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Voor	  u	  ligt	  het	  jaarverslag	  2017	  van	  de	  medische	  staf.	  Dit	  jaarverslag	  biedt	  u	  een	  overzicht	  van	  de	  vele	  
initiatieven	  en	  activiteiten	  van	  de	  medische	  staf	  in	  het	  jaar	  2017	  op	  het	  gebied	  van	  medisch	  beleid	  en	  de	  
positionering	  van	  de	  medische	  staf	  in	  het	  Dr.	  Horacio	  Oduber	  Hospitaal	  te	  Aruba.	  	  

Het	  jaar	  2017	  werd	  gekenmerkt	  door	  een	  aantal	  belangrijke	  mijlpalen.	  De	  verbouwingswerkzaamheden	  van	  
het	  ziekenhuis	  werden	  in	  2017	  afgerond	  en	  gevolgd	  door	  verhuizing	  naar	  de	  New	  Bed	  Tower	  in	  november.	  De	  
nieuwe	  state-‐of-‐the-‐art	  afdelingen	  Emergency	  Department	  (ED),	  Obstetrics	  and	  Maternity,	  Pediatrics	  and	  
Neonatal,	  niet-‐snijdende	  afdeling	  B3	  en	  snijdende	  afdeling	  B4	  werden	  in	  gebruik	  genomen.	  	  

Ook	  werden	  een	  tweetal	  belangrijke	  documenten	  voor	  de	  medische	  staf	  na	  lange	  tijd	  onderhandelen	  
afgerond	  en	  ondertekend:	  het	  Visiedocument	  Manpowerplanning	  Medisch	  Specialisten	  en	  het	  Vakgroep	  
Reglement.	  De	  voorbereidingen	  voor	  de	  invoering	  van	  het	  Cerner	  elektronisch	  patiëntendossier	  vorderden	  
gestaag,	  tot	  een	  go-‐live	  kwam	  het	  echter	  niet.	  Vooruitgang	  werd	  geboekt	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  Medisch	  
Beleidsplan,	  de	  Samenwerkingsovereenkomst	  Stafbestuur-‐Raad	  van	  Bestuur	  en	  de	  
Arbeidsvoorwaardenregeling	  Medisch	  Specialisten	  Aruba.	  

Enkele	  vertrekkende	  maar	  ook	  15	  nieuwe	  stafleden	  zorgden	  wederom	  voor	  verjonging	  van	  de	  medische	  staf,	  
enkele	  langlopende	  vacatures	  werden	  ingevuld.	  Het	  totaal	  aantal	  stafleden	  nam	  iets	  toe	  tot	  89	  leden.	  Helaas	  
moest	  de	  medische	  staf	  in	  2017	  afscheid	  nemen	  van	  1	  gepensioneerde	  collega	  vanwege	  overlijden.	  Na	  het	  
vertrek	  van	  1	  lid	  in	  april	  bestond	  het	  stafbestuur	  de	  rest	  van	  2017	  uit	  4	  leden.	  

Ter	  bevordering	  van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  medisch	  specialistische	  zorg	  werden	  in	  2017	  in	  totaal	  5	  congressen	  en	  
symposia,	  2	  refereerochtenden	  en	  2	  refereeravonden	  georganiseerd	  door	  de	  medische	  staf.	  Tevens	  werd	  11x	  
een	  Mortaliteit	  en	  Morbiditeit	  bespreking	  gehouden.	  Er	  werden	  5	  vakgroepen	  gevisiteerd.	  	  

Voor	  de	  totstandkoming	  van	  dit	  jaarverslag	  willen	  wij	  alle	  vakgroepen	  
bedanken	  voor	  het	  leveren	  van	  input	  en	  Chantal	  Valize	  bedanken	  
voor	  haar	  inzet	  en	  het	  verzamelen	  van	  alle	  gegevens.	  Wij	  hopen	  dat	  
met	  dit	  korte	  voorwoord	  uw	  interesse	  is	  gewekt	  en	  wensen	  u	  veel	  
leesplezier.	  	  

Namens	  het	  bestuur	  van	  de	  medische	  staf,	  

Wicha	  Ponson-‐Wever,	  voorzitter	  2015-‐2018	  

Voorwoord	  

Hoogtepunten	  van	  2017	  waren	  de	  verhuizing	  naar	  de	  NBT	  
en	  de	  afronding	  van	  enkele	  belangrijke	  documenten	  	  

voor	  de	  medische	  staf	  
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De	  medische	  staf	  groeide	  in	  2017	  met	  2	  stafleden	  
en	  bestond	  op	  31	  december	  2017	  uit	  89	  stafleden,	  
26	  vrouwen	  (29%)	  en	  63	  mannen	  (71%).	  	  

Er	  werkten	  58	  specialisten	  in	  loondienst	  van	  het	  dr.	  
Horacio	  Oduber	  Hospitaal,	  27	  in	  vrije	  vestiging	  en	  3	  
in	  loondienst	  van	  ImSan,	  1	  had	  nog	  geen	  contract.	  	  

De	  gemiddelde	  leeftijd	  van	  de	  stafleden	  bedroeg	  48	  
jaar,	  met	  een	  spreiding	  van	  30	  tot	  69	  jaar.	  De	  meest	  
voorkomende	  leeftijdscategorie	  was	  45-‐49	  jaar,	  
56%	  was	  <50	  jaar	  oud.	  Er	  waren	  4	  stafleden	  met	  
een	  leeftijd	  >65	  jaar.	  	  

De	  stafleden	  waren	  gemiddeld	  8	  jaar	  werkzaam	  op	  
Aruba,	  met	  een	  spreiding	  van	  0	  tot	  34	  jaar,	  43%	  was	  
<5	  jaar	  werkzaam	  op	  Aruba,	  65%	  <10	  jaar.	  	  

Van	  de	  stafleden	  waren	  69	  (78%)	  opgeleid	  in	  
Nederland,	  15	  (17%)	  in	  Zuid-‐	  en	  Midden	  Amerika,	  
2	  (2%)	  in	  Noord-‐Amerika	  en	  3	  (3%)	  in	  andere	  
landen	  in	  Europa.	  

Algemeen	  
De	  medische	  staf	  beston	  eind	  2017	  uit	  89	  stafleden	  waarvan	  
2/3	  mannelijke	  en	  1/3	  vrouwelijke	  specialisten.	  

	  
1.	  	  Asociacion	  Specialista	  Hospital	  di	  Aruba	  (ASHA)	  
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Nieuwe	  stafleden	  in	  2017	  (15):	  
• Zaheeb	  Choudhry,	  nefroloog	  (januari)	  
• Shailing	  Jacobs,	  ziekenhuisarts	  (januari)	  
• Wouter	  Jetten,	  SEH-‐arts	  (januari)	  
• Bart	  Posthuma,	  interventieradioloog	  (januari)	  
• Randall	  Leong,	  uroloog	  (februari)	  
• Dennis	  Hiwat,	  SEH-‐arts	  (april)	  
• Meike	  Bangma,	  gynaecoloog	  (juni)	  
• Priscilla	  Tjon	  Kon	  Sang,	  SEH-‐arts	  (juni)	  
• Marleen	  Boerma,	  SEH-‐arts	  (augustus)	  
• Paul	  Reijnen,	  kinder-‐	  en	  jeugdpsychiater	  (augustus)	  
• Zuleyma	  Laclé,	  oogarts	  (september)	  
• Mijntje	  vd	  Oever,	  interventieradioloog	  (september)	  
• Alex	  Schwengle,	  longarts	  (november)	  
• Toon	  Thijssen,	  radioloog	  (november)	  
• Christophe	  Gozlan,	  anesthesioloog	  (december)	  

	  
Vertrokken	  stafleden	  in	  2017	  (13):	  

• Vanessa	  Williams,	  radioloog	  (januari)	  
• Riem	  van	  de	  Berg,	  microbioloog	  (januari)	  
• Fabio	  Moreta,	  uroloog	  (februari)	  
• Thomas	  McCarthy,	  anesthesioloog	  (juni)	  
• Wouter	  Jetten,	  SEH-‐arts	  (juni)	  
• Robert	  Wever,	  klinisch	  chemicus	  (juli)	  
• Winston	  Leeflang,	  kinderpsychiater	  (augustus)	  
• Priscilla	  Tjon	  Kon	  Sang,	  SEH-‐arts	  (augustus)	  
• Viviana	  Mosquera,	  oogarts	  (augustus)	  
• Rafael	  Gonzalez,	  neuroloog	  (november)	  
• Carla	  DiCaudo,	  neuroloog	  (november)	  
• Ruud	  Segers,	  intensivist	  (november)	  
• Inge	  Berger-‐de	  Jong,	  ziekenhuisapotheker	  (december)	  

	  
Buitengewone	  leden	  in	  2017	  (1):	  

• Ashley	  Duits,	  medisch	  immunoloog,	  bloedbank	  HOH	  
	  
Overleden	  stafleden	  in	  2017	  (1):	  

• Bert	  Kennedy,	  dermatoloog	  

Mutaties	  ledenbestand	  
14	  nieuwe	  stafleden	  zorgden	  voor	  verjonging	  van	  de	  medische	  
staf	  in	  2017.	  



	   Asociacion	  di	  Specialista	  Hospital	  di	  Aruba	   	   	  	  	  	  	   	   Jaarverslag	  2017	   7	  

“Mijn	  vader	  was	  een	  speciale,	  
humoristische	  man	  waar	  veel	  

mensen	  iets	  van	  konden	  leren,	  hij	  
probeerde	  altijd	  zijn	  kennis	  door	  
te	  geven	  aan	  de	  verpleegkundigen	  
en	  studenten.	  Hij	  was	  een	  trouwe,	  
eenvoudige	  en	  gelovige	  man.”	  	  

Heleen	  Kennedy	  

Bert	  Kennedy	  werd	  geboren	  op	  19	  april	  
1928.	  Hij	  was	  getrouwd	  met	  Janny	  
Kennedy-‐de	  Snaijer,	  had	  3	  kinderen	  (Kees,	  
Heleen	  en	  John)	  en	  7	  kleinkinderen	  (Kiara,	  
Quirine,	  Ian,	  Daniel,	  Eliana,	  Adam	  en	  
Michael).	  Vanaf	  de	  jaren	  60	  werkte	  hij	  een	  
aantal	  jaren	  als	  algemeen	  arts	  bij	  het	  
toenmalige	  Lago	  Hospital	  in	  de	  Colony.	  
Vanaf	  1977	  was	  hij	  als	  dermatoloog	  
werkzaam	  in	  het	  Dr.	  Horacio	  Oduber	  
Hospitaal.	  Hij	  was	  een	  gewaardeerde	  
collega	  en	  zeer	  geliefd	  bij	  zijn	  patiënten,	  
waarvoor	  hij	  zich	  tot	  2010	  heeft	  
ingespannen.	  Bij	  de	  bevolking	  stond	  hij	  
verder	  ook	  bekend	  om	  zijn	  ludieke	  
eenmanspresentaties	  in	  de	  
carnavalsparade,	  waar	  hij	  tot	  de	  leeftijd	  van	  
ruim	  80	  jaar	  aan	  meedeed.	  Hij	  overleed	  op	  
13	  juni	  op	  de	  leeftijd	  van	  89	  jaar.	  

