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VOORWOORD  

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de medische staf. In dit verslag vindt u een overzicht van de 

initiatieven en activiteiten van de medische staf in het jaar 2018 op het gebied van medisch beleid en de 

positionering van de medische staf in het Dr. Horacio Oduber Hospitaal te Aruba.  

In 2018 vorderden de verbouwings- en renovatiewerkzaamheden van het ziekenhuis gestaag. Er is gestart 

met de renovatie van het bestaande ziekenhuis. 

Het elektronisch patiëntendossier van Cerner ging live op de poliklinieken.  

Het Medisch Beleidsplan werd afgerond en geïntegreerd in het beleidsplan van het ziekenhuis. 

Het aantal stafleden is gestegen van 89 tot 95. Na het vertrek van 1 lid van het stafbestuur in oktober, 

bestond het stafbestuur de rest van 2018 uit 4 leden in plaats van 5. 

Ter bevordering van de kwaliteit van de zorg werd gestart met een programma voor management 

development waar 24 specialisten aan deelnemen en dat verspreid over een aantal bijeenkomsten zal 

doorlopen tot eind 2019. 

Tevens werd 6x een Mortaliteit en Morbiditeit bespreking gehouden en werd 1 vakgroep gevisiteerd. 

Daarnaast waren er refereerbijeenkomsten en congressen en symposia. 

Voor de totstandkoming van dit jaarverslag willen wij alle stafleden bedanken voor het leveren van input, 

Chantal Valize bedanken voor haar enorme inzet bij het verzamelen van de gegevens en het schrijven van 

dit jaarverslag. Jessy Leon willen we bedanken voor de lay-out. 

Wij wensen u veel leesplezier.  

Namens het bestuur van de medische staf, 

 

Nienke Gonzalez Diaz, interim voorzitter sinds oktober 2018 
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1.  ASOCIACION SPECIALISTA HOSPITAL DI ARUBA (ASHA) 

ALGEMEEN 

 

 

Het aantal leden van de medische staf steeg in 2018 en bestond op 31 december 2018 uit 96 stafleden: 32 

vrouwen (33%) en 64 mannen (67%). Er werkten 63 specialisten in loondienst van het dr. Horacio E. 

Oduber Hospitaal, 27 in vrije vestiging en 5 in loondienst van ImSan, 1 had nog geen contract. De 

gemiddelde leeftijd van de stafleden bedroeg 49 jaar, met een spreiding van 31 tot 67 jaar. De meest 

voorkomende leeftijdscategorie was 40-44 jaar, 56% was <50 jaar oud. Er waren 3 stafleden met een 

leeftijd >65 jaar. De stafleden waren gemiddeld 9 jaar werkzaam op Aruba, met een spreiding van 0 tot 34 

jaar, 44 stafleden waren <5 jaar werkzaam op Aruba, 61 stafleden <10 jaar. Van de 96 stafleden waren er 

73 (76%) opgeleid in Nederland, 20 (21%) in Zuid- en Noord Amerika en 3 (3%) in andere landen in 

Europa.  
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MUTATIES LEDENBESTAND 

Nieuwe stafleden in 2018 (15):  

 Hanna Lanting, ouderengeneeskundige 
(januari) 

 Roberto Weiser, neuroloog (januari) 

 Jacomien Aleman, ziekenhuisapotheker 
(februari) 

 Caroline Hoenders, orthopeed (maart) 

 Roberto Guinand, oogarts (maart) 

 Alex de Bruijn, psychiater (april) 

 Emile Keuter, neuroloog (april) 

 Rients Schootstra, apotheker (juni) 

 Caroline Becker, longarts (juli) 

 Chantal de Kort, anesthesist (september) 

 Francisco Franca, MDL arts (september) 

 Daphne Moreta, gynaecoloog 
(september) 

 Tom van Boxsel, radioloog (september) 

 Jacqueline Vulto, SEH-arts (november) 

 Majida Zidane, internist (november) 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrokken stafleden in 2018 (12): 

 Francis de Windt, orthopeed 

(pensionering, januari) 

 Stuart Wills, longarts (beëindiging 

contract, maart) 

 Arjen Hoogendam, internist (beëindiging 

contract, juli) 

 Rob van den Bos, radioloog 

(pensionering, juli) 

 Marleen Boerma, SEH-arts (beëindiging 

contract, juli) 

 Dennis Willemsen, oncoloog 

(beëindiging contract, augustus) 

 Yvette Willemsen, kaakchirurg 

(beëindiging contract, augustus) 

 Harry van Hulsteijn, internist 

(pensionering, augustus) 

 Alexander van Straten, radioloog 

(beëindiging contract, oktober) 

 Dennis Hiwat Mulder, SEH-arts 

(beëindiging contract, december) 

 Daniel Garcia Ceron, gynaecoloog 

(pensionering, december) 

 Carl Lew Jen Tai, apotheker (beëindiging 

contract, december)

 

Overleden gepensioneerd staflid in 2018 (1): 

 Robert Bryson, kinderarts 

 

Buitengewoon lid in 2018 (1): 

 Ashley Duits
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IN MEMORIAM 

 

Robert Bryson werd geboren op 23 oktober 1941 op Aruba. Hij studeerde Geneeskunde aan de Vrije 

Universiteit Brussel. Daar ontmoette hij ook zijn vrouw Christa, samen kregen ze een dochter (Charlene). 

Hij specialiseerde zich tot kinderarts in het Brooklyn Hospital, New York City. Vanaf 1 juni 1978 was hij 

werkzaam als kinderarts in het Dr. Horacio E. Oduber Hospital. Aanvankelijk had hij een solopraktijk, maar 

vanaf 2004 maakte hij deel uit van de vakgroep Kindergeneeskunde op de locatie naast Botica 

Eagle. Robert Bryson was een zeer aimabel persoon en een alom geliefde kinderarts, zowel bij zijn 

patiënten als bij verpleging en collega's. Als collega was hij altijd bereid te helpen. Ook na zijn pensioen 

kwam hij nog regelmatig op bezoek bij het personeel waarmee hij jarenlang had samengewerkt. Nadat hij 

met pensioen ging in 2006 organiseerde de vakgroep Kindergeneeskunde ter ere van hem het jaarlijkse Dr. 

