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VUmc lustrum 20056
In het lustrumjaar 20056 worden veel
activiteiten georganiseerd. Speciaal
voor medewerkers is er het feest op 18
en 19 mei in de Zuiveringshal op het
Westergasfabriekterrein. De voorbe-
reidingen zijn in volle gang. Een dezer
dagen valt de persoonlijke uitnodi-
ging door de voorzitter van de raad
van bestuur Elmer Mulder bij alle
VUmc medewerkers op de deurmat.
Mulder is blij dat deze feestelijke
gebeurtenis op het programma staat:

“De afgelopen jaren waren niet
gemakkelijk en daarom ben ik blij dat
we in het kader van het lustrum mede-
werkers via dit feest kunnen bedanken
voor hun inzet. Het is niet voor niks dat
het ‘hart’ het thema van dit feest is.
Medewerkers zijn het kloppend hart
van onze organisatie, zonder hen zijn
we ook als bestuurders nergens. Die
dankbaarheid brengen we door dit
feest tot uiting.”
Ondanks Gerichte groei? Mulder: “Ik
begrijp dat met name medewerkers
die directe gevolgen van Gerichte

groei hebben ondervonden wellicht
de wenkbrauwen fronsen omdat er
geld aan een feest wordt uitgegeven.
De andere kant is, dat we ons als orga-
nisatie continu ontwikkelen. We zijn
een nieuwe weg ingeslagen en bevin-
den ons inmiddels in een andere fase.
Ik zeg niet dat we niet meer stil moeten
staan bij het zeer van de bezuinigin-
gen, maar ik bepleit wel dat er ook
weer ruimte moet zijn voor een derge-
lijk feest.”
Gaat u er zelf ook naar toe? “Zeker, een
van beide avonden ben ik er natuurlijk

ook. Het programma is heel geva-
rieerd, dus daar ga ik me goed mee
vermaken. Waar ik me het meest op
verheug? Ik ben heel erg benieuwd
naar de VUmc huisband Doctor Doc-
tor. Geweldig dat zo’n initiatief geno-
men is. Dat is misschien ook wel ken-
merkend voor de positievere sfeer die
weer aan het ontstaan is. Tot slot nog
een oproep voor het feest? “Ik nodig
VUmc medewerkers van harte uit om
naar het feest te komen en met elkaar
te genieten van een geweldige
avond.”■ EK

Het is nog vroeg en Ronald Warmer-
dam, afvalcoördinator facilitair
bedrijf, doet zijn dagelijkse ronde
langs de glascontainers van VUmc. Bij
het centrale afvaldepot staat een
enorme glascontainer en een inza-
melrek met daarin een gele sza con-
tainer. Warmerdam opent de gele
container en wijst naar een aantal
naalden, bloedproducten, spuiten en
buisjes.
“Op deze plek kan de transport/afval-

medewerker het zogenoemde speci-
fieke ziekenhuisafval (sza) van glas
scheiden. Als de doorzichtig plastic
zakken voor glas bij een afdeling zijn
opgehaald, werpt hij het glas hier in
de container en de sza -producten in
de gele containers. Over het algemeen
vinden we gelukkig alleen glas, maar
de laatste tijd zien we helaas toch ook
regelmatig sza -producten tussen het
glas. Terwijl het de laatste jaren goed
ging met het inzamelen van glas.”

Afgekeurd
VUmc kreeg eerder zelfs een ‘pluim’
van het eindverwerkingsbedrijf, ver-
volgt Warmerdam. Maar zo’n drie
weken geleden is toch een glascontai-
ner van VUmc afgekeurd. In 2005
gebeurde dat in totaal drie keer. Het
afkeuren van een container kan flink
in de rode cijfers lopen. “Vooral als het
eindverwerkingsbedrijf een container
van 40 ton afkeurt, dan spreek je al
gauw van tienduizenden euro’s.” 
Het is volgens Loek Mijnes, unit hoofd

