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Op 16 april j.I. herdachten wij het felt, dat Zr. Elands
25 jaar geleden, to weten op 20 maart 1945, in dienst
van het ziekenhuis kwam.

Ingevolge de wens van de jubilaresse werd de her-
denking in bescheiden sfeer gehouden.

De herdenking begon om 10.00 uur. Zr. Bouvy bood
namens de Direktie bloemen aan.

Zijn korte vlotte toespraak begon de Direkteur-
Ekonoom als gewoonlijk, dat hij zijn ei kwijt moest.
Spreker memoreerde in het kort hoe groot haar
inzet was voor de patienten on het ziekenhuis in
deze 25-jarige loopbaan. Onder meer was spreker
ter ore gekomen, dat Zr. Elands vroeger zo'n voor-
treffelijk actrice is geweest o.a. in de rol van Jeanne
d'Arc. In haar bescheiden manier van doen, ver-
raadt zij niet de enorme dosis humor, die zij bezit.

Drs. Mallens overhandigde haar de gebruikelijke enveloppe en was hiermee
zijn ei kwijt.

Vervolgens kwam de tweede haan aandraven en wel de voorzitter van
D.1.0. en deze sprak de woorden : EEN El IS GEEN El MAAR TWEE El
IS B1\1 El, zodat ook deze zijn ei kwijt kon. Het tweede ei bestond uit een
geschenk onder couvert.

Hierna werd Zr. Elands ontvangen door de medewerk(st)ers op haar
afdeling.

Om 11.30 uur recipieerde zij voor de derde maal voor de oudere, maar
nog charmant uitziende collegae, die onder het genot van een glaasje
orange juice met kaaskoekje, vele verhalen ophaalden, waaraan Zr. Stolk
een belangrijk „steentje" bijdroeg.

Zr. Elands namens de redaktie van harte proficiat met het bereiken van
deze succesvolle mijlpaal.
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„UITNODIGING".

„Hierbij wil ik u, namens onze I.N.A.S.-groep, uitnodigen voor een

afscheidsavond, die gehouden zal worden op woensdag 25 maart a.s.

om acht uur in de grote zaal van de Aula. Naast de vele verrassingen

zal u tijdens deze avond een koud buffet worden aangeboden."

Zo luidde in het kort de uitnodiging van de gastvrouw Loes von Bannisscht
aan alle hoofden van de afdelingskeukens, aan de directrice Zr. Vahlkamp,
aan de Civiele Dienst en aan juffrouw Kleemans.
Na de vele voorbereidingen, die we met spanning gevolgd hadden, was
het eindelijk zover. Het duurde wel even voordat alle gasten er waren.
Mevrouw Speekenbrink had verstek laten gaan, omdat zij Been vervoer had.
(Is hier volgende keer niets aan te doen, mijne Heren ?). Zr. Vahlkamp
en juffrouw Kleemans arriveerden ook met blosjes op de wangen, en toen
kon het spul beginnen.
Loes von Bannisscht verwelkomde ons en nodigde ons uit, om aan de
diverse tafels plaats te nemen. Dit was, mag ik wel zeggen, het hoogtepunt
van de avond.
Er werd ons een verrukkelijk koud buffet voorgeschoteld, dat de I.N.A.S.-
sers onder supervisie van de heer M. van Bracht hadden toebereid. Het
was werkelijk 6.f. lk zal maar niet uitvoerig uit de doeken gaan doen hoe
en wat, want ik veronderstel, dat bij alle toen aanwezigen nog het water
uit de mond loopt !
Nadat we ons allemaal te goed hadden gedaan aan dit vorstelijke maal,
werd er weer eens bewezen, dat vele handen licht werk maken. In een
mum van tijd was alles opgeruimd en stonden de tafels en stoelen in een
gezellige kring. Zoals zo dikwijls na een Iekker etentje kregen we koffie
met gebak.
Ook verschenen er nu nog enkele assistentes van de afdelingskeukens,
en niet te vergeten de broeders ! Want daar konden deze INAS-jes goed
mee overweg ! Er werd wat gedanst, en Loes en Ria zongen een liedje
over hun stage-tijd hier in het ziekenhuis.
Om kwart voor twaalf was het opruimen geblazen, en allemaal gingen we
vrolijk en zóór kontent over deze geslaagde avond naar ons eigen flatje,
respectievelijk harde bedje !