Bryson symposium. Zijn hobby’s tennissen en dansen heeft hij nog lang na zijn pensioen beoefend. Hij 

was een gelovig man en stond altijd klaar voor zijn gezin. In 2016 verloor hij helaas zijn geliefde 

echtgenote Christa en werd kort daarna zelf ook ziek. Hij overleed na een langdurige opname op 3 januari 

2018, op de leeftijd van 76 jaar.  

  

 

 

 

 

 

Robert Bryson 

kinderarts 
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LEDENLIJST 2018 

 

 
Vakgroep Achternaam Initialen Roepnaam m/v Specialisme 

1 Anesthesiologie Alders D.E. Derwin m anesthesioloog 

2 Anesthesiologie Cadogan F.L. Farshia v anesthesioloog 

3 Anesthesiologie Gozlan C. Christophe m anesthesioloog 

4 Anesthesiologie Kort de C. Chantal v anesthesioloog 

5 Anesthesiologie Perez O. Ovidio m anesthesioloog 

6 Anesthesiologie Posner I. Ike m anesthesioloog 

7 Anesthesiologie Schairer W. Wolfgang m anesthesioloog 

8 Cardiologie Cheng J.D Johnny m cardioloog 

9 Cardiologie Dennert R.M. Robert m cardioloog 

10 Cardiologie Fingal S.J.J. Sandro m cardioloog 

11 Cardiologie Lacle C.F. Casper m cardioloog 

12 Chirurgie Casseres Y.A. Yuri m algemeen chirurg 

13 Chirurgie Cuba de J. Juan m algemeen chirurg 

14 Chirurgie Daryanani D. Deepu m oncologisch chirurg 

15 Chirurgie Peterson T.F. Tim m algemeen chirurg 

16 Chirurgie Ponson A.E. Alex m algemeen chirurg 

17 Chirurgie Tromp H.R. Randy m algemeen chirurg / traumatoloog 

18 Dermatologie Kock J. John m dermatoloog-venereoloog 

19 Dermatologie Lampe N.M. Nuris v dermatoloog 

20 Dermatologie Oduber C.E.U. Charlène v dermatoloog 

21 Farmacie Aleman J. Jacomien v ziekenhuisapotheker 

22 Farmacie Lew Jen Tai C.E.R. Carl m apotheker 

23 Farmacie Ruiz E.M. Ebby m ziekenhuisapotheker 

24 Farmacie Schootstra R. Rients m ziekenhuisapotheker 

25 Gynaecologie Althuisius S.M. Sietske v gynaecoloog 

26 Gynaecologie Bangma M. Meike v gynaecoloog 

27 Gynaecologie Garcia D.A. Alejandro m gynaecoloog 

28 Gynaecologie Ho-Kang-You F.W. Frank m gynaecoloog 

29 Gynaecologie Latour B.H.C. Babet v gynaecoloog 

30 Gynaecologie Moreta D. Daphne v gynaecoloog 

31 Intensive care Croes B.G. Benjamin m intensivist 

32 Intensive care Ramos R. Ruben m intensivist 

33 Interne Kelly K.L. Karina v internist 

34 Interne Kort de J.M.L Jaclyn v internist-infectioloog 

35 Interne Rodenburg G. Bert m internist-infectioloog 

36 Interne Visschers M.J.A. Maarten m internist-infectioloog 

37 Interne Waterloo S.R. Sandro m internist-ouderengeneeskunde 

38 Interne Zidane M. Majida v internist-vasculair geneeskundige 

39 Kindergeneeskunde Arends E. Eric m kinderarts 

40 Kindergeneeskunde Croes F.E. Franklin m kinderarts 

41 Kindergeneeskunde Oudshoorn A.J. Anne-Mieke v kinderarts-neonatoloog 

42 Kindergeneeskunde Ponson - Wever M.L.G. Wicha v kinderarts 

43 Kindergeneeskunde Rafael - Croes L.M.A. Louise v kinderarts 

44 Kindergeneeskunde Thorsen P. Patricia v kinderarts-neonatoloog 

45 KNO Cabenda S.I. Steve m KNO-arts / hoofdhalschirurg 

46 KNO Raven R.R. Richard m KNO-arts 

47 Laboratorium Brouns M. Montsy v klinisch chemicus 

48 Laboratorium Lozano M. F. Mallaki v patholoog 

49 Laboratorium Rosingh A.W. Andert m arts-microbioloog 
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50 Longgeneeskunde Becker C.M. Caroline v longarts 