logistiek, een algemeen probleem van
alle ziekenhuizen dat sza -producten
soms tussen glasafval wordt aange-
troffen. “Het is een milieuzorg en een
risico voor de gezondheid dat aan-
dacht blijft vragen, onder andere
doordat de wetgeving steeds strenger
en gecompliceerder wordt.” 
Als een transport/afvalmedewerkers
van VUmc specifiek ziekenhuisafval
tussen het glas bij het afvaldepot vin-
den, melden ze dat bij Warmerdam.
“Probleem is dat specifiek ziekenhuis
afval tussen glas niet altijd te herken-
nen is. Met als gevolg dat het toch in
een glascontainer terecht kan
komen”, zegt Mijnes. De glascontai-
ners worden opgehaald door een
extern transportbedrijf. Dat bedrijf
vervoert de containers naar het eind-
verwerkingsbedrijf. De laatst
genoemde firma Malta verzamelt uit
heel Nederland het glasafval in, om
dit uiteindelijk te verwerken.
Volgens Mijnes kan drukte op het
werk een reden zijn voor het verkeerd

inzamelen van afval. “Het kan ook
mogelijk onnadenkendheid of gemak-
zucht zijn.” Een andere reden is vol-
gens Warmerdam dat de scheiding
van de afvalbakken op de afdelingen
zelf niet altijd duidelijk is. Welke bak
is waar voor bedoeld? Warmerdam:
“Wij proberen de reden en de vervui-
ler te achterhalen, zodat we afdelin-
gen kunnen inlichten over de risico’s
van deze milieuzorg. Bedenk bijvoor-
beeld dat een inzamelaar van een
afvalbedrijf zich tijdens het inzamelen
kan bezeren aan een injectienaald.” 
De afdeling logistiek overweegt nu
om de vervuiler op te laten draaien
voor de meerkosten. Warmerdam:
“Wij hebben als afdeling wel budget
voor afvalcoördinatie, maar niet voor
dit soort extra kosten.” In de toekomst
wil logistiek meerkosten daarom
waarschijnlijk naar de afdelingen
doorbelasten. “De vervuiler betaalt”,
aldus Mijnes.

Lustrumfeest: komt allen!

Slordigheden kosten VUmc geld
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Zo’n drie weken geleden is een
glascontainer van VUmc door
verwerkingsbedrijf Sita afgekeurd.
Tussen het glas werd specifiek
ziekenhuisafval (SZA) aangetroffen,
zoals naalden, spuiten en bloed-
producten. Een andere milieuzorg is
dat een verhoogde concentratie van
verstoppingen in de riolen in de buurt
van VUmc voorkomt. VUmc heeft
hierover een alarmerende brief van
Waternet ontvangen.
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Gezondheidskatern
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Voorkomen van verzuim is niet alleen beter
voor zowel de medewerker als zijn collega’s,
het is ook stukken goedkoper. In dit derde
GezondheidsKatern is daarom veel

informatie te vinden
over preventieve
maatregelen. Het kan
hierbij gaan om
activiteiten gericht op
het zoveel mogelijk
voorkomen van
problemen (primaire
preventie) of om het

beperken van de negatieve gevolgen
(secundaire preventie). Daarnaast lopen er
tal van projecten met als gemeenschappe-
lijke leidraad het welzijn van VUmc
medewerkers. 
In dit katern is er speciale aandacht voor de
risico inventarisatie en evaluatie (ri&e). Dit
is hét instrument om op basis van te

verwachten risico’s op het gebied van
gezondheid en veiligheid, gerichte acties in
te zetten en maatregelen te nemen. Het plan
van aanpak is daarmee voor de afdeling het
meest effectieve instrument om kosten-
bewust aan preventie te doen.
Voor leidinggevenden en medewerkers is
het belangrijk in een zo vroeg mogelijk
stadium signalen van mogelijk psychische
overbelasting te herkennen en onderling
bespreekbaar te maken. Een checklist
maakt het gemakkelijker deze signalen te
herkennen. Verder een artikel van bedrijfs-
maatschappelijk werk over hun ervaringen
hoe preventie binnen afdelingen zelf vorm
kan worden gegeven. 
De opzet van de opleiding tot ergocoach is
veranderd. Deze is daardoor nog beter
inzetbaar om risico’s van overbelasting als
gevolg van duwen, trekken en tillen op de
afdeling te kunnen inschatten en deze

