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Vanderedaktie

Een lijvig maart-nummer ligt voor u. Deze lijvigheid

wordt enerzijds veroorzaakt door een periode van

bruisende aktiviteit in diverse geledingen van ons
ziekenhuis, waarvan u in de vorm van korte versla-

gen kennis kunt nemen.

Anderzijds wordt de dikte van dit nummer veroor-

zaakt door een beroep op uw steun voor Laela.

Hoewel de redaktie van mening is, dat Monitor niet

het geschikte orgaan is om propaganda te maken

voor de vele goede doelen die er zijn, hebben wij

gemeend voor Laela een uitzondering te moeten
maken. Waarom? Omdat èn het doel ons als zieken-

huismensen zeer aanspreekt èn deze aktie mede

gedragen wordt door de gemeente Apeldoorn waar

wij een (nietig) onderdeeltje van zijn én wij de over-

tuig ing hebben dat bij deze aktie geen geld tussen

ka en schip valt, doch daar terecht komt waarvoor

het bestemd is. Daarom roepen wij u toe Help Laela.

Dat deze oproep meer sukses moge hebben dan die

om kopy is de vurige wens van de redaktie van

Monitor.
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Drieplomeringsdag

Op 28 februari zat een grote groep gediplomeerden

in de school samen gelukkig te zijn. Slechts drie van
ons ziekenhuis waren daar bij, doch het gebrek aan

kwantiteit werd ruimschoots gekompenseerd door

kwaliteit. Het trio had, zij het met enige vertraging,

op uitstekende wijze de eindstreep gehaald en uitbun-

dige felicitaties waren het gevolg.
Per brancard ging de rit naar het ziekenhuis; van

trauma was evenwel geen sprake.
Het koude buffet dat door de direktie aangeboden

werd aan de geslaagden, familie en genodigden was

volgens traditie weer grandioos. Tussen de kippen
door werden de grote drie door zr. Bresser in het

zonnetje gezet, terwijl de mogelijkheid om een dansje
te maken schoorvoetend benut werd. Waarbij een

ieder kon konstateren, dat de heren van de keuken

niet alleen op hun eigen terrein vaklui waren; ook

op de dansvloer stonden ze hun mannetje.

Een geslaagde bijeenkomst voor de geslaagde dames,

die wij ook in hun verdere karrière alle goeds wensen.

\'ospi- taal
Een jong zustertje op haar eerste werkdag: "Ik heb

al een urinoir aangelegd."



Uit het G.O.

In de op 22 februari gehouden vergadering van het

Georganiseerd Overleg (overleg van bestuur en direk-

tie met de afgevaardigden van de vakorganisaties)

kwamen weinig schokkende kwesties aan de orde!

Een aantal funktie-indelingen kwamen aan de orde;

overeengekomen werd dat de funktie diëtiste wordt

gesplitst. De diëtiste wordt ingedeeld in schaal 11;

toegevoegd wordt de funktie diëtiste A in schaal 17.
De funkties mortuariumbediende en voorman-huis-

knecht worden ingedeeld in schaal 3, die van monteur

ketelhuis voorlopig in schaal 4. Indien het nieuwe ke-

telhuis volledig funktioneert zal naar deze funktie

een nieuw onderzoek worden ingesteld.

De behandeling van de werkkledingvergoedingen is

verwezen naar de Medezeggenschaps Commissie.
Ook tijdens deze vergadering bleef een oud verschil

van mening bestaan: de afgevaardigden geven de

voorkeur aan rangaanduidingen, terwijl het bestuur

i.v.m. meerdere duidelijkheid funktieaanduidingen pre-
fereert.

Voorts werd een duidelijker omschrijving gegeven

van wie voor de regeling voor funktioneel leeftijds-

ontslag op 60-jarige leeftijd in aanmerking kunnen ko-

men. Dit is nl. al het personeel dat daadwerkelijk in

de verpleging werkzaam is. Voorts is ingevoerd

de regel, dat men tenminste gedurende 10 jaar aaneen

als zodanig werkzaam moet zijn geweest om voor

f.l.o. in aanmerking te komen.

Aan de Nationale Ziekenhuis Raad zal gevraagd wor-

den welke kategorieën geacht worden onder "daad-

werkelijke verpleging" te ressorteren.

