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Voorwoord
Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2015 van de medische staf. In dit verslag vindt u een overzicht van
onze initiatieven en activiteiten van het afgelopen jaar op het gebied van medisch beleid en onze
positie in het Dr. Horacio Oduber Hospitaal op Aruba.
Het jaar 2015 stond in het teken van verandering, zowel binnen het ziekenhuis als binnen de
medische staf. De verbouwingswerkzaamheden waren het hele jaar in volle gang en in november
werd het hoogste punt van de nieuwe beddentoren bereikt. In september werd gestart met de
voorbereidingen voor het elektronisch patiënten dossier, welke in 2016 zal worden ingevoerd.
In februari verlieten 4 specialisten het stafbestuur en werden 4 nieuwe leden verkozen: Wicha
Ponson-Wever (voorzitter), Djoek Vogel (vicevoorzitter), Alexander van Straten (secretaris) en
Karina Kelly (lid). Stuart Wills (penningmeester) was als enige bestuurslid overgebleven uit het oude
stafbestuur. Van de nieuwe bestuursleden vertrok Djoek Vogel in september terug naar Nederland,
waarna zijn positie intern werd overgenomen door Alexander van Straten.
In april werden de statuten van de nieuwe vereniging medische staf onder de naam Asociacion
Specialista Hospital di Aruba ondertekend bij de notaris. In september werden deze gepubliceerd in
de Landscourant, waarmee de nieuwe vereniging officieel een feit was. In november werd dit
middels een persconferentie bekendgemaakt.
Het stafbestuur heeft hard gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de medisch specialistische
zorg. In dit kader werd in oktober gestart met het Nederlandse zelfevaluatie systeem IFMS
(Individueel Functioneren Medisch Specialisten), hiervoor werden 8 auditoren getraind.
Wij verwachten dat dit document u inzicht geeft in de ontwikkelingen binnen de medische staf en
wensen u veel leesplezier.

Namens het bestuur medische staf,

Wicha Ponson-Wever, voorzitter
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1 Asociacion Specialista Hospital di Aruba (ASHA)
Oprichting ASHA
Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor de medische staf vanwege de oprichting van de
vereniging medische staf met de naam Asociacion Specialista Hospital di Aruba (ASHA). Reeds
lange tijd zijn de medisch specialisten op Aruba verenigd in een medische staf met een stafbestuur
in het Dr. Horacio Oduber Hospitaal. Enkele jaren geleden werd besloten om deze vereniging te
formaliseren, teneinde de positie van de medisch specialisten te versterken en de medische staf een
officiële en legale positie in het ziekenhuis en in de gemeenschap te geven. In tegenstelling tot
enkele andere verenigingen van specialisten, vertegenwoordigt ASHA alle medisch specialisten op
Aruba, zowel degenen die vrijgevestigd werken als degenen die in loondienst van het ziekenhuis
werken.
Na jarenlange voorbereiding werden op 7 april de statuten door het nieuwe stafbestuur
ondertekend bij notaris Rodriguez-Taekema. Nadat het legale goedkeuringsproces was doorlopen
werden de statuten op 4 september in de Landscourant gepubliceerd. Hiermee was de oprichting
van de Asociacion Specialista Hospital di Aruba (ASHA) een feit. Op 10 november werd een
persconferentie gegeven door het stafbestuur om bekendheid aan de nieuwe vereniging te geven.

