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MET ESKULAAP EN

DUIMSTOK

Interview met Dr. Derksen
in de serie funktievoorlichting.
In vorige afleveringen van dit blad zijn
al diverse medewerkers uit ons zieken-
huis aan het woord geweest in artikelen,
waarin zij, min of meer gedetailleerd,
informatie verstrekten over de funktie, die
zij uitoefenen.

Omdat de redaktie meent, dat ook behoefte bestaat aan informatie omtrent hogere
funkties in de ziekenhuisorganisatie had een van de redaktieleden een vraaggesprek met
dr. Derksen, direkteur-geneesheer.
Hieronder volgt de weergave van dat gesprek.

Singel 33 :	 „Wilt U iets vertellen over de samenstelling van en de taakverdeling binnen
de direktie ?"

Dr. Derksen	 „Zoals U weet hebben we, sinds per 1 mei de nieuwe bouwdirekteur is
benoemd, een vierhoofdige direktie.
(Voor alle volledigheid hier nog eens de samenstelling :
J. J. Th. Derksen, arts, direkteur-geneesheer
Drs. A. J. L. M. Mallens, direkteur-ekonoom
Ir. W. M. v. d. Goorbergh, bouwdirekteur

Zr. M. P. Vahlkamp, direktrice van de verpleging).

De belangrijkste taken van de direktie zijn :
De uitvoering van de besluiten van het bestuur, inclusief eventuele nadere precisering
van die besluiten, waartoe ondermeer behoort de uitwerking van de struktuur der per-
sonele organisatie. Het verstrekken van advies aan het bestuur zowel op verzoek als
op eigen initiatief t.a.v. onderwerpen, die tot de bestuurstaak behoren. De ekonomische
bedrijfsvoering inclusief de voorbereiding van bestuursbesluiten m.b.t. de bepaling van
prioriteiten en de vaststelling der begroting. Verder is het de taak van de direktie leiding
to geven aan de verpleging en de verpleegkundigenopleiding inclusief de opstelling van
richtlijnen voor de verpleging en voor de organisatie van de verpleegafdelingen alsmede
de leiding van huishoudelijke, technische en administratieve diensten; en ook van de



medische dienst. De uitoefening van „algemeen toezicht" op het werk van de „autonome"
medische staf. De toepassing en uitwerking van het personeelsbeleid inhoudende o.m.
de selectie van niet-medische funktionarissen en advies inzake de aanstelling van specia-
listen en de uitwerking der arbeidsvoorwaarden. Tenslotte de vertegenwoordiging van het
ziekenhuis t.o.v. externe instanties voorzover door het bestuur gedelegeerd.
De direktie treedt op als chef van alle „Hoofden van dienst" en heeft at deze deeltaken
met de daarbij behorende bevoegdheden gedelegeerd en dient vervolgens te zorgen
voor de coerdinatie tussen deze funkties en de controle op deze funkties.
S33 : Wat is de special taak van de direkteur-geneesheer ?"

CD : „Als je de taak van de direkteur-geneesheer al zou kunnen losmaken van dit geheel
zou je kunnen zeggen, dat hij zich vooral bezighoudt met het medisch-organisatorische
aspekt in de ruimste zin van het woord. Door het feit dat hij arts is, fungeert hij
ook gemakkelijker als trait d'union tussen de specialisten, die aan het ziekenhuis
verbonden zijn en de andere groepen van personeel."

S33 : „Hoe moet je de funktie-aanduiding „direkteur-geneesheer" zien ? Voelt U zich
op de eerste plaats direkteur of medikus of andersom ? Wilt U daar lets over
zeggen ?"