In de rondvraag kwam aan de orde het "verplicht"

opnemen van vakantie. De grondregel blijkt zo te

zijn: men kan vakantie aanvragen; wordt dit niet ge-

daan, dan moet wel tot aanwijzing worden overge-

gaan. Overigens is ook dan nog overleg mogelijk.

Vragen over reiskosten voor 24-jarigen en onregel-

matigheidstoeslag voor werksters konden niet beant-

woord worden, aangezien de betreffende stukken nog
niet ontvangen waren; hierop zal nader worden te-

ruggekomen.

En uit de M.G.
Op 1 maart volgde de vergadering

zeggenschaps Commissie (direktie en

van het personeel).

Naar aanleiding van een in de vorige vergadering ge-

stelde vraag deelde dokter Bulstra mede, dat de

van de Mede-

afgevaardigden

extra-periodiek die men krijgt als men in ons zieken-

huis de kinderaantekening haalt, komt te vervallen

wanneer men op een andere afdeling gaat werken.

(Bij de I.C.-aantekening behoudt men deze extra

periodiek ook bij overplaatsing. Red.)

Ieders medewerking werd voorts gevraagd om te

helpEfrT hU- bezuinigingen. Voorstellen hierover kun-

nen bij het hoofd van dienst worden ingediend.

De regeling kompensatie overwerk en die betreffende

kompensatie van vrije dagen bij ziekte (zie mede-

delingen) worden aangenomen. In de rondvraag komt
de pensioenkeuring aan de orde. Op een desbetref-

fende vraag antwoordt de voorzitter, dat het initiatief

voor het aanvragen van een pensioenkeuring zowel

van werkgever als van werknemer kan uitgaan.

De volgende vergadering is vastgesteld op 24 mei
om 15.30 uur.

Samenstelling
G.O. en M.G. voor 1913
Om u te laten weten tot wie u zich moet wenden wan-

neer u bepaalde zaken in het Georganiseerd Overleg
of in de Medezeggenschaps Commissie behandeld

wilt zien, geven wij u hieronder een overzicht van de

werknemers-leden en hun plaatsvervangers.

G.O.

J. J. Aberson, lid (namens NCBO)

A. J. Jonker, lid (namens NCBO)

J. Baars, lid (namens ABVA)

J. Warme Is, lid (namens ABVA)

H. A. Boks, plv. lid (namens NCBO)

zr. G. A. Riezebos, plv. lid (namens NCBO)

J. Jonkman, plv. lid (namens ABVA)

P. A. Moermans, plv. lid (namens ABVA)

M.e.

zr. W. Looye, lid

(namens 1everpleegkundigen t/m hoofdverpleegk. A)

zr. A. C. Kok-van Vliet, plv. lid
zr. L. Doornbos, lid

(namens I.I.-verpleegk. t/m verpleegk. A)
zr. J. Tjemkes, plv. lid

mej. H. B. E. de Vos, lid

(namens huish. diensten, keuken, magazijn)

E. v. d. Hoef, plv. lid
G. C. Koldenhof, lid

(namens portiers en techno dienst)

C. H. Lulofs, plv. lid
J. W. B. v. d. Brand, lid

(namens administratieve dienst)

J. Baars, plv. lid
Th. Hetebrij, lid

(namens para-medische afd.)

zr. G. B. Greefhorst, plv. lid
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DeVeluwseschool
voorVerpleegkundigen
ondernieuweleiding

Met ingang van 1 maart is
zr. M. C. A. Putman Cra-

mer benoemd tot direktrice

van de school. Reden voor

Monitor om haar voor een

gesprek uit te nodigen.
Want in het hele zieken-

huisgebeuren in Apeldoorn
neemt de school een cen-

trale plaats in.
Een goede opleiding

kweekt goede leerlingen
en dat, zo dachten wij, is

in het belang van patienten, leiding en niet in het
minst van de leerlingen zelf.
Wie is nu zr. Putman Cramer? Een vrouw, die het

ziekenhuisleven van haver tot gort kent en zich der-

halve zeer voorzichtig uitdrukt en duidelijk formu-

leert. Zij heeft een niet alledaagse karrière achter

de rug. Van oorsprong radiologisch laborante (diag-
nostiek en therapie). In Engeland haar verpleegkun-

dige opleiding en het eerste deel vroedvrouwen-
kursus.