V.l.n.r. Chantal Valize, Stuart Wills, Wicha Ponson-Wever, Alexander van Straten, Karina Kelly
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Leden ASHA
De medische staf bestond op 31 december 2015 uit 80 stafleden, waarvan 50 in loondienst (63%), 28
vrijgevestigd (35%) en 2 in dienst van IMSAN (2%). Daarnaast waren er 4 buitengewone leden. Van
de stafleden was 58 man (73%) en 22 vrouw (27%). De gemiddelde leeftijd van de stafleden bedroeg
49 jaar, met een spreiding van 32 tot 70 jaar. Er waren 5 stafleden met een leeftijd >65 jaar. De
stafleden waren gemiddeld 10 jaar werkzaam op Aruba, met een spreiding van 0 tot 32 jaar. Voor
een overzicht van de stafleden zie bijlage 1.
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Leeftijdsverdeling medisch specialisten
Nieuwe stafleden in 2015 (10):
• Babet Latour, gynaecoloog (januari)
• Ruud Segers, intensivist (januari)
• Harry van Hulsteijn, internist (februari)
• Ruben Ramos, intensivist (juni)
• Alejandro Garcia, gynaecoloog (juni)
• Dominik Dziura, gynaecoloog (juli)
• Dennis Willemsen, oncoloog (augustus)
• Niels van Lindert, radioloog (september)
• Patricia Thorsen, kinderarts (oktober)
• Robert Dennert, cardioloog (oktober)
Vertrokken stafleden in 2015 (6)
• Carlos van Leeuwen, cardioloog (april)
• Clementien Vermont, kinderarts (mei)
• Ann Colson, nefroloog (juni)
• Ronald Dhoré, anesthesist (juni)
• Djoek Vogel, ziekenhuisapotheker (september)
• Eddy Falconi, internist (december)
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2 Stafbestuur
Taken, missie en visie stafbestuur
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 is in handen van het stafbestuur. De vaststelling van het beleid en de controle op de
uitvoering geschiedt door de Algemene Ledenvergadering.
De missie van het stafbestuur is het waarborgen van kwalitatief hoogwaardige medisch
specialistische zorg op Aruba. Het stafbestuur speelt een centrale rol bij de intensieve
communicatie die in dit kader noodzakelijk is tussen zowel de medisch specialisten onderling als
met vele andere partijen in en buiten het ziekenhuis.
De visie van het stafbestuur kan worden samengevat in 3 kernwoorden:
1 Transparantie
• Duidelijkheid over samenstelling en taakverdeling Stafbestuur
• Shared folder Medische Staf
• Besloten Facebook pagina ASHA
• Betere feedback over activiteiten Stafbestuur in ALV/Kernstaf
• Overzicht vakgroepen en commissies
• Feedback en toetsbaarheid: IFMS
• Beleidsplan Stafbestuur
• Jaarverslag Stafbestuur
2 Integriteit
• Alle activiteiten in belang van Medische Staf
• Geen belangenverstrengeling
• Geen uitlekken gevoelige informatie
• Voorwaarden kandidaat leden Stafbestuur
• Overtreding is aftreding
3 Daadkracht
• Kritisch en duidelijk naar RvB, AZV, Min VOS
• Samenwerking VMSA, AVSD, HAVA
• Oprichting Vereniging Medische Staf (ASHA)
• Afronden diverse documenten
• Streven naar invoering AMS voor specialisten in dienstverband
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Samenstelling stafbestuur
Het stafbestuur bestaat uit 5 gekozen bestuursleden: een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris,
penningmeester en een bestuurslid. De verkiezing van de bestuursleden geschiedt tijdens de
Algemene Ledenvergadering. De bestuurstermijn bedraagt in principe 3 jaar, waarna herverkiezing
mogelijk is. Het stafbestuur wordt ondersteunt door een beleidsmedewerker: Chantal Valize.
Op 1 januari 2015 bestond het stafbestuur uit de volgende personen:
• Nathalie Kingsale, psychiater (voorzitter)
• Casper Lacle, cardioloog (vicevoorzitter)
• Tim Peterson, chirurg (secretaris)
• Stuart Wills, longarts (penningmeester)
In februari besloten 3 stafbestuursleden hun functie per direct neer te leggen. Op 18 februari 2015
vonden vervolgens nieuwe verkiezingen plaats, waarna 4 nieuwe leden werden verkozen, waarbij
de voorzitter in functie werd gekozen. Hierna bestond het stafbestuur uit de volgende personen:
• Wicha Ponson-Wever, kinderarts (voorzitter)
• Djoek Vogel, ziekenhuisapotheker (vicevoorzitter)
• Alexander van straten, radioloog (secretaris)
• Stuart Wills, longarts (penningmeester)
• Karina Kelly, internist (bestuurslid)

V.l.n.r. Chantal Valize, Alexander van Straten, Karina Kelly, Stuart Wills, Wicha Ponson-Wever, Djoek Vogel

Op 1 september 2015 vertrok vicevoorzitter Djoek Vogel vroegtijdig terug naar Nederland. De taak
van vicevoorzitter werd overgenomen door Alexander van Straten.
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Taakverdeling stafbestuursleden
Wicha Ponson-Wever, voorzitter
Kinderarts in HOH sinds 2003, stafbestuur sinds februari 2015
Taken:
• Leiding geven aan stafbestuur
• Leiden vergaderingen
• Aanspreekpunt intern/extern
• Officiële correspondentie
Djoek Vogel, vicevoorzitter
Ziekenhuisapotheker in HOH sinds 2013, stafbestuur sinds februari 2015
Taken:
• Vervangen voorzitter bij afwezigheid
• Aanspreekpunt elektronisch patiënten dossier en automatisering
Alexander van Straten, secretaris
Radioloog in HOH sinds 2013, stafbestuur sinds februari 2015
Taken:
• Beheer emailverkeer via secretaris.medischestafhoh@gmail.com
• Aanspreekpunt snijdende specialisten
• Advisering aan RvB over waarnemend specialisten > 65 jr
Stuart Wills, penningmeester
Longarts in HOH sinds 2013, stafbestuur sinds december 2014
Taken:
• Beheer rekening stafbestuur
• Contributie Medische Staf
• Aanspreekpunt bouw
Karina Kelly, bestuurslid
Internist in HOH sinds 1997, stafbestuur sinds februari 2015
Taken:
• Overige zaken Stafbestuur
• Aanspreekpunt rampenplan HOH
• Aanspreekpunt niet snijdend specialisten
Chantal Valize, beleidsmedewerker medisch stafbestuur
Beleidsmedewerker in HOH sinds 1997, sinds augustus 2012 werkzaam voor het stafbestuur
Taken:
• Mail secretaris.medischestafhoh@gmail.com
• Voorbereiden, agenda en notulen vergaderingen
• Deelname aan commissies en projecten, waaronder medicatieveiligheidscommissie en
commissie cultuur hunto miho