In	  memoriam	  

Bert	  Kennedy,	  dermatoloog	  
1928-‐2017	  
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MEDISCHE STAF HOH PUBLIEK 07-01-18
Vakgroep Achternaam Initialen Roepnaam m/v Specialisme Tel. praktijk Adres praktijk

1 Anaesthesie Alders D.E. Derwin m anesthesioloog 5274261 Afdeling Prescreening HOH
2  Cadogan F.L. Farshia v anesthesioloog 5274261 Afdeling Prescreening HOH
3  Gozlan C. Christophe m anesthesioloog 5274261 Afdeling Prescreening HOH
4  Perez O. Ovidio m anesthesioloog 5274261 Afdeling Prescreening HOH
5  Posner I. Ike m anesthesioloog 5274261 Afdeling Prescreening HOH
6  Schairer W. Wolfgang m anesthesioloog 5274261 Afdeling Prescreening HOH
7 Cardiologie Cheng J.D Johnny m cardioloog 5881100 Caya Punta Brabo 5
8  Dennert R.M. Robert m cardioloog 5874589 Caya J.E.M. Arends 17-A
9  Fingal S.J.J. Sandro m cardioloog 5881100 Caya Punta Brabo 5

10  Lacle C.F. Casper m cardioloog 5874589 Caya J.E.M. Arends 17-A
11 Chirurgie Casseres Y.A. Yuri m algemeen chirurg 5274225 Caya dr J.E.M. Arends 17
12  de Cuba J. Juan m algemeen chirurg 5878930 Caya dr J.E.M. Arends 33
13  Daryanani D. Deepu m oncologisch chirurg 5274225 Caya dr J.E.M. Arends 17
14  Peterson T.F. Tim m algemeen chirurg 5878864 Caya dr J.E.M. Arends 19
15  Ponson A.E. Alex m algemeen chirurg 5274220 Caya dr J.E.M. Arends 17
16  Tromp H.R. Randy m algemeen chirurg / traumatoloog 5274220 Caya dr J.E.M. Arends 17
17 Dermatologie Kock J. John m dermato-venereoloog 5830636 Bachstraat 8
18  Lampe N.M. Nuris v dermatoloog 5880084 Stadionweg 16
19  Oduber C.E.U. Charlene v dermatoloog 5885506 Van Eekhoutstraat 1
20 Farmacie Lew Jen Tai C.E.R. Carl m apotheker 5274538 Ziekenhuisapotheek HOH
21  Ruiz E.M. Ebby m ziekenhuisapotheker 5274539 Ziekenhuisapotheek HOH
22 Gynaecologie Althuisius S.M. Sietske v gynaecoloog 5274130 Caya dr J.E.M. Arends 40
23  Bangma M. Meike v gynaecoloog 5274130 Caya dr J.E.M. Arends 40
24  Garcia D.A. Alejandro m gynaecoloog 5274130 Caya dr J.E.M. Arends 40
25  Ho-Kang-You F.W. Frank m gynaecoloog 5878700 Caya Punta Brabo 7
26  Latour B.H.C Babet v gynaecoloog 5274130 Caya dr J.E.M. Arends 40
27 Intensive care Croes B.G. Benjamin m intensivist 5274369 Afdeling Intensive Care HOH
28  Ramos R. Ruben m intensivist 5274369 Afdeling Intensive Care HOH
29 Interne Hoogendam A Arjen m internist 5274309 Caya dr J.E.M. Arends 14 (Shocohin)
30  Hulsteijn van L.H. Harry m internist 5274309 Caya dr J.E.M. Arends 14 (Shocohin)
31  Kelly K.L. Karina v internist 5274309 Caya dr J.E.M. Arends 14 (Shocohin)
32  Kort de J.M.L Jaclyn v internist-infectioloog 5274309 Caya dr J.E.M. Arends 14 (Shocohin)
33  Rodenburg G. Bert m internist-infectioloog 5274309 Caya dr J.E.M. Arends 14 (Shocohin)
34  Visschers M.J.A. Maarten m internist-infectioloog 5274309 Caya dr J.E.M. Arends 14 (Shocohin)
35  Waterloo S.R. Sandro m internist-ouderengeneeskunde 5274309 Caya dr J.E.M. Arends 14 (Shocohin)
36 Kaakchirurgie Willemsen - Verhamme Y. Yvette v MKA-chirurg 5274000 Caya dr J.E.M. Arends
37 Kindergeneeskunde Arends E. Eric m kinderarts 5274420 Caya Punta Brabo 17
38  Croes F.E. Franklin m kinderarts 5274420 Caya Punta Brabo 17
39  Oudshoorn A.J. Anne-Mieke v kinderarts-neonatoloog 5274420 Caya Punta Brabo 17
40  Ponson - Wever M.L.G. Wicha v kinderarts 5274420 Caya Punta Brabo 17
41  Rafael - Croes L.M.A. Louise v kinderarts 5274420 Caya Punta Brabo 17
42  Thorsen P. Patricia v kinderarts-neonatoloog 5274420 Caya Punta Brabo 17
43 KNO Cabenda S.I. Steve m KNO-arts / hoofdhalschirurg 5274977 Caya dr JEM Arends 18 B
44  Raven R.R. Richard m KNO-arts 5855385 Santa Cruz 262
45 Laboratorium Brouns M. Montsy v klinisch chemicus 5274904 Afdeling Klin. Chemie LabHOH
46  Lozano M. F. Mallaki v patholoog 5274909 Afdeling Pathologie LabHOH
47  Rosingh A.W. Andert m arts-microbioloog 5235521 LabHOH Sasakiweg
48 Longgeneeskunde Kock S.M. Selene v longarts 5274480 J.E. Irausquin Blvd 232 A
49  Schwengle C.A. Alex m longarts 5274480 J.E. Irausquin Blvd 232 A
50  Wills S.H. Stuart m longarts 5274480 J.E. Irausquin Blvd 232 A
51 MDL Caceres E.V. Edgar m MDL-arts 5836842 Caya dr J.E.M. Arends 19
52  Jreige N. Natacha v MDL-arts 5274212 Caya dr J.E.M. Arends 14 (Shocohin)
53 Nefrologie Choudhry Z.A. Zaheeb m nefroloog / immunoloog 5274370 Afdeling Nierdialyse HOH
54  Cuba M.A.. Mauro m nefroloog 5274370 Afdeling Nierdialyse HOH
55  Garcia-Marquez A. Ali m nefroloog 5248833 IMSAN
56  Garcia-Sanz A. Agustin m nefroloog 5248833 IMSAN
57  Kock R.V. Romeo m nefroloog 5274370 Afdeling Nierdialyse HOH
58 Neurochirurgie Laclé G. Gregory m neurochirurg 5274215 Polikliniek Neurochirurgie HOH
59 Neurologie Meelis M.J.M. Marcel m neuroloog 5274125 Vondellaan 25
60 Oncologie Jonkhoff A.R. Roel m hemato-oncoloog 5274309 Caya dr J.E.M. Arends 14 (Shocohin)
61  Willemsen D.J.P. Dennis m hemato-oncoloog 5274309 Caya dr J.E.M. Arends 14 (Shocohin)
62 Oogheelkunde Jacobs B. Burton m oogarts 5838671 Stadionweg 11
63  Lacle Z. Zuleyma v oogarts 5248833 IMSAN
64  Slager P.J. Pieter m oogarts 5838671 Stadionweg 11
65 Orthopedie Haimé P.E. Patrick m orthopedisch chirurg 5875070 Caya Punta Brabo 3
66  Kuiken D.S. Dirk m orthopedisch chirurg / traumatoloog 5875070 Caya Punta Brabo 3
67  Soria L.D.V. Laura v orthopedisch chirurg 5881588 Caya dr J.E.M. Arends 33
68  Windt de F.H.J. Francis m orthopedisch chirurg 5875070 Caya Punta Brabo 3
69 Ouderengeneeskunde Gonzalez-Smits N.A.A. Nienke v ouderengeneeskundige 5974342 Caya ing R. Lacle 5
70  Johanns E. Earl m ouderengeneeskundige 5974342 Caya ing R. Lacle 5
71 Plastische chirurgie Niel van H.T. Howard m plastisch chirurg 5883698 Caya Punta Brabo 13 (WTS bldg)
72  Riley A.H. Hunt m plastisch chirurg 5873434 Caya Punta Brabo 1
73 Psychiatrie Coteau de P.A. Pamela v psychiater 5274630 Afdeling PAAZ HOH
74  Gaalen van H.A.E. Hendrikus m psychiater 5882022 J.G. Emanstraat 85
75  Kingsale N.A. Nathalie v psychiater 5274630 Afdeling PAAZ HOH
76  Reijnen P.L.T. Paul m kinder- en jeugd psychiater 5274640 Caya dr J.E.M. Arends 17
77 Radiologie Bos van den R.W. Rob m radioloog 5274523 Afdeling Radiologie HOH
78  Lindert van N. Niels m radioloog 5274523 Afdeling Radiologie HOH
79  Oever van den M.L.P. Mijntje v interventie-radioloog 5274523 Afdeling Radiologie HOH
80  Posthuma B.J.M. Bart m interventie-radioloog 5274523 Afdeling Radiologie HOH
81  van Straten A. Alexander m thorax-radioloog 5274523 Afdeling Radiologie HOH
82  Thijssen A. Toon m neuroradioloog 5274523 Afdeling Radiologie HOH
83 Revalidatiegeneeskunde Bennett K.C.L.B. Kyle v revalidatie-arts 5274600 Afdeling Revalidatie HOH
84 SEH-geneeskunde Hiwat-Mulder D. Dennis m SEH-arts 5274540 Afdeling SEH HOH
85  Boerma L.M. Marleen v SEH-arts 5274540 Afdeling SEH HOH
86 Urologie Leong R.K. Randall m uroloog 5274210 Caya Punta Brabo 200 A
87  Petronilia J.J.P. Jason m uroloog 5274210 Caya Punta Brabo 200 A
88 Ziekenhuisgeneeskunde Jacobs S.S. Shailing v ziekenhuisarts 5274000 HOH
89  Laclé D.C.C. Dave m ziekenhuisarts 5274000 HOH

Ledenlijst	  2017	  
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Op	  1	  januari	  2017	  bestond	  het	  stafbestuur	  uit	  de	  
volgende	  personen:	  
	  

• Wicha	  Ponson-‐Wever,	  voorzitter	  
• Alexander	  van	  Straten,	  vicevoorzitter/secretaris	  
• Stuart	  Wills,	  penningmeester	  
• Romeo	  Kock,	  bestuurslid	  
• Nienke	  Gonzalez,	  bestuurslid	  

Samenstelling	  stafbestuur	  
Het	  stafbestuur	  bestond	  een	  groot	  deel	  van	  2017	  uit	  4	  stafleden	  

	  
2.	  	  Stafbestuur	  

Van	  januari	  tot	  april	  was	  het	  stafbestuur	  voltallig	  
met	  5	  leden.	  In	  april	  vertrok	  Stuart	  Wills	  uit	  het	  
stafbestuur,	  de	  4	  overgebleven	  leden	  
continueerden	  hun	  lidmaatschap	  van	  het	  
stafbestuur.	  Romeo	  Kock	  nam	  na	  vertrek	  van	  
Stuart	  Wills	  de	  positie	  van	  penningmeester	  en	  
andere	  taken	  over.	  	  
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Alexander	  van	  Straten,	  secretaris	  
Radioloog	  in	  HOH	  sinds	  2013	  
Stafbestuur	  sinds	  februari	  2015	  
-‐	  Vervangen	  voorzitter	  bij	  afwezigheid	  
-‐	  Beheer	  emailverkeer	  stafbestuur	  	  
-‐	  Advisering	  aan	  RvB	  over	  waarnemend	  specialisten	  >	  65	  jaar	  

Stuart	  Wills,	  penningmeester	  
Longarts	  in	  HOH	  sinds	  2013	  
Stafbestuur	  sinds	  december	  2014	  
-‐	  Beheer	  rekening	  stafbestuur	  
-‐	  Contributie	  Medische	  Staf	  
-‐	  Commissie	  Bouw	  en	  Zorgindeling	  