samen met collega’s te beteugelen. Een
kijkje op de medium care van de
volwassenen IC. 
Naast preventieve maatregelen besteedt dit
katern ook aandacht aan het beperken van
verzuim en reïntegratie. Zo ontwikkelt de
Amstel Academie, in samenwerking met
hrm en p&o decentraal, een scholings-
programma ‘adequate verzuimbeheersing
voor leidinggevenden’. Met dit programma
doen leidinggevenden niet alleen kennis op
over methoden van verzuimbeheersing
maar oefenen zij ook de vaardigheden die
zij daarbij nodig hebben.
VUmc start een onderzoek om te zien of
aangepast werk bijdraagt aan een sneller
herstel en duurzame werkhervatting na
verzuim wegens stressgerelateerde
klachten. Het aangepast werk komt tot
stand in overleg tussen werknemer en
leidinggevende onder leiding van een

procesbegeleider. Bij rugklachten is deze
methode zeer succesvol gebleken en werd
goed gewaardeerd door medewerkers.
De pilot van de inzet van de werkhervatting-
adviseur ter ondersteuning van leiding-
gevende bij werkhervatting is verlengd
evenals de wijze waarop deze inzet zal
worden geëvalueerd. De redenen hiervoor
en de ervaringen tot nog toe worden nader
belicht. Verder aandacht voor de mede-
werker die na verzuim is teruggekeerd.
Terugvalpreventie bij werkhervatting wordt
belangrijker naarmate het verzuim langer
duurt. Tenslotte vergelijkt Marjolein de
Kroon de maatregelen rond verzuim-
preventie en -beheersing op VUmc met hoe
haar vroegere werkgever daarmee omgaat.
Veel onderwerpen dus in dit katern,
waarmee iedereen aan preventie kan
bijdragen onder het mom van ‘preventie
loont’.

Voorkomen goedkoper dan genezen

� Ron Lemmens 

Column

F e i t e n  e n  c i j f e r s

4,12% Het verzuim korter dan een jaar is
in 2005 in vergelijking met 2004 gedaald
van 4,46% naar 4,12% exclusief verzuim
als gevolg van zwangerschap en beval-
ling. De dalende trend van de afgelopen
jaren zet zich hiermee voort. 

Verzuimfrequentie De verzuimfrequen-
tie - het aantal keren dat een medewer-
ker gemiddeld per jaar verzuimt - steeg
van 1,61 in 2004 naar 1,77 in 2005.
Omdat het verzuimpercentage gedaald
is, betekent dit dat meer medewerkers
kortere perioden hebben verzuimd.

Verzuimduurklassen De groep mede-
werkers die drie maanden tot een jaar
hebben verzuimd, is verantwoordelijk
voor bijna een kwart (24,2%) van het
totale verzuim in VUmc.

Verzuimduurklasse Verzuimkosten
0-2 weken 27%

2-6 weken 19%

6 weken-3 maanden 13%

3 maanden-1 jaar 24%

> 1 jaar 17%

Totaal 100,00%

Kosten door verzuim De kosten als
gevolg van niet verrichte arbeid bedroe-
gen in 2005 17,3 miljoen euro. Hier zijn
de kosten voor vervanging niet inbegre-
pen. Die kunnen oplopen tot 8,5 miljoen
euro.

Kosten van een dag verzuim Een fullti-
me medewerker die een dag verzuimt
wegens ziekte kost VUmc gemiddeld
ongeveer 280 euro als hij niet wordt ver-
vangen. Als verzuim gemiddeld voor
eenderde wordt opgevangen door bij-
voorbeeld uitzendkrachten dan kost een
verzuimdag gemiddeld 375 euro.

80%-20%-regel Ongeveer 80% van de
medewerkers die verzuimen wegens
ziekte hervatten het werk binnen 2
weken. Dit betekent dat de overige 20%
voor 75% bijdragen aan de verzuimkos-
ten.

