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Vanderedaktie

Voor de eerste maal in zijn bestaan verschijnt Moni-

tor te laat. Zonder enig gevoel van schaamte konsta-

teren wij dit, want in een maand met zulke hoogte-

punten óók nog een periodiek het licht te doen
zien is zelfs voor uw redaktie te veel.

Terugblikkend op de mei-avond mogen we met
be- en ook wel wat ver-wondering konstateren, dat

vrijwel iedereen aan zijn of haar trekken is gekomen.

En dat mag gerust een prestatie genoemd worden

van bestuur, direktie en alle grote en kleine orga-

nisatoren. Wij hebben vrijwel geen negatieve reakties

op het gehele feestgebeuren gehoord en dat zegt
bij ons Nederlanders toch wel iets. Uiteraard heeft

Monitor zich met volle overgave in de feestvreugde

gestort. Het resultaat hiervan vindt u op de navol-

gende pagina's; wij hopen dat u er nog wat na-pret
aan zult beleven.

Onontkoombaar dienen wij dan weer terug te keren

naar het leven van alledag. Een leven zonder prinses-
in-huis, zonder symposium, zonder musical en zonder
rad van avontuur.

Tot degenen, die onder deze gedachte gebukt gaan,

zouden wij willen zeggen: treurt niet, want over

slechts 12 jaar, bij het 100-jarig bestaan, zullen we

het nog eens dunnetjes overdoen.

Tot die tijd wordt u in de strijd om het dagelijks be-

staan veel sterkte toegewenst door
de redaktie.
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6 lOei
Aanbiedinusavondkado's

Aanbi.e.ding van het Philippijnse album

's Avonds om 8.00 uur was in de eetzaal op de 6e

etage een groot aantal vertegenwoordigers van di-

verse groeperingen en instanties aanwezig voor de

aanbieding van geschenken t.g.v. de officiële inge-
bruikneming van het ziekenhuis.

In zijn openingswoord wees dr. Bulstra er op dat

men die groepen, die te kennen hadden gegeven

iets te willen aanbieden, daartoe graag vóór de

officiële opening de gelegenheid wilde geven.
Dan konden nl. de geschenken op 9 mei te bestem-

der plaatse in het ziekenhuis zijn geinstalleerd.

Als eerste spreker kreeg dr. van IJlzinga Veenstra

het woord, die namens de vereniging het Ziekenhuis
voor de centrale hal een fraai wandkleed aanbood,

vervaardigd door de kunstanares Anneke van der
Heijden uit Aerdenhout.

Ook de huisartsen uit Apeldoorn en omgeving hadden

de wens te kennen gegeven hun bijzondere

relatie met het ziekenhuis gestalte te geven door

het aanbieden van een blijvende herinnering. Bij
monde van dr. Houtman werd een kompleet aquarium



aangeboden, dat reeds was opgesteld in de wacht-
ruimte bij het laboratorium.
Hierna was het de beurt aan de personeelsvereniging
van het ziekenhuis, waarvoor de heer Hetebrij als
voorzitter het woord voerde en een bronswerk "Arts
en Patient" aan bestuur en direktie aanbood. Dit

kunstwerk kreeg een plaats in de wachtruimte bij
de afdeling personeelszaken.
Door de dames van de leden van de medische staf

werd een in eigen beheer vervaardigd en ontworpen
wandkleed ter verfraaiing van de doktorenkoHiekamer
aangeboden. Als woordvoerdster trad mevrouw Fre-
derikse op, die op zeer humoristische wijze naar
voren bracht hoeveel vrouwuren aan dit kleed waren

besteed. De ontwerpster, mevrouw van Seters, als-
mede de dames die hieraan meegewerkt hebben, alle
lof.

Het spreekt voor zich dat ook de leden van de me-
dische staf niet achter wilden blijven bij dit spontane
gebaar van hun respektievelijke echtgenotes. Dat zij
naast hun drukke praktijk nog tijd hadden hun kado
uit Afrika op te diepen, was verwonderlijk. In de
vorm van het masker, waarin de vruchtbaarheid is

gesymboliseerd, werd dit fraaie houtsnijwerk verna-
geld opgesteld in de centrale wachthal bij de polikli-
nieken. Dr. van Haeften en dr. Terra vulden elkaar

bij de overhandiging ervan professioneel en ver-
helderend aan.

