




































Historische Kring IJsselstein 99 (sept. 2002). - Dl.99 ria deelgenomen. Mondiaal gezien had IJsselstein de 14^ plaats behaald. Ditwas een prestatie waar men terecht trots op mocht zijn! Het 'Zenderstreeknieuws' meldde dat '.....het bewijs is geleverd dat met enthousiasme en toewijding, ook in een klein ziekenhuis, prestaties kunnen worden geleverd, welkever boven de middelmaat uitkomen'. De heer C. van Rooijen, hoofd van het labo-ratorium, stelde dat de goede prestaties te danken waren aan de goede sfeer dieer heerste. Ondanks deze opsteker besliste 'Den Haag' negatief over behoud. In de krant Het laboratoriumvan 13 juli 1982 kon men lezen:                                                                             In 1980. Links onderzoek via Minister Gardeniers van Volksgezondheid heeft de doodsklok over een een 'bi-oculair'. aantal ziekenhuizen geluid. Hieronder bevond zich ook 'Isselwaerde'. Economisch directeur de Graauw,zei woedend te zijn, vooral over de manier waarop het nieuws bekend wasgemaakt: '........het is zo dat de media het eerder

wisten dan wij, daarnaast is het voornemen om tot sluiting over te gaan ons op een stenciltje meegedeeld. Een persoonlijke briefkon er niet eens vanaf. En dan heb ik het nog niet eens over het tijdstip om zoietsbekend te maken. Het lijkt me geen toeval om te wachten tot half Nederland metvakantie is. Heel onbehoorlijk'. De heer de Graauw vond het betreurenswaardig dat er amper aandacht wasbesteed aan het werkgelegenheidsaspect. Naast de 200 mensen die in'Isselwaerde' werkten, waren er ook de toeleveringsbedrijven. Volgens deGraauw vond er bovendien een enorme kapitaalsvernietiging plaats in de vormvan de lage prijzen die 'Isselwaerde' berekende. \ 19











Historische Kring IJsselstein 99 (sept. 2002). - Dl.99 . Isselwaerde, duizendpoot met groot hart' Dokter Renardel de Lavalette gaf ook algemene informatie: het aantal verpleegda-gen bedroeg op jaarbasis 34.000, wat resulteerde in een bezetting van 81 %,gelijk aan het landelijk gemiddelde. Net als in andere ziekenhuizen liep dat aantalterug door de kortere verpleegduur per opname. Het aantal opnames op jaarbasislag rond de 2600. De chirurgen verrichtten ruim 2.000 operaties per jaar waar-van er ongeveer 300 in de meest zware groep thuishoorden. Er werd ook veelgedaan aan het veiligheidsaspect. Er bestond een 'Anti-Infektie Kommissie' voorhet tijdig opsporen van infectiehaarden. Als tweede veiligheidsaspect noemdehij de 'FONA-Kommissie' (= Fouten, Ongevallen en Near Acccidents). De kraamafde-ling na de reno-vatie van 1980. Het ziekenhuis had een ondernemingsraad en een peroneelsvereniging. Perjaar ging er in 'Isselwaerde' een bedrag van 12 miljoen gulden om, waarvan 7miljoen voor salarissen en sociale lasten. De

voedingsmiddelenpost bedroeg fl.300.000,- en werd grotendeels besteed bij lokale ondernemingen. De energie-kosten bedroegen in 1982 fl. 235.000,-. Voorts refereerde Renardel deLavalette aan de goede werksfeer. Reden om ondanks de donkere wolken hetdiamanten jubileum enigszins feestelijk te herdenken. Vervolgens was het de beurt aan twee specialisten: de radioloog dokter J.E. deLangen en de neuroloog dokter B.A. van Ketel. Zij maakten met gynaecoloog R.Andriesse deel uit van het medisch stafbestuur, de vertegenwoordiging van dein 'Isselwaerde' werkende specialisten. Zij zagen de charme van het kleine zie-kenhuis in de persoonlijke benadering. In een goede verstandhouding tussende stafbesturen van beide ziekenhuizen (St. Antonius Ziekenhuis enIsselwaerde) was er gewerkt aan zo goed mogelijke contacten tussen de specia-listen. Als gevolg daarvan waren er inmiddels vele specialisten in beide zieken-huizen werkzaam. Deze samenwerking had als voordeel dat het meer persoon-lijke karakter van het kleine ziekenhuis kon

worden gecombineerd met de tech-nische mogelijkheden van een groot ziekenhuis. De laboratoria werkten al lan- 24
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