In Nederland teruggekeerd moest ze gedeeltelijk op-

nieuw met de opleiding beginnen, maar deed tege-

lijkertijd de stafkursus. In '59 gediplomeerd, in '60
stafkursus, van '59-'67 hoofd van een chirurgische

afdeling te Voorburg.

In die periode de docentenkursus (dipl. '64) gehaald.
Van '67 tot eind '70 als docente in het Academisch

Ziekenhuis te Leiden en daarna tot 1 maart j.1. hoofd

van de opleiding in het St. Elisabeth Ziekenhuis te
Leiden.

En nu dan dil"ektrice van de V.S.v. Nog maar zeer

kort in dienst, blijkt ze goed op de hoogte van de

Apeldoornse situatie. Ze wil geen vast lesprogramma

i.v.m. de te grote gebondenheid, maar met invaluren

verwacht ze toch de leerlingen te Ieren kennen.
Pratende over de opleidingssituatie in de verpleging,

spreekt zr. Putman Cramer als haar verwachting uit

dat een voledige dagopleiding onontkoombaar is.
In welk tijdsbestek dit zal plaatsvinden is moeilijk

te zeggen; dit is mede van de konjunktuur afhanke-
lijk. Als dit binnen een periode van 10 jaar te verwe-

zenlijken viel, zou ze dit heel fijn vinden. Het huidige

blok-systeem acht ze minder geschikt, omdat de hia-

ten tussen de blokken te groot zijn. Tijdens ons ge-

sprek blijkt, dat zr. Putman Cramer 's avonds nog

M.O.-paedagogiek studeert.
Een verdienste is het om met deze onderwijskundige
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opleiding en ervaring toch geen "schoolmeester" te

zijn.

Haar wens? Dat de leerlingen graag naar school
zullen komen en dat de samenwerking met beide

ziekenhuizen zo prettig mogelijk zal verlopen.

Waarbij de redaktie zich gaarne aansluit.

Uitreiking
getuigschriften
"medischeterminologie"
Nadat van de kandidaten op dinsdag 27 februari het

examen "medische terminologie" was afgenomen

vond op vrijdag 2 maart j.1. de uitreiking van de ge-

tuigschriften plaats in de koffiekamer van de doktoren
door onze direkteur-geneesheer dokter B. S. Buistra.

In zijn speech zei hij, dat het de eerste keer in z'n

leven was, dat hij de uitslag van een kursus medische

terminologie bekend maakte.
Hij prees de heer van den Brand voor de manier

waarop deze de kursus had geleid.

Daar er veelal in de gesproken tekst reeds kommu-
nikatiefouten voorkomen, ondersteunt dokter Bulstra

ook volledig het initiatief van de heer van den Brand
om een kursus medische terminologie te geven om

ook zoveel mogelijk fouten te vermijden in de ge-
schreven kommunikatie.

De medische terminologie is nog niet zover gevor-
derd, dat hiervoor Nederlandse woorden beschikbaar

zijn, doch het is een mengelmoes van Grieks en La-

tijn.

Daarna ging dokter Bulstra over tot de uitreiking van

de getuigschriften, waarbij hij als toelichting gaf, dat
de minimum-eis om te slagen op 70 punten was ge-

steld. (maximum 100 punten).

Achtereenvolgens ontvingen alle kandidaten het ge-

tuigschirft:

mej. G. G. Bats 91 punten

mej. M. Davelaar 85 punten

mej. A. Gerritsen 74 punten

mej. J. Jansen 86 punten

mej. I. van Laar 83 punten
en als laatste de heer H. de Haas, waarbij dokter

Bulstra nog opmerkte, dat hij zeker niet "de haas"

was, daar hij met een score van 97 punten als nr. 1

uit de bus was gekomen. Y. K.



Personalia

cp
GEBOREN

op 23 februari Barbera, dochter van de heer en mevr.
Deinum.

(I)
GEHUWD

op 2 maart mej. A. E. J. J. Wieringa mrt de heer
J. Sytsma.

op 22 maart mej. A. Nikkels met de heer J. Grefthorst.

IN DIENST

mevr. R. Roos-Olie (verpl.)

mej. Th. Rosink (verpl.)

mevr. J. J. Loonstra-Dragt (verpl.)