DD : „Ja; de direkteur van een middelgroot of groot ziekenhuis wordt noodzakelijker-
wijze steeds meer een manager. Was het vroeger vaak een specialist, die naast zijn
praktijk direkteur van een ziekenhuis was (hetgeen in kleinere ziekenhuizen nog wel
het geval is), tegenwoordig is dat niet meer mogelijk.
Maar het is niet helemaal te vergelijken met het bedrijfsleven.
Dat ik me pas op de tweede plaats arts zou voelen; integendeel !
Je bent wel niet direkt betrokken bij de behandeling van de patient, daar bedoel ik
dan mee dat je niet aali het ziekbed verschijnt, maar als direktie verschaf je en
houdt je faciliteiten in stand, die de behandeling door anderen mogelijk maken. lk
ben hevig geInteresseerd in de ontwikkelingen van de medische wetenschap en naar
de mogelijke toepassingen daarvan in het ziekenhuis. En het geeft me als arts vol-
doening, dat ik er op niveau aan kan meewerken, dat de goede behandeling van de
patient optimaal gewaarborgd wordt".

S33 „Zou U willen toelichten hoe de verhouding Stichting-Bestuur-Direktie ligt ?"

DD : „De Stichting Ignatius-ziekenhuis heeft ten doel het ziekenhuis te beheren en in
stand te houden, e.e.a. zonder winstoogmerk. Het bestuur van de stichting delegeert
de dagelijkse leiding van het ziekenhuis aan de direktie, die door haar is benoemd
en die dus ook, zoals alle andere werknemers, in dienst van de stichting is.
De direktie is over het door haar gevoerde beleid verantwoording schuldig aan het
bestuur".

S33 : „Ik heb wel eens het, overigens goedmoedige, grapje gehoord, dat U met een duim-
stok op zak zou !open. Misschien klinkt daarin lets door van begrip voor de nood-
zaak, dat U vanaf Uw benoeming intensief met de bouwplannen bent bezig geweest,
maar misschien ook lets van spijt, dat ze U daarom elders in het ziekenhuis minder
signaleerden. Wilt U daar op ingaan ?"

DD : „Ja. lk werd inderdaad onmiddellijk gekonfronteerd met wat U noemt bouwplannen.
En het is ook waar, dat ik een groot gedeelte van mijn beschikbare tijd daaraan
heb moeten besteden. Nu we echter sinds 1 mei een bouwdirekteur hebben, die
zich speciaal met die problemen gaat bezighouden, komt er tijd vrij om mij
te wijden aan andere belangrijke taken in de ziekenhuisorganisatie. En daar hoort
o.a. ook bij dat ik me frekwenter in het ziekenhuis zal laten zien".

S33 : „Welke andere urgente problemen vragen aandacht ?"

DD : „Communicatieproblemen. Coerdinatieproblemen. Het oplossen hiervan is nodig om
een goede werksfeer te bevorderen, die kan alleen worden verbeterd als de onder-
linge verstandhouding tussen alle groepen goed is".

S33 : Over communicatie gesproken. lk neem onvoorwaardelijk aan, dat de bereidheid
tot luisteren bij de direktie aanwezig is, maar denkt U niet dat de „communicatie"
in de richting van de direktie enigszins belemmerd wordt door een zekere, misschien
historisch bepaalde, schuchterheid ?"

DD : „Je moet het zo zien. We vormen een groot team, waarin wij alien samenwerken om
tot een optimale prestatie te komen, met name, zoals ik eerder at aangaf, een goede
behandeling van de patient. Om tot die optimale prestatie te komen, is het nodig,
dat er kanalen zijn via welke, wensen, klachten, voorstellen aan de direktie kenbaar
gemaakt kunnen worden. En dan behoeft er geen grote afstand te bestaan. Het
vertrouwen moet er zijn, dat iedereen zonder schroom zijn problemen via de ge-
eigende wegen aan wie dan ook van de direktie kan voorleggen en daarbij kan
rekenen op volledige diskretie. Altijd en onder welke omstandigheden ook".



S33 : „Vindt U, om een voorbeeld te noemen, dat de groep van leerlingen, die een groot
gedeelte van het verpleegkundige werk in het ziekenhuis verricht, en dienovereen-
komstige verantwoordelijkheden moet dragen, altijd en overal gehoor vindt voor de
problemen ?"