Streefcijfers verzuimbeheersing Voor
het eerst zijn dit jaar streefcijfers voor
verzuim opgenomen in de management-
contracten van de clusters. Daarmee
kunnen de clusters zelf kijken of zij hun
eigen verwachtingen kunnen waarma-
ken of dat er nadere acties nodig zijn.

Waar mensen werken, gebeuren
wel eens ongevallen. Het klinkt
misschien hard voor de betrokke-
ne, maar een arbeidsongeval kan,
net als een bijna-ongeval, een leer-
moment betekenen. Niet alleen
voor de afdeling zelf, maar als het
centraal wordt gemeld ook voor
andere afdelingen. 
Bijna-ongevallen zijn net zo

belangrijk om te melden als onge-
vallen. Dat is best lastig, want
waar ligt de grens tussen wat nog
net goed en wat bijna fout ging?
“Een bijna-ongeval wordt dan ook
niet altijd als zodanig herkend. We
willen medewerkers vragen daar
toch alert op te zijn. Want als iets
‘bijna fout’ gaat, kan dat voor ons
een signaal zijn om maatregelen te

nemen om herhaling te voorko-
men. Als een bepaald soort onge-
val of bijna-ongeval vaker voor-
komt, kunnen dat zelfs
VUmc-brede maatregelen zijn”,
legt Nelleke Bruckwilder uit.
Een voorbeeld van een eenvoudige
en goedkope maatregel is de toe-
gangsdeur tot De Waver. Naast die
glazen deur zit een volledig glazen
paneel. “Een medewerker heeft
ons gemeld daar tegenaan gelopen
te zijn. Dat blijkt achteraf meerde-
re mensen te zijn overkomen, al
hebben die het niet gemeld.
Inmiddels is het paneel bestickerd,
zodat het beter zichtbaar is.” 
Andere voorbeelden van bijna-
ongevallen zijn onder meer een
deur die uit een kast is gevallen of
een lichtarmatuur dat naar bene-
den kwam. “Als je dat soort zaken
doorgeeft, kunnen we maatrege-

len nemen, mogelijk ook op ande-
re afdelingen. Het gaat er niet om
er een schuldvraag aan te koppe-
len, maar om het werken in VUmc
veiliger te maken.
Tot voor kort werden arbeidsonge-
vallen gemeld bij de meldingscom-
missie incidenten patiëntenzorg,
de mip, en kwamen daarna bij ons
terecht. Sinds juni 2005 is dat
anders: we hebben een aparte
meldingsprocedure voor arbeids-
ongevallen en bijna-ongevallen
ingesteld. Van juni tot half maart
zijn in totaal 17 ongevallen gemeld
en twee bijna-ongevallen.”
Wie een ongeval of bijna-ongeval
wil melden, kan dat schriftelijk
doen. Het formulier is te downlo-
aden via de startpagina van intra-
net onder het kopje ‘melding cala-
miteit en ongeval’, of via de amd-
of p&o-site. 

Een glazen deur kan gemakkelijk

over het hoofd worden gezien,

met alle gevolgen van dien

Arbeidsongevallen en bijna-ongevallen

Melden helpt herhaling
te voorkomen
� Angela Rijnen

Melding van arbeidsongevallen en bijna-ongevallen, is belangrijk.
Nelleke Bruckwilder van de dienst arbo en milieu: “Daarmee kunnen we
het werken in VUmc veiliger maken.”
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Voorzitter Hilde Ket

‘De VAR wil
zich verder
uitbouwen’

Op 6 april vindt de eerste jaar-
vergadering van de verpleeg-
kundige adviesraad (var) in de
Amstelzaal plaats. De voorzit-
ter licht toe welke activiteiten
het afgelopen jaar hebben
plaatsgevonden. Verpleegkun-
digen kunnen door middel van
een keuze uit zes actuele
onderwerpen bepalen waar de
var zich het aankomend jaar
vooral mee gaat bezighouden. 

