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Uit de M.C.

Op 23 april j.1.werden de volgende zaken ineen
vergadering van de Medezeggenschaps Com-
missie aan de orde gesteld:

- De Rijks Geneeskundige Dienst zal verzocht
worden een lijst op te geven van funkties die
mogelijkerwijs voor F.L.O. in aanmerking ko-
men. Een voorstel voor een nieuwe F.L.O.-
regeling zal t.Z.t. in een M.C. vergadering
besproken worden.

- Op zeer korte termijnzal namens het bestuur
het Ministerie van Sociale Zaken wederom
gevraagd worden om toestemming te geven
tot ontheffing van de verplichting tot het in-
stellen van een ondernemingsraad.

- Naar aanleiding van de brief die verstuurd is
aan de leerling-verpleegkundigen waarin zij
verzocht worden hun vakantie voor 1-10-
1980 op te nemen wordt door de voorzitter
verduidelijkt, dat er in de maanden oktober
en november een tekort aan leerlingen is. Dit
tekort wordt veroorzaakt door het feit dat er
niet elk kwartaal een nieuwe groep pré-
klinische leerlingen start.
De M.C. is verzocht zich te beraden over een
vorm van vertegenwoordiging van de leerlin-
gen teneinde deze zaken direkt met deze
groep medewerkers te kunnen bespreken.

- Inde toekomst zal er een algemeen overzicht
van de exit-interviews gegeven worden.

- De kledingkommissie zal in overleg met de
technische dienst nagaan welk aangepast
veiligheidsschoeisel voor de daarvoor in aan-
merking komende funkties, aangeschaft
moet worden.

- Inde eerstvolgende bestuursvergaderingvan
de Veluwse School voor Verpleegkundigen
zal aan de orde gesteld worden, dat er na-
mens de O.R. Lukas Ziekenhuis en de
M.C./G.O. Juliana Ziekenhuis op grond van
artikel 29 van de wet op de O.R. de helft van
het aantal bestuurszetels geclaimd wordt.

- Omdat het behalen van punten door de
leerling-verpleegkundigen in de z.g. funktie-
week niet meer mogelijk is, wordt besloten
de leerling-verpleegkundigen in de gelegen-
heid te stellen de punten in roosterverband
te behalen.

Groots afscheid van

Zr. van der Weg

Op 22 april nam onze direktrice dan echt af-
scheid van ons ziekenhuis. En niet alleen van
ons ziekenhuis, maar ook van een hele interes-
sante karrière, waarvan vele getuigen op het
feest aanwezig waren. Uit alle windstreken wa-
ren vrienden van vroeger en nu naar Apeldoorn
gekomen om "us Akke" uit te zwaaien en dat is
gebeurd met een élan haar waardig.
Voor het officiële gedeelte hadden zich liefst 11
sprekers aangemeld. Normaal zou je dan het
ergste vrezen, maar de kwaliteit en spontaniteit
van de speeches waren van een dermate hoge
amusementswaarde, dat iedereen meer dan an-
derhalf uur geboeid bleef luisteren.
Onder de voortvarende leiding van dokter
Bulstra liep de ceremonie als een trein.

Als eerste in de lange rij van gegadigden sprak
de heer M. v. d. Bent, voorzitter van het
bestuur.
Een jaar geleden had Zr. van der Weg bij het
bestuur haar vertrek aangekaart, maar ondanks



