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IN MEMORIAM

DR. W. L. C. M. HOPMANS

Nog steeds kijken we rond of we hem niet zien,

en in de koffiekamer is hij aanwezig door zijn

afwezigheid. Wij missen hem in alles, in ons werk

in het bespreken van patiOnten, van methoden

van narcose, bij de planning van het programma,

het praatje over auto's, N.A.C. en over de

kinderen.

We hebben tien jaar samen gewerkt, samen de spanningen gevoeld en opgelucht gelachen
als het weer goed afgelopen was.

Het was een gezellige man, leuk in het gesprek, een die graag lachte, maar men moest
hem wel kennen om aan te voelen wat hij precies wilde. Het was geen man van oppositie
of groot publiek, en hij hield er niet van op de voorgrond te moeten komen. Als hij het
ergens niet mee eens was, liet hij je je gang gaan en bleef hij op een afstandje kijken
hoe het zou aflopen. Hij trok dan konklusies uit de resultaten, nooit met verwijten of
lofprijzingen, maar met interesse, of er werd niet meer over gesproken. Hij was een voor-
zichtig en bekwaam specialist. De anesthesie is naast wetenschap een kunst : en hierin
was hij een groot kunstenaar. Nooit hebben wij enige ernstige moeilijkheid gehad. Wij
waren op elkaar ingespeeld en wisten door geven en nemen een goed evenwicht te be-
waren. Hij viel op door zijn bescheidenheid, z'n eerlijkheid en rust. Men kon volledig op
hem bouwen.

Nu is hij weg en we zullen hem missen in at zijn goede eigenschappen. Juist door zijn
bescheiden optreden zullen we steeds denken, dat hij in de kamer ernaast" bezig is en
rondkijken, waar hij toch blijft.

Wij zijn verdrietig, dat hij zo jong en plotseling overleden is; in hem verliezen wij een
deel van ons geluk.

God hebbe de ziel van Dr. W. Hopmans die door iedereen in het ziekenhuis werd geacht.
Laten wij in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan.

C. E. M. WILKING,
Anesthesist.



EEN

PERSONEELSRAAD

IN ONS ZIEKENHUIS

In vele particuliere ondernemingen kent men reeds jaren de "Onderne-
mingsraad".

De instelling en bevoegdheden van deze Ondernemingsraad zijn bij de
Wet geregeld.Daar de ziekenhuizen in de zin van de huidige Wet geen
ondernemingen zijn, is daar tot dusverre geen sprake geweest van een
officiele Ondernemingsraad.

Thans is echter bij de Staten-Generaal aanhangig een nieuw ontwerp van
Wet op de ondernemingsraden, waarin de onderneming wordt omschreven
als "elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisch
verband, waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht."
Daaronder vallen ook de Ziekenhuizen.

In deze tijd van overleg en inspraak, is ook in de ziekenhuis-wereld steeds
meer aan het veranderen.
De vroegere pure bevelsstructuur verandert steeds meer in een overleg-
structuur.

Natuurlijk brengt de aard van het ziekenhuis mede, dat de bevelstructuur
daarnaast gehandhaafd moet blijven. Zo moet b.v. tijdens een operatie
iemand duidelijk de leiding hebben; er kan vaak geen tijdrovend overleg
plaatsvinden.

Wij menen echter, dat er vele punten zijn, waarbij meer en/of beter overleg
mogelijk en noodzakelijk is. Het bestuur van ons ziekenhuis is daarom van
mening, dat wij niet moeten wachten, totdat bovengenoemd wetsontwerp
kracht van wet heeft gekregen en ook voor de ziekenhuizen de „Onder-
nemingsraad" verplicht wordt, doch dat wij zelf nu reeds het initiatief
moeten nemen en zo spoedig mogelijk een overlegorgaan, een Personeels-
raad, in het leven dienen te roepen.

Op verzoek van de Voorzitter van het Bestuur hebben wij aan het Hoofd
Personeelszaken opdracht gegeven een concept Reglement Personeels-
raad op te stellen.