Namens de ziekenfondsen hier ter plaatse werd
hierna het woord gevoerd door de heer Aalbers, die
de zeer materiële en financiële relatie met het zieken-

huis belichtte. Ook hij kwam niet met lege handen,
hetgeen bleek uit de volgepakte dozen waardevol
speelgoed, dat de bewoners van de kinderafdeling
zeer zeker veel plezier zal brengen.
VoO!" de stichting zon ne- en verpleegtehuizen voerde
de heer Burger het woord. In zijn betoog onderstreep-
te deze nog eens de aanvullende taken die de stich-
tingshuizen en het ziekenhuis in goede verstand-
houding nastreven. Het geschenk, in de vorm van
een kostbaar aantal boeken, speciaal geschikt voor
visueel minder begaafden, zal zeker in een behoefte
van een groot aantal ziekenhuisgasten voorzien.
Namens de Philippijnse ziekenverzO!"gsters boden zr.
Arevalo en zr. Robles een album aan met kleuren-
foto's van hen allen.
Nadat door de heer de Fockert, voorzitter van het

bestuur, alle schenkers en woordvoerders uitvoerig
waren bedankt, maakte het gezelschap een rondlei-
ding langs de inmiddels opgestelde en geplaatste
geschenken.
Tot slot werd de aanwezigen op de zesde etage nog
een drankje en een hapje aangeboden, waarmee dit
samenzijn op een plezierige en aangename wijze
werd besloten.

Dokter van Ijlzinga Veenstra biedt namens de Vereniging
Het Ziekenhuis, behalve het wandkleed, ook een reproduktie

aan van één van de oudst bekende foto's van het ziekenhuis
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Bezichtiging van de röntgena(deling

Hel
symposium

Na de openingsplechtigheid werd het symposium
ingeleid door dr. J. C. J. Burkens, waarin hij opmerkte
dat de structuur van de gezondheidszorg in Neder-
land om verschillende redenen in beweging was
geraakt.
Er bestaat toenemend behoefte aan een integratie
van medische en paramedische disciplines, vooral
daar waar het de verzorging betreft in het eerste
échelon, het terrein waar vroeger de huisarts als
eenling functioneerde.
Anderzijds is er een toenemende uitsplitsing van
medische taken opgetreden in het ziekenhuisbestel,
waarbij het gevaar niet denkbeeldig is dat een top-
zware ziekenhuisstructuur komt te rusten op te
zwakke basis van een algemene en primaire structuur
van gezondheidszorg.
Dit probleem is mondiaal en het kan voor ons van
groot belang zijn om kennis te nemen van ontwik-
kelingen in het buitenland, daarbij in het oog houden-
de dat in Nederland ongetwijfeld een eigen organisa-
iievorm zal moeten worden ontwikkeld, aangepast
aan onze eigen levensstijl.
Sir John Brotherston uit Schotland hield een gloedvol
betoog, waarin hij uiteenzette, hoe in Schotland

c:

tastenderwijs een ontwikkeling gaande is naar het
stichten van gezondheidscentra waar de patienten
primair worden opgevangen en waarin gestreefd wordt
naar een goede integratie van curatieve en preven-
tieve alsmede verzorgende taken. Hij legde er zeer
de nadruk op dat hier nog sprake is van een aar-
zelend begin en dat er zeker nog geen pasklare
modellen voor export geschikt zijn gemaakt. Ook
hij legde de nadruk op het belang van een volkseigen
ontwikke!ing.
Daarna trad Dr. G. Mányi uit Boedapest op het po-
dium en lichtte op zijn beminnelijke, maar soms
erg nadrukkelijk voorzichtige wijze toe hoe het in
zijn communistische vaderland allemaal was gere-
geld. In tegenstelling tot zijn voorganger uitte hij
weinig kritiek op de bestaande organisatie hoewel
bij het publiek de indruk gewekt werd, dat naast
de 6-urige werkdag van de artsen een bloeiende
particuliere praktijk oogluikend werd toegestaan. Ook
in Hongarije overtreft het aantal specialisten dat van
de huisartsen.

Dr. I. Margan uit Joegoslavië gaf in voortreffelijk
Engels een heldere doorlichting van de organisatie
van de gezondheidszorg in de deelstaat Kroatië.
Er is in Joegoslavië een vergaande decentralisatie
op bestuurlijk niveau en dat werkt ook door in de
toepassingen van de geneeskunde. De primaire ge-
zondheidszorg wordt in k!einere en grotere centra
georganiseerd, sommige centra zijn zo groot dat er
700 huisartsen samenwerken, een uiterste waartegen
hij toch wel bedenkingen had. De spreker toonde
grote didactische gaven in het uitleggen van de wel
uiterst ingewikkelde organisatievormen, waarbij alle
mogelijke commissies hun medezeggenschap in het
geheel tot stand brengen. Hoe hierin de persoonlijke
verantwoordelijkhe.id van .de medicus werd gewaar-
deerd, kwam niet goed over.
Na deze zware kost volgden
gezellige lunch, tijdens we!ke
op het onderwerp betrekking
bloeiden.