JAARVERSLAG 2015
pagina 9

3 Activiteiten stafbestuur
Vergaderingen met interne/externe instanties
Het stafbestuur vergaderde 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 vergaderingen plaats met interne en
externe instanties, zoals Raad van Toezicht, Minister van Volksgezondheid, Algemene Ziektekosten
Verzekering (AZV), Vereniging Medisch Specialisten Aruba (VMSA), Arubaanse Vereniging van
Specialisten in Dienstverband (AVSD) en Huisartsenvereniging Aruba (HAVA). Tenslotte vonden
tevens besprekingen plaats met vakgroepen, specialist managers en individuele stafleden.
Raad van Bestuur (RvB)
De Raad van Bestuur van het Dr. Horacio Oduber Hospitaal bestond dit jaar uit de heren Theo de
Kool (directeur financiën) en Ezzard Cilie (directeur zorg). Er was sprake van een vacature voor de
positie van algemeen directeur en voorzitter van de RvB. Een langdurige wervingsprocedure
hiervoor werd in november zonder succes beëindigd. Communicatie met de Raad van Bestuur is
een van de kerntaken van het stafbestuur. Dit vindt bij voorkeur plaats tijdens het tweewekelijks
overleg van het stafbestuur met de RvB. Daarnaast woont de voorzitter van het stafbestuur de
wekelijkse vergaderingen van de RvB bij als toehoorder. Op voordracht van het stafbestuur werd
Arjen Hoogendam in april aangesteld als medisch coördinator voor de duur van 1 jaar.
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, 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:
21 januari:
Showcase zorgunits
Nieuwe bloedtransfusieformulier (R. Jonkhoff)
18 februari:
Verkiezing nieuwe stafbestuursleden
25 maart:
Nieuwe stafbestuur (W. Ponson-Wever)
IFMS (H. Hulsteijn)
22 april:
EPD (M. Koolman)
Commissie Zorgindeling (S. Wills)
20 mei:
mPages (M. Koolman)
17 juni:
Medisch Beleidsplan (D. Vogel)
Jaarrekening 2013/2014 (S. Wills)
26 augustus: Antibiotica Stewardship (J. de Kort / E. Sanches
Enquete personalia (W. Ponson-Wever)
23 september: Bouw nieuwe ziekenhuis (R. Croes)
21 oktober:
Current State Review (Cerner)
18 november: Portfolio IFMS (S. Wills)
16 december: EPD (A. Hoogendam)
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Raad van Toezicht (RvT)
Op 24 juni vond een kennismakingsbijeenkomst plaats van het nieuwe stafbestuur met de Raad van
Toezicht, welke dit jaar bestond uit de volgende leden:
• Gino Goeloe: directeur Wit-Gele Kruis, voorzitter & kroonlid, verantwoordelijk voor zorg
• Emile Weststrate: gepensioneerd huisarts, verantwoordelijk voor zorg en kwaliteit
• Richard Frank: manager bij WEB, verantwoordelijk voor bouw
• Ray Buckley: vicepresident bij Valero, verantwoordelijk voor bouw
• Edwin Tromp: gepensioneerd en voormalig bankier, verantwoordelijk voor financiën
• Louanne Gomez-Pieters: directeur belastingdienst, verantwoordelijk voor financiën
De volgende onderwerpen werden tijdens deze vergadering besproken:
• Rol van stafbestuur
• Rol van Raad van Toezicht
• Vacature Raad van Bestuur
De notulen van dit overleg werden verstuurd naar de medische staf en de Raad van Bestuur.
Minister van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport (MinVOS)
Er vond 3x overleg plaats met minister Alex Schwengle: op 31 maart, 9 juni en 1 december. De
volgende onderwerpen kregen tijdens de besprekingen de nodige aandacht:
• Health Care Conference Aruba
• Landsverordening BIG en Kwaliteit Gezondheidszorg
• Inspectie Gezondheidszorg en Geneesmiddelen
• Huisartsenzorg op Aruba
• Vacature voorzitter Raad van Bestuur
• Manpowerplanning
• Bouw nieuwe ziekenhuis en OK
• Urgent Care Center
• SABA
De notulen van deze besprekingen werden verstuurd naar de medische staf en de Raad van
Bestuur.
Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV)
Op 27 augustus vond overleg plaats met een delegatie van de AZV, te weten:
• Lex de Jong, chief medical officer
• Reuben Tjon-Sie-Fat, medisch adviseur
• Diandra Alders, beleidsmedewerker
De volgende onderwerpen kwamen tijdens dit overleg aan de orde:
• Beleidskaders en knelpunten bij medische uitzendingen
• Manpowerplanning
• Contracten na 65 jaar
• Vergoeding symposia ASHA / HAVA
• Contracten nieuwe specialisten
De notulen van dit overleg werden verstuurd naar de medische staf en de Raad van Bestuur.
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Vereniging Medisch Specialisten Aruba (VMSA)
De VMSA behartigt de belangen van de medisch specialisten in vrije vestiging op Aruba. Het is de
oudste vereniging van medisch specialisten op Aruba en werd opgericht in 1972. Wettelijk gezien is
de VMSA gesprekspartner van de AZV m.b.t. de medisch specialistische zorg. Op 28 september
vond overleg plaats met het bestuur van de VMSA, bestaande uit de volgende personen:
• Nuris Lampe, dermatoloog (voorzitter)
• Steve Cabenda, KNO-arts (vice-voorzitter)
• Richard Raven, KNO-arts (bestuurslid)
• Janice Ho-Kang-You – Arends (ambtelijk secretaris)
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
• Positie/samenwerking VMSA met ASHA
• Manpowerplanning
• Toelatingsovereenkomst
• Bijdrage VMSA medische staf
• Beleidsplan VMSA
De notulen van dit overleg werden verstuurd naar de medische staf en de Raad van Bestuur.
Arubaanse Vereniging van Specialisten in Dienstverband (AVSD)
De AVSD behartigt sinds 2010 de belangen van de medisch specialisten in dienstverband op Aruba.
Op 25 juni vond overleg plaats met het bestuur van de AVSD, bestaande uit de volgende personen:
• Selene Kock, longarts (voorzitter)
• Mallaki Lozano, patholoog (bestuurslid)
• Stuart Wills, longarts (bestuurslid)
De volgende onderwerpen werden besproken:
• Samenwerking AVSD en stafbestuur
• AMS en manpowerplanning
De notulen van dit overleg werden verstuurd naar de medische staf en de Raad van Bestuur.
Huisartsenvereniging Aruba (HAVA)
Het bestuur van de HAVA bestond begin 2015 uit Suyan Sneek, Joost Samuels en Yolanda Dennert
In september is het gehele bestuur van de HAVA gewijzigd. Het nieuwe bestuur bestond daarna uit
de volgende leden:
• Joaquin van Trigt (voorzitter)
• Inge Algera (secretaris)
• Jillian Jones (bestuurslid)
Op 13 november vond een kennismakingsoverleg plaats met het nieuwe bestuur van de HAVA. De
volgende onderwerpen kwamen daarbij aan de orde:
• Ketenzorg
• Antibiotica beleid
• Terugrapportage wederzijds
• Beleid bij spoedverwijzingen
• Huisartsenpost / diensten
• Informeren van huisarts over opname / ontslag HOH
• Aanvragen door gepensioneerde huisartsen
• Huisartsproblemen bij chronische patiënten
Notulen van dit overleg werden verstuurd aan de medische staf, huisartsen en de Raad van Bestuur.
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Vakgroepen
Op 2 oktober vond overleg plaats met de voorzitter van de vakgroep Interne Geneeskunde, Sandro
Waterloo. Er werd gesproken over de meest recente ontwikkelingen binnen de vakgroep Interne en
over de geplande visitatie in 2016.
Specialist Managers
Op 27 maart vond overleg plaats met Ronald Eerdmans, specialist manager cluster snijdend, en
Arjen Hoogendam, specialist manager cluster niet-snijdend. Daarin werden taken en
werkzaamheden van de specialist managers besproken. Op 18 december vond een 2e overleg met
Ronald Eerdmans plaats, waarin hij aangaf vanwege pensionering zijn werkzaamheden te zullen
beëindigen per 1 april 2016. Tevens werd gesproken over de toekomst van de positie van specialist
manager.