DID : „Ik zal de laatste zijn, die beweert dat de toestand ideaal is.
Er kan nog veel gedaan worden aan de statusverbetering van de leerlingen. Zonder
in te gaan op de wenselijkheid, dat het hele „leerlingenstelsel" zou moeten vallen
onder het ministerie van Onderwijs, waardoor het gesubsidieerd zou kunnen worden,
hetgeen nu niet het geval is, kan ik wel opmerken, dat binnen het ziekenhuis op
verschillende niveaus gewerkt wordt aan verandering. Dat dit niet van de ene op de
andere dag gerealiseerd kan worden zal iedereen duidelijk zijn. Er bestaat overigens
voldoende gelegenheid om kritiek naar voren te brengen, en daar wordt ook gebruik
van gemaakt".

Nadat aldus enkele facetten van de ziekenhuisorganisatie wat nader waren belicht werd het
gesprek besloten. Dr. Derksen verklaarde zich graag bereid in de toekomst nog eens wat
dieper in te gaan op bepaalde omschreven onderwerpen.

DE REDAKTIE.

25 JAAR ZEER TROUWE DIENST

Wij vierden samen met Mej. Nel Balemans op 4 mei haar 25-jarig jubileum.
Uit blijk van waardering kwamen haar vele felicitaties en cadeaux welver-
diend ten goede.
Nel heeft in deze 25-jarige loopbaan heel veel goed werk verzet. Zij is be-
gonnen op afdeling A, waar zij gedurende 4 jaar werkzaam was. Daarna
heeft zij zowat elke afdeling van het internaat doorlopen. Oudgedienden
onder U herinneren ongetwijfeld nog de namen „Begijnhof", „Vrij en bezet",
„den Deel", „Boulevard", „Belvedere". Nu werkt Nel op de leerlingenflat.
Hieronder volgt het verslag van deze bijzondere herdenking :
De grote dag begon in de huiskamer van de meisjes, waar de Direkteur-
Ekonoom zijn dank uitsprak. Hij memoreerde onder meer haar bescheiden-
heid, zoals wij at!en Nel hebben leren kennen. Vervolgens werd de gebrui-
kelijke enveloppe overhandigd. Hierna kwamen de „externe" collegae felici-
teren.
's Middags om half drie werd het feest voortgezet met de docenten van de
school. Daarna kwamen de verplegers(sters) in grote getale naar boven om
blijk te geven van hun dankbaarheid voor al datgene, wat Nel in de loop
der jaren voor hen gedaan en betekend had.
Nel kreeg een prachtige poef voor haar kamer aangeboden met daarbij nog
talrijke andere geschenken. De Personeelsvereniging bood een geschenk
onder couvert aan voor een zelf uit te kiezen cadeau. 's Avonds werd het
feest voortgezet met haar „interne" collegae onder het genot van een
drankje en een hapje.
Alles bij elkaar was het een zeer geslaagde dag. We weten, dat Nel deze
dag zeer op prijs gesteld heeft. Nel zelf wilde er eerst niets van weten - ge-
tuige haar bescheidenheid - maar wij konden aan zo'n jubilaresse niet zon-
der meer voorbij gaan.
Nel, we hopen je nog vele jaren in ons midden te hebben.	

DE REDAKTIE.

drukkerij west/brebant
voor al uto druktueriz



TELEFOONCENTRALE!!