Uit het grote aantal vragen bleek niet alleen een zeer
levendige belangstelling bij de toehoorders, maar
eveneens werd erin tot uiting gebracht de gecom-
pliceerdheid en de veelzijdigheid van de in het sym-
posium opgeworpen problematiek.
Onder het dynamische en vaak geestige voorzitter-
schap van de jonge professor J. B!anpain uit Leuven
werd na de middagpauze een levendige discussie
ontwikkeld, waarin het zaalpubliek trachtte bij de
sprekers het achterste van de tong zichtbaar te krij-
gen. Dit gelukte bij de openhartige Schot wel ge-
makkelijker dan bij de aan partij-politieke beginselen
gebonden Oost-Europeanen. Om 4 uur moest de
voorzitter het symposium afronden en zo kwam er
een einde aan een onvoltooide leergang, die onge-
twijfeld voor velen een blikverruiming heeft betekend.

Dr. F. F. van Haeften

een aperitief en een
discussies, al of niet
hebbende, overal op-
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Reeds om acht uur 's morgens zijn de eerste zieken-

huismensen op die dag in Orpheus gesignaleerd.

Nerveus bedrijvig, slepend en sjouwend. Want waar
velen zo vele avonden zo fanatiek en soms zelfs

wanhopig op geoefend hadden, moest die dag in een

volle schouwburg voor het voetlicht gebracht wor-

den. Reeds dagenlang hadden de Apeldoornse kap-

pers druk werk gehad; een der deelneemsters heeft

zelfs drie kappers bezocht voor hcur haar in orde
was!

Om twaalf uur, bij de eerste repetitie, ging er nog

heel wat mis. De knetterende, lang niet mis te ver-
stane termen van dokter Jens doorkliefden de cou-

lissen en menig speler of speelster zag het niet
meer zitten.

De generale repetitie, bijgewoond door bijna drie-

honderd gasten (waaronder ook H.K.H. Prinses Mar-

griet en twee van haar kinderen) ging reeds aan-

merkelijk beter en de hoop op een goede avondvoor-

stelling begon weer te gloren.

foto boven:

daar in die toren

foto links:

professioneel.. . .
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foto links boven:

ik wil zo dolgraag slapen

foto rechts boven:

broeder jonker lanceert een meezinger

foto rechts:

Thomasvaer en PieterneJ
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Tekstdichter en troubadour, tevreden mat het resultaat

En toen brak de avond aan. De avond die velen niet

gauw zullen vergeten. De bezoekers, die Orpheus
betraden, werden al direkt gekonfronteerd met een

optreden van de Kon. Stedelijke Harmonie, kompleet

met majorettes. Een weldaad voor oog en oor, zo

zelfs, dat de gasten nauwelijks hun plaats in de

schouwburgzaal wilden innemen. Een ieglijk gezeten

zijnde, betraden eerst dokter Bulstra en vervolgens
de heer de Fockert het podium voor een woord van

welkom, waarna het eerste deel van het programma,

de Philippijnse dansen, kon beginnen. Ze hebben er

lang op geoefend, onze Philippijntjes, want onder

leiding van zr. Duyshart zijn ze reeds vorig jaar
begonnen. Maar de voorstelling die ze gaven was dan

ook grandioos. De sierlijkheid, souplesse en gratie
waarmee gedanst werd, deden welhaast professioneel

aan. Het applaus na afloop was een duidelijk bewijs

van de grote waardering voor dit optreden.

Het tweede gedeelte kwam voor rekening van Urkas

en Co, in het dagelijks leven de heren Urk en

Gosker. Het is verbazingwekkend te konstateren met

welk een gemak een hele zaal wordt beetgenomen

zonder dat het gemerkt wordt. Zijn wij zo dom of
deden de heren het zo slim? Wij, optimisten als wij

zijn, houden het op het tweede. Ook die acts waar
het, zonder bedrog, op zuiver geheugen aan kwam,

waren meesterlijk. Wie presteert het 30 opgenoemde

voorwerpen feilloos te reproduceren?

Heel lang is over dit optreden nog nagepraat en er

zijn nog steeds mensen die niet willen geloven
dat ze door beide heren enorm be... (censuur) zijn

Na de pauze kwam de happening, die onder de naam
revusical "Zeg maar dag. .." op het toneel gebracht

werd. Teksten dr. Leydesdorff, regie dr. Jens. Hun

namen mochten niet in het programma. Was ook

helemaal niet nodig, want iedereen wist het wel.

En dan de muzikale begeleiding van dokter Keuning!

Stimulerend, dirigerend, korrigerend en toch op de

achtergrond.