Romeo	  Kock,	  penningmeester	  
Internist	  in	  HOH	  sinds	  2003	  
Stafbestuur	  sinds	  november	  2016	  
-‐	  Beheer	  rekening	  stafbestuur	  (april)	  
-‐	  Contributie	  Medische	  Staf	  (april)	  
-‐	  Commissie	  Bouw	  en	  Zorgindeling	  (april)	  

Nienke	  Gonzalez-‐Diaz,	  bestuurslid	  
Ouderengeneeskundige	  in	  SABA	  sinds	  2011	  
Stafbestuur	  sinds	  november	  2016	  
-‐	  Sollicitatie-‐	  en	  exitgesprekken	  
-‐	  Overige	  taken	  

Chantal	  Valize,	  beleidsmedewerker	  medisch	  stafbestuur	  
Beleidsmedewerker	  in	  HOH	  sinds	  1997	  
Sinds	  augustus	  2012	  werkzaam	  voor	  het	  stafbestuur	  
-‐	  Beheer	  stafkamer	  en	  email	  stafbestuur	  
-‐	  Voorbereiden,	  agenda	  en	  notulen	  vergaderingen	  
-‐	  Introductie	  nieuwe	  medisch	  specialisten	  en	  coördineren	  IFMS-‐trajecten	  

Taakverdeling	  stafbestuursleden	  

Wicha	  Ponson-‐Wever,	  voorzitter	  
Kinderarts	  in	  HOH	  sinds	  2003	  
Stafbestuur	  sinds	  februari	  2015	  
-‐	  Leiding	  stafbestuur	  en	  vergaderingen	  
-‐	  Aanspreekpunt	  intern/extern	  en	  officiële	  correspondentie	  
-‐	  Aanspreekpunt	  EPD	  en	  automatisering	  
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De	  missie	  van	  het	  stafbestuur	  is	  het	  waarborgen	  
van	  kwalitatief	  hoogwaardige	  medisch	  
specialistische	  zorg	  op	  Aruba	  en	  het	  
professionaliseren	  en	  positioneren	  van	  de	  medische	  
staf	  in	  het	  Dr.	  Horacio	  Oduber	  Hospitaal.	  Het	  
stafbestuur	  speelt	  een	  centrale	  rol	  bij	  de	  intensieve	  
communicatie	  die	  in	  dit	  kader	  noodzakelijk	  is	  tussen	  
zowel	  de	  medisch	  specialisten	  onderling	  als	  met	  de	  
Raad	  van	  Bestuur	  en	  vele	  andere	  partijen	  in	  en	  
buiten	  het	  ziekenhuis.	  

De	  visie	  van	  het	  stafbestuur	  kan	  worden	  
samengevat	  in	  de	  volgende	  3	  kernwoorden:	  

• Transparantie:	  het	  stafbestuur	  streeft	  
ernaar	  om	  helder	  en	  transparant	  te	  
communiceren,	  zowel	  naar	  de	  leden	  van	  de	  
medische	  staf	  als	  naar	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  
en	  andere	  partijen	  binnen	  en	  buiten	  het	  
ziekenhuis.	  In	  dit	  kader	  wordt	  frequent	  
gecommuniceerd	  middels	  email	  en	  
Facebook.	  Tevens	  worden	  jaarlijks	  een	  
jaarrekening,	  jaarverslag	  en	  jaarplan	  van	  het	  
stafbestuur	  aan	  de	  leden	  gepresenteerd.	  

• Integriteit:	  het	  stafbestuur	  stelt	  
voorwaarden	  aan	  de	  kandidaat	  leden	  voor	  
het	  stafbestuur,	  waakt	  ervoor	  dat	  er	  geen	  
sprake	  is	  van	  belangenverstrengeling	  en	  dat	  
gevoelige	  informatie	  niet	  uitlekt.	  	  

• Daadkracht:	  het	  stafbestuur	  werkt	  
constructief	  maar	  kritisch	  samen	  met	  de	  
Raad	  van	  Bestuur	  en	  andere	  partijen	  binnen	  
en	  buiten	  het	  ziekenhuis,	  en	  streeft	  naar	  
spoedige	  afronding	  van	  diverse	  documenten	  
van	  belang	  voor	  de	  verdere	  
professionalisering	  en	  positionering	  van	  de	  
medische	  staf.	  

Missie	  en	  visie	  stafbestuur	  
Transparantie,	  integriteit	  en	  daadkracht	  

Het	  stafbestuur	  vertegenwoordigt	  de	  
medische	  staf	  en	  is	  belast	  met	  het	  

besturen	  van	  de	  vereniging	  medische	  
staf	  oftewel	  ASHA	  (Asociacion	  
Specialista	  Hospital	  di	  Aruba).	  

Ontwikkeling	  en	  uitvoering	  van	  het	  
beleid	  zijn	  in	  handen	  van	  het	  

stafbestuur.	  De	  vaststelling	  van	  het	  
beleid	  en	  de	  controle	  op	  de	  uitvoering	  

geschieden	  door	  de	  	  
Algemene	  Ledenvergadering.	  
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Ziekenverpleging	  Aruba.	  De	  eerste	  overeenkomst	  
werd	  getekend	  op	  4	  maart	  1999	  door	  Reuben	  
Tjon-‐Sie-‐Fat,	  gynaecoloog,	  voorzitter	  van	  de	  
VMSA	  en	  Antonio	  Nemecek,	  vice-‐voorzitter	  van	  
de	  Stichting	  Ziekenverpleging	  Aruba.	  

Het	  eerste	  “reglement	  van	  de	  medische	  staf”	  
dateert	  van	  30	  september	  1998.	  Over	  dit	  
reglement	  werd	  onderhandeld	  door	  de	  
Vereniging	  Medische	  Specialisten	  Aruba	  (VMSA)	  
en	  de	  Regentenraad	  van	  de	  Stichting	  

Het	  eerste	  stafbestuur	  dateert	  van	  1999	  

Historie	  stafbestuur	  

Jaar	   Voorzitter	   Overige	  leden	  

1999-‐2001	   Reuben	  Tjon	  Sie	  Fat	   Niet	  bekend	  

2001-‐2003	   Joel	  Rajnherc	   Jaime	  Falconi,	  Rob	  Nijhuis	  

2004-‐2005	   Geen	   Geen	  

2006	   Greg	  Laclé	   Jan	  Meijer,	  Benjamin	  Croes,	  Tim	  Peterson,	  Casper	  Laclé	  

2007	   Greg	  Laclé	   Jan	  Meijer,	  Regine	  van	  Drie,	  Maurice	  Ferrier,	  Ronald	  Eerdmans	  

2008	   Greg	  Laclé	   Jan	  Meijer,	  Regine	  van	  Drie,	  Maurice	  Ferrier,	  Ronald	  Eerdmans	  

2009	   Regine	  van	  Drie-‐Pierik	   Jan	  Meijer,	  Ronald	  Eerdmans,	  Alex	  Ponson,	  Wouter	  Huisman	  

2010	   Regine	  van	  Drie-‐Pierik	   Ronald	  Eerdmans,	  Alex	  Ponson,	  Wouter	  Huisman,	  Monique	  Wong-‐Loi-‐Sing	  

2011	   Alex	  Ponson	   Ronald	  Eerdmans,	  Wouter	  Huisman,	  Monique	  Wong-‐Loi-‐Sing,	  Kyle	  Bennett	  

2012	   Alex	  Ponson	   Wouter	  Huisman,	  Kyle	  Bennett,	  Vanessa	  Williams,	  Johnny	  Cheng	  

2013	   Alex	  Ponson	   Kyle	  Bennett,	  Vanessa	  Willams,	  Johnny	  Cheng,	  Nathalie	  Kingsale	  

2014	   Nathalie	  Kingsale	   Kyle	  Bennett,	  Vanessa	  Williams,	  Casper	  Laclé,	  Stuart	  Wills	  

2015	   Wicha	  Ponson-‐Wever	   Stuart	  Wills,	  Alexander	  van	  Straten,	  Djoek	  Vogel,	  Karina	  Kelly	  

2016	   Wicha	  Ponson-‐Wever	   Stuart	  Wills,	  Alexander	  van	  Straten,	  Nienke	  Gonzalez,	  Romeo	  Kock	  
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Vergaderingen	  Stafbestuur	  
Het	  stafbestuur	  vergaderde	  ook	  in	  2017	  wekelijks	  
op	  vrijdagochtend	  met	  agenda	  en	  notulen.	  Eens	  
in	  de	  2	  weken	  vond	  overleg	  met	  de	  Raad	  van	  
Bestuur	  van	  het	  Dr.	  Horacio	  Oduber	  Hospitaal	  
plaats.	  Elke	  3e	  woensdag	  van	  de	  maand,	  met	  
uitzondering	  van	  juli,	  was	  er	  een	  Algemene	  
Ledenvergadering,	  deels	  ook	  bijgewoond	  door	  de	  
Raad	  van	  Bestuur.	  Daarnaast	  vonden	  in	  2017	  
vergaderingen	  plaats	  met	  interne	  en	  externe	  
instanties,	  zoals	  	  met	  Minister	  van	  
Volksgezondheid,	  Inspectie	  Volksgezondheid	  
Aruba	  (IVA),	  Algemene	  Ziektekosten	  Verzekering	  
(AZV)	  en	  Vereniging	  Medisch	  Specialisten	  Aruba	  
(VMSA).	  Tevens	  vonden	  enkele	  besprekingen	  
plaats	  met	  vakgroepen	  en	  specialist	  managers.	  

Raad	  van	  Bestuur	  (RvB)	  
De	  Raad	  van	  Bestuur	  van	  het	  Dr.	  Horacio	  Oduber	  
Hospitaal	  bestond	  in	  2017	  onveranderd	  uit	  de	  
heren	  Theo	  de	  Kool	  (directeur	  financiën)	  en	  Ezzard	  
Cilié	  (directeur	  zorg).	  Aangezien	  communicatie	  met	  
de	  Raad	  van	  Bestuur	  een	  van	  de	  kerntaken	  van	  het	  
stafbestuur	  is	  vond	  tweewekelijks	  overleg	  plaats	  
tussen	  het	  stafbestuur	  en	  de	  RvB.	  Daarnaast	  
woonde	  de	  voorzitter	  van	  het	  stafbestuur	  om	  de	  
week	  de	  vergadering	  van	  de	  RvB	  bij	  als	  toehoorder.	  
In	  2017	  werden	  de	  volgende	  adviezen	  gegeven	  aan	  
de	  RvB:	  

• Statement	  t.a.v.	  samenwerking	  HOH-‐ImSan	  
dd	  8	  mei	  

• Doorwerken	  na	  65	  jaar	  radioloog	  Rob	  van	  
der	  Bos	  dd	  6	  oktober	  

Vergaderingen	  intern/extern	  
Het	  stafbestuur	  participeerde	  in	  2017	  aan	  ongeveer	  100	  
vergaderingen	  en	  besprekingen.	  

	  
3.	  	  Activiteiten	  stafbestuur	  
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Het	  stafbestuur	  werkt	  in	  samenwerking	  met	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  van	  
het	  Dr.	  Horacio	  Oduber	  Hospital	  aan	  bevordering	  van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  

medisch	  specialistische	  zorg	  op	  Aruba.	  