Transmurale activiteiten
Bustocht SABA
Op 23 september werden op uitnodiging van de Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (SABA)
diverse functionarissen van het Dr. Horacio Oduber Hospitaal en de AZV uitgenodigd voor een
rondleiding per bus langs de tehuizen van SABA. Het stafbestuur was daarbij aanwezig.
Achtereenvolgens werden Centro di Cuido in San Nicolas, Maris Stella in Savaneta en het San Pedro
Paviljoen in Oranjestad bezocht.

Commissie van 10
Het symposium Health Care door PwC van 19 t/m 21 augustus werd afgesloten met een Health Care
Summit op 22 augustus, waarbij een gezamenlijke visie werd geformuleerd voor de
gezondheidszorg op Aruba in 2025: een sterke mate van preventie, eerste lijn als centraal punt en
kwalitatief hoogwaardige zorggebieden. Naar aanleiding hiervan werd een commissie van 10
samengesteld teneinde vorm te geven aan deze visie. De eerste vergaderingen vonden plaats op 23
november en 14 december. Namens het stafbestuur nam Wicha Ponson-Wever hieraan deel.
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Platform Zorginformatisering Aruba
Op 20 april werd door PricewaterhouseCoopers (PwC), op verzoek van het HOH en de AZV, de
eerste sessie “Zorginformatisering Aruba” georganiseerd. De overkoepelende doelstelling was de
ontwikkeling van een brede gezamenlijke visie t.a.v informatisering in de zorg en te komen tot een
IT-roadmap. Genodigden voor de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van: AZV, HOH,
stafbestuur / medische staf, ImSan, HAVA, Boticas, Laboratoria. De tweede sessie vond plaats op 15
juni en de derde sessie op 10 december. Namens het stafbestuur nam Djoek Vogel deel aan de
sessies, namens de medische staf tevens Arjen Hoogendam.

