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CENTRALE EN DIEETKEUKEN

In het kader „Funktiebelichting" hebben de chef-kok, Dhr. Sebregts, en de
dietiste, Mevr. Speekenbrink, zich bereid verklaard informatie te verstrekken
over de werkzaamheden in de centrale- en dieetkeuken.
Aan bovengenoemde personen onze hartelijke dank.
Naar wij hopen zullen velen hun voorbeeld volgen.

DE REDAKTIE.

CENTRALE KEUKEN

Eten ! Wat is eten ?
Het kan lekker zijn of smakeloos,
koud of warm, te zout, te flauw,
te gaar of te rauw.
Wanneer de econoom het over
eten heeft, spreekt hij van „voe-
ding", een dietiste spreekt van
calorieen, de leek heeft het over
eten en bij beesten wordt het
vreten.
Maar hoe het ook genoemd
wordt, voor de bereiding is een
vakman nodig. En toch is er
geen beroep, waarbij zoveel
stuurlui aan de wal staan, want
iedereen meent toch, dat hij ver-
stand heeft van eten, of de be-
reiding ervan !
De vakman is de kok en in het kader van de informatie betreffende de
beroepen, die uitgevoerd worden in ons ziekenhuis, zou ik u graag hierover
nader willen informeren.
Wanneer we begrip op kunnen brengen voor elkaars werkzaamheden, dan
komen we nauwer tot elkaar en krijgt men de zo nodige gemeenschapszin.



Hoe wordt men kok ?

Tot voor ongeveer 10 jaar kon dat alleen door praktische ervaring op te
doen in restaurants en het vak werd je geleerd door de chef-kok.
Men kon zich via de verschillende parties in de keuken opwerken tot chef
de partie, sous-chef en dan chef-kok. De getuigschriften waren je
diploma's en daarom was het zaak de meest exclusieve zaken te kiezen
voor je leertijd.

Momenteel is er een vakopleiding voor koks.

Deze bestaat uit een vierjarige kursus met theorie- en praktijklessen, zowel
in koken als serveren. Na deze vier jaar doet men examen en kan men
in een restaurant beginnen als leerling-kok of kelner.

Terwijl men in een bedrijf werkt, kan men met een verdere scholing van
een dag per week zich in het vak verder bekwamen.
Naast, of beter gezegd, bOven deze opleiding staat de Hogere Hotelschool,
maar als men deze heeft doorlopen, wordt men in bijna alle gevallen in
de leidinggevende sektor geplaatst, zoals hotel-exploitant, purser bij de
luchtvaart, restaurateur op een passagiersschip, hoofd civiele dienst van
een grote instelling etc.

Dit is wat de opleiding betreft.

De moeilijkheid bij het bereiden van eten blijft, onafhankelijk van de
opleiding, de grote verscheidenheid van smaakgevoel.

Men kan als vakman al zijn capaciteiten geven aan een dineetje, toch is de
mogelijkheid aanwezig, dat het bij de verbruiker niet in de smaak valt.
Sfeer speelt een grote rol bij het slagen van een maaltijd.

Om een voorbeeld te noemen :
Wanneer in het restaurant drie mensen aan een tafel met smaak zitten
te eten, kan het voorkomen, dat een vierde 	 persoon, die zich bij hen
voegt, bij het zien van een bepaald onderdeel van deze maaltijd (b.v. de
groente) zegt : „bah, eten wij vandaag 	 waardoor bij de overige 3
het enthousiasme verdwijnt en er met minder smaak wordt verder gegeten.
Als nummer 4 hierover nog door blijft zeuren, is de kans zelfs groot, dat
niemand van dat kleine gezelschap het gevoel heeft lekker te hebben
gegeten. Was nummer 4 er evenwel niet bijgekomen, dan zou de maaltijd
wel een sukses zijn geweest.

Waarmee ik alleen wil zeggen, dat beInvloeding enorm veel doet.

ledereen in ons ziekenhuis, die zijn opleiding start, komt met de „smaak"
van thuis. Voor een klein gezelschap, zoals een gezin, weet de bereidster,
dus de moeder, hoe een bepaald gerecht het best in de smaak valt, wat
wel bewezen wordt door de veelgehoorde uitspraak : „Zoals mijn moeder
klaarmaakt, zo eet ik het nergens". Bijna iedereen is gewend aan die
manier van koken, waarin hij of zij is grootgebracht.