Algemene	  Ledenvergadering	  (ALV)	  
Er	  vonden	  11	  algemene	  ledenvergaderingen	  plaats,	  
steeds	  op	  de	  3e	  woensdag	  van	  de	  maand,	  met	  
uitzondering	  van	  juli.	  De	  ALV	  bestond	  hierbij	  uit	  een	  
deel	  met	  de	  RvB	  en	  een	  besloten	  deel.	  Tijdens	  het	  deel	  
met	  de	  RvB	  werd	  iedere	  vergadering	  een	  update	  
gegeven	  over	  de	  vacatures,	  de	  bouw,	  het	  laboratorium,	  
het	  EPD	  en	  andere	  relevante	  zaken.	  Tijdens	  het	  
besloten	  deel	  werden	  de	  leden	  geïnformeerd	  over	  de	  
activiteiten	  van	  het	  stafbestuur,	  daarnaast	  werden	  
enkele	  specifieke	  onderwerpen	  besproken.	  	  	  
	  
De	  aanwezigheid	  op	  de	  ALV’s	  was	  laag	  te	  noemen:	  
gemiddeld	  20	  stafleden	  waren	  aanwezig	  per	  ALV	  (22%	  
van	  de	  leden),	  gemiddeld	  13	  vakgroepen	  waren	  
vertegenwoordigd	  per	  ALV	  (46%	  van	  de	  vakgroepen).	  
Ter	  bevordering	  van	  de	  presentie	  werd	  op	  18	  oktober	  
een	  oorkonde	  uitgereikt	  aan	  4	  stafleden	  met	  de	  
hoogste	  aanwezigheid	  in	  2016	  en	  2017.	  
	  
De	  volgende	  presentaties	  werden	  gegeven:	  
18	  januari	   Geen	  presentatie	  
15	  februari:	   Update	  EPD	  (Koolman	  /	  Verstappen)	  
22	  maart:	   Geen	  presentatie	  
26	  april:	   Jaarrekening	  ASHA	  2016	  (Ponson-‐Wever)	  
24	  mei:	   Visiedocument	  MPP	  (Ponson-‐Wever)	  
	   Medicatieveiligheid	  (de	  Jong-‐Berger)	  
28	  juni:	   Indeling	  ver-‐/nieuwbouw	  (Hoogendam)	  
23	  augustus:	   Jaarverslag	  ASHA	  (Ponson-‐Wever)	  
20	  september:	  Medisch	  specialistische	  zorg	  (Fluent)	  
18	  oktober:	   Aanwezigheid	  ALV	  (Ponson-‐Wever)	  
15	  november:	  Presentatie	  AMS	  (de	  Kool)	  
13	  december:	  Website	  ASHA	  (Ponson-‐Wever)	  
	  
In	  2017	  werden	  2	  besluiten	  genomen	  door	  de	  ALV:	  

• Vakgroepreglement:	  vastgesteld	  15	  februari	  
• Profiel	  bestuursleden:	  vastgesteld	  15	  november	  

	  

Ver.	  Medisch	  Specialisten	  Aruba	  (VMSA)	  
Op	  29	  september	  vond	  overleg	  plaats	  van	  het	  
stafbestuur	  met	  het	  nieuwe	  bestuur	  van	  de	  VMSA,	  
bestaande	  uit	  de	  volgende	  leden:	  

• Randy	  Tromp,	  chirurg	  (voorzitter)	  
• Robert	  Dennert,	  cardioloog	  (secretaris)	  
• Marcel	  Meelis,	  neuroloog	  (penningmeester)	  
• Hunt	  Riley,	  plastisch	  chirurg	  (lid)	  
• John	  Kock,	  dermatoloog	  (lid)	  

Er	  werd	  gesproken	  over	  samenwerking,	  de	  
toelatingsovereenkomst	  en	  het	  medisch	  
beleidsplan.	  Ook	  werden	  de	  plannen	  van	  de	  VMSA	  
toegelicht.	  De	  notulen	  van	  het	  overleg	  werden	  naar	  
de	  RvB	  en	  de	  medische	  staf	  gestuurd.	  
	  
Specialist	  managers	  en	  vakgroepen	  
In	  2017	  vond	  overleg	  plaats	  van	  het	  stafbestuur	  
met	  de	  specialist	  managers	  en	  met	  enkele	  
commissies	  en	  vakgroepen.	  Met	  de	  vakgroepen	  is	  
onder	  andere	  gesproken	  over	  het	  visitatierapport,	  
vakgroep	  vorming	  en	  het	  medisch	  beleidsplan.	  	  
Van	  deze	  besprekingen	  werden	  notulen	  gemaakt.	  

• 1	  september:	   Specialist	  managers	  	  
• 3	  maart:	   Vakgroep	  Gynaecologie	  
• 3	  maart:	   Vakgroep	  Radiologie	  
• 28	  april:	   Vakgroep	  MDL	  

	  

Verbeterplannen	  HOH	  
In	  2017	  woonde	  de	  voorzitter	  van	  het	  stafbestuur	  
5x	  een	  vergadering	  bij	  met	  betrekking	  tot	  
verbeterplannen	  van	  het	  Dr.	  Horacio	  Oduber	  
Hospital.	  Alle	  lopende	  en	  toekomstige	  projecten	  
werden	  daarbij	  in	  detail	  besproken.	  Daarbij	  waren	  
aanwezig:	  Raad	  van	  Bestuur,	  clustermanagers,	  BIV,	  
automatisering,	  opleiding,	  human	  resources,	  
communicatie	  en	  overige	  leden	  van	  het	  
management	  team	  van	  het	  HOH.	  
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Algemene	  Ziektekosten	  Verzekering	  (AZV)	  
Op	  3	  februari	  vond	  overleg	  plaats	  tussen	  stafbestuur,	  
Raad	  van	  Bestuur	  HOH	  en	  het	  UO-‐AZV	  ten	  einde	  het	  
concept	  Visiedocument	  Manpowerplanning	  Medisch	  
Specialisten	  af	  te	  ronden.	  Van	  de	  AZV	  waren	  directeur	  
Anco	  Ringeling	  en	  Marc	  Yarzagaray	  aanwezig.	  
Op	  10	  maart	  2017	  werd	  het	  visiedocument	  
manpowerplanning	  ondertekend	  door	  stafbestuur,	  
Raad	  van	  bestuur	  en	  het	  UO-‐AZV	  (foto).	  Het	  
document	  is	  op	  20	  juni	  2017	  aangeboden	  aan	  de	  
Minister	  van	  Volksgezondheid,	  Alex	  Schwengle	  (foto).	  
	  
Minister	  van	  Volksgezondheid	  (MinVOS)	  
Op	  4	  april	  vond	  een	  spoedvergadering	  plaats	  tussen	  
stafbestuur,	  Raad	  van	  Bestuur,	  Raad	  van	  Toezicht	  en	  
de	  Minister	  van	  Volksgezondheid,	  Ouderenzorg	  en	  
Sport	  Alex	  Schwengle,	  betreffende	  de	  
voorraadproblemen	  van	  het	  laboratorium.	  
	  

Kennismakingsoverleg	  met	  nieuwe	  regering	  
Op	  8	  december	  vond	  een	  kennismakingsoverleg	  plaats	  
tussen	  het	  stafbestuur,	  de	  nieuwe	  Minister	  President	  
Eveline	  Wever-‐Croes	  en	  de	  nieuwe	  Minister	  van	  
Toerisme,	  Volksgezondheid	  en	  Sport	  (TVS)	  Dangui	  

Oduber	  (foto).	  Tevens	  werden	  diverse	  actuele	  
onderwerpen	  in	  de	  zorg	  besproken	  waaronder	  de	  
AruBIG,	  de	  manpowerplanning	  en	  de	  lange	  
wachttijden.	  De	  notulen	  van	  deze	  vergadering	  
werden	  naar	  de	  RvB	  en	  de	  medische	  staf	  gestuurd.	  
	  
Inspectie	  Volksgezondheid	  Aruba	  (IVA)	  
Op	  13	  oktober	  2017	  vond	  overleg	  plaats	  van	  het	  
stafbestuur	  met	  de	  nieuwe	  Inspectie	  van	  Aruba	  
(IVA),	  bestaande	  uit	  de	  volgende	  personen:	  

• Dorylee	  Lopez-‐Peña,	  Inspecteur	  Generaal	  
• Cheryl	  Rosa-‐Fingal,	  	  

Inspecteur	  Gezondheidszorg	  
• Michael	  van	  der	  Poel,	  	  

Adjunct	  Inspecteur	  Care	  and	  Cure	  
• Roselyne	  Angela,	  	  

Adjunct	  Inspecteur	  Geneesmiddelen	  
Er	  is	  gesproken	  over	  de	  rol	  van	  de	  Inspectie	  Zorg	  
en	  de	  Inspectie	  Geneesmiddelen,	  de	  werkwijze	  en	  
reikwijdte	  van	  de	  IVA,	  de	  invoering	  AruBIG	  en	  
registratie	  zorgverleners,	  de	  concept	  procedure	  
calamiteitenmelding	  en	  de	  samenwerking	  lokaal	  
en	  interinsulair.	  De	  notulen	  van	  deze	  vergadering	  
werden	  naar	  de	  RvB	  en	  de	  medische	  staf	  gestuurd.	  
	  

Aanbieden	  van	  Jaarverslag	  2016	  en	  Manpowerplanning	  door	  
stafbestuur	  aan	  RvB,	  AZV	  en	  MinVOS.	  

Het	  stafbestuur	  behartigt	  de	  professionele	  belangen	  van	  de	  leden	  in	  
vergaderingen	  met	  diverse	  interne	  en	  externe	  partijen.	  
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IT-‐roadmap	  bijeenkomst	  
Doel	  van	  deze	  bijeenkomsten	  is	  het	  ontwikkelen	  van	  
een	  brede	  gezamenlijke	  visie	  t.a.v	  	  informatisering	  in	  
de	  zorg	  en	  te	  komen	  tot	  een	  IT-‐roadmap.	  De	  
voorzitter	  van	  het	  stafbestuur	  nam	  deel	  aan	  de	  
vergaderingen	  van	  de	  IT-‐roadmap,	  namens	  de	  
medische	  staf	  tevens	  Arjen	  Hoogendam.	  Andere	  
deelnemers	  waren	  vertegenwoordigers	  van:	  AZV,	  
HOH,	  ImSan,	  HAVA,	  Botica’s	  en	  Laboratoria.	  In	  2017	  
hebben	  2	  IT-‐roadmap	  bijeenkomsten	  plaats	  
gevonden.	  Tijdens	  de	  1e	  bijeenkomst	  op	  16	  mei	  werd	  
gesproken	  over	  de	  koppeling	  van	  Promedico	  van	  de	  
huisartsen,	  met	  de	  informatie	  van	  de	  laboratoria	  en	  
Botica’s.	  In	  de	  2e	  bijeenkomst	  op	  22	  november	  werd	  
de	  informatievoorziening	  in	  de	  keten	  ouderenzorg	  
toegelicht.	  
	  
Interne	  en	  externe	  communicatie	  
Transparantie	  en	  open	  communicatie	  waren	  een	  van	  
de	  belangrijkste	  doelen	  van	  dit	  stafbestuur.	  
Mondelinge	  communicatie	  met	  de	  leden	  geschiedde	  
tijdens	  de	  maandelijkse	  ALV,	  elektronische	  
communicatie	  geschiedde	  middels	  email,	  de	  
besloten	  Facebook	  pagina	  en	  de	  shared	  folder	  van	  de	  
medische	  staf.	  	  