veel moeite is het helaas nog niet gelukt een op-
volger voor haar te vinden.
Na de hartelijke gelukwensen te hebben overge-
bracht (Zr. van der Weg was op deze dag ook
jarig) gaf hij een kort overzicht van haar loop-
baan. Via direktiefunkties in Zierikzee en
Utrecht kwam zij ruim 10 jaar geleden naar
Apeldoorn.
Zij had interesse op een zeer breed terrein; niet
alleen over de patiëntenzorg en de leiding van
het ziekenhuis, maar ook over de opleiding en
de verhouding tot de medische staf had zij dui-
delijke opvattingen. Haar externe kontakten
waren niet mis. Circa 50% van haar tijd
besteedde zij aan allerlei bestuursfunkties en
van de daar opgedane kennis heeft ook ons zie-
kenhuis meegeprofiteerd. Ook de aanzet tot sa-
menwerking met het Lukas heeft zij mede gege-
ven; een goede zaak, volgens de heer van de
Bent, en in het belang van de apeldoornse sa-
menleving. De samenwerking tussen Zr. van
der Weg en het bestuur was steeds uitstekend,
een dergelijke samenwerking is een absolute
noodzaak voor een goed funktioneren van het
ziekenhuis. Zr. van der Weg dankend voor het
vele werk en de goede samenwerking bood de
heer van de Bent haar een klaverblad aan ge-
tooid met allerlei reis-afbeeldingen, waarna dit
klaverblad werd aangebracht in een groen
klavertje-vier.

Namens de Verreniging "Het Ziekenhuis" sprak
dokter H. v. IJlzinga Veenstra. Hij zag drie ma-
nieren om te vertrekken: met blijdschap omdat
je vrijheid krijgt, met droefheid omdat je weg
moet, doodmoe, met dankbaarheid dat het alle-
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maal niet meer hoeft. Zr. van der Weg vond hij
duidelijk tot het eerste type horen en hij felici-
teerde haar dus, dat het nu zover was. Hij roem-
de in haar het vermogen om het goede oude te
bewaren en het betere nieuwe toe te voegen.
"De Vereniging is u dankbaar", zei hij, "en
hoopt dat al uw_wensen voor de toekomst in
vervulling zullen gaan". Ook hij bood een kla-
verblad aan met allerlei reis-motieven.

Dr. C. van Schaik, voorzitter van de medische
staf, zei dat deze altijd zeer tevreden over Zr.
van der Weg was geweest. Zij had veel meer
gedaan dan in haar arbeidskontrakt stond en

. had altijd de samenwerking tussen staf en ver-
pleging gestimuleerd. Voor een gedeelte was
dat gelukt, voor een gedeelte ook niet want
daar was de samenwerking al goed. Zij had al-
tijd een willig oor voor de specialisten gehad en
opvallend was haar feminine manier om de din-
gen te beoordelen. Hij dankte haar hartelijk voor
de samenwerking en overhandigde ook zijn deel
van het reisklaverblad. "We hebben samen ge-
reisd", aldus dr. van Schaik, "U stapt nu over
op een anderetrein. Ikhoop dat u uw levensreis
voortzet zoals u altijd gedaan hebt; in het rechte
spoor en in de goede richting".

De vierde" interne" spreker was een
spreekster, n.1. Zr. L. Knier, die namens het ge-
hele personeel naar voren trad.
Wat was het personeel nu het meest in de direk-
trice opgevallen. Ten eerste een grote inzet
voor de handhaving van een goede kwliteit van
verpleegkundige zorg. Op haar initiatief werden
de U.V.V. dames bij de opname ingeschakeld,
de socio-groep in het leven geroepen en de
funktie van hoofd verplegingsdienst ingesteld
om ook bij externe aktiviteiten de verplegings-
dienst in goede handen te weten. Ten tweede
viel op de grote betrokkenheid bij de opleiding
tot verpleegkundige. Aktie voeren voor" COZ
meer personeel rond het bed" en ook in eigen
huis vaak persoonlijke belangstelling voor de
leerlingen. Ten derde de verbondenheid met het
ziekenhuis als gebouw. Ze bouwt en verbouwt
graag en ze was trots op het ruime en vooral
schone gebouw, dat maar wat graag aan be-
langstellenden getoond werd. Ten vierde de im-
pulsieve invallen en snedige antwoorden, die
ons op de lachspieren werkten maar ons ook
wel eens in verwarring brachten.
Tenslotte: de spontane hartelijkheid tegen iede-
reen; de afstand direktie - personeelwerd hier-
door aanmerkelijk verkleind.
Zij dankte Zr. van der Weg voor de onuitputtelij-
ke energie, strijdlust en spontane hartelijkheid
die zij ons ten voorbeeld had gesteld.