“Laat je stem horen op de eerste
jaarvergadering van de verpleeg-
kundige adviesraad”, vindt Hilda
Ket, voorzitter van de var. De var
heeft bewust voor de aanpak van-
uit de werkvloer, gekozen. “Het
aankomende jaar zullen wij de
nadruk leggen op de twee actuali-
teiten die door verpleegkundigen
tijdens de stemming op 6 april
worden gekozen”, aldus Ket. De
var was het afgelopen jaar intern
gericht en heeft zich tevens gepo-
sitioneerd binnen de organisatie
door presentaties op teambijeen-
komsten en adviezen aan de raad
van bestuur te geven, maar ook
door een samenwerking aan te
gaan met het stafconvent.
Intussen is de var nauw betrok-
ken geweest bij de oprichting van
de stuurgroep voeding; een
stuurgroep die dwars door VUmc
heengaat èn interdisciplinair is.
“Nu, een jaar later, willen we
onze bezigheden uitbreiden met
twee activiteiten die de verpleeg-
kundige beroepsgroep binnen
VUmc van groot belang vindt. De
var wil zich dus verder uitbou-
wen. Daardoor wordt nog meer
duidelijk wat de var precies kan
doen voor het verpleegkundig
beroep en voor verpleegkundi-
gen.” 

Terugblik
Op 6 april blikt Ket, terug op het
eerste jaar var in VUmc. Vervol-
gens houden diverse leden van
de var een presentatie over zes
actuele verpleegkundige onder-
werpen. De aanwezige verpleeg-
kundigen kunnen een stem uit-
brengen op taakherschikking in
de gezondheidszorg, evidence
based practice en best practice en
ict ondersteuning in de zorg. 
Na de presentaties vindt er een
discussie plaats en volgt uitein-
delijk de stemming
De eerste jaarvergadering vindt
plaats in de Amstelzaal op 6 april
van 15.00-16.30. 
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Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad
van VU medisch centrum. Oplage: 4.000.
Tracer wordt gemaakt onder verantwoordelijk-
heid van de dienst communicatie. Het redactie-
statuut vindt u op de intranetpagina’s van Tracer.

Eindredactie Monique Krinkels
Redactie Mariet Bolluijt, Mariet Buddingh’,

Pauline Diemel, Jakomien ter Haar, Edith Krab,
Judith Kuneken

Redactieraad Marieke Cats, Henk Groenewegen,
Lies Pelger, Tom Stoof, Riekie de Vet 

Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Lys
Bouma, Marisca Butterman, Clemens Dirven,
Barbara de Graaff, Marcel van der Haagen, Peter
de Haan, Daniëlle van der Windt

Fotografie Yvonne Compier, René den Engelsman, 
Daan van Eijndhoven, Annuska Houtappels,
Richelle van der Valk, Peter Valckx

Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes,
Piet Hoogland

Redactiesecretariaat

dienst communicatie VU medisch centrum
kamer 0b102
telefoon (020) 44 43 444, fax (020) 44 43 450
e-mail: tracer.info@VUmc.nl

Vormgeving Marcel Bakker, De Ontwerperij
Druk HoonteTijl, Utrecht
Advertenties Adverteren in Tracer is mogelijk.

Neem voor meer informatie contact op met het
redactiesecretariaat of kijk op de website.

Abonnement Het eerste half jaar is een
abonnement op Tracer gratis. Daarna bedraagt de
abonnementsprijs voor ex-medewerkers en
andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar.
Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. 

Opgave en vragen over abonnmenten

Abonnementenland
Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
Tel. 0251-313939, fax 0251-310405
Email: aboservice@aboland.nl, www.aboland.nl
Beëindigen abonnement: Opzeggingen
(uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor
afloop van de abonnementsperiode in ons bezit
te zijn. Prijswijzigingen voorbehouden.

Volgende Tracer

De volgende Tracer verschijnt op donderdag 13
april. Deadline voor kopij is 6 april
om 12.00 uur.