Refereerochtenden
Obesitas en Bariatrische Chirurgie op Aruba
Datum:
28 februari 2015
Locatie:
Holiday Inn Ballroom
Sprekers:
Karina Kelly, internist
Anne-Mieke Oudshoorn, kinderarts
Alex Ponson, chirurg
Cervix Pathologie en Humaan Papillomavirus (HPV)
Datum:
26 september 2015
Locatie:
Alhambra Ballroom
Sprekers:
Maribel Tromp, epidemioloog
Babet Latour, gynaecoloog
Jan Hubert, jeugdarts

Datum:
Locatie:
Tijd:
Toegang:

28 februari 2015
Holiday Inn hotel
9 uur - 12.30 uur
Gratis (inclusief ontbijt)

Sprekers:
Karina Kelly:

Metabool syndroom

Anne-Mieke Oudshoorn:

Obesitas bij kinderen op Aruba

Alex Ponson:

Bariatrische chirurgie op Aruba

Internist

Kinderarts

Chirurg

Doelgroep:

huisartsten en medisch specialisten

Aanmelden svp via e-mail:

* Accreditatiepunten
zijn aangevraagd

c.valize@arubahospital.com

!

Maximaal 40
deelnemers,
inschrijven van
tevoren verplicht!
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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 werkte mee aan de volgende activiteiten:
Stafborrel 2015
Datum:
16 januari 2015
Locatie:
Tulip Hotel
Muziek:
Perfect Sound
Spel Zonder Grenzen
Datum:
13 juni 2015
Locatie:
Eagle Beach
Deelnemers: huisartsen en specialisten
Ladies Night Dinner
Datum:
13 oktober 2015
Locatie:
AZIA Restaurant
Deelnemers: vrouwelijke specialisten
Kerstfeest Dr. Horacio Oduber Hospitaal
Datum:
12 december 2015
Locatie:
Renaissance Convention Center
Deelnemers: alle personeelsleden
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Communicatie met de leden
Enquête personalia
Teneinde een geactualiseerde database van de leden aan te leggen werd in maart middels email
een formulier verstuurd naar alle leden. Op het formulier kon ook de taalvoorkeur en tijdvoorkeur
voor de Algemene Ledenvergadering worden aangegeven. De respons van de enquête was 92%.
Het geactualiseerde bestand werd verstuurd naar de leden. Van de respondenten had 49% een
voorkeur voor Nederlands, 30% voor Engels en 21% geen voorkeur wat betreft de taal tijdens de
ALV. Van de respondenten had 62% voorkeur voor handhaven van het tijdstip van 19:00 uur.
Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête werd het volgende besloten:
• Flexibiliteit t.a.v. taal tijdens ALV
• Nederlands indien geen anderstaligen
• Engels indien anderstaligen
• Presentaties in voorkeurstaal spreker (Nederlands / Engels)
• Discussies in voorkeurstaal spreker (Nederlands / Engels)
• Notulen worden alleen in het Nederlands verstuurd
• Tijdstip ALV blijft 19:00 uur
Shared folder medische staf
In maart werd in overleg met de afdeling automatisering van het ziekenhuis een shared folder op de
desktop van iedere medisch specialist geplaatst. Hierin is informatie te vinden over ASHA en het
stafbestuur. Ook is een overzicht te vinden van de notulen van alle Algemene Ledenvergaderingen
(ALV), enkele andere vergaderingen van het stafbestuur, afgeronde reglementen en documenten
van het stafbestuur. De shared folder wordt regelmatig bijgewerkt door het stafbestuur.
Besloten Facebook pagina ASHA
In september werd een besloten Facebook pagina van de ASHA aangemaakt. Het doel van de
pagina is informeren van de leden over de activiteiten van het stafbestuur, zoals bv Algemene
Ledenvergadering. Ook ander nieuws van belang voor de leden kan worden geplaatst, zoals lokale
congressen en symposia. De pagina had eind 2015 50 leden.
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Afscheid stafleden
Op 23 juni werd door het ziekenhuis een afscheidsborrel georganiseerd in Matthew’s restaurant
vanwege het vertrek van 3 specialisten: Ann Colson, Ronald Dhoré en Clementien Vermont. Dit
evenement werd druk bezocht door de medische staf. Het stafbestuur hield een toespraak en bood
een afscheidscadeau aan.
Belangrijke gebeurtenissen stafleden
Bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van een staflid, zoals een huwelijk of geboorte, maar ook
bij ziekte of overlijden van dierbaren, heeft het stafbestuur op tastbare wijze laten weten te delen in
de vreugde of het verdriet.