Ook wanneer men gaat eten in een restaurant, in de stad of elders, bestelt
men datgene, waaraan men de voorkeur geeft.

Ondanks ons vakmanschap en onze interesse in ons werk is het voor ons
onmogelijk het iedereen, iedere dag, naar de zin te maken.

lk dacht echter te mogen zeggen, dat de maaltijden in ons ziekenhuis
goed zijn en smakelijk. Er zijn wel eens uitschieters, zowel ten kwade
als ten goede, maar ik zou op iedereen een dringend beroep willen doen
wat dat smaakgevoel betreft.



DIEETKEUKEN

In het grote geheel van de centrale keu-
ken, speelt de dieetkeuken een belang-
rijke rol. Hier zorgen 2 koks, 1 gediplo-
meerde I.N.A.S. en 1 kookster iedere dag
voor ongeveer 200 dieetmaaltijden, onder
toezicht van 1 dietiste.

Het koken voor dieetpatiênten vraagt
naast kookervaring ook inzicht in de
dieten : Wat is wel, wat is niet toege-
staan. Hierbij komt, dat bij de bereiding
nog een grote dosis fantasie nodig is
om aan een voeding, die gauw eentonig
dreigt te worden, nog enige geur, smaak
on kleur te brengen.

Want naast de grote groep van dieten,
waarin ofwel het zout, vet, suiker of
zwaar-verteerbare delen verboden zijn,
komen er dieten voor, waar apart voor
gekookt moet worden b.v. balansdiêten,
vloeibare dieten, proefdieten.

Maar voor iedereen, hoe ingewikkeld zijn
dieet er ook uitziet, wordt iedere dag
opnieuw soep, groenten, aardappplen en
een toespijs klaargemaakt.

Dat niet alles even smakelijk gemaakt
kan worden, kunt u zich misschien wel
voorstellen als u bedenkt, dat er regel-
matig dieten voorkomen als zoutloos, vet-

Wanneer u op tafel een ge,
recht ziet verschijnen, dat
eerder uw afkeer dan uw
eetlust opwekt, zwijgt dan.
Denkt u a.u.b. aan anderen,
bederf hun eetlust niet. Het
is een wat ongebruikelijke
vorm van naastenliefde, maar
beoefent u ze maar.
Wij, koks, zullen u er dank-
baar voor zijn.
Voor uw suggesties en uw
kritiek staan wij open en zijn
wij u erkentelijk.
Toestel 426 is het nummer
van :

DE CHEF-KOK.

S.V.P. Niet tussen 10.00 en
12.00 uur bellen.

„DE GEDWONGEN GAST
IS DE MEEST KRITISCHE
GAST".

arm, suikervrij en daarbij nog eiwit-
beperking.

De afdelingsdiötiste schrijft Kier de dieten
voor. Het dieet-keukenpersoneel maakt de
voeding klaar.

Aan de hand van voedingslijsten worden
de diêten in de keuken klaargemaakt,
opgeschept en over de afdelingen ver-
deeld. De afdelingskeukens mogen, indien
dit nodig is, in de aanvraag naar de
diêten afwijken van het dagmenu.

Soms lijkt de dieetkeuken dan ook op
een hotelkeuken, zoals b.v. Dhr. A graag
vis vandaag, Dhr. B geen bietjes, Mevr. C
zachte voeding maar geen gemalen vlees
enz., Mevr. D graag om 11.30 uur vetvrije
soep en een ander houdt weer niet van
vla en wil graag pudding.

Aan alle wensen kan niet tegemoet ge-
komen worden, maar als het de genezing
van de patient bevordert, staat het keu-
kenpersoneel steeds klaar.

Zonder dat een van deze mensen ooit
ziet voor wie men kookt, doen zij alle
moeite om voor iedereen de warme maal-
tijd een van de hoogtepunten van de dag
te laten zijn.



PERSONEELSVERENIGING - LEERLINGEN

In 't februari-nummer van „Singel 33" vragen Stasja Garcia en Bert Nihot
een reaktie op hun artikel over de jaarvergadering van de personeels-
vereniging. lk wil daar zeer graag aan voldoen.

Het leek hen o.m. wenselijk, dat de leerlingen nu eindelijk eens tot over-
eenstemming komen en zich alsnog aansluiten bij de personeelsvereniging.

Op de eerste plaats lijkt mij 't verband, tussen tot overeenstemming komen
en lid van de personeelsvereniging worden, niet zo erg duidelijk.