■ Mariet Buddingh’

T
racer staat bol van de projecten
die in VU medisch centrum
plaatsvinden, nieuwe initiatie-

ven die worden genomen en succes-
sen die hier worden behaald. Regel-
matig haalt dit nieuws ook de krant,
radio en televisie. Dat gebeurt
natuurlijk vooral als het spectaculaire
ontwikkelingen zijn. Er worden hier
echter dagelijks successen geboekt
die nooit het nieuws halen, bijvoor-
beeld omdat ze heel persoonlijk zijn,
niet uniek zijn of alleen te maken
hebben met die ene patiënt. Succes-
sen die op het eerste oog misschien
alledaags lijken, maar die niet minder
bijzonder zijn. Vlak voordat hij half
april VU medisch centrum verruilt
voor een andere werkgever vroeg
Tracer aan Kees Goverde, beleidsme-
dewerker zorg, cluster II: waar ben jij
trots op?”

“Ik ben er trots op dat de verpleeg-
kundige adviesraad (var) vorig jaar
op 12 mei - de dag van de verpleging -
is geïnstalleerd en dat zij na een suc-
cesvol eerste jaar op 6 april haar eer-
ste jaarvergadering organiseert.”
Goverde - zelf verpleegkundige - was
degene die het initiatief nam een
adviesorgaan voor de verpleegkundi-
ge beroepsgroep in het leven te roe-
pen. Bescheiden: “Ik ben gedurende
mijn hele carrière in VU medisch cen-
trum op de een of andere wijze bezig
met het professionaliseren van de rol
van de verpleegkundige, ter verbete-
ring van de kwaliteit van de zorg. We
leven in een heel dynamische maat-
schappij waarin de veranderingen
zich in ras tempo voltrekken. Dat
geldt ook voor de medisch-techni-
sche en verpleegkundige ontwikke-

lingen. Verpleegkundigen hebben
een belangrijke positie in de directe
zorgverlening en zij moeten hun werk
doen volgens de nieuwste inzichten.
Het bijhouden van die ontwikkelin-
gen is deels een taak van de verpleeg-
kundige zelf, maar deels ook van de
organisatie.”
In zijn visie is het dan ook heel
belangrijk dat de verpleging - toch de
grootste beroepsgroep - een serieuze
gesprekspartner is voor de raad van

bestuur. Met dat laatste heeft Gover-
de meteen een van de drie uitgangs-
punten van de var genoemd. “Daar-
naast stelt de var zich ten doel in
goede dialoog op te trekken met het
stafconvent en de zorgmanagers en
tot slot - en bijna vanzelfsprekend -
een spreekbuis te zijn voor de ver-
pleegkundigen hier in huis.” 
Na de oprichting was Goverde als
adviseur betrokken bij de var. Een
jaar verder durft hij de stelling aan

dat de var aan de weg timmert. “In
gesprekken met heel verschillende
mensen merk ik dat de var zich in
korte tijd een vanzelfsprekende posi-
tie heeft verworven. Dat is enerzijds
te danken aan een goede voorberei-
ding waarin we aandacht hebben
besteed aan een goede inbedding.
Anderzijds is het te danken aan het
enthousiasme waarmee de leden van
de var hun taak hebben opgepakt.
We zijn er denk ik in geslaagd mensen
te selecteren die hun achterban ook
werkelijk vertegenwoordigen.” 
Hij neemt desalniettemin de gelegen-
heid te baat om die achterban te wij-
zen op de openbaarheid van de jaar-
vergadering: “Tijdens de
jaarvergadering wordt een aantal
onderwerpen gepresenteerd. De aan-
wezige verpleegkundigen kunnen
door een stemming meebeslissen aan
welke twee onderwerpen de var het
komende jaar prioriteit moet geven.”
Zelf zal Goverde uiteraard ook aan-
wezig zijn op de eerste jaarvergade-
ring. De var begint daarmee aan haar
tweede bestaansjaar, Goverde sluit
een periode af. Hij begon 21 jaar gele-
den in VUmc aan de specialisatie voor
dialyse-verpleegkundige, rondde
achtereenvolgens een management-
opleiding, de opleiding tot docent en
de studie verplegingswetenschap af,
werd ondertussen beleidsmedewer-
ker en werkt nu ook nog een dag per
week in het umc Utrecht bij de Master
Verplegingswetenschap als docent.
Hij staat nu aan de vooravond van
een nieuwe carrière als adviseur bij
het Kwaliteitsinstituut voor de
Gezondheidszorg cbo. “Maar”, zegt
hij, “ik blijf altijd verpleegkundige.” 