En Zr. Knier was het die het klavertje vier kom-
pleteerde.
Tezamen was door bestuur, de vereniging, de
medische staf en het personeel een bedrag voor
een reis bijeengebracht van (naar verluidt) ruim
achttien honderd gulden.

De eerste spreker van buiten het ziekenhuis was
mr. F. Th. Dijckmeester, burgervader van onze
stad. Hij sprak namens de Gemeente Apel-
doorn, maar ook privé want hij kende Zr. van
der Weg al van de tijd toen hij burgemeester
van Zierikzee was en zij direktrice van het zie-
kenhuis aldaar. Hij haalde vele goede herinne-
ringen op aan de Zierikzeese tijd, toen het na de
stormramp door Zweden geschonken zieken-
huis gebouwd en ingericht moest worden. Voor
een belangrijk gedeelte is dat laatste haar werk
geweest.
Ook memoreerde de burgemeester, dat 3 van
zijn kinderen onder supervisie van Zr. van der
Weg geboren waren.
Twee kado's nam hij mee; namens de Gemeen-
te Apeldoorn het bord van de Gemeente dat uit-
sluitend aan zeer verdienstelijke inwoners wordt
uitgereikt. Verder een stadsgezicht van Zierik-
zee gemaakt door de schilder Breedveld.

brengen van dieren naar het ziekenhuis om de
patiënten van de kinderafdeling voeling met de
natuur te laten houden, vond zij daar een tref-
fend voorbeeld van.

Als vertégenwoordigers van de N.V.Z.D. (Ne-
derlandse Vereniging van Ziekenhuis Direkteu-
ren) sprak dr. W. A. J. Langenhorst.
Hij had Zr. van der Weg Ieren kennen als een
groot voorvechtster van een overkoepelende
organisatie van ziekenhuisdirekteuren en mede
door haar inbreng is deze vereniging een feit ge-
worden. Uit de vele bestuurskontakten was
hem met name de vrouwelijke benaderingswijze
van Zr. van der Weg opgevallen.
Zij heeft meermalen door haar persoonlijke in-
breng een bijna vastgelopen vergadering weer
in het goede spoor gekregen. "Het verpleeg-
kundige beroep en dat van direkteur zijn beide
slijtende beroepen, je hebt je rust dus dubbel en
dwars verdiend", aldus de heer Langenhorst.

De heer J. A. v. d. Boogert, oud voorzitter van
de N.V.Z.D., die drie dagen eerder met pensi-
oen was gegaan kenschetste zijn ex-bestuurslid
als iemand "recht voor z'n raap" en met veel
gevoel voor humor.

Ze is altijd voor de rech-
ten van de vrouw opge-
komen "niet op zo'n
drammerige manier zo-
als men dat tegenwoor-
dig ziet bij sommige
vrouwen, die zich wel
als een man kunnen ge-
dragen maar niet als
heer en die liever opzien
baren dan kinderen".
Hij qankte haar voor de
vriendschaP en steun
gedurende de vele jaren
van samenwerking.

Namens. de Veluwse
School voor Verpleeg-
kundigen sprak de heer
F. A. van Dijk.
Hij zag de relatie van Zr.
van der Weg met de

school als meer dan een louter bestuurlijke. Zij
had oog en hart voor de problemen van jonge
mensen en zij hielp ze oplossen.
Soms schipperend, dan zakelijk, soms hard
maar altijd vriendelijk en meelevend. Trachtend
met evenwicht op open, charmante en kundige
wijze de problemen op te lossen.
Dankend namens de school bood hij een broche
aan van de edelsmid Kees de Vries, die het

Namens de N.V.V.D., de Nederlandse Verer1i-
ging van Verpleegkundig Direkteuren sprak
mevr. M. A. Bronkhorst, die Zr. van der Weg
als voorzitter van deze vereniging is opgevolgd.
Zij wees erop dat Zr. van der Weg in deze vere-
niging al uitgebreid gehuldigd is; men heeft
haar vanwege haar grote verdiensten het erelid-
maatschap van deze vereniging toegekend. Zij
prees de initiatieven van Zr. van der Weg; het



evenwicht symboliseert en hij hoopte dat Zr.
van der Weg deze zou dragen in het besef van
de warmte die de Veluwse School voor Ver-
pleegkundigen voor haar voelde.