Interne en externe communicatie
Het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan de Raad van Bestuur behoort tot de taken van
het stafbestuur. Ook aan andere instanties kan het stafbestuur op verzoek advies geven.
Adviezen aan Raad van Bestuur
4 april:
Advies omtrent solliciterend orthopeed Hans Freilach
10 april:
Voordracht medisch coördinator Arjen Hoogendam
23 april:
Advies omtrent vergoeding en vrijstelling stafbestuursleden
28 april:
Advies omtrent ziekmelding medisch specialisten
Adviezen aan Minister van Volksgezondheid
9 maart:
Advies omtrent concept Landsverordening Ambulancezorg
28 september: Advies m.b.t. studie Geneeskunde in niet-BIG landen
Adviezen aan Huisartsenvereniging Aruba
3 maart:
Advies omtrent spoedverwijzingen van huisartsen
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4 Activiteiten medische staf
Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)
Op 15 september vond de kick-off plaats van het project EPD oftewel EMR (Electronical Medical
Record) van Cerner, waarvan de invoering is gepland in 2016. Er werd gestart met een
marketingcampagne met de naam ImP@CT (IMproving PAtient Care through Technology). De
officiële Physician Kick-off van het project vond plaats op 30 september. Het team van Cerner was
op Aruba van 19 t/m 21 oktober voor de Current State Review en van 7 t/m 11 december voor de
Future State Review. Het stafbestuur en de rest van de medische staf werden van meet af aan nauw
betrokken bij het hele project. Medisch specialisten namen deel in stuurgroepen en diverse
commissies binnen het project. Internist Arjen Hoogendam werd benoemd tot chief medical
information officer (CMIO) en tevens voorzitter van de Steering Committee en de Clinical Advisory
Board. Aan de commissies namen verder de volgende specialisten deel:
Clinical Advisory Board (CAB):
Deepu Daryanani, Babet Latour, Romeo Kock
Computerized Provider Order Entry (CPOE):
Selene Kock, Natacha Jreige, Rafael Gonzalez
Clinical Process Team (CPT):
Robert Dennert, Richard Raven, Elena Sanchez
Clinical Transformation Council (CTC):
Arjen Hoogendam
Steering Committee:
Arjen Hoogendam
Project Management Team:
Arjen Hoogendam
Pharmnet:
Ebby Ruiz, Arjen Hoogendam
Physician Work Group:
Wolfgang Schairer, Robert Dennert, Richard Raven, Natacha Jreige, Babet Latour, Ruben Ramos,
Elena Sanches, Romeo Kock, Rafael Gonzalez, Roel Jonkhoff, Patrick Haime, Wicha Ponson-Wever,
Natalie Kingsale, Selene Kock, Deepu Daryanani, Jason Petronilia.

Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS)
Eind 2014 werd door het stafbestuur in overleg met de RvB gestart met inventarisatie over de
haalbaarheid van de invoering van het IFMS systeem voor alle medisch specialisten op Aruba. Op 25
maart werden de principes van dit zelfevaluatie systeem aan de medische staf gepresenteerd door
Harry van Hulsteijn. Er werden offertes opgevraagd bij de Academie voor Medisch Specialisten,
IFMS online, Vrest en Eduko. In juni werden de offertes van Vrest en Eduko geaccordeerd door de
RvB. In juli werden de volgende 8 auditoren geselecteerd door het stafbestuur: Kyle Bennett, Rob
van den Bos, Hendrikus van Gaalen, Nathalie Kingsale, Howard van Niel, Jason Petronilia, Alex
Ponson, Stuart Wills.
Van 12 t/m 16 oktober was Ko van de Klundert van Eduko op Aruba teneinde de 8 auditoren op te
leiden. Ook werd een presentatie gegeven voor de medische staf. In december werd gestart met de
eerste IFMS-trajecten door de auditoren onderling.
Het streven is om in het IFMS-project in 2016 uit te breiden met 8 extra auditoren. Het doel is
doorlopen en afronden van het eerste IFMS-traject bij 20 stafleden in 2016.
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Bouw nieuwe ziekenhuis
Nadat in 2014 de “groundbreaking” plaatsvond voor de ver- en nieuwbouw van het ziekenhuis,
waren de bouwwerkzaamheden in 2015 in volle gang. Het stafbestuur en de medische staf waren
vanaf de tekenfase reeds betrokken bij dit grote project. Op 18 september kreeg het stafbestuur
een rondleiding van projectleider Ruben Croes in de nieuwe beddentoren van inmiddels 3
verdiepingen en het nieuwe polikliniekgebouw (medical office building of MOB) van inmiddels 2
verdiepingen. Op 1 december was het stafbestuur aanwezig bij de “Spantenbier” viering van de
beddentoren.
Diverse medisch specialisten maakten deel uit van de commissies van het bouwproject:
Bouw Commissie:
Stuart Wills, Casper Laclé
Zorgindeling Commissie:
Stuart Wills, Roel Jonkhoff, Arjen Hoogendam,
Alex Ponson, Babet Latour, Howard van Niel