51 Longgeneeskunde Kock S.M. Selene v longarts 

52 Longgeneeskunde Schwengle C.A. Alex m longarts 

53 MDL Caceres E.V. Edgar m MDL-arts 

54 MDL Franca F.C. Chris m MDL-arts 

55 MDL Jreige N. Natacha v MDL-arts 

56 Nefrologie Choudhry Z.A. Zaheeb m nefroloog / immunoloog 

57 Nefrologie Cuba M.A.. Mauro m nefroloog 

58 Nefrologie Garcia-Marquez A. Ali m nefroloog 

59 Nefrologie Garcia-Sanz A. Agustin m nefroloog 

60 Nefrologie Kock R.V. Romeo m nefroloog 

61 Neurochirurgie Laclé G. Gregory m neurochirurg 

62 Neurologie Keuter E.J.W. Emile m neuroloog 

63 Neurologie Meelis M.J.M. Marcel m neuroloog 

64 Neurologie Weiser R.W. Roberto m neuroloog 

65 Oncologie Jonkhoff A.R. Roel m hemato-oncoloog 

66 Oogheelkunde Guinand R.J. Roberto m Oogarts 

67 Oogheelkunde Jacobs B. Burton m Oogarts 

68 Oogheelkunde Lacle Z. Zuleyma v Oogarts 

70 Oogheelkunde Moreno V.F. Fernando m oogarts 

69 Oogheelkunde Slager P.J. Pieter m oogarts 

70 Orthopedie Haimé P.E. Patrick m orthopedisch chirurg 

71 Orthopedie Hoenders C.S.M. Caroline v kinder-orthopedisch chirurg 

72 Orthopedie Kuiken D.S. Dirk m orthopedisch chirurg / traumatoloog 

73 Orthopedie Soria L.D.V. Laura v orthopedisch chirurg 

74 Ouderengeneeskunde Gonzalez-Smits N.A.A. Nienke v ouderengeneeskundige 

75 Ouderengeneeskunde Johanns E. Earl m ouderengeneeskundige 

76 Ouderengeneeskunde Lanting J.M. Hanna v ouderengeneeskundige 

77 Plastische chirurgie Niel van H.T. Howard m plastisch chirurg 

78 Plastische chirurgie Riley A.H. Hunt m plastisch chirurg 

79 Psychiatrie Bruijn de A. Alex m psychiater 

80 Psychiatrie Coteau de P.A. Pamela v psychiater 

81 Psychiatrie Gaalen van H.A.E. Hendrikus m psychiater 

82 Psychiatrie Kingsale N.A. Nathalie v psychiater 

83 Psychiatrie Reijnen P.L.T. Paul m kinder- en jeugd psychiater 

84 Radiologie Boxsel T. Tom m radioloog 

85 Radiologie Lindert van N. Niels m radioloog 

86 Radiologie Oever van den M.L.P. Mijntje v interventie-radioloog 

87 Radiologie Posthuma B.J.M. Bart m interventie-radioloog 

88 Radiologie Thijssen A.S. Toon m radioloog 

89 Revalidatiegeneeskunde Bennett K.C.L.B. Kyle v revalidatie-arts 

90 SEH-geneeskunde Hiwat-Mulder D. Dennis m SEH-arts 

91 SEH-geneeskunde Vulto J. Jacqueline v SEH-arts 

92 Urologie Leong R.K. Randall m uroloog 

93 Urologie Petronilia J.J.P. Jason m uroloog 

94 Ziekenhuisgeneeskunde Jacobs S.S. Shailing v ziekenhuisarts 

95 Ziekenhuisgeneeskunde Laclé D.C.C. Dave m ziekenhuisarts 
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2.  STAFBESTUUR 

SAMENSTELLING STAFBESTUUR 

Op 1 januari 2018 bestond het stafbestuur uit de volgende personen: 

 Wicha Ponson-Wever, kinderarts (voorzitter) 

 Alexander van Straten, radioloog (vicevoorzitter en secretaris) 

 Romeo Kock, nefroloog (penningmeester) 

 Nienke Gonzalez, specialist ouderengeneeskunde (interim voorzitter) 

Eind februari trad Wicha Ponson-Wever uit het stafbestuur, na 3 jaar voorzitter te zijn geweest. 

Alexander van Straten werd in februari gekozen tot nieuwe voorzitter. Toen hij in oktober vertrok, is 

Nienke Gonzalez-Diaz interim voorzitter geworden. Babet Latour en Deepu Daryanani zijn in februari 

gekozen als nieuwe leden. Babet Latour heeft in oktober de functie van secretaris overgenomen. Het 

stafbestuur heeft de laatste maanden van 2018 uit 4 leden bestaan.  

 

 

v.l.n.r.: Deepu Daryanani, Nienke Gonzalez-Diaz, Romeo Kock, Chantal Valize en Babet Latour  
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TAAKVERDELING STAFBESTUURSLEDEN 

 

 
Wicha Ponson-Wever, voorzitter 

Kinderarts in HOH sinds 2003 

Stafbestuur februari 2015 – februari 2018 

 

- Leiding geven aan stafbestuur en vergaderingen 

- Aanspreekpunt intern/extern en officiële correspondentie 

- Aanspreekpunt EPD en automatisering 

 

 

Alexander van Straten, vice voorzitter en secretaris 

Radioloog in HOH sinds 2013 

Stafbestuur februari 2015 – oktober 2018 

 

- Vervangen voorzitter bij afwezigheid 

- Advisering aan RvB over waarnemend specialisten > 65 jr 

 

 

Nienke Gonzalez-Diaz, interim voorzitter sinds oktober 2018 

Ouderengeneeskundige in SABA sinds 2011 

Stafbestuur sinds november 2016 

 

- Leiding geven aan stafbestuur en vergaderingen 

- Aanspreekpunt intern/extern en officiële correspondentie 

 

 

Babet Latour, secretaris 

Gynaecoloog in HOH sinds 2015 

Stafbestuur sinds februari 2018 

 

- Sollicitatiegesprekken 

- Beheer emailverkeer via secretaris.medischestafhoh@gmail.com  

  

 

 

Deepu Daryanani, bestuurslid 

Oncologisch chirurg verbonden aan HOH sinds 2008 

Stafbestuur sinds februari 2018 

 

- Sollicitatiegesprekken 

- Commissie ARUBIG 
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Romeo Kock, penningmeester 

Internist in HOH sinds 2003 

Stafbestuur sinds november 2016 

 

- Beheer rekening medische staf 

- Contributie Medische Staf 

- Commissie Bouw en Zorgindeling 

 

Chantal Valize, beleidsmedewerker medisch stafbestuur 

Beleidsmedewerker in HOH sinds 1997 

Sinds augustus 2012 werkzaam voor het stafbestuur 

 

- Beheer stafkamer en email secretaris.medischestafhoh@gmail.com 

- Voorbereiden, agenda en notulen vergaderingen 

- Introductie nieuwe medisch specialisten 

- Coördineren IFMS-trajecten 

- Deelname aan commissies en projecten 

 

TAKEN, MISSIE EN VISIE STAFBESTUUR 

Het stafbestuur vertegenwoordigt de medische staf en is belast met het besturen van de vereniging 

medische staf of 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. 

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 

aa 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.  
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HISTORIE STAFBESTUUR 

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 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.  

 

Historisch overzicht stafbesturen 

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 

2017 Wicha Ponson-Wever Alexander van Straten, Nienke Gonzalez, Romeo Kock 

2018 
Wicha Ponson (tot 

maart) 

Alexander van Straten 

(maart-oktober) 

Nienke GonzalezDiaz 

(interim voorzitter 

vanaf oktober) 

Alexander van Straten, Nienke Gonzalez, Romeo Kock, Babet Latour, Deepu 

Daryanani 
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3.  ACTIVITEITEN STAFBESTUUR 

VERGADERINGEN MET EXTERNE/INTERNE INSTANTIES 

Het stafbestuur vergaderde zoals gebruikelijk 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 maart, juli en december, 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 de Raad van Toezicht, het Medisch 

Tuchtcollege, de Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA), de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) en 

Respaldo. Tevens vonden enkele besprekingen plaats met vakgroepen, specialist managers en individuele 

stafleden. 