“We wilden het feest op een andere,
visuele manier onder de aandacht
brengen en inderdaad de nieuwsgie-
righeid opwekken van medewerkers,
zodat ze geprikkeld en geïnteres-
seerd raken in het feest. Daarom de
opbouw in de advertenties. We zijn er
vroeg mee begonnen zodat de voor-
pret lekker lang duurt en leidingge-
venden bij het plannen van de roos-
ters rekening kunnen houden met de
feestdata”, aldus Zwaan. 
“Over die data gesproken, moeten
medewerkers een datum kiezen?
Krab: “Voor alle duidelijkheid, je
kunt maar één avond feesten. We vra-
gen dan ook om op de antwoord-
kaart, die met de uitnodiging wordt
meegestuurd, aan te geven of je op 18
of op 19 mei wilt komen. Als het je
niet uitmaakt kruis je ‘geen voorkeur’
aan. Dat is voor ons gemakkelijk,
want er is een limiet aan het aantal
feestenden per avond. En let op, de
voorkeuren worden op volgorde van
binnenkomst behandeld. Dus hoe
eerder je de antwoordkaart instuurt,
hoe meer kans je maakt dat je op de
avond van je voorkeur kunt komen.

Dit is zeker belangrijk als je als team
of afdeling naar het feest wilt gaan.
De entreekaart wordt zo snel moge-
lijk na aanmelding naar je werkadres
gestuurd.” 

Afwisselend
Zijn introducés welkom? Zwaan:
“Helaas is dat niet mogelijk. We heb-
ben het wel overwogen en realiseren
ons dat we nu met een goede VUmc
traditie breken, maar het is budget-
tair gewoon niet haalbaar. We heb-
ben gezien Gerichte groei een
beperkt budget gekregen en daarbin-
nen hebben we voor de VUmc mede-
werkers naar een zo leuk mogelijk
programma gezocht.” 
Is dat gelukt, zijn jullie tevreden over
het programma? Krab volmondig:
“Ja, het wordt echt een geweldig feest
waar iedereen zich kan vermaken:
jong, ‘oud’, hip en behoudender. Het
programma is heel afwisselend met
veel verrassingen en je hebt zelf grote
invloed op hoe de avond verloopt.
Rapper Yes-R bijvoorbeeld maakt een
VUmc rap aan de hand van steek-
woorden uit het publiek. En de Coro-
na’s spelen onder het motto ‘jij
vraagt, wij spelen’, alle soorten
muziek. Of het nou soul, rock, r&b of
Nederlandstalig is. En vergeet de
VUmc huisband Doctor Doctor niet,
zij kunnen wel eens de verrassing van
de avond worden.” 
Meer over het feest in de volgende
nummers van Tracer. En heb je vra-
gen over het feest, richt je dan tot
Margrietta Zwaan, email
m.zwaan@VUmc.nl, telefoon 43165.

‘Dat ik aan de wieg van
de VAR heb gestaan’

Wil jij ook in Tracer vertellen waar je
trots op bent? En heeft het onderwerp
van je trots in de meest brede zin te
maken met het werk? Mail dan naar
tracer@info.nl.
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‘Het wordt een geweldig
feest voor iedereen’

De afgelopen maanden werd er al
steeds een tipje van de feestsluier
opgelicht, doordat in advertenties in
Tracer telkens een nieuw programma-
onderdeel van het medewerkersfeest
werd prijsgegeven. Nu de
uitnodigingen verstuurd zijn, is het
hele programma bekend. Waarom
deze nieuwsgierigmakende
campagne en hoe leuk wordt het feest
eigenlijk? Organisatoren Margrietta
Zwaan en Edith Krab, beiden dienst
communicatie, geven antwoord.