Dit voorlopige reglement is inmiddels gereed gekomen en goedgekeurd
door het Bestuur.

Wat is nu de taak en wat zijn de bevoegdheden van de te vormen Per-
soneelsraad ?



Naar onze mening komen die in grote lijnen hierop neer :

TAAK

De raad heeft tot taak naar vermogen bij te dragen tot een optimaal
functioneren van het ziekenhuis en een goede samenwerking tussen de
werknemers van het ziekenhuis te bevorderen. Dit alles met het doel :
een zo goed mogelijke behandeling en verzorging van de patienten.

BEVOEGDHEDEN

De raad tracht de haar opgedragen taak te bereiken door :

Het adviseren omtrent maatregelen, die tot verbetering van de gang
van zaken in het ziekenhuis kunnen bijdragen.

Het plegen van overleg inzake het vaststellen en/of wijzigen van
vakantietijden - werkroosters - onregelmatige diensten - pauzes en vei-
ligheidsmaatregelen, alsmede van maatregelen op het gebied van de
gezondheid en hygiene.

Het bevorderen van de juiste toepassing, naleving en uitvoering van
de arbeidsvoorwaarden als genoemd in het rechtspositie-reglement en
van alle andere voor het ziekenhuis geldende - al dan niet wettelijk
vastgestelde arbeidsvoorwaarden.

Het bevorderen van de scholing en opleiding van werknemers in het
ziekenhuis.

Het behandelen van uit het personeel ter kennis van de Raad gebrachte
wensen, bezwaren en opmerkingen voorzover deze van algemeen be-
lang zijn voor de positie van de werknemers in het ziekenhuis.

In de personeelsraad, welke 13 leden zal tellen, zullen alle werknemers
vertegenwoordigd moeten zijn : verpleegkundigen - leerling-verpleegkundi-
gen; medisch, paramedisch - administratief - civiel en technisch personeel.
Als voorzitter van de Raad zal optreden de Direkteur-Geneesheer.

Voordat de Personeelsraad daadwerkelijk zal kunnen functioneren, moet
nog veel werk verricht worden b.v. het organiseren van verkiezingen etc.
Wij zullen binnenkort een Commissie van Voorbereiding benoemen, die
belast zal worden met alle voorbereidende werkzaamheden. Deze commissie
wordt samengesteld uit alle groeperingen, die in ons ziekenhuis werk-
zaam zijn.

Mogelijk ten overvloede wijzen wij U er nog op, dat deze benoemde corn-
missieleden straks niet automatisch lid van de Personeelsraad.
De leden van de Personeelsraad worden immers gekozen door U I !
De namen van de commissieleden zullen zo spoedig mogelijk worden
bekend gemaakt.

Wij spreken de verwachting uit, dat de Commissie van Voorbereiding -
onder voorzitterschap van de Heer A. Vissers, Hoofd Personeelszaken -
zeer snel zal werken en dat de Personeelsraad weldra door het Bestuur
zal kunnen worden geinstalleerd, zodat er spoedig een goede vorm van
overleg zal zijn.

Dit in het belang van het Ziekenhuis - patiOnten en medewerkers.

DE DIREKTIE.



DOOR INSPANNING ONTSPANNING

Vrijdagavond 12 juli gingen zo'n
slordige 140 D.1.0.-leden met in-
troduce's van start bij de hal van
de leerlingen-flat. Met behulp van
een rijmende leidraad trotseerden
zij het zanderige landschap van de
Baronie.

De „trappers" wekten voor vele
toeschouwers de indruk hippie of
provo to zijn; dit door de kleurrijke
verschijning van de hoeden en
schorten.

De ralleyrijders vonden veel hin-
dernissen op hun weg naar het bar-
becue-land; veel mul zand - omge-
vallen boomstammen - boomluizen
van „beiderlei kunne".