RAAD VAN BESTUUR (RVB) 

De Raad van Bestuur van het Dr. Horacio Oduber Hospitaal bestond uit de heren Ezzard Cilié, directeur 

zorg) en Theo de Kool directeur financiën (tot december). 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 de 2-wekelijkse 

vergaderingen van de RvB bij als toehoorder.  

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 

De ALV’s bestonden 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, de overname van het laboratorium, 

het EPD en andere relevante zaken. Tijdens het besloten deel werden de leden geïnformeerd over de 

activiteiten van het stafbestuur, daarnaast werden specifieke onderwerpen besproken. De volgende 

presentaties werden gegeven: 

24 januari: Jaarrekening HOH 2016 (Theo de Kool) 

23 mei:  Jaarrekening ASHA 2017 (Romeo Kock) 

21 november: Presentatie invoering Electronisch Patiënt Dossier (EPD) (Marilu Koolman) 

ALGEMENE ZIEKTEKOSTEN VERZEKERING (AZV)  

In oktober 2018 vond overleg plaats tussen stafbestuur en het UO-AZV. Het doel was met name 

wederzijdse kennismaking aangezien binnen de AZV een nieuwe directeur en een nieuwe chief medical 

officer zijn aangesteld. Van de AZV waren daarbij aanwezig: 

 Ruben Goedhoop, directeur/CEO UO-AZV 

 Joost Samuels, chief medical officer 

INSPECTIE VOLKSGEZONDHEID ARUBA (IVA)  

In 2018 heeft het stafbestuur regelmatig overleg gehad met de Inspectie van Aruba (IVA). Het overleg 

vond plaats met de Inspecteur Generaal Dorylee Lopez-Penha, de Inspecteur Gezondheidszorg, C. Rosa-

Fingal en met de Adjunct Inspecteur Care and Cure, M. van der Poel. 

Aanleiding van het overleg was de verplichting vanuit de IVA dat alle zorgaanbieders voorzien moeten 

zijn van een klachtenregeling die schriftelijk moet zijn vastgelegd. Daarnaast dienen de zorgaanbieders 

jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag op te stellen.  
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SOCIALE ACTIVITEITEN 

Sociale activiteiten vormen een belangrijk instrument om de cohesie binnen de medische staf te 

behouden en te versterken. Ze bieden de mogelijkheid voor informele ontmoetingen tussen stafleden en 

zijn daardoor van groot belang voor het werkplezier en de intercollegiale communicatie. Het stafbestuur 

organiseerde of was aanwezig bij de volgende activiteiten: 

NIEUWJAARSBORREL  

Op 12 januari organiseerde het stafbestuur de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel, wederom bij Surfside Marina 

en wederom samen met de huisartsen. Muzikale ondersteuning werd verzorgd door Serghio Jansen en 

zijn band. De avond was zeer geslaagd. Er waren 86 aanwezigen, onder wie 30 stafleden, 19 huisartsen 

en 10 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsborrel bij Surfside Marina op 12 januari 2018 

HVT GAMES  

HVT staat voor Hulp Verleners Team. Ieder jaar wordt 

zoals gebruikelijk de HVT week afgesloten met de HVT 

games. Ieder jaar is er kritiek dat hier te weinig 

medisch specialisten in participeren.  

In 2018 heeft er wel een team van medisch 

specialisten mee gedaan met als naam “HOH dream 

team. KEEP CALM and trust your Doctor”. Zij 

behaalden de 2e plaats. Het team van de zaalartsen is 

op de 1e plaats geëindigd.  
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LADIES NIGHT DINNER  

Op 25 oktober organiseerde het stafbestuur voor de 5e maal een “Ladies Night Dinner” voor vrouwelijke 

stafleden bij restaurant Terrazza Italiana met als doel bevordering van de samenwerking en support 

binnen deze groep stafleden.  

 
Ladies Night Dinner bij Terrazza Italiana op 25 oktober 2018 

 

KERSTFEEST DR. HORACIO E. ODUBER HOSPITAL  

 

Op 8 december werd het jaarlijkse Kerstfeest georganiseerd door het Dr. Horacio Oduber Hospitaal in 

Renaissance Convention Center. Het stafbestuur en een aantal stafleden waren hierbij aanwezig. Er 

waren enkele tafels gereserveerd voor de leden van de medische staf en hun partners.  

AFSCHEID STAFLEDEN 

Op 27 juni was er een afscheidsborrel voor een drietal specialisten: voor internist/specialist manager 

Arjen Hoogendam, voor radioloog Rob van den Bos en voor oncoloog Dennis Willemsen. Enkele leden 

van het stafbestuur en diverse stafleden waren daarbij aanwezig. 
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INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE 

Transparantie en open communicatie zijn een van de belangrijkste doelen van dit stafbestuur. 

Mondelinge communicatie met de leden geschiedde tijdens de maandelijkse algemene 

ledenvergaderingen en elektronische communicatie geschiedde middels email, de besloten Facebook 

pagina en de shared folder van de medische staf.  

Bij belangrijke gebeurtenissen van de stafleden, heeft het stafbestuur op tastbare wijze laten weten te 

delen in de vreugde of het verdriet.  

BESLOTEN FACEBOOK PAGINA  

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. Twee derde van de 

stafleden is lid van de Facebook pagina van de ASHA. 

 

WEBSITE ASHA 

In 2018 is de website voor ASHA gelanceerd. Het doel van de website is om voor zowel stafleden als het 

publiek informatie aan te bieden over de medische staf, de vakgroepen daarbinnen en haar activiteiten. 