Oproep projectpresentatie
op kwaliteitsmarkten
Steeds meer medewerkers in VU
medisch centrum zijn betrokken bij
een of meerdere kwaliteitsprojec-
ten. Veel andere medewerkers,
maar ook mensen uit andere organi-
saties zijn geïnteresseerd in de aan-
pak en de resultaten van succesvolle
projecten. Dit voorjaar is er twee
keer de gelegenheid een kwaliteits-
project te presenteren. Zowel tij-
dens het verpleegkundig symposi-
um als tijdens het landelijk
symposium patiëntenlogistiek orga-
niseert VU medisch centrum een
kwaliteitsmarkt. Medewerkers zijn
uitgenodigd op de markt hun pro-
ject te presenteren. 
De kwaliteitsmarkt tijdens het ver-
pleegkundig symposium is gepland
op donderdag 11 mei van 12.30-13.30
uur en die tijdens het landelijk sym-
posium patiëntenlogistiek op dins-
dag 6 juni van 12.45-14.00 uur.
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen via
a.mathilda@VUmc.nl.

“Als afdelingen meer informatie
willen over het afvalproces, dan kan
ik altijd langskomen voor een
afspraak of voorlichtingsbijeen-
komst.” Daarnaast worden ook
regelmatig opleidingen over het
afvalproces binnen VUmc aan
medewerkers gegeven. Ook op
intranet is in het handboek afval
informatie te vinden.

Verstopte riolen
Een andere milieuzorg is dat in de
omgeving van ziekenhuizen een
verhoogde concentratie van ver-
stoppingen in de riolen blijkt voor te
komen. VUmc heeft hierover een
zorgwekkende brief van Waternet

ontvangen. De onderhoudsmede-
werkers van Waternet komen in de
omgeving van VUmc onder andere
stoma’s, luiers, ziekenhuistampons
en verbandmiddelen in de riolen
tegen en vermoeden dat een en
ander afkomstig is van VUmc.
Volgens Willeke Brinkman, hoofd
onderhoud riolering van Waternet,
worden de materialen vaker in de
buurt van ziekenhuizen en ver-
pleeghuizen gevonden. “Wij reini-
gen nu met grote regelmaat in de
buurt van ziekenhuizen, terwijl een
reinigingscyclus van eens in de vijf
jaar gangbaar is.” Brinkman hoopt
dat de actiebrief een preventieve
werking zal hebben. In de brief ver-

zoekt Brinkman geen zaken in wc’s
door te spoelen die daar niet thuis-
horen. Ook omdat de kosten ook
voor andere Amsterdammers na
verloop van tijd op kunnen lopen,
doordat de dekking uit de rioolbe-
lasting niet meer voldoet. 
Volgens Rob de Klerck, installatie-
beheerder facilitair bedrijf, is de
brief een goede gelegenheid om
deze milieuzorg binnen VUmc
onder de aandacht te brengen. “Het
is niet zeker dat de producten van
VUmc afkomstig zijn, maar het
geeft wel aan dat medewerkers,
maar ook patiënten het milieu kun-
nen beïnvloeden door zelf goed op
te letten.”  ■ JK

Slordigheden kosten VUmc geld

Nieuw
liturgisch
vaatwerk

vervolg van pagina 1

De kapel krijgt op 7 april nieuw liturgisch vaatwerk. De schalen en bekers zijn
ontworpen door Ruudt Peter en gefinancierd door het Amsterdams Fonds
voor de Kunst. Hij liet zich inspireren door het alchemistisch principe dat zowel
de micro- als macro-kosmos gelijk is. “Ik heb zilveren bekers en schalen ont-
wikkeld die zowel naar boven als naar onderen gelijk van vorm zijn”, legt de
kunstenaar uit. “De verschillende vormen hebben een minimaal contactpunt
in het midden van de beker en schaal. Rondom de bekers en kannen is rode
giethars door middel van textiel aangebracht. Deze giethars is weggezaagd
op de plaats waar de beker wordt vastgehouden. Hierdoor wordt de textuur
en gelaagdheid van het materiaal zichtbaar. De waterkan en doopschaal zijn
met transparante giethars uitgevoerd. Het vaatwerk verbeeldt een mysterie
zoals dat ook in de liturgie plaats vind.”■ MK
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