J. W. M. M. Molenaar (verpl.)

mej. J. J. Portier (lab.)

mej. E. J. Droppert (afd. keuken)

mevr. C. A. Wagenaar-v. d.

vooropleiding:
mej. A. Minnaar

mej. E. Knollema

mej. F. M. Weyenberg

mej. E. M. Draaijer
mej. E. C. E. A. Brackel

mej. M. B. L. Reimert

J. Zwaagstra
R. A. M. Bierman

mej. H. A. J. Wi"ds (verpl.)

mej. J. van Hierden (huish.)

F. W. Pannekoek (M. R.)

mej. C. van Hierden (huisr.)

Heuvel (huish.)

mej. P. H. Veenvliet

mej. M. G. A. Snijders

mej. M. J. Winter

mej. H. J. Nijland

UIT DIENST

mevr. C. C. B. Wessels-Janssen (verpl. O.K.)
mevr. F. A. C. Hogeland-Stokkink (verpl.)
mej. M. J. de Raadt (1.1.verpl.)
J. Hogenkarr,p (T.o.)
mevr. J. M. Kaijser (funktie-afd.)
mej. R .L. Visscher (med. sekr.)

GESLAAGD

voor het overgangsexamen 2e jaars leerling:

mej. J. van Galen en mej. J. Tuyt.

voor het diploma ziekenverpleging A:

mej. G. Stegeman, mej. G. Boerke en mej. G. Tellegen.
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PUZZEL- PUZZEL- PUZZEL- PUZZEL- PUZZEL

PUZZEL

Bij de vele inzenders waren er slechts twee die de

vorige puzzel juist hebben opgelost. Na loting bleek

zr. Greefhorst de gelukkige. Gefeliciteerd met dit
klasse-werk. Ditmaal een huis-tuin- en keukenkruis-

woord, waar wij vóór 10 april weer een heleboel

inzendingen van verwachten.

Horizontaal: 1 sar, 5 helpen, 9 in overvloed, 14 plaats,

17 balspel, 18 haarpluk, 19 tor, 21 duw, 24 honde-

naam, 25 voorz., 27 voorbeeld, 28 wat men op 't spel

zet, 30 maanstand, 31 vrl. roofdier, 32 projektiel, 33

geneesmiddel, 35 behaarde dierenhuid, 39 dreef, 41

een weinig, 43 benard, 45 boom, 46 grote bijl, 47 stel,

49 deel v. geweer, 51 lak, 53 plateau, 54 grappig,

55 knaagdier, 58 grondsoort, 60 grondstof voor turf,
61 insekteneter, 63 dapper strijder, 65 plaats in Lim-

burg, 66 schop, 68 tijding, 71 plaats in N-H, 73 voor-

malig Argentijns diktator, 76 oogstresidu, 77 volk, 79

bijwoord, 81 geestelijke, 83 groot gevaarte, 84 voeg-

woord, 85 dandy, 87 kerkelijke handeling, 88 huisvlijt-

bezigheid, 89 soort plankton, 90 rivier in Portugal,

93 lekkernij, 94 bijenhouder, 95 start, 96 waarschu-

wingsteken.
Vertikaal: 1 zeedier, 2 salaris, 3 boot, 4 ten bedrage

van, 6 pronkzuchtig, 7 voorz., 8 tegen, 10 voorz. 11

groente, 12 brandstof, 13 ziekte, 15 ingetogen, 16

afvoeren, 19 sleepnet, 20 meertje, 22 gewicht, 23

voorz. 26 grondverrijker, 27 smaden, 29 bloem, 31

paardesoort, 34 keer, 36 boom, 37 begroten, 39 schel,

40 vogel, 42 hechtmetaal, 43 hoofddeksel, 44 uitnodi-

gen, 45 landmaat, 46 bloeiwijze, 48 opp. maat, 50 lof-
dicht, 52 heks, 56 uitroep, 57 vluchtheuvel, 59 ad rem,

60 meer, 61 larve, 62 familielid, 64 slim, 67 trip,68 Moh.

rechtsgeleerde, 69 soort machine, 70 te kort schieten,

72 door elkaar werken, 74 snel. 75 bedrog, 77 top,
78 100.000, 80 kader, 82 toespraak, 83 wallekant, 84

iedere, 86 deel v. boom, 89 boot, 91 pers. vnw., 92

jongensnaam, 93 ongeveer (afk.)

ZIEKEN

mevr. J. R. Jongenelen-Maassen (verpl. hulp)

mej. M. K. Jonker (verpl.)

mevr. H. Kamphuis-v. Werven (huish.)

mej. D. Wille (huish.)