S. VAN GENT.

Dit wilde ik nog even apart vermelden :
Tijdens deze avond kregen we gezellige achtergrondmuziek, die verzorgd
werd door de heren van Radio Ignatius. Zeór zeker namens de reeds ver-
trokken INAS-sers hiervoor onze hartelijke dank.

S. VAN GENT.
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Vervolg van het uittreksel over deze cursus,
gehouden te Leiden.

Psychologische aspecten van het werken op een verpleegafdeling door
de Neer L. Menges.

Een van de redenen waarom men vroeger het verplegende beroep koos,
was om de goede menselijke relaties met de patient. Deze relaties zijn
tegenwoordig vaak ver te zoeken. Waardoor ? Personeelstekort ? Arbeids-
besparende apparatuur ? Gedragsverandering ? De Neer Menges wees op
de noodzaak de verpleging en de behandeling van de zieke te plaatsen in
een integraal geneeskundig kader, waarbij ook de persoonlijkheid van de
patient en diens plaats in de wereld mee-betrokken zijn en wij zouden
kunnen verwachten dat tengevolge van de voortschrijdende automatisering
in de ziekenhuizen meer tijd vrij zal komen voor deze behandeling en
verpleging. Tegen deze achtergrond stelde hij ons drie vragen ter over-
weging :

Wat zijn de primaire eisen, die kunnen worden gesteld aan alle be-
trokkenen van een verpleegafdeling, om persoonlijke instelling, onder-
linge verhoudingen en arbeidsklimaat optimaal te kunnen afstemmen
op een meer integrale behandeling en verpleging.
Hoe is, in vergelijking tot het onder 1. gestelde, de huidige situatie
op de verpleegafdeling.

3.	 Welke zijn, hiervoor de verlangens voor de toekomst, voor welke
alternatieven staan wij.

Hier kwam het tegenwoordig zo zwaar beladen woord „democratisering"
ter sprake. Hierover zei hij : democratisering leidt tot gelijkwaardigheid en
goede gelijkwaardigheid waarborgt een goede verantwoordelijkheid. Om dit
te bereiken is het toepassen van een „democratische techniek" geheel
ontoereikend; een mentaliteitswijziging is noodzakelijk.
De Neer Cassee nam de sociologische aspecten van de samenwerking in
het ziekenhuis onder de loupe.
Wanneer is er sprake van samenwerking, als wij „werken vOar iemand"
Of als wij „werken met iemand" ? In een klein schema werden de verschillen
getoond, wanneer wij werken voor of met iemand. Zo b.v. Wie is er ver-
antwoordelijk ? Wanneer wij samenwerken (werken met) is deze verant-
woordelijkheid gemeenschappelijk, in het andere geval is zij eenzijdig.
De structuur van het ziekenhuis is „kaste-achtig". Men denkt veelal in
claims : Dit is het terrein van de arts, dat is het terrein van de verpleeg-
kundige. Hierdoor is samenwerking in de zin van „werken met" moeilijk te
realiseren, maar met behulp van verschillende schema's bleek duidelijk, dat
ten aanzien van de socio-emotionele taak t.o.v. de patient, samenwerking
tussen arts en verpleegkundige onontbeerlijk is. Hoe deze samenwerking
te realiseren ? Uitgaan van het gemeenschappelijke van bepaalde doel-
einden en trachten te denken vanuit het probleem i.p.v. vanuit de eigen
„kaste". Om dit gemeenschappelijk werken en denken mogelijk te maken
is een stuctuur nodig : Tijd uittrekken voor patient- en teambespreking, de
patient vragen wat hij van de verpleging vindt. Hierdoor is nodig, dat men
leert praten met elkaar. Dit zou te bereiken zijn door in de opleidingen van
arts en verpleegkundigen de nadruk to leggen op het functioneren in team-
verband. Men is op een enkele plaats, als experiment, begonnen met de
aanstelling van „samenwerkingskundigen".