Vervolgens sprak mevrouw G. M. J. van Gin-
kel-Piers, presidente van de stuurgroep die de
kerkbegeleiding organiseert. Zij toonde zich
zeer dankbaar voor de hulp die verleend werd
bij het tot stand komen van de kerkdiensten;
mede dank zij het werk van Zr. van der Weg is
dit een sukses geworden.

Namens de bewoners van de personeelsflat
spraken Br. J. D. R. Bruinsma en Zr. G. de
Vries. Zij brachten in vogelvlucht de gehele kar-
riere van Zr. van der Weg voor het voetlicht.
Daarna werd ze, in de hoop dat ze deze onder-
scheiding wèl zou aanvaarden, benoemd tot
ridder in de orde van de personeelsflat. Zeer
dankbaar was ze voor deze onderscheiding,
waarvan de versierselenhaar plechtig werden
omhangen.

Dokter Bulstra tenslotte zag in Zr. van der Weg
iemand "die er echt uit sprong". Ze viel op door
gezelligheid en zorgzaamheid, niet alleen voor
de zieke mens, maar ook voor alle mensen,
planten en dieren om haar heen.
Hij dankte haar voor het gevoel van saamhorig-
heid dat ervoor gezorgd heeft dat de direktie
steeds een eenheid kon vormen.

Als laatste natuurlijk de scheidende direktrice
zelf.
"Wat fijn dat u er allemaal bent".
Zr. van der Weg zei geen moeite te hebben om
los te komen, met pensioen gaan is per slot van
rekening een hele normale zaak. Uiterst kontent
toonde ze zich met het bord van de Gemeente
Apeldoorn. Zij had haar werk met veel plezier
gedaan, maar kenschetste de direkteursfunktie
als een" fascinerende hondebaan".
In haar dank aan de vier sprekers die het klaver-
blad hadden aangebracht benadrukte zij de
goede samenwerking met de medische staf.
Wel hoopte zij dat de medici in de toekomst in
dienst van het ziekenhuis zouden komen "dan
staan ze hierarchisch onder de direktie en dat is
beter!"
Ze riep de leerlingen op zich beter te organise-
ren, eigenlijk zou dit moeten gelden voor alle
verpleegkundigen, mede ook om iets aan de
volgens haar te lage COZ normen te kunnen
doen.
Zij dankte Zr. Knier, Zr. Kosterman en in het bij-
zonder ook mej. Noback voor de steun in de af-
gelopen jaren. Ze zei trots te zijn op dit huis en
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allen die daar werken. Zij huldigde alle mede-
werkers in de beide mededirekteuren.
"De direktie moet één geheel zijn om goed te
funktioneren en dat was hier het geval. Dage-
lijks hadden we kontakt en gelukkig in ons geval
een goed kontakt. Ik ga weg; wie zal jullie tra-
nen drogen, nu er geen opvolger is". Zij had
nog 12 oude ziékenhuiszakdoeken gevonden
die zij onder haar kollega's verdeelde; voor de
eerste twee weken zou dat wel genoeg zijn.

Na het officiële gedeelte volgde de receptie,
waar vele honderden gasten afscheid kwamen
nemen. De kadotafel was afgeladen, nog vele
vriendelijke woorden werden gesproken en
moe, maar zichtbaar ontroerd door alle be-
langstelling drukte Zr. van der Weg de vele han-
den.
Monitor wenst Zr. van der Weg nog vele goede
jaren, niet in rust (want dat zit er niet in) maar in
haar vele andere aktiviteiten.
Akke, het ga je bijzonder.