Het steeds intensiever telefoonverkeer - zowel inkomend als uitgaand -
maakt het voor onze telefonistes vaak onmogelijk de door U aangevraagde
gesprekken per omgaande af te werken, omdat het aantal buitenlijnen, dat
de in- en uitgaande gesprekken moet verwerken, momenteel niet toereikend
is.
Waarschijnlijk zullen begin november 1970 de nieuwe telefooncentrale en
het nieuwe oproepsysteem klaar zijn, waardoor de aanvragen sneller kun-
nen worden afgewerkt.
Tot zolang worden Uw geduld en medewerking - vooral tijdens de spits-
uren van 9.30-12.00 uur en van 14.00-17.30 uur - zeer op prijs gesteld.
Desondanks zullen de telefonistes hun uiterste best doen om U ook tot die
tijd vlot te helpen.
Enkele suggesties om het telefoonverkeer sneller te doen verlopen :

Neem de telefoon zo vlug mogelijk op;
Handel het gesprek snel af;
Geef de aan te vragen gesprekken kort en duidelijk op;
Probeer, indien niet dringend, de gesprekken buiten de spitsuren af
af te werken;
Loop niet weg van het toestel als U een buitennummer hebt aange-
vraagd;
Vraag geen privegesprekken aan; privegesprekken kunnen in de open-
bare telefooncel worden gevoerd;
Verzoek Uw familieleden en vrienden, u slechts in dringende aangele-
genheden tijdens diensttijd te bellen.

Gaarne rekenen wij op Uw medewerking.

DE DIREKTIE.

UITSLAG RIKCONCOURS SEIZOEN 1969-1970

nr. 1 en kampioen	 De Heer van Eyck
nr. 2	 De Heer van de Berg
nr. 3	 De Heer A. de Jong
nr. 4	 De Heer M. de Jong
nr. 5	 De Heer Diepstraten
nr. 6	 De Hoer Kusters
nr. 7	 Mevr. van der Heijden
nr. 8	 De Heer van der Kolk
nr. 9	 De Heer van Noort
nr. 10	 Mej. E. Janssens

267 punten
207	 11

197	 11

187	 11

173	 11

143	 11

128	 11

124	 71

121	 ,,
115	 1/

Tijdens deze 9 avonden, hadden wij het genoegen 372 liefhebbers to mogen
verwelkomen, die gezamenlijk hebben gestreden om 108 prijzen en prijsjes.
Vanaf deze plaats nogmaals dank voor uw belangstelling en opkomst en
„tot ziens" tot op de eerste rikavond van 't volgend seizoen in september a.s.

JAN GOOSSENS.



1 2 MEI,

DAG VAN DE VERPLEGING

Het valt niet mee om een dag als deze
zo te organiseren, dat iedereen tevreden
is. Er wordt wel eens gezegd „Zoveel
hoofden, zoveel zinnen", en dit spreek-
woord is hier wel van toepassing.

leders interesse gaat nu eenmaal niet naar
hetzelfde uit.

Toch is deze gedenkwaardige dag over
het algemeen genomen wel op een ge-
slaagde manier gevierd.

In de school was de boekententoonstel-
ling een sukses. Er was dan ook naar
ieders smaak wel wat te vinden, zoals
op 't gebied van de interne geneeskunde,
de medische ethiek etc.

's Avonds werd voor de liefhebbers het
toneelstuk „Stuur me geen bloemen" op-
gevoerd. De vriendschap van het amateur-
gezelschap „Onze Vriendschap" mag dan
nog zo groot zijn, zij is blijkbaar toch
niet in staat de basis te leggen voor
goed toneelspel.

Het stuk op zich was niet slecht, maar
door de houterige gebaren en de onna-
tuurlijke manier van akteren werd 't rond-
uit saai en vervelend. (Dit althans is de
persoonlijke mening van ondergetekende).

Bovendien is het meestal niet de bedoe-
ling dat de souffleur achter in de zaal te
verstaan is.

Hopelijk wordt een eventuele volgende
keer geen gezelschap uitgenodigd met de
„klinkende" naam „Onze Vriendschap".

Verder overigens alle lof voor de filmpjes,
die in de loop van de dag vertoond wer-
den en voor de chinese rijsttafel die,
zoals altijd, uitmuntend was.

T. DUNK.

Hier verschijnt

regelmatig de Mini-singel!