Stafleden kunnen inloggen in de website waarmee ze toegang hebben tot meer informatie. 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.ashaaruba.org 

 

 

Homepage website ASHA  

http://www.ashaaruba.org/
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4.  ACTIVITEITEN MEDISCHE STAF 

 

ELEKTRONISCH PATIËNTEN DOSSIER (EPD) 

In 2015 werd gestart met het project voor invoering van het EPD van Cerner. De activiteiten werden in de 

jaren daarna gecontinueerd. Vanaf juni 2018 zijn 4 poli’s gestart met het EPD. In de maanden daarna zijn 

telkens nieuwe poli’s toegevoegd. Het streven is om in januari 2019 volledig live te gaan voor het 

klinische deel. 

Het stafbestuur en de rest van de medische staf zijn steeds nauw betrokken bij het project. Medisch 

specialisten namen deel in stuurgroepen en diverse commissies binnen het project.  

 

Physician Work Group 

Vakgroep Contactpersoon Vakgroep Contactpersoon 

Anesthesiologie Wolfgang Schairer Longgeneeskunde Selène Kock 

Cardiologie Robert Dennert MDL Natacha Jreige 

Chirurgie Deepu Daryanani Nefrologie Romeo Kock 

Farmacie Ebby Ruiz Neurologie Emile Keuter 

Gynaecologie Babet Latour Oncologie Roel Jonkhoff 

Intensive Care Ruben Ramos Orthopedie Patrick Haimé 

Interne 
Arjen Hoogendam/ 

Sandro Waterloo Psychiatrie Nathalie Kingsale 

Kindergeneeskunde Wicha Ponson-Wever Urologie Jason Petronilia 

KNO Richard Raven   

   

INDIVIDUEEL FUNCTIONEREN MEDISCH SPECIALISTEN (IFMS) 

Sinds enkele jaren wordt gewerkt met het IFMS systeem voor de medisch specialisten op Aruba. Steeds 

meer specialisten nemen deel. Medisch specialisten voeren onderling evaluatiegesprekken waarin wordt 

gepraat over het functioneren. Het is geen beoordelingsgesprek. Samen met de collega (auditor) wordt 

vastgesteld welke stappen (nog) moeten worden ondernomen om de gewenste doelen te bereiken. De 

spiegelende manier van communiceren is belangrijk: het is een constructief en toekomstgericht 

evaluatiegesprek. 

BOUW NIEUWE ZIEKENHUIS/ RENOVATIE 

 
Na de verhuizing van de zorgafdelingen naar de nieuwe toren, Toren B is de westelijke vleugel in de 
betsaande toren (EBT west-wing) in het eerste kwartaal van 2018 aan SOGA overgedragen voor renovatie. 
De eerste aanzet van de bouwplannen is om de EBT west-wing in het voorjaar van 2019 op te leveren. 
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Eind 2018 is een start gemaakt met de detaillering van het ontwerp en de inrichting van de Acute Dialyse 
in samenwerking met de afdeling, Nefrologen, Bouwcommissie en SOGA. De Acute Dialyse Afdeling zal 
op de 5e verdieping van de nieuwe toren, naast de ICU, gebouwd worden. Oplevering wordt geschat op 
eind 2019. 
 
Eind 2018 sluiten we af in de volle verwachting met de oplevering van fase 1 van het nieuwe 
Laboratorium die begin 2019 gepland staat. Tevens zullen de bouwwerkzaamheden van fase 1 van het 
OK-project gestart worden. 
 

VISITATIES 

Teneinde de kwaliteit van de specialistische zorg te bevorderen en bewaken is het in Nederland verplicht 

om eenmaal per 5 jaar een kwaliteitsvisitatie van elke vakgroep te laten verrichten door de 

beroepsvereniging, conform de richtlijnen van het CBO. Ook zijn deze visitaties noodzakelijk voor de 

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 2018 werd 1 vakgroep gevisiteerd: 

VAKGROEP KINDERGENEESKUNDE 

 

Datum:  15-17 oktober 2018 

Visitator: Gert van Enk 

Verslag:  oktober 2018 

 

CONGRESSEN EN SYMPOSIA 

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 2018 in totaal 4 

congressen en symposia georganiseerd met medewerking van stafleden: 

CONGRES GEZONDHEIDSRECHT VOOR ARTSEN 

 

Datum: 16 en 17 februari 

Lokatie: Renaissance Convention Center 

Instanties: Hospitaal Aruba en Prof. mr. J. Hubben, hoogleraar 

Gezondheidsrecht en Prof. Dr. R. Gans, hoogleraar/opleider UMC 

Groningen 

Organisator: Dr. Horacio E. Hospitaal Aruba 

 

CONGRES KINDERMISHANDELING “BREAK THE SILENCE”  

 

Datum: 19 en 20 oktober 

Lokatie: Renaissance Convention Center 

Instanties: Hospitaal Aruba en Naskho 

Organisator: Commissie Kindermishandeling Hospitaal 
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MINI STROKE CONGRES 

 

Datum: 27 oktober 

Lokatie: Occasions by Birthdays and more 

Organisator: Fundacion Cerebro Vascular Accident Aruba 

 

CONGRES “10TH DUTCH-ANTILLEAN-SURNAM CLINIC”  

Datum: 23 en 24 november  

Lokatie: Alhambra Ballroom 

Instanties: NASKHO  

Organisator: Maarten Visschers, internist-

infectioloog en Sandro Waterloo, internist-geriater 

 

 

 

 

 

REFEREEROCHTENDEN 

De refereercommissie bestaat uit medisch specialisten en huisartsen en organiseert enkele malen per 

jaar op zaterdag een refereeravond of -ochtend voor specialisten en huisartsen met een specifiek thema. 

De refereercommissie met leden van de medische staf en van de HuisArtsen Vereniging Aruba (HAVA) 

heeft 2 refereerochtenden georganiseerd. Daarnaast hebben enkele vakgroepen refereeravonden 

georganiseerd. In totaal zijn er 6 refereerbijeenkomsten geweest. 