Aan de medewerk{st}ers en
oud-medewerk{st}ers van het
Juliana Ziekenhuis

Mijn afscheid van het Juliana Ziekenhuis is voor
mij een onvergetelijk beleven geweest. Het be-
gon reeds op 17 april toen de personeelsvereni-
ging een uitvoering bracht onder de naam
"Weg is Weg". Het was voor mij een kostelijke
avond, vooral omdat 2 oud-leerlingen het ui-
terste deden om de avond te doen slagen.



Personalia

IN DIENST:

mej. J. Brink (lab.)
hr. W. G. Wouden berg (verpl.)
mevr. M. M. J. van Montfoort-Wassenaar

(orthopaedagoge)
hr. G. S. Hols (e.d.)
mej. G. Leeves(o.k.)
hr. K. F. Bennet (o.k.)
hr. C. A. Spronk (arts.-ass.)
mej. E. M. Brinkman (verpl.)

UIT DIENST:

mevr. A. S. Rottier-Goudswaard (verpl.)
Zr. A. van der Weg (dir.)
mej. H. Wiers (verpl.)
mej. J. ten have (verpl.)
hr. J. Veeneman (verpl.)
mej. M. v. Oosterom (verpl.)
hr. P. Gersen (rö-afd.)
hr. R. W. M. v. 't Hullenaar (arts-ass.)
hr. G. Loois (t.d.)
mevr. A. Tjong Kim Sang-Strijbosch (verpl.)

GETROUWD:

op 1 mei j.l.: mej. G. Grefen en dhr. A. Rade.
op 2 mei j.l.: mej. G. Bontan en dhr. H. Verker-
ke.
op 7 meij.l.: mevr. A. Hupjé en dhr. J. J. B. M.
Horstink.
op 14mei j.l.: mej. A. C. Fleeren dhr. A. D. M.
Ellenbroek.

GEBOREN:

op 14 april j.l.: Liza, d.v. dhr. en mevr. Musch-
de Jong.
op 22 april j.l.: Sjoerd, z.v. dhr. en mevr.
Beentjes- Wezenberg.

LANGDURIG ZIEKEN:
mevr. J. M. Hijmans-Ruimerman (verpl.)
mevr. A. Idsardi-Siderius (e.d.)
mej. H. van Kooten (verpl.)
mevr. A. Leeneman-Schiebergen (e.d.)
mej. E. M. Schipper (verpl.)
mej. J. C. Simao (verpl.)
mej. M. v. 't Veld (e.d.)
mevr. B. H. Willemsen-Honders (med. adm.)
mevr. I. M. Poppema-v. Huffel (verpl.)

GESLAAGD:

voor de kursus medische terminologie:
mej. A. W. Witwerts, mej. G. D. Wes, mej. D.
J. Vrielink, mevr. C. Punzalan-Castro, mej. H.
H. M. Norp, mej. K. B. KarIietis, mej. E. P. J.
Jansen, mevr. C. M. de Haas-de Groot, mej. A.
E. M. Gerrits, mej. A. E. M. Bouwmeester, mej.
M. Aval, mej. M. Meeuws.

geslaagd voor het diploma medisch laborante:
mej. C. J. W. de Bloek, mej. M. J. Sippel en
mej. H. A. van Westerveld.

geslaagd voor het diploma verpleegkundige A:
dhr. H. J. ten Brinke, mej. A. A. J. v. Emst,
mej. H. A. Grootoonk, mej. G. H. Hoetink, mej.
J. J. M. Wesselink, mej. F. Kloosterboer, mevr.
H. A. Ketting-Koldenhof, mevr. H. de Bruin-
Kwakman, mevr. M. de Vries-v. 't Oever, mej.
J. W. v. Westen brugge, mej. M. Oosterom,
mevr. J. Neuteboom Spijker-Veeneman, mej.
J. Verkerk, mej. M. Vos.

Allen van harte proficiat!

Een privé-rekening bij de persoon-
lijke bank? Wèl zo gemakkelijk!

Rabobankr:I
gelden goede raad'
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