De heren Roodvoets en Meindersma spraken over de gevolgen van de
medisch-technische ontwikkeling voor de behandeling van de patient en
voor de verpleging.

Een gevolg van de snelle technische ontwikkeling zou kunnen zijn, dat de
patient een object wordt in de medische machinerie en tekort kan komen
aan menselijke benadering, maar waar is ook, dat de patient tegenwoordig
meer inzicht heeft in medisch-biologische problemen en daardoor daad-
werkelijk kan medewerken.
Vroeger was verpleging liefderijke verzorging, met daarnaast observatie
en bij eventuele verandering in de toestand van de patient onmiddellijk
de arts waarschuwen. Tegenwoordig vervult de verpleegkundige een meer
actief handelende rol, krijgt meer verantwoordelijkheid en er wordt een
andere (meer technische) deskundigheid van haar gevraagd.
Als illustratie van de moderne ontwikkeling : de hemodialyse, hartbewa-
king en de omgekeerde isolatie. Konklusie : In een bedrijf met sterke
technische inslag zijn goede intermenselijke relaties zeer belangrijk, een
overeenkomende personeelsbezetting, de positie van de verpleegkundige
verandert in toenemende mate, (de opleidingseisen moeten ook anders
worden) ook aan de arts, die deze teams leidt, worden bepaalde eisen
gesteld.
Een volgende keer volgt een laatste verslag over deze cursus. lk wilde
wel herhalen, dat ik deze gegevens genomen heb uit een stencil over deze
cursus en dat ik niet alleen datgene beschrijf wat ik belangrijk vindt,
zoals een onzer artsen vrolijk opmerkte, neen, dit alles achtten de initiatief-
nemers in Leiden zo belangrijk om er een cursus over te houden, waaraan
meer dan 1000 cursisten deelnamen.

L. W. WIEGERSMA.

DE SPELLEIDSTER

Graag zou ik mijn funktie als spel-
leidster wat nader willen uiteen-
zetten, daar er verscheidene men-
sen zijn, die totaal geen idee heb-
ben wat dit werk inhoudt. Het is
beslist niet alleen maar spelen met
de kinderen (wat veel buitenstaan-
ders denken).
Allereerst bestaat het werk uit het
opvangen van de patientjes. Het
is voor de meeste kinderen een
hele grote overgang om van thuis
(uit hun eigen vertrouwde omge-
ving) naar het ziekenhuis te gaan.

Veel zusters, grote mensen in witte
schorten, die het ontzettend druk
hebben en veel op en neer lopen.
Juist dfin is het de taak van de
spelleidster het kind op te vangen
en verder te begeleiden (eventueel
bij onderzoek, prikjes of foto's ma-
ken).
Naast het opvangen, het begelei-
den en het bezighouden van het
kind komt de meer verantwoorde-
lijke taak van observaties maken
in opdracht van kinderarts en psy-
choloog. Het is hierbij van groot

drukkerij west/brabant

voor al utu clruktverle



belang, dat er een goede samen-
werking is tussen hoofdverplegen-
de, verpleegsters en spelleidster.
Zijn er moeilijke kinderen ? Kinde-
ren die slecht eten ? Kinderen die
overmatig veel aandacht vragen
of stil en gesloten zijn ? Zijn er
kinderen, die wekenlang plat moe-
ten blijven liggen ? Hoe houdt men
die bezig ? Ook dit ligt op het ter-
rein van de „juffrouw". Enige ach-
tergronden van thuis, en kontakt
met de ouders, maken de moeilijk-
heden al iets minder groot.
Is er speelgoed kapot ? Is het
spelmateriaal vies of vuil ? Zijn er
feestjes in het vooruitzicht ? (ver-
jaardagen, St. Nicolaas, Kerstmis,
Carnaval, Koninginnedag enz.). De
spelleidster is hiervoor de aange-
wezen persoon, en ze probeert op
een leuke manier voor de zieke
kinderen prettig dagen te organi-
seren.