De plaats van bestemming, de
Murkhoeve, was als een oase in de
woestijn. De „trappers" werden
vorstelijk onthaald met gekoelde
dranken, kip en carbonade.

Het was een machtig schouwspel
van kleur, geur en leven. De muzi-
kale omlijsting van Revox Studio
'63 was uitstekend en afwisselend.

Het was voor de jury wel erg moei-
lijk een keuzc to maken uit de
bonte verzameling van hoeden en
schorten. Een rijkelijk assortiment
aan prijzen werd uitgereikt door
Dr. Derksen aan de navolgende
personen :

UITSLAG FIETSENRALLY
gehouden op 12 juni j.I.
No. 1 : Zr. A. M. Steffens,

Dhr. Kamsteeg.
No. 2 : Zr. R. C. Raedts,

Zr. L. van der Kolk,
Zr. A. A. Frumau.

No. 3 : Mevr. E. C. Lievens,
Dhr. J. H. Lievens.

No. 4: Dhr. P. M. Doggen,
Dhr. P. A. Weterings.

No. 5 : Zr. M. G. Stecher,
Zr. E. M. de Gouw,
Zr. P. M. Dekkers.

No. 6 : Dhr. N. A. van Es,
Dhr. A. Vissers.

No. 7 : Mej. P. v. d. Vaart,
Mej. E. v. d. Vaart.

No. 8: Mevr. R. G. Mallens,
Dhr. A. J. Mallens.

No. 9. Mevr. B. A. Lageman,
Dhr. F. Lageman.

Een zeer verrassend element van
de avond was wel het verschijnen
van een carnavalsband uit Breda,
welke het feest naar een hoogte-
punt voerde.

Het experiment van deze avond
was de barbecue. Dit origineel
idee van de Personeelsvereniging
werd een overweldigend sukses.
Verdere beschrijving van de sfeer
van deze avond is overbodig, daar
zij afbreuk zou doen aan het suk-
ses van deze avond. Hierop aan-
sluitend willen wij het bestuur en
medewerkers hartelijk danken voor
hun inzet voor deze suksesvolle
avond.

OPGEMAAKT NAAR DE
MENING VAN ZWOEGERS
EN ZWOEGSTERS.



12'/2 JARIG JUBILEUM

Op 1 juni j.l. was het 12'/2 jaar ge-
leden, dat de Heer A. de Jongh
(T. D.) indienst trad van het moe-
derhuis.

Wij herdachten dit felt in de kan-
tine van de technische en civiele
dienst.

Ir. W. van den Goorbergh dankte
de jeugdige jubilaris voor de door
hem bewezen diensten en overhan-
digde namens de Direktie de ge-
bruikelijke enveloppe.

Onze hartelijke gelukwensen !

DE REDAKTIE.

VRIJE TIJDSVERF

KWALITEITSVERF

Hier verschijnt

regelmatig de Mini-singel!

Indien U

echter niet meer gegevens

verstrekt voor de

Mini-singel, 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

AD VAN BOXTEL
BRABANTLAAN 14 BREDA TELEF. 33478

Assurantial	 Hypotheken	 Financieringen



AAN DE KOK EN DE DIETISTE

Enkele maanden geleden lazen we een interview over u beiden in Singel 33.
Het is goed eens te kunnen lezen, wat zich op bepaalde terreinen binnen
onze ziekenhuismuren afspeelt ! Terreinen waar we niet vaak komen, omdat
we soms vrezen om u te storen, of omdat we weten er maar weinig van
te begrijpen, of, en dit laatste is vaak de meest voorkomende reden, omdat
het ons niet interesseert. Onze interesse gaat vaak niet verder dan de
toegangsdeuren van onze afdeling, alleen dat is belangrijk.
Mijn bedoeling is niet hier te beschrijven wie het belangrijkste is in het
ziekenhuiswezen, te meer daar ik meen, dat ieder van ons op zijn eigen
plaats belangrijk is.