Op	  de	  besloten	  Facebook	  pagina	  van	  de	  ASHA	  
werden	  alle	  activiteiten	  van	  het	  stafbestuur	  
aangekondigd.	  Ook	  congressen	  en	  symposia,	  nieuwe	  
stafleden	  en	  ander	  nieuws	  werd	  aangekondigd.	  Het	  
aantal	  Facebook	  leden	  bleef	  in	  2017	  stabiel	  op	  60,	  
ruim	  60%	  van	  de	  medische	  staf.	  
	  
Jaarverslag	  ASHA	  2016	  
In	  2017	  werd	  door	  de	  leden	  van	  het	  stafbestuur,	  
met	  ondersteuning	  van	  Chantal	  Valize	  en	  Jessy	  Leon,	  
een	  jaarverslag	  van	  het	  jaar	  2016	  samengesteld.	  Op	  
25	  augustus	  werd	  het	  geprinte	  jaarverslag	  
aangeboden	  aan	  de	  RvB.	  Het	  werd	  digitaal	  verstuurd	  
naar	  de	  medische	  staf,	  de	  HAVA,	  de	  RvT,	  de	  AZV	  en	  
MinVOS.	  Tevens	  werd	  het	  geplaatst	  op	  de	  website	  
van	  het	  ziekenhuis.	  
	  
Website	  ASHA	  
In	  2017	  werd	  door	  het	  stafbestuur	  besloten	  een	  
website	  voor	  de	  ASHA	  te	  ontwikkelen,	  met	  als	  doel	  
betere	  communicatie	  en	  informatie	  naar	  zowel	  de	  
leden	  als	  naar	  het	  publiek.	  In	  december	  werd	  
Website	  Design	  Aruba	  hiervoor	  gecontracteerd	  door	  
het	  stafbestuur.	  Het	  streven	  is	  om	  de	  website	  in	  
2018	  te	  lanceren.	  

Overige	  activiteiten	  
Samenwerking	  en	  communicatie	  
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Sociale	  activiteiten	  vormen	  een	  belangrijk	  instrument	  om	  de	  cohesie	  
binnen	  de	  medische	  staf	  te	  behouden	  en	  te	  versterken.	  Het	  stafbestuur	  

organiseerde	  of	  was	  aanwezig	  bij	  de	  volgende	  activiteiten:	  

Nieuwjaarsborrel	  2017	  
Op	  13	  januari	  organiseerde	  het	  stafbestuur	  de	  
jaarlijkse	  Nieuwjaarsborrel	  bij	  Surfside	  Marina.	  
Dit	  jaar	  werd	  de	  borrel	  voor	  het	  eerst	  samen	  
met	  de	  huisartsen	  gegeven.	  Muzikale	  
ondersteuning	  werd	  verzorgd	  door	  Serghio	  
Jansen	  en	  zijn	  band.	  Ongeveer	  90	  genodigden	  	  
bezochten	  de	  zeer	  geslaagde	  avond,	  
waaronder	  30	  stafleden,	  16	  huisartsen	  en	  16	  
overige	  genodigden.	  Ook	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  
was	  aanwezig,	  daarnaast	  waren	  er	  enkele	  
zaalartsen,	  poortartsen	  en	  co-‐assistenten.	  	  
Er	  waren	  toespraken	  van	  Wicha	  Ponson-‐Wever	  
(voorzitter	  ASHA),	  Joaquin	  van	  Trigt	  (voorzitter	  
HAVA)	  en	  Ezzard	  Cilié	  (Raad	  van	  Bestuur).	  

Ladies	  Night	  Dinner	  
Op	  22	  november	  organiseerde	  het	  stafbestuur	  voor	  de	  
4e	  maal	  een	  “Ladies	  Night	  Dinner”	  speciaal	  voor	  
vrouwelijke	  stafleden	  bij	  restaurant	  Chicken	  and	  
Lobster,	  met	  als	  doel	  bevordering	  van	  de	  samenwerking	  
en	  support	  binnen	  deze	  groep	  stafleden,	  die	  nog	  altijd	  
een	  minderheid	  vormt	  van	  de	  medische	  staf.	  
	  
Kerstfeest	  Dr.	  Horacio	  Oduber	  Hospitaal	  
Op	  9	  december	  werd	  het	  jaarlijkse	  Kerstfeest	  
georganiseerd	  door	  het	  Dr.	  Horacio	  Oduber	  Hospitaal	  in	  
Renaissance	  Convention	  Center.	  Het	  stafbestuur	  was	  
hierbij	  ook	  aanwezig.	  Er	  waren	  tafels	  gereserveerd	  voor	  
de	  ongeveer	  20	  leden	  van	  de	  medische	  staf	  en	  hun	  
partners.	  

Nieuwjaarsborrel,	  Ladies	  Night	  Dinner	  en	  Kerstfeest	  HOH	  

Sociale	  activiteiten	  
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Verhuizing	  ziekenhuis	  
De	  verhuizing	  vormt	  een	  van	  de	  hoogtepunten	  van	  2017	  

New	  Bed	  Tower	  
Op	  31	  oktober	  verhuisden	  de	  eerste	  patiënten	  naar	  
de	  nieuwe	  beddentoren	  oftewel	  “New	  Bed	  Tower	  
(NBT)”.	  Nadat	  de	  patiënten	  fasegewijs	  zijn	  
overgebracht	  naar	  de	  nieuwe	  beddentoren	  zal	  in	  de	  
loop	  van	  2018	  gestart	  worden	  met	  de	  verbouw	  van	  
de	  bestaande	  beddentoren.	  	  

	  
31	  oktober:	  

Afdeling	  Niet	  Snijdend	  3	  >	  afdeling	  B3	  
3	  november:	  

Afdeling	  Snijdend	  3	  >	  afdeling	  B4	  
6	  november:	  

Kinderafdeling	  >	  Pediatrics/Neonatal	  B2	  
12	  november:	  

Spoed	  Eisende	  Hulp	  >	  Emergency	  Department	  B0	  
15	  november:	  

Kraam-‐	  en	  Verlosafdeling	  >	  Obstetrics/Maternity	  B1	  

Medical	  Office	  Building	  
Na	  de	  “groundbreaking”	  in	  2014	  werd	  gestart	  met	  
de	  ver-‐/nieuwbouw	  van	  het	  Dr.	  Horacio	  Oduber	  
Hospitaal.	  Gedurende	  de	  daaropvolgende	  jaren	  en	  
nog	  een	  groot	  deel	  van	  2017	  waren	  de	  
bouwwerkzaamheden	  in	  volle	  gang.	  Eind	  maart	  
verhuisden	  directieleden	  en	  beleidsmedewerkers	  
naar	  het	  “Medical	  Office	  Building	  (MOB)”,	  dat	  
tijdelijk	  voor	  administratie	  werd	  gebruikt.	  Op	  28	  
maart	  werd	  het	  MOB	  officieel	  geopend	  (foto).	  
	  
Nieuw	  Logo	  
In	  het	  kader	  van	  de	  naderende	  verhuizingen	  naar	  
de	  nieuwbouw	  werd	  door	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  
besloten	  een	  nieuw	  logo	  te	  laten	  ontwerpen,	  
welke	  paste	  bij	  de	  moderne	  nieuwe	  uitstraling	  van	  
het	  ziekenhuis.	  Op	  20	  september	  werd	  het	  nieuwe	  
logo	  officieel	  bekend	  gemaakt	  (foto).	  
	  

	  
4.	  	  Activiteiten	  medische	  staf	  



	   Asociacion	  di	  Specialista	  Hospital	  di	  Aruba	   	   	  	  	  	  	   	   Jaarverslag	  2017	   19	  

herregistratie	  als	  medisch	  specialist.	  Ook	  op	  Aruba	  
worden,	  op	  initiatief	  van	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  of	  de	  
vakgroep	  zelf,	  regelmatig	  visitaties	  verricht	  
teneinde	  de	  kwaliteit	  van	  de	  medisch	  
specialistische	  zorg	  te	  monitoren	  en	  zo	  nodig	  te	  
verbeteren.	  In	  2017	  werden	  op	  Aruba	  5	  
vakgroepen	  gevisiteerd.	  
	  

Sinds	  eind	  2015	  werd	  gestart	  met	  multidisciplinaire	  mortaliteit	  en	  morbiditeit	  besprekingen,	  ter	  lering	  en	  
verbetering	  van	  de	  patiëntenzorg,	  met	  als	  doel	  bevordering	  van	  foutloos	  werken	  in	  het	  Dr.	  Horacio	  Oduber	  
Hospitaal.	  In	  2017	  werden	  in	  totaal	  11	  M&M	  besprekingen	  georganiseerd,	  waarbij	  de	  diverse	  vakgroepen	  bij	  
toerbeurt	  een	  casus	  presenteerden:	  
	  

• 20	  januari	  2017:	  	   	   Rafael	  Gonzalez,	  neuroloog	  
• 23	  februari	  2017:	   	   Alexander	  van	  Straten,	  radioloog	  
• 23	  maart	  2017:	   	   Hunt	  Riley,	  plastisch	  chirurg	  
• 4	  mei	  2017:	   	   	   Thomas	  Mc	  Carthy,	  anesthesist	  
• 23	  mei	  2017:	   	   	   Robert	  Dennert,	  cardioloog	  
• 22	  juni	  2017:	   	   	   Alex	  Ponson,	  chirurg	  
• 24	  augustus	  2017:	   	   Gijsbertus	  Rodenburg,	  internist-‐infectioloog	  
• 21	  september	  2017:	  	   	   Sélène	  Kock,	  longarts	  
• 19	  oktober	  2017:	  	   	   Wicha	  Ponson,	  kinderarts	  
• 23	  november	  2017:	   	   Roel	  Jonkhoff,	  oncoloog-‐hematoloog	  
• 16	  december	  2017:	  	   	   Augustin	  Garcia,	  nefroloog	  

Visitaties	  

Mortaliteit	  en	  morbiditeit	  

Bevordering	  kwaliteit	  van	  de	  medisch	  specialistische	  zorg	  
	  

Overzicht	  visitaties	  2017	  
Vakgroep	   Datum	   Visitator	   Verslag	  
Interne	  Geneeskunde	   26	  januari	   Nederlandse	  Internisten	  Vereniging	  (NIV)	   9	  mei	  
Pathologie	   13-‐17	  februari	   Prof.	  M.	  van	  de	  Vijver,	  H.	  van	  Hulsteijn	   27	  april	  
Oogheelkunde	  (voorvisitatie)	   24-‐26	  april	   H.	  van	  Hulsteijn	   6	  mei	  
Radiologie	  (vervolgvisitatie)	   29-‐31	  mei	   C.	  van	  Kuijk	   31	  mei	  
Anesthesiologie	   17-‐20	  juli	   Prof.	  W.S.	  Schlack	   volgt	  

	  

Teneinde	  de	  kwaliteit	  van	  de	  specialistische	  zorg	  
te	  bevorderen	  en	  bewaken	  stellen	  de	  
Nederlandse	  beroepsverenigingen	  het	  verplicht	  
om	  eenmaal	  per	  5	  jaar	  een	  kwaliteitsvisitatie	  van	  
elke	  vakgroep	  te	  laten	  verrichten	  door	  de	  
beroepsvereniging,	  conform	  de	  richtlijnen	  van	  het	  
CBO.	  Deze	  visitaties	  zijn	  noodzakelijk	  voor	  de	  

M&M	  besprekingen	  
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Congres	  “Caribbean	  Active	  Aging	  Congress”	  
Datum:	  	   13	  en	  14	  oktober	  2017	  
Locatie:	  	   Cas	  di	  Cultura	  
Instanties:	   Fund.	  Movimiento	  Ta	  Bida	  (FMTB)	  
Organisator:	   Nienke	  Gonzalez,	  

ouderengeneeskundige	  

Symposium	  “4th	  Wound	  Care	  Symposium”	  
Datum:	  	   26	  en	  27	  oktober	  2017	  
Locatie:	   Renaissance	  Convention	  Center	  
Instanties:	   Dr.	  Horacio	  E.	  Oduber	  Hospital	  
Organisator:	   Yuri	  Casseres,	  chirurg	  