Indien U
echter niet meer gegevens

verstrekt voor de

Mini-singe), kunnen wij deze

door gebrek aan kopy

niet iedere maand plaatsen.

Zorgt U voor

tijdige melding
van bijzondere

gebeurtenissen in ons

ziekenhuis, dan kan de

Mini-singel weer verschijnen.

Kopy kan

gedeponeerd worden in de

brievenbus : personeelszaken.

De redaktie

VRIJE TIJDSVERF

KWALITEITSVERF



ZIEKENHUIS MAATSCHAPPELIJK WERK :

EEN NOODZAAK !
In deze tijd, waarin bijna iedereen verstrikt geraakt in sociale wetgeving, sociale instel-
lingen, sociale maatschappelijke strukturen enz., is het misschien prettig iets te weten
over het medisch maatschappelijk werk in het Ignatiusziekenhuis.
Het medische maatschappelijk werk, dat hier funktioneert, is vooral bedoeld voor pa-
tienten van het ziekenhuis. Als we dit stellen als uitgangspunt, zal bij enkelen onder U
misschien meteen de vraag rijzen of men opgenomen moet zijn om van deze dienst
gebruik te kunnen maken en wat gebeurt er bij ontslag uit het ziekenhuis bij desbetreffende
patient indien het hulpverleningsproces nog niet rond is. Wees gerust, zelfs indien de
patient niet meer in bed ligt en in het ziekenhuis vertoeft en er in zijn geval sprake
kan zijn van medisch maatschappelijk werk, wordt hij verder geholpen of voor andere
problemen, mits zijn goedkeuring, in direkt kontakt gebracht met voor hem de meest
aangewezen instellingen. Zodoende heb ik U kunnen doen vaststellen, dat onze aktivi-
teiten zich niet alleen beperken binnen het ziekenhuis, maar ook daarbuiten.

Medisch maatschappelijk werk in het ziekenhuis
Vanuit de term kunt U afleiden, dat wij bij de hulpverlening vooral gericht zijn op het
genezingsproces van de patient en dit dan vooral vanuit de sociale sektor. Wetenschap-
pelijke werken hebben aangetoond, dat het verloop van het genezingsproces vrij sterk
wordt beInvloed door de sociale stress- (1) of press- (2) situatie, waarin hij verkeert.
De bedoeling nu is te bekijken in hoeverre wij in staat zijn om samen met de klient
een verandering teweeg te brengen om de situatie akseptabel te maken voor hem en
dit in zulke mate, dat hij zichzelf minder belast voelt. In sommige gevallen kan men
zelfs stellen, dat het genezingsproces helemaal niet op gang komt, wanneer niet in eerste
instantie aan de sociale situatie wordt gewerkt (psycho-somatische maagklachten enz.).
Onze aktiviteiten in het ziekenhuis beperken zich niet alleen tot wat wij zo pas hebben
gesteld, maar bestrijken een nog veel uitgebreider terrein, met name de hulpverlening
in de matriêle sfeer. Hieronder vallen verschillende financiêle voorzieningen, die getroffen
dienen te worden in verband met opname en verblijf in het ziekenhuis (het bemiddelen
bij huishoudelijke hulp, het onderdak brengen van kinderen enz.).
Hulpverlening in het milieu van de patient; hieronder valt de hulp bij het aanvaarden
van de opname in het ziekenhuis door de patient, het voorbereiden van de opname
in een verpleeg- of bejaardentehuis na het verblijf in het ziekenhuis, het voorbereiden
van de terugkeer van de patient in zijn milieu; de patient en zijn milieu behulpzaam
zijn bij de emotionele verwerking van het ziek zijn door b.v. behulpzaam te zijn bij
de mentale voorbereiding van de patient op een medische ingreep; het behulpzaam
zijn bij de aanpassing in het ziekenhuismilieu.