De opleiding.
Na een goede vooropleiding kan
men terecht op de cursus voor
spelleidster, die een jaar in Leiden
wordt gegeven, zowel theoretisch
als praktisch. Ook komen er meis-
jes in aanmerking, die het diploma
N—XX behaald hebben, en meisjes
met het diploma Kinderverzorging
of Kleuterleiding.
Dit werk, dat dus veel geduld en
fantasie, en zeker enig inzicht in
het spelmateriaal vraagt, is, mede
door de kinderen zelf, afwisselend
en boeiend.

S. MAISSAN,
Spelleidster afd. Z.

VRIJE TIJDSVERF

KWALITEITSVERF

DE MINI-SINGEL
Eindexamen Pionnen :
„Laat je niet schaak zetten".

11 De Direktie binnenkort in de
Leerlingenflat :
„Ze weten dan in ieder geval
wat hun boven het hoofd hangt"
Een reaktie van een autobezit-
ter :
„Dat betekent in ieder geval
vier parkeerplaatsen minder aan
de achterkant".
Een vervelende konsekwentie :
„Alle keetschoppen wordt dan
automatisch Direktiekeetschop-
pen".
„Dat ze persoonlijk de slag-
boom willen gaan bedienen is
een fabeltje".
„Sommige mensen denken, dat
er zich een tandarts heeft ge-
vestigd naast de kapel, maar
het zijn gewoon een paar bouw-
vakkers met een drilboor".
Bij het afscheid van Dr. Blom-
merde :
„Goed dat het zomer wordt,
want wij zullen het met een de-
ken minder moeten doen".
Treurlied van een 1 april slacht-
offer :
„Het zoeken naar een potje
gravida bleek vruchteloos".
Tempora mutantur :
„Vroeger haalden de flinke jon-
gens voor vader tabak;
tegenwoordig hasjisch".
Dr. Meinsma :
„Alle roken in droom zien op-
gaan".

11 Breda Kabouterstad :
„De stedemaagd heet nu zeker
Sneeuwwitje ?"
Kabouterklacht :
„Geen (padde)stoel hebben om
op te zitten".
Aktueel politiejargon :
„Dat hebben de kaboutertjes
gedaan".

Meimaand = Vrijmaand.

JANUS.