Congres	  “9th	  Dutch-‐Antillean-‐Surinam	  Clinic”	  
Datum:	   17	  en	  18	  november	  2017	  
Locatie:	   Alhambra	  Ballroom	  
Instanties:	   NASKHO	  
Organisator:	   Sandro	  Waterloo,	  internist	  

Lokale	  congressen	  en	  symposia	  vormen	  een	  
belangrijke	  bron	  van	  nascholing	  voor	  medisch	  
specialisten,	  maar	  ook	  voor	  huisartsen	  en	  andere	  
medewerkers	  in	  de	  gezondheidszorg.	  Er	  werden	  in	  
2017	  in	  totaal	  	  5	  congressen	  en	  symposia	  
georganiseerd	  met	  medewerking	  van	  stafleden:	  

Symposium	  “Neonatale	  gehoorscreening	  op	  Aruba”	  
Datum:	  	   17	  mei	  2017	  
Locatie:	  	   Casa	  del	  Mar	  
Instanties:	   FEPO	  
Organisator:	   Steve	  Cabenda,	  KNO-‐arts	  

Congres	  “2nd	  Health	  Care	  Conference	  Aruba	  (HCCA)”	  
Datum:	  	   2	  -‐	  4	  juni	  2017	  
Locatie:	   Renaissance	  Convention	  Center	  
Instanties:	   Ministerie	  VOS	  
Organisator:	   Alex	  Schwengle,	  longarts	  

Met	  medewerking	  van	  stafleden	  

Congressen	  en	  symposia	  

DAS	  Clinic	  17/18	  november	  
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De	  refereercommissie	  bestaat	  uit	  medisch	  
specialisten	  en	  huisartsen	  en	  organiseert	  enkele	  
malen	  per	  jaar	  een	  refereerochtend	  op	  zaterdag	  voor	  
specialisten	  en	  huisartsen	  met	  een	  specifiek	  thema.	  In	  
2017	  werden	  2	  refereerochtenden	  georganiseerd.	  

Do’s	  and	  don’t’s	  of	  DOACS	  
Datum:	   8	  april	  2017	  
Locatie:	   Holiday	  Inn	  
Organisator:	   Refereercommissie	  ASHA/HAVA	  
Sprekers:	   Sabine	  van	  der	  Wal	  (apotheker)	  

Roel	  Jonkhoff	  (oncoloog)	  
Robert	  Dennert	  (cardioloog)	  
Dirk	  Kuiken	  (orthopeed)	  
Arjen	  Hoogendam	  (internist)	  
Inge	  Berger-‐de	  Jong	  (apotheker)	  

Back	  to	  the	  bones	  
Datum:	   9	  september	  2017	  
Locatie:	   Holiday	  Inn	  Ballroom	  
Organisator:	   Refereercommissie	  ASHA/HAVA	  
Sprekers:	   Dirk	  Kuiken	  (orthopeed)	  

Francis	  de	  Windt	  (orthopeed)	  
Mijntje	  vd	  Oever	  (radioloog)	  
Jean	  Pierre	  Visser	  	  
(orthopedisch	  instrumentmaker)	  

In	  2017	  nam	  het	  stafbestuur	  het	  initiatief	  om	  het	  
aantal	  nascholingsmogelijkheden	  uit	  te	  breiden	  in	  de	  
vorm	  van	  2-‐maandelijkse	  refereeravonden	  voor	  
medisch	  specialisten,	  huisartsen	  en	  anderen.	  In	  2017	  
werden	  2	  refereeravonden	  georganiseerd.	  

(Pediatric)	  Early	  Warning	  Score	  (EWS	  /	  PEWS)	  
Datum:	  	   3	  oktober	  2017	  
Locatie:	   Stafkamer	  2e	  verdieping	  HOH	  
Organisator:	   Stafbestuur	  
Sprekers:	   Dave	  Laclé,	  ziekenhuisgeneeskundige	  

Louise	  Rafael-‐Croes,	  kinderarts	  
Anne-‐Mieke	  Oudshoorn,	  neonatoloog	  

Werkwijze	  Inspectie	  Volksgezondheid	  Aruba	  (IVA)	  
Datum:	  	   7	  november	  2018	  
Locatie:	   Casa	  del	  Mar	  
Organisator:	   Stafbestuur	  
Sprekers:	   Cheryl	  Roza-‐Fingal,	  	  

Inspecteur	  Gezondheidszorg	  

Refereeractiviteiten	  
Refereerochtenden	  en	  -‐avonden	  
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Onderwijs	  en	  opleiding	  
Sinds	  2005	  heeft	  het	  Dr.	  Horacio	  Oduber	  Hospitaal	  
een	  samenwerking	  met	  het	  VUmc	  voor	  de	  
opleiding	  van	  ongeveer	  25	  co-‐assistenten	  per	  jaar	  
op	  diverse	  afdelingen	  van	  het	  HOH.	  De	  co-‐
schappen	  die	  kunnen	  worden	  gelopen	  op	  Aruba	  
zijn:	  Interne	  Geneeskunde,	  Chirurgie,	  Gynaecologie	  
en	  Kindergeneeskunde.	  In	  2010	  werd	  de	  eerste	  
formele	  samenwerkingsovereenkomst	  2010-‐2015	  
getekend	  en	  in	  2015	  het	  Memorandum	  of	  
Understanding	  2015-‐2020.	  In	  november	  bracht	  de	  
opleidingscommissie	  van	  het	  HOH	  een	  bezoek	  aan	  
het	  VUmc	  in	  het	  kader	  van	  de	  samenwerking.	  

Verbetertrajecten	  Fluent	  
Op	  initiatief	  van	  de	  AZV	  werd	  in	  2017	  het	  bedrijf	  
Fluent	  ingeschakeld	  om	  interventies	  te	  
ondersteunen	  teneinde	  de	  groeiende	  zorgvraag	  op	  
Aruba	  op	  te	  vangen.	  De	  vakgroepen	  cardiologie,	  
interne	  en	  ouderengeneeskunde	  werkten	  mee	  aan	  
het	  ontwikkelen	  van	  interventies	  op	  het	  gebied	  
van	  chronisch	  hartfalen,	  diabeteszorg	  en	  
ambulante	  geriatrische	  zorg.	  Op	  20	  september	  
werd	  tijdens	  de	  ALV	  een	  presentatie	  gegeven	  over	  
de	  voortgang	  van	  het	  project.	  

Griepvaccinatie	  
In	  navolging	  op	  het	  succes	  van	  de	  griepvaccinatie	  
campagne	  in	  2016,	  heeft	  de	  influenza	  taskforce	  van	  
het	  ziekenhuis	  in	  oktober	  2017	  een	  aantal	  data	  
gepland	  waarop	  medewerkers	  van	  het	  ziekenhuis	  
gratis	  konden	  worden	  gevaccineerd.	  De	  opkomst	  
was	  goed,	  een	  groot	  aantal	  medewerkers	  hebben	  
de	  vaccinatie	  ontvangen.	  	  

Medische	  evacuatie	  uit	  Sint	  Maarten	  
Op	  6	  september	  richtte	  orkaan	  Irma	  grote	  schade	  
aan	  op	  het	  eiland	  Sint	  Maarten.	  Aan	  een	  verzoek	  
tot	  medische	  evacuatie	  van	  hemodialyse	  patiënten	  
uit	  Sint	  Maarten	  werd	  gehoor	  gegeven	  door	  de	  
vakgroep	  Nefrologie.	  Op	  8	  september	  werden	  62	  
dialyse	  patiënten	  uit	  Sint	  Maarten	  met	  militaire	  
vliegtuigen	  naar	  Aruba	  geëvacueerd	  (foto).	  
Coördinatie	  geschiedde	  door	  nefroloog	  Zaheeb	  
Choudhry.	  De	  patiënten	  werden	  opgevangen	  bij	  
familieleden	  of	  in	  het	  Holliday-‐Inn	  Hotel,	  enkele	  
patiënten	  werden	  opgenomen.	  De	  dialyse	  afdeling	  
paste	  haar	  rooster	  aan	  zodat	  de	  patiënten	  konden	  
worden	  gedialyseerd.	  Na	  herstel	  van	  de	  dialyse	  
afdeling	  op	  Sint	  Maarten	  werden	  de	  patiënten	  
geleidelijk	  gerepatrieerd.	  

Onderwijs,	  verbetertraject	  en	  maatschappelijke	  verantwoording	  

Overige	  activiteiten	  
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Anesthesiologie	  
De	  vakgroep	  anesthesiologie	  (Ike	  Posner)	  
ontwikkelde	  in	  2017	  een	  speciale	  website	  voor	  
“teach	  and	  test”,	  met	  mini	  quizzen:	  
https://sites.google.com/view/teachandtest/home	  
	  
Cardiologie	  
In	  2017	  heeft	  1	  van	  de	  cardiologen	  (Casper	  Laclé)	  een	  
aanvullende	  opleiding	  gevolgd	  in	  het	  AMC	  tot	  
interventiecardioloog,	  als	  voorbereiding	  op	  de	  
introductie	  van	  de	  interventiecardiologie	  op	  Aruba.	  
	  
Chirurgie	  
De	  vakgroep	  chirurgie	  introduceerde	  de	  “magnetic	  
sentinel	  lymph	  node	  biopsy”,	  waarmee	  de	  zorg	  voor	  
patiënten	  met	  mammacarcinoom	  kon	  worden	  
verbeterd.	  Ook	  werd	  in	  november	  een	  bezoek	  
gebracht	  aan	  de	  vakgroep	  chirurgie	  van	  het	  St.	  
Elisabeth	  Hospitaal	  te	  Curaçao	  om	  te	  praten	  over	  
samenwerking	  tussen	  beide	  vakgroepen.	  

Interne	  
In	  2017	  zijn	  de	  activiteiten	  van	  het	  antibiotica-‐
team	  en	  het	  stewardship-‐programma	  verder	  
uitgebreid	  met	  dagelijks	  actieve	  monitoring	  en	  
infectiologische	  consultatie.	  Ook	  is	  de	  
samenwerking	  tussen	  de	  infectiologen	  en	  het	  
microbiologisch	  lab	  significant	  verbeterd.	  Er	  werd	  
een	  volledig	  nieuw	  online	  antibioticaboekje	  
geschreven	  (aruba.swabid.nl),	  een	  primeur	  in	  het	  
Caribisch	  gebied.	  Vele	  protocollen	  werden	  
aangepast	  aan	  de	  locale	  resistentie	  problematiek	  
(MRSA	  en	  BRMO).	  HIV-‐zorg	  op	  Aruba	  werd	  
geprotocolleerd	  en	  geconfirmeerd	  aan	  de	  huidige	  
Amerikaanse	  en	  Europese	  richtlijnen,	  met	  
beschikbaarheid	  van	  single-‐tablet	  regimens.	  
Toegang	  tot	  HIV-‐testing	  werd	  verbeterd.	  Verder	  
werd	  de	  Dutch	  Caribbean	  Association	  of	  HIV-‐
treating	  physicians	  (DCAPH)	  opgericht	  om	  de	  HIV-‐
zorg	  in	  het	  Caribisch	  gebied	  verder	  te	  
optimaliseren.	  