De inschakeling van een maatschappelijk werkster :
doordat de behandelende arts de maatschappelijk werkster verzoekt met een be-
paalde patient te gaan spreken of de patient naar de maatschappelijk werkster
verwijst; dit kan mondeling, telefonisch of schriftelijk geschieden.
De hoofdzuster kan op verzoek van de behandelend arts de maatschappelijk werkster
inschakelen.

Medisch maatschappelijk werk buiten het ziekenhuis
Uit voorgaande blijkt heel duidelijk, dat wij onze bemiddeling en hulp niet kunnen afbreken
op het ogenblik, dat de patient het ziekenhuis verlaat. In sommige gevallen is het wel
zo, dat de patient verder alleen de problematiek aankan, doch dit moeten we zien als
een uitzondering. In vele gevallen proberen wij een deskundige in te schakelen, teneinde
de mogelijkheden van de patient te vergroten. Vanuit deze aktiviteiten is vooral een
goede kommunikatie en koOrdinatie met plaatselijke deskundigen nodig. Uit de ervaring
blijkt dit niet altijd zo gunstig te liggen en zijn deze gevallen soms erg tijdrovend.
Graag had ik dit alles nog met een case willen illustreren, doch dit bleek een wat
moeilijke zaak om te realiseren. lk hoop echter bij deze in het kort en toch voldoende
duidelijk (misschien wat oppervlakkig) een beeld te hebben gegeven van het medisch
maatschappelijk werk in het ziekenhuis, een dienst, die voor niemand in het ziekenhuis
vreemd mag zijn of blijven.

stress = drukspanning, die de patient ervaart vanuit zichzelf.
press = drukspanning, die de patient ervaart vanuit de omgeving.

Mevrouw DEGROOTE,
Maatschappelijk Werkster.



1 21/2-JARIG DIENSTJUBILEUM
Wij feliciteren de Heer Th. C. SPEET, die op 15 mei
j.l. zijn 12 1/2-jarig dienstjubileum vierde.
De Heer Speet trad op 15 november 1957 als bakker
in dienst van het Elisabethgasthuis-Haagdijk.
Vanaf 1-1--66 is hij in ons ziekenhuis werkzaam.
Het jubileum werd herdacht tijdens een gezellig
samenzijn met de Direkteur-ekonoom, Hoofd Civiele
Dienst, Hoofd Personeelszaken en collega's, waar-
bij het gebruikelijke geschenk onder couvert werd
overhandigd.
Wij wensen hem nog vele prettige jaren toe.

DE REDAKTIE.

WIJ LAZEN VOOR U IN „DE STEM"
POLITIEKE LABORANTEN
Onder de naam : „Ludiek Sociaal De- 	 van goedkope woningen en het overdra-
mocraten-25 (L.S.D.-25) gaat in Breda een	 gen van het verhuurrecht van leegstaande
groep van 4 personen aan de gemeente-	 woningen, 3 maanden nadat ze leeg ko-
raadsverkiezingen deelnemen. 	 men. Wat betreft de luchtvervuiling wijzen
De groep van 4, die alien werkzaam zijn in 	 we op de vuile lucht, die de stadsbussen
het laboratorium van het Ignatiuszieken- 	 produceren : de motoren daarvan moeten
huis, heeft hiertoe besloten, om hun po- 	 vervangen worden door heteluchtmotoren,
litieke ideeen in daden om to zetten.	 ook al zijn die duurder. Verder moet „de
Het centrale thema van het programma	 gemeentebeplantingen" bij het bespuiten
vormt de verbetering van het leefklimaat

	
niet meer gebruik maken van kankerver-

van de burger in Breda.	 wekkende stoffen". Een extra stimulans
Lijsttrekker Kees Leijten (24 jaar) : „Werk-	 tot de uiteindelijke deelname was de
zaam op het gebied van de chemische 	 slechte opkomst bij de laatste statenver-
research, willen we wat doen aan aan

	
kiezingen.

maatschappelijke research. We denken
	

De naam verwijst naar het tijdstip van
daarbij onder andere aan kosteloos open- 	 de verkiezingen (25 jaar na de bevrijding),
baar vervoer, verbetering van de informa- 	 de gemiddelde leeftijd van de kandidaten
tie naar de burger toe, crèches (verplicht

	
(25), terwijI de afkorting wijst op de be-

maken voor de werkgever, die gehuwde 	 wustzijnsverruiming, die ten aanzien van
vrouwen in dienst neemt), het bouwen

	
de politiek moet plaatsvinden.