Het plan kwam bij mij op, onze patientjes eens naar hun mening te vragen
over het eten. Op- en aanmerkingen kunnen ons vooruit helpen. Ze zijn
enthousiast. U moet dat zien (en horen) als de etenswagen er aan komt.
De meeste patientjes vragen tweemaal een portie. Kinderen voor obser-
vatie wegens anorexie (is geen eetlust) zouden haast na twee dagen
ontslagen kunnen worden, want goed zien eten, &et eten, en het is gewoon
lekker !

Weten de lezers van Singel 33 dat de zaal, waar een jarig patientje Iigt,
frites krijgt en ijs toe, met vlag of plastic gezelligheidje incluis ? En dat
dat iets heel vanzelfsprekends is voor onze kok ? Dat de diètiste met haar
jarige patiêntjes een „feestdineetje" komt samenstellen ? Ze hebben ver-
stand van de grote keuken, maar ook van de kleine mens.

Natuurlijk houden de patiêntjes ook niet van dlles. Soms is het heel be-
grijpelijk : tuinbonen, andijvie, kool, lever en natuurlijk de kerriesoep zijn
moeilijk te verwerken. Dieet-patidntjes kunnen hun asperges niet zien,
laat staan doorslikken, maar dan komt het op het pedagogisch inzicht van
de verplegende aan ! (? ?)

Enkele kinderen schreven de kok een brief. Een van die brieven wees op
een enorm tekort van de afdeling (niet van de kok). Het betrof het „nnise-
rabele beleg", zoals ze schreef. Onmiddellijk na lezing van deze opmerking
is hier een grondige verandering in aangebracht. Op de afdeling werd
ons zo ook duidelijk, hoe goed het is je patienten te vragen „hoe" zij het
vinden, „wat" hun wensen zijn. Lees in dit verband maar eens in T.V.Z.
no. 10 het artikel van Drs. Cassee.

Tot besluit drie kopieen van de brieven, die enkele patientjes naar de
kok stuurden.

Theresia Paviljoen.

Beste kok,

lk ga eerst even kennis maken, ik ben Anke van B. en ben 13 jaar. lk kom
gezellig met u over het eten praten. U kookt hardstikke lekker. Dat wii
niet zeggen dat ik ailes lust hoor. lk lust geen kaas en geen ham en ga
zo maar door, het beleg vind ik miserabel. Van zoet krijgen we haast altijd

drukkerij west/brabant

voor al uw drukuyerk



chocolade vlokken en hagel en nooit es lekkere jam of zo. Het middageten
vind ik altijd lekker, behalve de pudding weleens zoals bitterkoekjespudding
en dat snort. Groenten lus ik altijd en vlees en soep ook, behalve in het
begin toen ik hier kwam toen kreeg ik alles gemalen en dat vind ik niet
lekker.
Vandaag kregen we erwtjes en dat was zalig ! ! ! Hier krijgen we gele
griesmeel puddingen, thuis witte, die gele is v661 lekkerder. Meer weet ik
u niet te vertellen, want morgen ga ik naar huis, en ik wil u bedanken voor
uw zorgen,

groeten van Anke van B.

Beste kok,
lk heet Anneke en ik lig op een kamertje met nog een meisje dat heet
Mariena. lk vond het eten van vanmiddag lekker, maar Mariena vond dat
puddinkje niet lekker en ik ook niet zo lekker.

afz. Anneke en Mariena.

Beste kok,
Dit is de derde maal al dat ik in het ziekenhuis lich. En zoms vind ik het
eten lekker het lekkerste vind ik de pudding net als thuis. Maar de soep
en vlees vind ik nooit lekker maar thuis ook niet hoor. Maar eerlijk gezecht
eet ik het liefst alleen maar brood. Maar van brood alleen kan een mens
niet leven. De tweede keer dat ik in het ziekenhuis lach heb ik de verjaar-
dag van zuster wigtsma mee gemaakt en toe hebben ik genooite van het
eten en vooral van de frit daar ben ik gek op. En toen kwamen de zusters
mee eten, we moesten zelfs nog loten op welk zaal zuster wigtc-na kwam
zitten eten, zou dat in een ander ziekenhuis ook mogen ? waarom komt u
ons niet op zoeken in deesen vier weken met u gekke muts op ? lk kan u
nu niets meer te vertelen, meschien op een andere keer. Maar dit is de
brief van

Anjo.