Al is 't misschien niet zo wenselijk; de mogelijkheid van tot overeenstem-
ming komen en juist geen lid worden, lijkt mij evenzeer aanwezig. Vooral
nu op die laatste jaarvergadering van de personeelsvereniging is duidelijk
geworden, dat 't niet zo erg botert in de personeelsvereniging wat betreft
de leerlingen.

De verhouding leerlingen — personeelsvereniging, blijkt inderdaad niet zo
erg rooskleurig te zijn, wat ook duidelijk werd uit dit artikel, maar om dit
op de eerste plaats te wijten aan de „Iaksheid" van de leerlingen, lijkt me,
op z'n zachtst gezegd, nogal kras.

Waaraan die slechte verhouding dan wel te wijten is, is moeilijk in 't alge-
meen te zeggen, we kunnen alleen maar vermoedens hebben.

Misschien zien de leerlingen 't nut van een ontspanningsvereniging binnens-
huis niet in.

Misschien zien ze liever iets anders.

Misschien gedraagt de vereniging zich niet erg sympatiek.

Misschien zou men beter in die richting kunnen zoeken, het zou in elk
geval sympatieker klinken dan botweg een hele groep van laksheid te
beschuldigen.
Dan ook vind ik 't nogal vreemd, dat men om inbreng in 't beleid van een
vereniging te hebben persè in 't bestuur moet zitten; ik dacht, dat in een
democratische vereniging ieder lid zijn inbreng had, het is dan niet meer
nodig, dat er van iedere groepering mensen in 't bestuur zitten.

Bovendien, als de personeelsvereniging als een van haar voornaamste
doelstellingen propageert; 't bevorderen van de onderlinge goede verstand-
houding van al het personeel, waarom spreekt men dan nog zo uitdrukkelijk
over groeperingen, zijn er dan toch nog specifieke groepsbelangen te
„verdedigen" ?
Tenslotte nog iets over wat er geschreven staat aangaande, dat de leer-
lingen blijkbaar uitspreken om geen lid te worden.
Al lijkt me het ontbreken van een duidelijke belangenbehartiging zeker
niet het enige ekskuus, toch kon 't best eens een ekskuus zijn.
Als men ontspanning in eigen kring enerzijds niet zo daverend noodzakelijk
vindt — een gedachtengang, die ik van internen, die hele dagen al binnen
't ziekenhuis leven, best kan volgen — en anderzijds duidelijke belangen
ziet voor de leerlingen, waarvoor best eens aktie gevoerd kon worden, dan
is men inderdaad bij de personeelsvereniging op 't verkeerde adres.
lk wens de personeelsvereniging van harte veel sukses (dat meen ik), maar
zou haar vriendelijk willen verzoeken zich niet ongegrond kwaad te maken
op niet-leden en hen zeker niet zomaar te beschuldigen.

FRANS WIEGERINCK, leerl. verpl.



DE MINI-SINGEL

schoensneer :
„een zwart-witte open zweedse
hiel met een gesloten mull."

halfvasten :
„als je het goed bekijkt is het
de helft van niets."

parkeerproblemen :
„het is al zover dat je er vrede
mee hebt dat je een nummer
bent."

hearing :

„ze waren allemaal hees van
het luisteren."

de maand maart :
„kom je over de kop dan kom
je ook over de staart."

reclame :
„de paashaas geld voor zijn
eieren laten kiezen."

18 maart :
„Vorwasts Rotterdam."

19 maart :
„ROckwarts Berlin."

over eigendunk gesproken :
„de redaktie heeft haar."

advertenties in Singel 33:
„weet u dat u uw verzekerde
uniformkleding en schoeisel
kunt laten bedrukken met
kwaliteitsverf ?"

titulatuur in het ziekenhuis :
„mevrouw, meneer, dokter,
juffrouw, piet, zuster,
timmerman, broeder."

JANUS.

VRIJE TIJDSVERF

KWALITEITSVERF

drukkerij west/brabant
voor at uw druktveriz

soVtG AS4
Atik. 1Pi

("Poor al cittv verzekeringen

WESTENBURG
Sophiastraat 37 Breda Tel. (01600) 3 47 59



ARTS EN VERPLEEGKUNDIGE IN ZIEKENHUIS

Cursus gehouden op 14 en 15 november 1969
en 30 en 31 januari 1970 te Leiden.

lk wilde proberen enkele belangrijke punten uit deze cursus naar voren te halen. Veelal
moderne problemen, die wij alien geregold in de tegenwoordige ziekenhuizen en verpleeg-
instellingen tegenkomen, of problemen die wij, en met ons velen, die buiten deze instel-
lingen werken en deze plaatsen eerder als „patient" kennen, via de pers vernemen.