VERSLAG HEARING 10 MAART 1970

„De algemene ledenvergadering van de personeelsvereniging is voor de
leerling-verplegenden weinig succesvol verlopen."
Wat was hiervan de oorzaak ?
Dit was een van de vragen, waaraan tijdens de hearing de nodige aandacht
werd besteed. Van een hearing kon echter nauwelijks sprake zijn. Het
aantal aanwezigen, at of niet geInteressee ‘ d, was weer niet overweldigend,
zodat men beter van een huiselijke samenkomst kon spreken.
Behalve een twintigtal leerlingen waren mej. A. de Brouwer en de heren
Bastiaansen en Schreuder namens het D.I.O.-bestuur aanwezig.
lets wat met name de heer Schreuder intrigeerde, was de houding van
de leerling-verplegenden t.o.v. de personeelsvereniging. Hij vroeg zich af,
of de leerlingen dit orgaan zagen als een autoriteit die geen democratie
zou dulden. Nogmaals legde hij er de nadruk op, dat de personeels-
vereniging de rekreatie van haar leden als 6nige doelstelling heeft : „wij
willen een verlengstuk zijn van het amusement in Breda" aldus de heer
Schreuder.
Dit streven vonden de aanwezigen toch wel positief.
Waarom dan toch die misverstanden ?
Een aantal leerlingen zag als voornaamste oorzaak „communicatie-stoornis"
tussen de leerlingen en, met name, het bestuur van D.I.O. De doelstelling
en de activiteiten van de personeelsvereniging zouden niet goed zijn
overgebracht.
Een andere groep vond, dat niet aan hun verlangens werd voldaan.
Dhr. Schreuder ageerde echter tegen deze „beschuldiging" : „Van onze
kant zijn er voldoende initiatieven ontplooid, maar door gebrek aan belang-
stelling, met name van jullie kant, waren veel evenementen tot mislukking
gedoemd !"
Over de vraag, of er nu leerlingen in het Bestuur nodig waren, waren de
meningen nogal verdeeld. Zoals bekend was dit het grote struikelblok
op de algemene ledenvergadering. De oorzaak van de moeilijkheden rond
deze verkiezing lag echter bij de leerlingen zelf. De leerlingen zijn niet in
staat, een groep te vormen; er zijn onderling te grote verschillen, en vaak
nemen zij de meest uiteenlopende standpunten in.
Mej. Bude vond dit, de leeftijd van de groep in aanmerking genomen, wel
beg rij pelijk.
Als gevolg van de verdeeldheid vonden enkelen het onverantwoord een
leerling een plaats in het bestuur te geven. Is dit echter wel zo nood-
zakelijk ? Zou een struktuurverandering binnen de vereniging niet effek-
tiever zijn ? Het gaat erom, de juiste man op de juiste plaats te hebben.
Of die man nu een leerling is, of administrateur doet niet ter zake.
Enkele leerlingen zagen toch lever wel een vertegenwoordiging van de
verschillende groeperingen : de communicatie zou dan beter zijn.
Velen achten het zinvol, over deze zaken een enquéte te houden onder
het personeel. De resultaten hiervan zouden als leiddraad voor het te
volgen beleid kunnen dienen, en tevens statistisch van belang kunnen zijn.
Tijdens de rondvraag stelde een der aanwezigen de vraag, wat nu eigenlijk
de zin van deze bijeenkomst was; er was toch nog geen oplossing ge-
vonden.
Mej. Bude betoogde, dat de communicatie tussen leerlingen en het D.I.O.-
bestuur toch duidelijk was verbeterd. Pas nu kan er sprake zijn van een
democratisch beleid, dat zeker haar vruchten zal afwerpen.

ALICE VAN DE ZANDE.



Regelmatig komt het voor, dat iemand sleutels of andere voorwerpen vindt
of verliest. Niemand weet dan waar deze of te geven, of waar men inlich-
tingen kan bekomen.

Om hier een „vaste plaats" voor te hebben, zal de afdeling Civiele Dienst
zich hiermee gaan belasten (toestel 427).

Geef hier de gevonden sleutels of andere voorwerpen op of vraag hier
inlichtingen of er iets gevonden is ! !

Indien mogelijk zal in het personeelsblad maandelijks een lijst van verloren
en gevonden voorwerpen worden gepubliceerd.

G. VERGEER,

Hoofd Civiele Dienst.

PERSONALIA

WIJ VERWELKOMEN

20 I.N.A.S.-jes
Zr. H. Bos
Dhr. Harmsen
Mej. V. Ramakers
Zr. J. Romkes
Mej. C. v. d. Broek
Mevr. C. Butner-Zegelaar
Mej. E. Claasen
Mej. M. Claessen
Zr. F. van Eiji
Mej. A. Nãring
Mej. H. v. d. Noordaa
Mej. M. van Schaik
Mej. J. de Vooght
Mej. S. Kerremans
Mej. J. v. d. Wiele
Dhr. A. Stuurman
Mej. C. Donkers
Dhr. M. Nieuwesteeg
Mej. A. Beschuyt
Mej. A. Lomans
Mej. W. Huybers
Mej. M. Meijer
Mej. E. Salemans
Mej. M. Treebus