Maar hoe meesterlijk het resultaat van hun inspan-

ningen was werd op die avond pas duidelijk. Toen
bleek hoeveel talent in en om ons ziekenhuis vere-

nigd was. Muzikaal, ritmisch, mimisch, aan alle kan-
ten was het af. Het beatballet bijvoorbeeld zou zo

aan een t.v.-optreden mee kunnen doen. De vocalisten,

het koor, de aankleding, de decors... uw redakteur
schieten woorden te kort. En dat lied "zeg maar dag".

Dat doet je iets, dat laat je niet los. De meer dan
verdiende dank werd vertolkt door de direktie die

de waardering van de aanwezigen onder woorden

trachtte te brengen. En dat zelfs dokter Bulstra

woorden te kort schoten zegt toch wel iets!

Na al dat zitten was men aan beweging toe. Welaan,

er werd van de mogelijkheden stevig gebruik ge-

maakt. Op het daverende geluid van Big Band '69

gingen de beentjes van de vloer, het rad van avon-
tuur draaide, er werd geschoten en gegooid en de

gokkers konden bij een echte croupier hun roulette-
geluk beproeven. Er werd gegeten, gedronken, gela-

chen en nagepraat en ver over drieën moesten de

laatsten bijna met geweld uit Orpheus verwijderd
worden.

Tja, het was een bijzonder feest en dat was het.
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Personalia

(J)
GEHUWD:

op 14 mei mej. J. Tjemkes met de heer G. Boerke.
op 22 mei mej. D. v. d. Ridder met de heer P. Boseh.

riJ
GEBOREN:

op 12 april
Bouterse.

op 22 april
Mo'enaar.

Dion, zoon van dhr. en mevr. Affourtit-

Tom Johannes, zoon van dhr. en mevr.

IN DIENST:

mej. D. A. van Assen (adm.)

mej. G. E. van Tilburg (poli)

mevr. Th. F. Buirma (dir. sekr.)

mevr. M. J. Koning-Olthof (verpl.)

mej. J. C. Klok (verpl.)

UIT DIENST:

mevr. D. Affourtit-Bouterse (verpl.)

mBj. P. Schut (adm.)

mej. J. Hendriksen (1I.verpl.)

mej. G. Landman (l.I.verpl.)

mej. J. Sondakh (1.1.verpl.)
mej. H. de Graaf (ziekenverz.)

mej. G. G. v. d. Veen (ziekenverz.)

mej. M. E. Engel (verpl.)

mej. M. Bresser (verpl.)

mevr. G. Wassink-Gelder (afd. keukenh.)

mevr. E. A. M. Weijn-Blaauwgeers (afd. sekr.)

mej. J. v. d. Beerekamp (med. reg.)

LANGDURIG ZIEKEN:

mevr. B. Beun-Krabbendam (huish.)

mevr. W. Bronkhorst-Lammers (verpl.)

mevr. A. van 't Hazeveld-Sangers (huish.)

mevr. F. Huiskamp-Zeeën (verpl.)

mevr. 1\. 1. Luc3s-Edens (verpl.)

mevr. I. Luykman-van Laar (med. sekr.)
P. Moermans (portier)

J. W. M. Mo!enaar (verpl.)

mej. G. A. Riezebos (verpl.)

mevr. E. Val burg-Jager (verpl.)

GESLAAGD:

Voor hetdiploma Ziekenverpleging A:

mej. G. J. M. de Bruijn

mej. A. K. Koekkoek

mej. G. Koelewijn

mej. D. K. Rijstenbil
mej. G. W. Valkeman

Voor het getuigschirft Medische Terminologie:

mej. G. M. L. T. de Boer (rö)

mej Y. M. E. Fleur (dir. seer.)

mej. A. H. Hoogendoorn (adm)

mevr. B. G. J. C. Hulzebos-Steenbergen (adm)

mevr. G. P. Jansen-Hellendoorn (med. adm.)

de heer W. R. M. v. d. Vegt (adm)

mej. T. van Wijhe (adm)

Oproep
Via het kabinet van de burgemeester bereikte

ons het verzoek om in samenwerking met de

personeelsvereniging van de gemeente Apel-

doorn een handbalteam te formeren. Het ligt

in de bedoeling om met dit team in oktober

in Apeldoorn een wedstrijd te spelen tegen een

team van de partnerstad Wilmersdorff (Ber-

lijn) en in het voorjaar 1975 een tegenbezoek

aan deze stad te brengen. Het zou bijzonder

leuk zijn als enige van onze mannelijke per-

soneelsleden hieraan zouden willen meedoen.

Wij zullen voor een trainer zorgdragen zodat

u goed voorbereid aan de start komt.

In verband met de verdere planning is het

beslist noodzakelijk dat wij vóór 20 juni a.s.
weten wie hier aan mee wil doen! Wilt u dit

opgeven aan de heer Hetebrij, röntgenafde-

ling (zoemer 48), toest. 2700.
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