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. In 2015 werden op Aruba 3 vakgroepen gevisiteerd:
Vakgroep Chirurgie
In februari werd de vakgroep chirurgie gevisiteerd door prof. dr. H.J. Bonjer, hoofd afdeling
heelkunde VUmc te Amsterdam. Op verzoek van de RvB en met instemming van alle zes chirurgen
(Casseres, de Cuba, Daryanani, Peterson, Ponson en Tromp) werd een kwaliteitsaudit van de
chirurgische zorg in het HOH verricht. In het visitatierapport werden enkele aanbevelingen gegeven
aan de vakgroep chirurgie.
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Vakgroep Neurochirurgie
In september werd de vakgroep neurochirurgie gevisiteerd door dr. P.R.A.M. Depauw en dr. E.W.
Hoving namens de Kwaliteitscommissie van de NVvN. Op verzoek van neurochirurg Laclé en met
instemming van de RvB werd een herkwaliteitsvisitatie verricht, de vorige visitatie vond in 2009
plaats. In het visitatierapport werden enkele aanbevelingen gegeven aan de vakgroep
neurochirurgie.
Vakgroep Orthopedie
In oktober werd de vakgroep orthopedie gevisiteerd door L.L.A. Kleijn, dr. A.M.J.S. Vervest, F.J. van
Oosterhout en A.C. Zwets-Verheij namens de visitatiecommissie van de NVO. Op verzoek van de 3
BIG-geregistreerde orthopeden (Haime, de Windt en Eerdmans) en met instemming van de RvB
werd een herkwaliteitsvisitatie verricht. De vorige visitatie had in 2002 plaatsgevonden. In het
visitatierapport werden enkele aanbevelingen gegeven aan de vakgroep orthopedie.

Congressen en symposia
Symposium “Cochleaire Implantatie op Aruba”
Datum:
5 t/m 6 februari 2015
Locatie:
Renaissance Convention Center
Instanties:
FEPO
Organisator: S. Cabenda, KNO-arts
“Health Care Conference Aruba”
Datum:
1 t/m 4 juni 2015
Locatie:
Renaissance Convention Center
Instanties:
Ministerie van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport
Organisator: A. Schwengle, minister van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport
Symposium “Healthcare”
Datum:
19 t/m 21 augustus
Locatie:
Renaissance Convention Center
Instanties:
HOH, AZV, MinVOS, SABA, DVG
Organisator: PwC
Symposium “Caribbean Multidisciplinary Hemato-Oncology”
Datum:
14 t/m 17 oktober 2015
Locatie:
Holiday Inn Hotel
Instanties:
Dr. Horacio Oduber Hospitaal
Organisator: R. Jonkhoff, hemato-oncoloog
Symposium “Island Wound Care”
Datum:
23 oktober 2015
Locatie:
Holiday Inn Hotel
Instanties:
Dr. Horacio Oduber Hospitaal
Organisator: Y. Casseres, chirurg
Symposium “Antimicrobial Stewardship”
Datum:
12 november 2015
Locatie:
Casa del Mar Beach Resort
Instanties:
Dr. Horacio Oduber Hospitaal
Organisator: J. de Kort & E. Sanchez, internist-infectioloog
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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. In 2010 werd
de eerste formele samenwerkingsovereenkomst 2010-2015 getekend. Op 19 april 2015 werd in
aanwezigheid van minister A. Schwengle het Memorandum of Understanding 2015-2020 getekend.

Vakgroepen
Kwaliteit van specialistische zorg stond voor elke vakgroep hoog in het vaandel. Enkele vakgroepen
zorgden in 2015 voor zorgvernieuwing of verbetering van de kwaliteit van zorg.
Vakgroep Gynaecologie
De vakgroep Gynaecologie kreeg in 2015 versterking van 3 nieuwe gynaecologen, waarmee het
totaal aantal gynaecologen op Aruba voor het eerst op 6 kwam. De gynaecologen in dienstverband
(Althuisius, Dziura, Garcia en Latour) verhuisden op 30 september naar een nieuw polikliniek
gebouw, hetgeen de klantvriendelijkheid ten goede kwam.
Vakgroep Interne
De vakgroep Interne startte in maart het project “Antibiotica Stewardship”, waarmee een
belangrijke stap vooruit werd gezet in de strijd tegen de toenemende antibioticaresistentie op
Aruba. De internist-infectiologen (de Kort en Sanches) gaven leiding aan het project.
Vakgroep Radiologie en Cardiologie
Eind 2015 werden enkele radiodiagnostisch laboranten door Siemens getraind in het verrichten en
uitwerken van CT onderzoek van de kransslagaders bij patiënten met een verhoogd risico op
coronairlijden. De verwachting is dat middels dit onderzoek het aantal patiënten dat een
hartkatheterisatie moet ondergaan, zal dalen en dat ook de totale kosten zullen dalen. Eind 2015 zijn
de eerste patiënten reeds succesvol gescand.
Vakgroep Intensive Care
De vakgroep Intensive Care werd in 2015 uitgebreid met 2 nieuwe intensivisten, waarmee het totaal
aantal vaste intensivisten voor het eerst op 3 kwam. Hierdoor werd de continuïteit van zorg op de IC
verbeterd.
Vakgroep Urologie & Kindergeneeskunde
De vakgroep Urologie organiseerde in september de 5e “hypospadie-missie” door kinderuroloog van
der Toorn uit het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam, in samenwerking met de vakgroep
Kindergeneeskunde. Er werden enkele patiënten met hypospadie geopereerd en tevens enkele
complexe kinderurologische casus besproken.
Vakgroep Chirurgie
De vakgroep Chirurgie werd in 2015 aangevuld met een obesitas verpleegkundige (Julaica Dirks)
voor de pre- en postoperatieve begeleiding van obesitas patiënten, waarmee de kwaliteit en
continuïteit van de zorg voor deze patiëntengroep is verbeterd.
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Commissies
Ziekenhuis Commissies
Amputatie Commissie
Antibiotica Commissie