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN
21 I.N.A.S.-jes
Dhr. W. Reniers
Zr. W. Rijnders-Cornelissen
Mevr. v. Burik-Bliek
Mej. L. Brand

Stag. div. afdelingen
Couveuse
Stag. tuindienst
Mondheelkunde
Afd. B.
Afd. B.
Klin. chem. lab.
Maria pay.
Cardiologie
Narcose-afd.
O.K.
Klin. chem. lab.
Afd. 0.
Cardiologie
Afd. Z.
Tel.-centrale
Apotheek
Welfare
Klin. chem. lab. (tijdelijk)
Klin. chem. lab.
Personeelszaken
Stag. div. afdelingen
Stag. div. afdelingen
Stag. div. afdelingen
Stag. div. afdelingen

Diverse afdelingen
Schilderswerkplaats
Afd. 0.
Klin. chem. lab.
Afd. E.



Vervolg Wij nemen afscheid van
Mej. A. Broeders
	

Tel.-centrale
Br. H. Brooijmans
	

Afd. G.
Mej. L. v. d. Burg
	

Afd. K.
Mej. C. de Craen
	

Klin. chem. lab.
Mevr. J. Dilven-v. d. Schriek

	
Afd. E.

Mej. M. van Dongen
	

Broodkeuken
Mej. H. van Elferen
	

ROntgenafdeling
Mej. M. Guns
	

Papkeuken afd. Z.
Dhr. R. van Hee
	

Chirurgie
Mevr. A. Idsinga-Verheijen

	
Afd. A.

Dhr. F. Jansen
	

Dieetkeuken
Mevr. P. Maas-Heijnemans

	
Klin. chem. lab.

Mevr. A. Kerkhof-Baay
	

Klin. chem. lab.
Mej. M. Mulder
	

Afd. G.
Mej. A. Peeters
	

Klin. chem. lab.
Mej. C. Posthumus
	

Personeelsadm.
Mevr. G. Robberegt-Kauffeld

	
Chir. poll

Mej. G. v. Rijswoud
	

Bact. lab.
Mej. H. Schotel
	

Dieetkeuken
Mevr. Mustert-Sprangers

	
Mondheelkunde

Mevr. J. Tienstra-Fournier
	

Groentekeuken
Mej. L. Voss
	

Afd. B.
Mej. C. de Witte
	

Cardiologie
Mej. A. Steijlen
	

Stag. dieetkeuken
Br. P. Schaeffer
	

I.I. verpl. div. afdelingen

HUWELIJK

28-4-1970 Mej. R. Stoof (rOntgenlaborante) met dhr. R. v. Mook.
29-4-1970 Mej. M. Sonnemans (secr. afd. Inkoop) met dhr. N. Haagh.

JUBILEUM

Op 10 april j.l. feliciteerden wij dhr. A. Mentzel (laborant op ons kl. ch . lab.)
met zijn 12 1/2-jarig dienstjubileum.

WIJ FELICITEREN

Zr. J. van Beek, Br. A. Beljaarts, Zr. A. Brouwers, Zr. M. v. d. Bremer, Zr. J.
Govers, Zr. E. v. d. Heiligenberg, Br. A. Hommel, Zr. W. Jacobs, Br. P. van
Keyzerswaard, Zr. Th. Klaassen, Zr. A. Kleemans, Zr. J. van Lopik, Zr. A.
v. d. Ouweland, Zr. M. Saes, Zr. P. Snels, Zr. E. Vroegrijk, Br. J. Wirken,
die van de leerling verplegenden slaagden voor het examen van de le naar
de 2e leerperiode.

Redaktie : Zr. Bakx, Mej. Buclè, Zr. Dunk, Br. v. Groesen,
Dhr. Strater, 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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