Het hier volgende is genomen uit een stencil, dat beknopt weergeeft, datgene wat
besproken werd op de cursus. Eind april wordt deze cursus in boekvorm uitgegeven en
zal in de boekhandels te verkrijgen zijn.

Prof. Jongsma, die de inleiding gaf, bepaalde zich tot een facet, dat hij ontleende aan
een artikel in het „Tijdschrift voor Ziekenverpleging" van 1 november 1969. Dit artikel,
dat handelde over de directrice (en dat door velen van ons gelezen werd) was ook van
toepassing op alle verpleegkundigen (dat velen van ons is ontgaan).

Er stond nl. : „Wordt de inspraak en indien nodig de tegenspraak van degene, die op
directie-niveau de leiding heeft van de verplegingsdienst wel op prijs gesteld en als
noodzaak gezien ?

Indien wij er als verpleegkundigen van overtuigd zijn, dat het antwoord bevestigend moet
klinken, wairom is het beroepsbeleid van de verpleegkundige voor andere disciplines dan
zo onduidelijk ? Kan het zijn, dat de Nederlandse verpleegkundige qua opleidings- en
ontwikkelingsniveau niet in staat is tot het medebeleid bepalen op directieniveau ?"

Ons beroepsbeeld is veranderd. Dit beroep zal duidelijker omschreven moeten worden,
te meer daar de volksgezondheid wordt bedreigd door een tekort aan verpleegkundigen.
Veel zal verbeterd moeten worden, vooral op het gebied van inspraak en medezeggen-
schap, communicatie en informatie en natuurlijk de opleiding tot verpleegkundige.

Gelukkig, zo zei prof. Jongsma, is er al veel veranderd, maar naar zijns inziens over het
algemeen nog onvoldoende.

De Heer Blanpain, arts, sprak over de paradoxen in de vepleging. B.v. nooit te voren
was het verplegende bestand zo hoog als nu, maar ondanks dit grote aantal, werd het
tekort aan verplegenden nooit zo gevoelig ervaren als nu. En ook, dat de verplegende
tegenwoordig aanspraak kan maken op doorgedreven technologie en arbeidsbesparende
apparatuur. Deze ontwikkeling ervaren wij vaak als een functie-aftakeling en een be-
dreigende uithoHing van onze positie. Hij wees ook op de noodzaak van een systema-
tische aanpak :

Duidelijk bepalen wat verpleging is, zowel in zijn deskundigheden, functies, relaties
als gedragscodes.

Een goed gerichte wijze om verplegenden aan te trekken.

Verbetering van de opleiding.

Inscholing, bijscholing, en kaderscholing.

Hoe ? Door b.v. een doorbraak van de verpleging naar de universiteit; waarbij bestu-
dering van de verpleging centraal zou worden gesteld.

De Heer van der Kroef, arts, sprak over de samenwerking arts-verplegende op de ver-
pleegafdeling. Een samenwerking, die nog lange tijd een probleem zal blijven in het
ziekenhuis, omdat de gedragswetenschappen nog niet beschikken over voldoende inzicht.
Het is een probleem, dat zich ontwikkelt rondom de patient, wat bij beroepsmensen vaak
een dominerende houding oproept. Strikt noodzakelijk, vond deze spreker, dat tijd ge-
reserveerd zou warden voor bezinning op de kwaliteit van het leefklimaat. Hij vond, dat
verplegenden meer op evaluatie warden voorbereid dan de artsen. Als mogelijkheden
tot verbetering noemde hij :

Verpleegkunde als studiestof voor de medische student.

Taak voor de artsen in de bijscholing van de gediplomeerden.

3. Groepsbespreking.



Mejuffrouw ten Boom, verpleegster, besprak de andere zijde van dit anderwerp, n.1:
De samenwerking verplegende—arts op de verpleegafdeling. Zij meende, dat een juist
antwoord nog niet gegeven kan worden. Als oorzaken van de belemmeringen tot een
betere samenspraak noemde zij :

Invloeden vanuit het verleden.
De arts bepaalde de inhoud van de verpleegkundige opleiding.
Restanten van bevoogding en superioriteit doen zich soms nog gelden.
(hoofdzuster niet te vergeten !)