TO PEE OR NOT TO PEE 

Datum:  24 maart  

Lokatie:  Holiday Inn Ballroom 

Organisator: Refereercommissie ASHA/HAVA 

Sprekers: Randall Leong (uroloog), Jason Petronilia (uroloog), Wicha Ponson-Wever (kinderarts), 

Zaheeb Choudhry (internist-nefroloog) en S. Bitorina (fysiotherapeut) 

 

TROPISCHE ZIEKTEN EN VACCINATIES: DON’T LET THE BUG BITE 

Datum: 29 september 

Lokatie: Holiday Inn Ballroom 

Organisator: Refereercommissie ASHA/HAVA 

Sprekers: Maarten Visschers (internist-infectioloog), Andert Rosingh (medisch microbioloog), Babet 

Latour (gynaecoloog), Patricia Thorsen (kinderarts-neonatoloog), Bert Rodenburg 

(internist-infectioloog), Koolman (hoofd Directie VolksGezondheid) 
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SCHISIS BIJ KINDEREN 

 

Datum: 26 april  

Lokatie: Aula Universidad di Aruba 

Organisator: Schisteam Aruba en UMC Radboud Nijmegen 

Sprekers: Wicha Ponson-Wever (kinderarts), Marjan Kloen (verpleegkundig schisisconsulent), 

Marloes Nienhuijs (MKA-chirurg), Veronique Borstlap (orthodontist) 

HART OP 1 

 

Datum: 7 augustus  

Lokatie: Leslokaal Hospitaal 

Organisator: Vakgroep Cardiologie 

Sprekers: Prof. dr. J.J. Piek (Amsterdam UMC) 

 

REFEREERAVONDEN 

In 2018 heeft het stafbestuur 2 geaccrediteerde refereerbijeenkomsten georganiseerd.  

 

RAMPENPLANNEN IN DE GENEESKUNDE 

 

Datum:   17 januari  

Lokatie:  Casa del Mar 

Organisator:  Stafbestuur ASHA 

Sprekers: Milka Wernet (hoofd beveiliging Hospitaal), Rino Hermans (directeur rampenbestrijding 

Aruba), Zaheeb Choudhry (internist- nefroloog) 

FORENSISCHE POST MORTEM DIAGNOSTIEK 

 

Datum:  7 maart  

Lokatie:  Casa del Mar 

Organisator: Stafbestuur ASHA  

Sprekers:  Alexander van Straten (radioloog), Mallaki Lozano (patholoog anatoom),  

Dorien Kardol (officier van justitie) 
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MORTALITEIT EN MORBIDITEIT BESPREKINGEN 

Sinds eind 2015 werd gestart met deze multidisciplinaire besprekingen, ter lering en verbetering van de 

patiëntenzorg, met als doel foutloos werken in het Dr. Horacio Oduber Hospitaal te bevorderen. In 2018 

werden in totaal 6 M&M besprekingen georganiseerd, waarbij diverse vakgroepen bij toerbeurt een 

casus presenteerden: 

 23 januari 2018 :   M. Bangma, gynaecoloog 

 22 februari 2018:  M. Mensing, psychiater 

 19 april 2018:   E. Caceres, MDL arts 

 24 mei 2018:   E. Keuter, neuroloog 

 21 juni 2018:   M. Boerma, SEH-arts 

 22 november 2018:  S. Kock, longgeneeskundige 

 

ONDERWIJS EN OPLEIDING 

Sinds 2005 heeft het Dr. Horacio Oduber Hospitaal een samenwerking met de VUmc academie voor de 

opleiding van ongeveer 74 co-assistenten per jaar op diverse afdelingen van het HOH. De co-schappen 

die kunnen worden gelopen op Aruba zijn: Interne Geneeskunde, Heelkunde, Gynaecologie, 

Kindergeneeskunde en Neurologie. In 2010 werd de eerste formele samenwerkingsovereenkomst 2010-

2015 getekend en in 2015 het Memorandum of Understanding 2015-2020. De samenwerking werd ook 

in 2018 gecontinueerd. 

Jaarlijks wordt er een addendum opgemaakt waar de nieuw gemaakte afspraken in verwerkt worden. De 

Onderwijs commissie is hierin richtinggevend. Om de kwaliteit en verantwoording van deze coschappen 

te kunnen garanderen is er al 2 keer een uitgebreide visitatie geweest binnen de vakgroepen en het HOH 

door de VUmc academie. 
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VAKGROEPEN 

Kwaliteit van specialistische zorg stond voor elke vakgroep wederom hoog in het vaandel. Enkele 

vakgroepen verdienen een bijzondere vermelding vanwege zorgvernieuwing of verbetering van de 

kwaliteit van zorg in 2018. 

GYNAECOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat gynaecoloog Alejandro Daniel Garcia Ceron eind september 2018 met pensioen is gegaan hebben 

gynaecologen Daphne Gosseling-Moreta en Alejandro Garcia jr. de vakgroep gynaecologie aangevuld. De 

vakgroep is hiermee uitgebreid naar 6 gynaecologen.  

Beide gynaecologen hebben een differentiatie binnen de prenatale diagnostiek en zijn een zeer 

waardevolle aanvulling.  

In september 2018 hebben de gynaecologen en zogenoemde trainingsweek georganiseerd voor de 

afdeling maternity and obstetrics “OB nurse at your Cervix”. Doel van deze week was om klinische lessen, 

training on the job en handelen in acute situaties te oefenen om zo de zorg voor zwangeren en 

kraamvrouwen te optimaliseren.  

Niet alleen alle gynaecologen maar ook verschillende kinderartsen en verpleegkundigen hebben zich 

ingezet om in totaal 9 verschillende trainingen, meerdere malen per dag te geven.   

De week was in opzet bedoeld als training voor de verpleegkundigen en kraamverzorgenden van de 

afdeling O&M. Uiteindelijk zijn de verschillende trainingen ook bezocht door verloskundigen, 

coassistenten, verpleegkundigen van de kinderafdeling en kinderartsen. In totaal hebben 60 personen 

hieraan meegedaan. 

INTERNE  

In 2018 is het nieuwe antibiotca boekje on line beschikbaar gesteld. Hiermee zijn de actuele antibiotica 

richtlijnen beschikbaar voor het personeel van het ziekenhuis. 

Eind 2018 is een lang bestaande vacature ingevuld met een nieuwe collega, een internist met specifieke 

kennis van de vasculaire geneeskunde.  

In november werd de zeer succesvolle DAS-clinic (Dutch Antillian Surinam) wederom georganiseerd. Dit 

keer met een opkomst van 140 personen en waarbij de ASHA ook gesponsord heeft.   