Vakgroepen	  
Bijzondere	  prestaties	  	  

Kwaliteit	  van	  de	  medisch	  specialistische	  zorg	  staat	  voor	  elke	  vakgroep	  
hoog	  in	  het	  vaandel.	  Enkele	  vakgroepen	  verdienen	  een	  bijzondere	  

vermelding	  vanwege	  zorgvernieuwing	  of	  kwaliteitsverbetering	  in	  2017:	  
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zijn	  door	  de	  vakgroep	  alle	  patiënten	  bijgehouden	  
die	  besproken	  zijn	  op	  de	  oncologiebespreking.	  	  

Psychiatrie	  
In	  2017	  werd	  een	  nieuwe	  GGZ-‐organisatie	  met	  de	  
naam	  Fundacion	  Salud	  Mental	  Aruba	  (FSMA)	  
Respaldo	  opgericht,	  met	  als	  doel	  de	  versnippering	  
van	  de	  GGZ	  op	  Aruba	  tegen	  te	  gaan.	  De	  vakgroep	  
psychiatrie	  was	  hier	  nauw	  bij	  betrokken.	  Ook	  
werden	  een	  groot	  aantal	  vacatures	  voor	  o.a.	  
psychiaters	  uitgezet	  om	  de	  nieuwe	  organisatie	  te	  
bemannen.	  In	  augustus	  werd	  de	  vakgroep	  
aangevuld	  met	  een	  nieuwe	  kinderpsychiater	  (Paul	  
Reijnen).	  Vanaf	  2018	  vallen	  alle	  onderdelen	  van	  
de	  GGZ	  op	  Aruba,	  waaronder	  ook	  de	  psychiaters	  
en	  de	  PAAZ	  onder	  de	  nieuwe	  FSMA.	  	  
	  
Radiologie	  
Per	  november	  2017	  beschikt	  de	  afdeling	  
radiologie	  over	  een	  gloednieuwe	  1.5T	  MRI	  
scanner	  van	  Siemens.	  Dankzij	  deze	  nieuwe	  
scanner	  komen	  belangrijke	  nieuwe	  
scantechnieken	  beschikbaar	  voor	  Aruba,	  
waaronder	  cardiale	  beeldvorming,	  MRI	  prostaat	  
en	  MRI	  enteroclyse.	  De	  formatie	  van	  de	  vakgroep	  
is	  na	  vertrek	  van	  2	  radiologen	  uitgebreid	  met	  1	  
neuroradioloog	  en	  2	  interventieradiologen.	  In	  
2017	  is	  er	  goedkeuring	  gekomen	  voor	  de	  bouw	  
van	  een	  nieuwe	  angio-‐interventiekamer	  en	  een	  
dual-‐source	  CT	  scanner,	  beide	  van	  de	  firma	  
Siemens.	  Zowel	  de	  interventiekamer	  als	  de	  
nieuwe	  CT	  scanner	  zullen	  in	  de	  loop	  van	  2018	  
operationeel	  worden.	  
	  
Revalidatie	  
De	  vakgroep	  revalidatie	  startte	  in	  2017	  met	  een	  
multidisciplinair	  overleg	  “Kinderrevalidatie”,	  
samen	  met	  de	  kinderartsen	  en	  de	  rest	  van	  het	  
revalidatieteam,	  waarmee	  de	  zorg	  voor	  kinderen	  
met	  complexe	  problemen	  werd	  verbeterd.	  
	  
Chirurgie,	  oncologie,	  pathologie,	  urologie	  
Een	  afvaardiging	  van	  deze	  vakgroepen	  bezocht	  in	  
april	  2017	  het	  Miami	  Cancer	  Institute	  om	  te	  
praten	  over	  samenwerking	  voor	  de	  oncologie.	  

Kindergeneeskunde	  
In	  november	  2017	  werd	  de	  nieuwe	  afdeling	  “Neonatal”	  
uitgebreid	  met	  3	  nieuwe	  “Giraffe”	  couveuses	  van	  het	  
merk	  GE,	  2	  beademingsapparaten	  van	  het	  merk	  Servo,	  
en	  3	  nCPAP	  apparaten	  van	  het	  merk	  Acutronic	  Fabian.	  
Hierdoor	  werden	  de	  behandelingsmogelijkheden	  voor	  
zieke	  pasgeborenen	  verbeterd.	  Ook	  werd	  samen	  met	  
de	  nieuwe	  kinderpsychiater	  gestart	  met	  een	  wekelijkse	  
multidisciplinaire	  kinderpsychiatrie	  bespreking.	  
	  
Laboratorium	  
De	  vakgroep	  Laboratorium	  zorgde	  in	  2017	  voor	  
invoering	  van	  sneldiagnostiek	  naar	  MRSA,	  waardoor	  de	  
isolatietijd	  van	  patiënten	  op	  de	  afdeling	  aanzienlijk	  
beperkt	  kon	  worden.	  Ook	  werden	  e-‐swabs	  en	  PCR-‐
panels	  ingevoerd,	  waarmee	  de	  diagnostische	  
mogelijkheden	  voor	  patiënten	  met	  infectieziekten	  
werden	  verbeterd.	  Nieuw	  waren	  ook	  Adenovirus	  
antigeentest	  en	  Zika	  serologie.	  Het	  testpakket	  van	  de	  
volautomatische	  chemie	  analyzer	  werd	  uitgebreid	  met	  
LDL,	  neonatale	  bilirubine	  en	  anti-‐CCP.	  
	  
Nefrologie	  
De	  vakgroep	  nefrologie	  richtte	  in	  2017	  een	  officieel	  
aferese	  centrum	  op	  voor	  de	  klinische	  immunologie-‐
nefrologie	  &	  hematologie,	  dat	  fungeert	  als	  
verwijscentrum	  voor	  het	  Caribisch	  gebied.	  Ook	  werd	  
vanuit	  de	  klinische	  immunologie	  &	  nefrologie	  gestart	  
met	  een	  nauwe	  samenwerking	  met	  Bonaire.	  Daarnaast	  
werd	  een	  Urgent	  Start	  Peritoneaal	  Dialyse	  programma	  
opgezet,	  wat	  internationaal	  uniek	  is.	  Tenslotte	  werd	  
gestart	  met	  een	  Ontvangers	  en	  Donoren	  Polikliniek	  
gestart	  teneinde	  meer	  levende	  nier	  donoren	  &	  
ontvangers	  op	  een	  gestructureerde	  wijze	  te	  screenen	  in	  
nauwe	  samenwerking	  met	  het	  AMC	  Amsterdam.	  
	  
Oncologie	  
In	  2017	  is	  begonnen	  om	  nieuwe	  patiënten	  die	  
chemotherapie	  gaan	  krijgen	  gezamenlijk	  met	  de	  
oncologieverpleegkundige	  te	  zien,	  waardoor	  de	  
informatieoverdracht	  is	  verbeterd	  en	  de	  patiënt	  zich	  
opgevangen	  voelt	  in	  de	  moeilijke	  periode	  die	  ze	  
doormaken.	  Ook	  werd	  gestart	  met	  een	  verpleegkundig	  
spreekuur	  en	  vroegtijdige	  “self	  reporting”	  via	  email.	  	  
Bij	  het	  ontbreken	  van	  een	  nationale	  kankerregistratie	  
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Ziekenhuis	  Commissies	  
Naam	   Voorzitter	   Overige	  stafleden	  
Amputatie	  Commissie	   K.	  Bennett	   Y.	  Casseres	  
A-‐team	   J.	  de	  Kort	   G.	  Rodenburg,	  M.	  Visschers,	  K.	  Kelly,	  A.	  Rosingh,	  

L.	  Rafael-‐Croes,	  I.	  de	  Jong	  (tot	  nov),	  D.	  Laclé (nov)	  
Bloedtransfusie	  Commissie	   R.	  Jonkhoff	   A.	  Hoogendam,	  A.	  Duits	  
Bouw	  Commissie	   T.	  de	  Kool	   S.	  Wills,	  C.	  Laclé	  
Farmacotherapiecommissie	   I.	  de	  Jong	  (tot	  november)	   R.	  Dennert,	  D.	  Willemsen,	  L.	  Rafael-‐Croes,	  	  

R.	  Ramos,	  A.	  Ponson	  
Handenteam	  Commissie	   H.	  Riley	   K.	  Bennett,	  D.	  Kuiken,	  H.	  van	  Niel	  
HIV-‐team	   G.	  Rodenburg	   K.	  Kelly,	  J.	  de	  Kort,	  M.	  Visschers,	  I.	  de	  Jong	  (tot	  nov)	  
Huntu	  Miho	  Commissies	  (div)	   Geen	   K.	  Bennett,	  A.	  Hoogendam	  
Infectiecommissie	   A.	  Rosingh	  /	  M.	  Visschers	   R.	  Raven,	  L.	  Rafael-‐Croes,	  T.	  Peterson,	  J.	  de	  Kort,	  	  

R.	  Ramos/B.	  Croes,	  K.	  Kelly,	  I.	  de	  Jong	  
Investeringscommissie	   K.	  Bennett	   A.	  Hoogendam	  
Kindermishandeling	  Commissie	   L.	  Rafael-‐Croes	   A.	  Oudshoorn,	  P.	  Reijnen	  (aug.),	  D.	  Hiwat	  (dec.)	  
Klachten	  Commissie	   Confidentieel	   K.	  Bennett	  
Materiaalkeuze	  Commissie	   R.	  Croes	   B.	  Croes	  
Medicatieveiligheid	  Commissie	   R.	  Segers	  /	  M.	  Visschers	  	   E.	  Ruiz,	  D.	  Laclé	  
Medisch	  Ethische	  Commissie	   S.	  Waterloo	   R.	  Kock,	  N.	  Kingsale	  
MIP	  Commissie	   O.	  Rodriguez	   R.	  Raven,	  I.	  de	  Jong	  (tot	  nov)	  
OK	  Commissie	   P.	  Haimé	   W.	  Schairer,	  A.	  Ponson,	  H.	  van	  Niel	  
Oncologie	  Commissie	   R.	  Jonkhoff	   D.	  Daryanani,	  E.	  Ruiz,	  M.	  Lozano,	  	  

S.	  Wills,	  B.	  Latour,	  D.	  Willemsen	  
Onderwijs	  Commissie	   D.	  Daryanani	   A.	  Ponson,	  L.	  Rafael-‐Croes,	  A.	  Oudshoorn,	  	  

S.	  Waterloo,	  S.	  Althuisius,	  (I.	  Algera,	  huisarts)	  
Reanimatie	  Commissie	   M.	  Cobos	   O.	  Perez,	  L.	  Rafael-‐Croes,	  S.	  Fingal,	  B.	  Croes	  
Wetenschappelijke	  Commissie	   E.	  Weststrate	   Niet	  bekend	  
Zorgindeling	  Commissie	   I.	  Hartmans	   A.	  Hoogendam,	  R.	  Jonkhoff,	  S.	  Wills,	  H.	  van	  Niel,	  	  

B.	  Latour,	  A.	  Ponson	  

	  
Medische	  Staf	  Commissies	  

Naam	   Voorzitter	   Overige	  stafleden	  

Auditoren	  IFMS	   Geen	   K.	  Bennett,	  N.	  van	  Lindert,	  A.	  Ponson,	  S.	  Waterloo,	  	  
A.	  Oudshoorn,	  A.	  Hoogendam,	  W.	  Ponson-‐Wever,	  N.	  
Kingsale,	  A.	  van	  Straten,	  R.	  Kock,	  H.	  van	  Niel,	  	  
J.	  Petronilia,	  H.	  van	  Gaalen,	  S.	  Wills,	  D.	  Daryanani	  

Commissie	  Kwaliteit	   K.	  Bennett	   N.	  van	  Lindert,	  A.	  Ponson,	  E.	  Johanns,	  S.	  Waterloo	  
Refereer	  Commissie	   A.	  Oudshoorn	   M.	  Brouns	  (huisartsen	  D.	  Giel,	  I.	  Algera,	  K.	  Ramautar)	  

	  
Transmurale	  Commissies	  

Naam	   Voorzitter	   Overige	  stafleden	  
AGA	   	   J.	  Kock,	  E.	  Ruiz,	  Z.	  Choudhry	  
Commissie	  van	  10	   L.	  de	  Jong	   W.	  Ponson-‐Wever	  
Grensoverschrijdende	  Zorg	  (CGZ)	   R.	  Odijk	   D.	  Daryanani,	  J.	  Petronilia,	  S.	  Kock	  
Verloskundig	  Samenwerkings	  
Verband	  Aruba	  (VSVA)	  

S.	  Althuisius	   Gynaecologen,	  verloskundigen,	  kinderartsen,	  
zorg/clustermanagers	  

Zorginformatisering	  Platform	   I.	  Hüsken	   A.	  Hoogendam,	  W.	  Ponson-‐Wever	  

	  

Ziekenhuis-‐,	  medische	  staf-‐	  en	  transmurale	  commissies	  

Commissies	  
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In	  2017	  werden	  enkele	  belangrijke	  
documenten	  afgerond.	  

