van Arjen en Kim Janssens-Gulikers, apotheek
17 augustus 1995
SOPHIE
Dochter van Marcel en Marleen Spekle-Janssen, Intensive Care
ANNE
18 augustus 1995
Dochter van Ton en Carla Jochems-Koenraadt, bloedafname klinisch chemisch laboratorium
ERIK
30 augustus 1995
Zoon van Hans van Rijthoven en Elly de Feijter, Coronary Care Unit
NOORTJE
2 september 1995
Dochter van Ruud en Ank van der Wegen-van den
Broek, OK anaesthesie
GRAHAM
2 september 1995
Zoon van Barte en Anita Nooren-van Bake!, unit 21

HUWELIJKEN
27 juli 1995
Robert Martens en Yolanda van Hilst, kinderafdeling

MEDEWERKERS IN DIENST
B.G. Bosman
unit 46

1 augustus 1995

I.C. Hopmans
unit 58

1 augustus 1995

B.A. in 't Veld
Acute Hulp

16 augustus 1995

A. de Wolf-Veken
OK-complex 1

16 augustus 1995

1 september 1995
Paul Vrinten en Hannelore Koolen, mondhygieniste
1 september 1995
Paul Botermans en Adrienne Stevens, secretaresse
specialist poli neurologie
5 september 1995
Michel van den Broek en Erny van den Broek, kunstniercentrum
7 september 1995
Kees Swart en Els Boiten, unit 21
8 september 1005
Ad Verstraaten en Karen Boeren, poli-assistent mondheelkunde
-17-

MET DIO NAAR
HOLIDAY ON ICE

DIO GAAT WEER VISSEN !
Op zaterdag 4 november varen we weer uit om
gezellig een dagje de hengels uit to gooien. Beleef
deze dag eens mee !
Opgeven bij Ada Stroop, secretaresse DIO, Unit 27

Ook dit jaar heeft het DIO-bestuur weer beslag
kunnen leggen op kaarten voor dit spektakel op het
ijs. Op 29 november gaan we dan ook met een bus
naar Eindhoven.

Naam :
Vertrek
Kosten

Afdeling / Unit :

: parkeerterrein 18.30 uur.
: DIO-leden f. 22,50
Niet-Ieden f. 27,50
Dit is inclusief bus en toegang.

gaat mee vissen op zaterdag 4 november a.s.

Opgeven bij Ada Stroop, Unit 27.
Geld s.v.p. bijsluiten.

Handtekening

LET OP:
Er zijn maar 50 kaarten, dus wees er snel bij!

Naam

DIO BADMINTON
TOERNOOI 1995

Afdeling / Unit* :
geeft zich op voor de IJSREVUE op 29-11-1995

op donderdagavond 26 oktober a.s.

Wel / geen* DIO-lid

Sporthal Prinsenbeek
Aanwezig
Inschrijfgeld

Handtekening:

: 18.30 uur
: DIO-leden f. 7,50
retour bij aanwezigheid f. 5, —
Niet-leden f. 7,50

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Inschrijven voor meerdere disciplines is mogelijk.
Opgeven voor 15-10-1995 bij Cees Brinkman, Receptie.

Gratis kans op
2,5 MILJOEN E.C.U.

Naam:

(is 5 miljoen gulden)
Afdeling / Unit* :
In de Staatsloterij natuurlijk. Loten to koop tot en met 28
september op het IZB postagentschap.

schrijft in voor: geoefend / ongeoefend*
dames / heren / enkel*

Haast je want OP = OP !! Tot ziens,
dames / heren / dubbel*
Ludo van der Veeken,
Postagentschap

Handtekening :

doorhalen wat niet van toepassing is.
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LET OP LET OP LET OP
DIO organiseert weer een
PLAY BACK SHOW
op vrijdagavond 3 november 1995.
Aanmelden kan bij :
Ada Stroop, unit 27.

DOE MEE AAN DE LEGO
BOUWWEDSTRIJD

Inschrijfstrookje PLAY-BACK SHOW 03-11-95

Naam

En win een fantastische prijs !
Jongens en meisjes van 5 tot 10 jaar
(alleen kinderen van DIO-Ieden)

Afdeling / Unit :
Contactpersoon:

kunnen meedoen aan een LEGO- Bouwwedstrijd
op:

geeft zich hierbij op voor de Play-back Show op 3
november a.s.

zaterdag 23 september a.s.

Handtekening

van 14.00 tot 17.00 uur in de SIZO
Hiervoor kan men zich voor 20 september a. s. schriftelijk opgeven bij:
Deze avond gaat door bij minimaal 8 aanmeldingen.

Kees Brinkman, afdeling receptie

OPROEP

15de INTERN
Volleybaltoernooi 1995

De Carnavalsvereniging van DIO roept langs deze
weg kandidaten op om zitting te nemen in de Raad
van Elf •

IGNATIUS ZIEKENHUIS BREDA

"De Kolderspuiters".
DONDERDAG 28 SEPTEMBER A.S.

Degenen, die hiervoor interesse hebben, kunnen
zich voor 25 september a..s. aanmelden bij :

Aanvang 18.00 uur in Sporthal de Linde
te Prinsenbeek

K. Brinkman,
Afdeling Receptie

Ron de Mos en Gerard Kamp (Röntgen)
Rein Lindenbergh
(Klin. Chem. Lab.)

of via de DIO-brievenbus bij het restaurant.
Dio-bestuur
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