Wie meer informatie wil, kan kijken op https://dascliniccaribbean.weebly.com/ 

  

https://dascliniccaribbean.weebly.com/
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KINDERGENEESKUNDE 

Kinderarts Louise Rafael-Croes was in maart 2018 aanwezig als afgevaardigde van het Dr. Horacio Oduber 

Hospitaal op het koninkrijks congres over huiselijk geweld “Niet Meer, No Mas, No More” en werd zij 

uitgenodigd door Unesco als afgevaardigde van het Dr. Horacio Oduber Hospitaal voor de inventarisatie 

van het Nationaal Sociaal Crisisplan. Ook was zij actief betrokken bij de organisatie van de “Conferentie 

Kindermishandeling" in oktober 2018 (zie foto), met als doel het bewustzijn voor kindermishandeling op 

Aruba te vergroten. In november werd zij door het tijdschrift “Focus Aruba” benoemd tot “personahe 

exepcional” (exceptioneel persoon) vanwege haar activiteiten op het gebied van preventie 

kindermishandeling. 

In april 2018 werd het 4e bezoek Schisisteam UMCN georganiseerd door kinderarts Wicha Ponson-

Wever, waardoor 35 kinderen met schisis op Aruba konden worden gecontroleerd en 2 patiënten op 

Aruba konden worden geopereerd. Ook werd een refereeravond “Schisis bij kinderen” georganiseerd (zie 

bijlage). 

In mei 2018 werd behandeling met insulinepomp bij kinderen met diabetes mellitus voor het eerst 

mogelijk gemaakt op Aruba. 

In juli 2018 is de vakgroep Kindergeneeskunde gestart met implementeren van het EPD Millenium van 

Cerner. Zowel poliklinisch als klinisch zijn de kinderartsen direct over gegaan op het maken van notes 

voor alle patiënten in het EPD. De kinderartsen zijn van meet af aan actief betrokken geweest bij de 

introductie van het EPD. 

Kinderarts Anne-Mieke Oudshoorn gaf in april en oktober 2018 een presentatie over de voortgang van 

haar onderzoek naar obesitas bij kinderen op Aruba, in samenwerking met het AMC Amsterdam.  

De medische staf bestaat uit 95 stafleden verdeeld over 24 verschillende vakgroepen/specialismen. 
Dit jaar leek het ons interessant om de werkzaamheden van de vakgroep ouderengeneeskunde, waarvan 
wellicht minder bekend is wat zij doen, toe te lichten.  
 

DE SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE ONDER DE LOEP…  

De specialist ouderengeneeskunde behandelt en begeleidt patiënten met complexe zorgproblematiek. 
Vaak betreft het kwetsbare ouderen met chronische aandoeningen, maar ook jongere patiënten. Het 
gaat om ziekten als diabetes, MS, ALS, osteoporose, COPD, Parkinson, hart- en vaatziekten en wel of niet 
aangeboren hersenletsel (CVA problematiek en dementie). Gespecialiseerde wondzorg en ziekenhuis 
verplaatste zorg zijn belangrijke aandachtsgebieden. 

Specialisten ouderengeneeskunde werken bij Centro di Memoria (CDM) als onderdeel van het 
multidisciplinaire team. Doel: diagnostiek, differentiatie en begeleiding van mensen met cognitieve 
stoornissen voortkomend uit een vorm van dementie. 

Specialisten ouderengeneeskunde zijn betrokken bij de huisartsenopleiding van de Imsan en het VUMC. 
Aios volgen een chronische zorgstage van 3 maanden. Er wordt veel onderwijs gegeven aan 
verzorgenden, verpleging en collega artsen op het gebied van chronische zorg. 

Naast geriatrische revalidatie, chronische ziekten en psychogeriatrie zijn specialisten 
ouderengeneeskunde deskundig en ervaren in het bieden van palliatieve en terminale zorg zowel in de 
thuissituatie (in de vorm van het palliateam dat huisartsen ondersteunt) als in een zorgcentrum. 
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De specialist ouderengeneeskunde kijkt niet alleen naar het ziektebeeld, maar tevens de gevolgen van 
gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de patiënt en de omgeving. Welke mogelijkheden 
heeft iemand nog om zo veel mogelijk uit het leven te blijven halen?  

De specialist ouderengeneeskunde is actief betrokken bij beleidsvorming op het gebied van chronische 
zorg in het algemeen. Samenwerking en afstemming met andere betrokken stakeholders is van wezenlijk 
belang. 

Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (SABA) zet zich in voor het creëren van een woon- en 
leefomgeving, waarbij de mens centraal staat, wilsbekwaamheid wordt erkend en de kwaliteit van leven 
en zorg het uitgangspunt is.  
 
De ouderen populatie heeft hard gewerkt aan de opbouw van onze samenleving, zoals wij die 
hedendaags ervaren. Een aanzienlijk aantal van die ouderen heeft nu een hulpvraag, waarbij men een 
beroep doet op kwalitatief verantwoorde zorg. De grootse zorgaanbieder voor ouderen en chronisch 
zieken op Aruba, SABA, is in staat om aan deze zorgvraag tegemoet te komen, mits men kan beschikken 
over voldoende structurele middelen. Dit uit zich in kwantitatief en kwalitatief opgeleid zorg- en facilitair 
personeel, adequate ondersteunende (hulp)middelen, continuïteit van beleidsvorming en een financiële 
capaciteit passend bij de zorgbehoefte.  
 
De ontwikkeling binnen de samenleving laat zien dat de vergrijzing toeneemt met complexe co-
morbiditeit. Daarnaast zorgt de levensstijl van de gemiddelde Arubaan ervoor, dat een zorgelijk groot en 
stijgend aandeel van de bevolking kampt met obesitas. De hieruit voortkomende problematiek, zoals 
diabetes, hart- en vaatziekten, maligniteiten en dementie maakt dat er een snelle groei is van het aantal 
patiënten dat reeds op jonge leeftijd verpleeghuis behoeftig is. Bij SABA is nu al zichtbaar dat de 
leeftijdgrens van opname daalt. De behoefte neemt dus op meerdere vlakken duidelijk toe. Dit terwijl het 
aantal mantelzorgers juist af neemt.  
 