Vakgroepreglement	  
In	  2015	  werd	  gestart	  met	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  
algemeen	  vakgroepreglement	  voor	  de	  gehele	  medische	  staf.	  
In	  2017	  werd	  dit	  afgerond.	  Op	  10	  maart	  werd	  het	  
definitieve	  document	  ondertekend	  door	  stafbestuur	  en	  
Raad	  van	  Bestuur.	  Het	  doel	  van	  het	  vakgroepreglement	  is	  
verbetering	  van	  de	  organisatie	  en	  onderlinge	  samenwerking	  
binnen	  de	  30	  vakgroepen	  van	  het	  dr.	  Horacio	  Oduber	  
Hospital.	  In	  het	  algemeen	  deel	  van	  het	  vakgroepreglement	  
zijn	  algemene	  regels	  beschreven	  die	  voor	  alle	  vakgroepen	  
gelden	  wat	  betreft	  de	  inrichting	  en	  aansturing	  van	  de	  
vakgroep,	  alsmede	  de	  samenwerking	  tussen	  vakgroepen.	  In	  
het	  vakgroep	  specifieke	  deel	  (addendum)	  legt	  de	  vakgroep	  
vast	  welke	  afspraken	  concreet	  zijn	  gemaakt	  over	  de	  
aansturing	  en	  de	  taakverdeling	  binnen	  de	  vakgroep.	  	  
	  
Manpowerplanning	  Medisch	  Specialisten	  Aruba	  
Na	  een	  periode	  van	  2	  jaar	  van	  besprekingen	  en	  revisies	  
werd	  het	  “Visiedocument	  Manpowerplanning	  Medisch	  
Specialisten	  2016-‐2018”	  in	  2017	  afgerond	  en	  gepubliceerd	  
(zie	  ook	  hoofdstuk	  3).	  Dit	  document	  is	  tot	  stand	  gekomen	  
met	  input	  van	  alle	  bestaande	  vakgroepen	  van	  het	  Dr.	  
Horacio	  Oduber	  Hospital	  en	  levert	  een	  eenduidig	  en	  breed	  
gedragen	  manpowerplanning	  voor	  medisch	  specialisten	  op	  
Aruba.	  
	  
Profiel	  stafbestuursleden	  
Ten	  einde	  de	  kwaliteit	  en	  integriteit	  van	  het	  stafbestuur	  te	  
waarborgen	  heeft	  het	  stafbestuur	  in	  2017	  het	  Profiel	  
Stafbestuursleden	  opgesteld.	  Het	  document	  werd	  tijdens	  de	  
ALV	  van	  15	  november	  goedgekeurd	  en	  vastgesteld.	  
	  
Proces	  Werving	  en	  Selectie	  Medisch	  Specialisten	  
Het	  Proces	  Werving	  en	  Selectie	  Medisch	  Specialisten	  werd	  
in	  januari	  2016	  gepubliceerd.	  Dit	  document	  geeft	  richtlijnen	  
voor	  het	  doorlopen	  van	  een	  werving-‐	  en	  sollicitatieproces	  
van	  medisch	  specialisten	  in	  dienstverband.	  In	  2017	  werd	  het	  
document	  geëvalueerd	  en	  op	  enkele	  punten	  gereviseerd.	  

Afgeronde	  documenten	  

	  
4.	  Beleid	  en	  organisatie	  
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Arbeidsvoorwaarden	  Medisch	  Specialisten	  
In	  2015	  werd	  gestart	  met	  het	  opstellen	  van	  het	  
document	  Arbeidsvoorwaardenregeling	  Medisch	  
Specialisten	  Aruba	  (AMS-‐A),	  een	  Arubaanse	  versie	  
van	  de	  Nederlandse	  	  AMS.	  In	  2016	  werd	  het	  
document	  door	  een	  werkgroep	  bestaande	  uit	  
leden	  van	  het	  stafbestuur,	  raad	  van	  bestuur	  en	  
afdeling	  human	  resources,	  volledig	  doorgenomen	  
en	  aangepast.	  In	  2017	  werd	  het	  concept	  document	  
nogmaals	  gereviseerd.	  Het	  streven	  is	  het	  
document	  in	  2018	  af	  te	  ronden	  en	  de	  huidige	  
(verouderde)	  arbeidsovereenkomst	  te	  vervangen	  
door	  de	  AMS-‐A.	  

Samenwerkingsovereenkomst	  SB	  -‐	  RvB	  
Teneinde	  de	  samenwerking	  tussen	  stafbestuur	  en	  
Raad	  van	  Bestuur	  te	  verbeteren	  en	  formaliseren	  
werd	  in	  2015	  en	  2016	  gewerkt	  aan	  een	  nieuw	  
concept	  document	  “Samenwerkingsovereenkomst	  
Stafbestuur	  en	  Raad	  van	  Bestuur”.	  In	  2017	  werd	  
dit	  document	  onder	  leiding	  van	  gezondheidsjurist	  
prof.	  Joep	  Hubben	  gereviseerd.	  Het	  streven	  is	  om	  
dit	  document	  in	  2018	  af	  te	  ronden	  en	  te	  
formaliseren.	  

Medisch	  Beleidsplan	  HOH	  2017-‐2020	  
In	  augustus	  2016	  startte	  het	  stafbestuur	  met	  het	  
opstellen	  van	  een	  medisch	  beleidsplan	  voor	  de	  
medische	  staf,	  bestaande	  uit	  een	  algemeen	  en	  een	  
vakgroep	  specifiek	  gedeelte.	  Voor	  het	  algemeen	  
gedeelte	  werd	  informatie	  gebruikt	  uit	  eerdere	  
initiatieven	  van	  voorgaande	  jaren,	  zoals	  Huntu	  Miho,	  
Beleidsdag	  en	  Denktank	  Medische	  Staf.	  Tevens	  werd	  
in	  2017	  hierover	  overleg	  gevoerd	  met	  
beleidsmedewerker	  Chris	  Hubers.	  Voor	  het	  vakgroep	  
specifiek	  gedeelte	  werd	  input	  gevraagd	  aan	  alle	  
vakgroepen	  conform	  een	  vooraf	  opgesteld	  sjabloon.	  
Eind	  2017	  was	  input	  ontvangen	  van	  ongeveer	  90%	  
van	  de	  vakgroepen.	  Het	  streven	  is	  het	  medisch	  
beleidsplan	  in	  2018	  af	  te	  ronden	  en	  te	  formaliseren.	  	  

Toelatingsovereenkomst	  
In	  2017	  werd	  onder	  leiding	  van	  gezondheidsjurist	  
prof.	  Joep	  Hubben	  gestart	  met	  revisie	  van	  de	  
toelatingsovereenkomst	  voor	  vrijgevestigde	  medisch	  
specialisten.	  Het	  streven	  is	  om	  dit	  document	  in	  2018	  
af	  te	  ronden	  en	  de	  huidige	  (verouderde)	  
toelatingsovereenkomst	  te	  vervangen	  door	  de	  
nieuwe.	  

Lopende	  documenten	  
Documenten	  in	  afrondende	  fase	  

Enkele	  documenten	  verkeerden	  in	  2017	  in	  een	  vergevorderde	  fase.	  
Het	  streven	  is	  deze	  in	  2018	  af	  te	  ronden.	  
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hoge	  contributie	  inkomsten.	  Hierdoor	  was	  er	  
wederom	  een	  positief	  resultaat	  boekjaar	  en	  
nam	  het	  vermogen	  van	  de	  ASHA	  verder	  toe.	  De	  
contributie	  bedroeg	  in	  2017	  ongewijzigd	  AWG	  
250,-‐	  per	  jaar.	  	  

In	  2017	  namen	  de	  exploitatiekosten	  toe	  ten	  
opzichte	  van	  2016,	  mede	  door	  de	  kosten	  van	  de	  
gezamenlijke	  nieuwjaarsborrel	  met	  de	  HAVA	  en	  
de	  refereeravonden.	  De	  inkomsten	  namen	  
eveneens	  iets	  toe	  ten	  opzichte	  van	  2016,	  dankzij	  

6. Jaarrekening	  2017
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Na	  de	  bereikte	  mijlpalen	  in	  2017	  wachten	  in	  2018	  nog	  diverse	  
uitdagingen	  zoals	  de	  invoering	  van	  het	  EPD	  in	  de	  kliniek	  en	  de	  

polikliniek.	  Het	  stafbestuur	  heeft	  de	  volgende	  	  
ambities	  voor	  het	  komende	  jaar:	  

• Verbetering	  kwaliteit	  specialistische	  zorg
-‐	  uitbreiding	  nascholingsactiviteiten
-‐	  stimulering	  zorgvernieuwing	  door	  vakgroepen
-‐	  medewerking	  aan	  kwaliteitsprojecten	  zoals	  JCI
-‐	  stimuleren	  samenwerking	  en	  vakgroep	  vorming
-‐	  stimuleren	  richtlijnen	  en	  complicatieregistratie

• Afronding	  en	  invoering	  documenten
-‐	  medisch	  beleidsplan
-‐	  arbeidsvoorwaarden	  medisch	  specialisten
-‐	  samenwerkingsafspraken	  stafbestuur	  en	  RvB
-‐	  toelatingsovereenkomst	  medisch	  specialisten

• Ontwikkelen	  en	  revisie	  documenten
-‐	  plan	  voor	  invulling	  formatietekort	  specialisten
-‐	  voorstel	  voor	  managementtaken	  specialisten
-‐	  statuten	  van	  de	  ASHA

• Verdere	  professionalisering	  ASHA
-‐	  invullen	  vacature	  stafbestuur
-‐	  lanceren	  van	  eigen	  website
-‐	  beveiligde	  leden	  database
-‐	  automatisering	  contributiebetaling
-‐	  inhuren	  van	  externe	  expertise	  waar	  nodig

• Continueren	  lopende	  projecten
-‐	  vergaderingen	  met	  diverse	  instanties
-‐	  medewerking	  aan	  invoering	  EPD
-‐	  uitbreiding	  aantal	  IFMS-‐projecten

• Maatschappelijke	  verantwoording
-‐	  educatie	  en	  voorlichting	  bevolking
-‐	  participatie	  influenza	  vaccinatie	  campagne
-‐	  advies	  aan	  minister	  m.b.t.	  studenten	  in	  regio

7. Jaarplan	  2018
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