DE REDAKTIE.

PERSONALIA

WIJ VERWELKOMEN
Br. M. van Beek
Dhr. A. Cloin
Dhr. M. Creyghton
Zr. P. Dekkers
Ir. W. van den Goorbergh
Dhr. L. Marcelis
Mevr. J. v. d. Muijsenberg—Clerx
Zr. M. Pijpeman
Mej. M. Schoofs
Mej. W. Seegers

Afd. G.
Hoofdadm.
Systeem-programmeur K.C.L.
Leerl. kraamaant.
Bouwdirekteur
Centr. keuken
Afd. G.
Afd. A.
Bact. lab.
O.K.



Vervolg Wij verwelkomen
Mej. A. Touw
	

Chir. poli.
Mej. A. Gulikers
	

Stagiaire dietiste
Mej. C. v. d. Hoop
	

Stagiaire dietiste
Mej. M. v. Enckevort
	

Stagiaire huishoudkundige
Mej. W. Wijnen
	

Stagiaire huishoudkundige
Mevr. Heeren—Ganglbauer

	
Afd. Z.

Mej. M. Kooijman
	

Rontgenafd.
Mej. M. v. d. Zanden
	

Stagiaire huishoudkundige

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN
Mej. Y. Beekers
	

Loonadm.
Zr. M. Bonaventura (Rijnaars)

	
Afd. Z.

Zr. C. Bottse
	

School
Mej. J. v. Boxel
	

Afd. E.
Zr. M. v. Gaal
	

Chir. en urol. poli.
Zr. M. v. Gilse
	

Leer!. kraamaant.
Br. J. de Hoon
	

Weekend-broeder
Zr. Laura (Hoevenaars)

	
Kosteres

Dr. W. Legley
	

Assistent-arts
Mevr. A. v. Mook—Stoof

	
ROntgenafd.

Zr. M. de Munck—Haarman
	

School
Mevr. M. v. Overbeek—de Jong

	
K.C.L.

Zr. J. v. Raay
	

Bloedafname
Mevr. J. Rutten—v. Empel

	
K.C.L.

Mej. J. v. Veltom
	

Afd. G.
Mej. C. Anssems
	

Asp. II. Verpl.

HUWELIJK
8-5—'70 Dhr. Brinkman (Centr. Keuken) met mej. Schuurman.

22-5—'70 Mej. L. Michielsen (Afd. A) met dhr. J. Huybrechts.
23-5—'70 Mej. J. Smits (Afd. Z) met dhr. P. Jonkers.

GEBOORTE
12-5—'70 Erik, zoon van de heer en mevrouw In 't Groen (instr. mak.).

WIJ FELICITEREN
Zr. J. Backx, Zr. C. Bottse, Zr. L. Donkers, Zr. R. Gomés, Zr. M. de Munck-
Haarman, Zr. Halley, Zr. E. Sol en Zr. M. Verlinden die op 27 april j.l.
slaagden voor het diploma Ziekenverpleging-A.
Zr. A. Beekers, Zr. M. v. Gilse, Zr. W. Gubbens, Zr. M. Jongmans, Zr. M.
Nijeholt, Zr. T. van Oss, Zr. A. Poncin en Zr. M. Vroonhof die op 29 april
j.l. slaagden voor de Kraamaantekening.

Redaktie : Zr. Bakx, Mej. Bude, 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.

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