 
 
Kwaliteit van leven en zorg is belangrijk voor ons allemaal en een integraal zorgnetwerk dient het 
uitgangspunt te zijn. SABA ondersteunt samen met de specialisten ouderengeneeskunde, in de rol van 
expertisecentrum, de 1e en 2e lijns gezondheidszorg.  
 

                                                                                                                           

 

  

 

 

Momenteel zijn er drie specialisten 
ouderengeneeskunde in dienst van het HOH en 
gedetacheerd werkzaam bij alle locaties van 
SABA. 
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COMMISSIES 

Commissies vormen een van de belangrijkste vormen van samenwerking tussen de verschillende 

vakgroepen in het Dr. Horacio Oduber Hospitaal en zijn essentieel voor het tot stand komen van 

uniformiteit en ziekenhuisbreed beleid. Ziekenhuiscommissies zijn ingesteld door en vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Medische staf commissies zijn ingesteld door en vallen 

onder de verantwoordelijkheid van het stafbestuur. In transmurale commissies wordt samengewerkt met 

instanties en professionals buiten het ziekenhuis. 

Overzicht ziekenhuis-, medische staf- en transmurale commissies 

Ziekenhuis Commissies Voorzitter Leden vanuit Medische Staf 

Amputatie Commissie K. Bennett Y. Casseres 

AB-team J. de Kort G. Rodenburg, M. Visschers, K. Kelly,  

L. Rafael-Croes, A. Rosingh, D. Laclé  

Bloedtransfusie Commissie R. Jonkhoff A. Hoogendam (tot juli), A. Duits 

Bouw Commissie T. de Kool  C. Laclé, R. Kock 

Farmacotherapiecommissie E. Ruiz R. Dennert, J. Aleman, D. Willemsen (tot 

aug.), S. Jacobs, L. Rafael-Croes, R. Ramos 

Handenteam Commissie H. Riley K. Bennett, D. Kuiken, H. van Niel 

HIV-team G. Rodenburg K. Kelly, J. de Kort, M. Visschers 

Infectiecommissie A. Rosingh / M. Visschers R. Raven, L. Rafael-Croes, T. Peterson, J. de 

Kort, R. Ramos, B. Croes, K. Kelly 

Investeringscommissie K. Bennett A. Hoogendam (tot juli) 

Kindermishandeling Commissie L. Rafael-Croes P. Thorsen, P. Reijnen, D. Hiwat (tot dec.) 

Klachten Commissie Confidentieel K. Bennett 

Materiaalkeuze Commissie Randolph Croes B. Croes 

Medicatieveiligheid Commissie M. Visschers  E. Ruiz, D. Laclé, J. Aleman (vanaf februari) 

Medisch Ethische Commissie S. Waterloo R. Kock, N. Kingsale 

OK Commissie P. Haimé W. Schairer, A. Ponson, H. van Niel 

Oncologie Commissie R. Jonkhoff D. Daryanani, E. Ruiz, M. Lozano,  

B. Latour, D. Willemsen (tot aug.) 

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 

MIP Commissie O. Rodriguez R. Raven 

Medische Staf Commissies Voorzitter Leden 

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 (D. Giel, I. Algera, K. Ramautar, 

huisartsen), S. Waterloo (vanaf juli) 
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Transmurale Commissies Voorzitter Leden 

Grensoverschrijdende Zorg Commissie 

(CGZ) 

R. Odijk D. Daryanani, J. Petronilia, S. Kock 

Verloskundig Samenwerkings Verband 

Aruba (VSVA) 

S. Althuisius Gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen, 

zorg/clustermanagers 

 

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING 

GRIEPVACCINATIE 

In navolging op het succes van de griepvaccinatie campagne in 2017, heeft de influenza taskforce van het 

ziekenhuis in 2018 een aantal data gepland waarop medewerkers van het ziekenhuis hun vaccinatie 

gratis konden laten zetten. De opkomst was goed, 66% van de medewerkers (214 personen) die direct 

patiëntencontact heeft, heeft de vaccinatie ontvangen. Tevens was een folder beschikbaar met 

informatie over de griepvaccinatie. 
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5.  BELEID EN ORGANISATIE 

MANAGEMENT DEVELOPMENT 

 
In oktober is de kick-off geweest van een management development traject voor 24 medisch 
specialisten. De doelstelling van het programma is om medisch specialisten in een leidinggevende of 
coördinerende rol, ondersteuning te bieden in het versterken van leidinggevende vaardigheden, 
interdisciplinaire samenwerking en communicatie, organisatie en reflectie op het eigen gedrag. Het gaat 
om het ontwikkelen van de persoonlijke competenties en het versterken van het eigen handelen. In 2019 
zullen deze onderwerpen verspreid over 5 dagen behandeld worden. Dit gebeurt door trainers uit 
Amsterdam UMC (Universitair Medische Centra). 

 

MEDISCH BELEIDSPLAN HOH 2018-2022 

In 2018 is het medisch beleidsplan afgerond en geïntegreerd in het beleidsplan van het ziekenhuis. Op 

basis van dit beleidsplan zal de medische staf haar jaarplan opstellen. Bij de speerpunten van het beleid 

(basiszorg op orde, personeel op orde, beleid op orde en infrastructuur op orde) moeten de medisch 

specialisten nadrukkelijk betrokken zijn. Deze betrokkenheid uit zich door actieve participatie in het 

uitwerken van de speerpunten en in optimalisatie van de communicatie tussen medisch specialisten en 

het management. 
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6.  JAARREKENING 2018 

In 2018 namen de exploitatiekosten toe ten opzichte van 2017, mede door het invoeren van de 

midzomerbbq voor de leden van de medische staf en hun gezinnen, in augustus. Daarnaast waren er 

kosten voor de gezamenlijke nieuwjaarsborrel met de HAVA, de kosten van de refereeravonden en 2 

donaties die door ASHA zijn gedaan. De inkomsten daalden licht ten opzichte van 2017. Hierdoor was er, 

voor het eerst sinds jaren, een negatief resultaat boekjaar. De contributie bedroeg in 2018 ongewijzigd 

AWG 250,- per jaar.  
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