NOOT REDAKTIE

In het Theresia-paviljoen vliegen, tot groot plezier van de redaktie, de
woorden uit de pen. Is die op alle andere afdelingen misschien verstopt ?
Vraagt u de Technische Dienst dan eens er naar te kijken !

De Redaktie.

PERSONALIA

WIJ VERWELKOMEN
Mej. E. v. d. Broek	 Interne poll
Mej. M. v. Cauwenberg	 Afd. G
Dhr. M. Daane	 Portiersloge
Dhr. H. v. Geene	 Avondportier
Mej. H. v. Gurp	 Hoofdadm.
Mej. M. Hermsen	 Chir. poli
Mej. C. Hofman	 Afd. B
Mej. A. Luijcks	 Afd. C
Br. M. Melaer	 O.K.
Mej. J. Patty	 Hoofdadm.
Mej. M. Timermans	 Urol. poll



Vervolg Wij verwelkomen
Mej. L. Verheijen
	

T.P.
Mej. W. v. d. Wielen
	 Afd. 0

Dhr. J. v. d. Wijngaart
	

Personeelsadm.
Mej. E. v. Zundert
	

Afd. Z
Mevr. W. v. Riel—Mol
	

Klin. chem. lab.
Dhr. M. Bernsen
	 Klin. chem. lab.

Mevr. C. Jansen—Wiegerink
	

Bloedafname
Dhr. W. Somers
	

Klin. chem. lab.
Mej. N. v. Gurp
	

M.P.
Mej. E. v. Hezik
	

Conmentrix
Mej. A. Heijmans
	

Path. anat. lab.
Mej. P. Stoffelen
	 Klin. chem. lab.

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN
Mevr. P. Withagen—v. d. Veeken

	
K.N.0.-poli

Mej. E. Elest
	

Afd. B
Mej. A. Frumau
	 Chir. poll

Dhr. J. Harmsen
	 Stagiaire tuindienst

Mej. J. de Hoon
	

Klin. chem. lab.
Mej. J. v. Lopik
	

School
Mevr. W. Matzinger—de Man

	
Interne poll

Br. H. Quirindongo
	

Afd. A
Mej. J. v. d. Wiele
	

Telefooncentrale
Mej. M. Wielgozewska
	

Hoofdadm.
Mej. E. Bekkers
	

Hoofdadm.
Dhr. C. Huijbregts
	

Klin. chem. lab.
Mej. W. Nooren
	

Kiln. chem. lab.
Mevr. J. Jonkers—Smits

	
Afd. Z

Mej. M. Meijer
	 Stagiaire N-XI I

Mej. M. Treebus
	

Stagiaire N-XII
Mej. W. Huijbers
	

Stagiaire N-X11
Mej. P. Salemans
	

Stagiaire N-XII
Dhr. M. Nieuwesteeg
	

Klin. chem. lab.
Mej. C. Donkers
	

Stagiaire welfare
Mej. A. Gulikers
	

Stagiaire dietiste
Mej. C. v. d. Hoop
	

Stagiaire dietiste

HUWELIJKEN
12-6-1970 Mej. C. v. Delft (rii-afd.) met Dhr. H. Slikker.
20-6-1970 Mej. R. Beekers (instruktie-zr) met Dhr. T. Schellekens.
20-6-1970 Mej. W. Kimmel (O.K.) met Dhr. H. Vissers.
27-6-1970 Mej. P. de Bruijn met Dhr. 	 M. Creyghton (Klin. Chem. Lab.).
30-6-1970 Mej. W. Plasmeyr (Klin. Chem. Lab.) met Dhr. A. Baremans.

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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