Het grote verschil van opleidingsniveau's tussen artsen en verplegenden is geen
ideale gespreksbasis.

c. De onduidelijkheid t.a.v. plaats en task in de samenleving wordt nog vergroot door
de snelle ontwikkeling van geneeskunde en verpleegkunde.

Verbeteringen : Leren werken in teamverband. Beroepsonderwijs aanpassen aan de praktijk.

Tot zover dit eerste gedeelte over de Boerhaave-cursus; een volgende keer de rest.
lk heb mij niet kunnen weerhouden een enkele persoonlijke opmerking te plaatsen, dit
voor de lezer, die zou denken dat ik woordelijk weergaf wat in Leiden gesproken werd.

Tot slot een speciale vraag aan onze artsen : Ziet U iets in die bijscholing van de
gediplomeerden ? (Sorry, leerling-verplegenden, maar ieder kijkt, heel egoistisch, het
eerst in zijn eigen straatje.)

L. W. WIEGERSMA.

PERSONALIA

WIJ VERWELKOMEN

Zr. C. Bergmans	 School
Zr. H. Daas	 School
Zr. M. van Hoorn	 School
Zr. J. v. d. Hoogte	 School
Zr. C. Hanegraaf	 School
Zr. L. v. d. Giessen	 School
Zr. L. Jacobs	 School
Zr. M. Peters	 School
Zr. C. Stevens	 School
Zr. C. Mol	 School
Mevr. J. van Burik-Bliek	 Klin. chem. lab.
Dhr. H. Clerx	 Bewakingsdienst
Zr. C. Ganpat	 A
Mej. E. Halman	 Röntgen
Zr. J. de Laat	 O.K.
Zr. J. Oomen
Mej. C. Prinse
Dhr. A. van Rooy	 Klin. chem. lab.
Mej. L. Toebak	 Mech. adm.
Mej. M. Verwijmeren
Mevr. J. de Been-Schrijvers 	 O.K.



VervoIg Personalia

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN

Zr. A. Brauns
Mej. M. v. d. Burg
Mevr. A. v. d. Burg-Thijssen	 Droodkeuken

Mevr. A. Geurts-Klaassen 	 O.K.
Mej. A. Haanskorf
Mevr. C. v. d. Horst-Leyten
Mej. A. Mantz	 E.C.G.

Zr. E. Roks
Zr. Y. Voeten
Dhr. A. Walenkamp	 Hoofdadm.
Mevr. M. Elst-Bastianen	 Narcose
Mej. J. Arts	 Welfare

HUWELIJK

31-3-1970 Mej. J. v. d. Schriek met Dhr. A. Dilven.

WIJ FELICITEREN

Zr. M. v. Aken, Zr. A. v. d. Berg, Br. M. v. d. Duin, Zr. C. v. Geel, Br, L,
Gladdines, Br. W. Gladdines, Zr. B. Gijsen, Zr. D. Huijsmans, Zr. T. Krouwel,
Zr. M. v. Lange, Zr. I. Meurs, Br. G. v. Rooy, Zr. N. Rijnaars, Br. G. Ver-
daasdonk, Zr. K. Vrakking, Zr. M. Werts,
die van de leerling-verplegenden slaagden voor het examen van de 3e naar
de 4e leerperiode.

Zr. P. Adema, Zr. E. v. d. Biggelaar, Zr. N. v. Dongen, Br. J. v. d. Eertwegh,
Zr. M. Guadeloupe, Zr. H. de Haas, Zr. B. Hilte, Zr. Clarita Hofman, Br. H.
Jochems, Zr. K. Kerckhaert, Zr. J. de Meij, Zr. Josefa Pronk, Zr. J. v. Riel,
Zr. P. Rosseel, Zr. H. Smeekens, Br. T. v. Spaandonk, Zr. C. Stadhouders,
Zr. H. Verdaasdonk, Zr. M. Verpalen, Br. C. Verwijst, Zr. M. Wagener,
die van de leerling-verplegenden slaagden voor het examen van de 2e naar
de 3e leerperiode.

Redaktie : Zr. Bakx, Mej. Bude, Zr. Dunk, Br. v. Groesen,
Dhr. Strdter, Dhr. Vissers.

Foto-reportages : Zr. van Dongen.

Illustraties : The van Gastel en Zr. Bakx.

Druk : Drukkerij West-Brabant, Dreef 58, Breda.

Kopie inleveren voor de 10e van iedere maand bij de afdeling
personeelszaken.
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