Voorzitter

Bloedtransfusie Commissie
Bouw Commissie
Handenteam Commissie
Huntu Miho Commissies (diverse)

R. Jonkhoff
T. de Kool
H. Riley

Infectie Commissie

K. Kelly

Investering Commissie

K. Bennett

R. Raven, A. Oudshoorn, E. Ruiz,
T. Peterson. D. Vogel (tot sept.), E.
Sanchez, C. Vermont (tot mei)
A. Hoogendam, R. Eerdmans

Kindermishandeling Commissie
Klachten Commissie
Materiaalkeuze Commissie
Medicatieveiligheid Commissie

L. Rafael-Croes
Confidentieel
B. van der Horst
R. Segers

A. Oudshoorn
K. Bennett
B. Croes
E. Ruiz

Medisch Ethische Commissie
OK Commissie
Oncologie Commissie

S. Waterloo
R. Eerdmans
R. Jonkhoff

Onderwijs Commissie

D. Daryanani

Reanimatie Commissie

M. Cobos

VIM Commissie
Wetenschappelijke Commissie
Zorgindeling Commissie

O. Rodriguez
E. Weststrate
I. Hartmans

R. Kock, N. Kingsale, R. Odijk
W. Schairer, A. Ponson, G. Laclé
D. Daryanani, E. Ruiz, M. Lozano, S.
Wills
A. Ponson, L. Rafael-Croes, A.
Oudshoorn, S. Waterloo, S.
Althuisius, (I. Algera, huisarts)
O. Perez, B. Croes (tot nov.), L.
Rafael-Croes, S. Fingal
E. Arends, R. Raven, E. Ruiz
V. Williams
A. Hoogendam, R. Jonkhoff, B.
Latour, A. Ponson, S. Wills, H. v. Niel

Medische Staf Commissies

Voorzitter

Leden

Benoeming Commissie

J. Cheng

R. vd Bos, E. Ruiz, N. Kingsale,
P. Haimé, C. Laclé
M. Brouns, A. Oudshoorn, R. vd Bos,
(D. Giel & I. Algera, huisartsen)

Transmurale Commissies

Voorzitter

Leden

Commissie van 10

L. de Jong

W. Ponson-Wever

Geestelijke Gezondheids Zorg
(GGZ) Commissie
Grensoverschrijdende Zorg
Commissie (CGZ)
Zorginformatisering Platform

A. Schwengle

N. Kingsale

R. Odijk

D. Daryanani, J. Petronilia, S. Kock

I. Hüsken

D. Vogel (tot sept.), A. Hoogendam

D. Vogel (tot sept.)

Refereer Commissie

Leden vanuit Medische Staf
K. Bennett, Y. Casseres
C. Vermont (tot mei), R, v.d. Berg, E.
Sanchez
R. Eerdmans, A. Hoogendam, A. Duits
S. Wills, C. Laclé
R. Eerdmans, K. Bennett
K. Bennett, A. Hoogendam
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5 Beleid en organisatie
Vakgroepreglement
Teneinde duidelijke afspraken en spelregels op te stellen voor samenwerking in vakgroepen werd in
2010 de eerste versie van het Vakgroepreglement ontwikkeld door het stafbestuur. In 2014 werd dit
document op diverse punten gewijzigd een aangevuld door verschillende partijen. In 2015 besloot
het stafbestuur dit document nogmaals te reviseren en daarbij zo veel mogelijk het “Model
Vakgroepreglement” uit 2010 van de Orde van Medisch Specialisten te volgen. Het herziene
concept werd in oktober van commentaar voorzien door prof. mr. Joep Hubben, gezondheidsjurist.
Het streven is om het definitieve document in 2016 aan de medische staf te presenteren en in te
voeren.

Reglement Professionele Aangelegenheden Medisch Specialisten
In 2014 werd de eerste versie van het document “Procedure Professionele Aangelegenheden
(mogelijk disfunctionerend medisch specialist)” ontwikkeld door het stafbestuur, met als doel
richtlijnen te geven voor het omgaan met disfunctionerende medisch specialisten. Dit document
werd echter nooit geheel afgerond. In 2015 besloot het stafbestuur dit document nogmaals te
reviseren en daarbij zo veel mogelijk het “Model Reglement Mogelijk Disfunctionerend Medisch
Specialist” uit 2008 van de Orde van Medisch Specialisten te volgen. Het herziene concept
document “Reglement Professionele Aangelegenheden Medisch Specialisten” werd in december
aangeboden aan de Raad van Bestuur voor commentaar. Het streven is om het definitieve document
in 2016 aan de medische staf te presenteren en in te voeren.

Proces Werving en Selectie Medisch Specialisten
Het “Proces Werving en Selectie Medisch Specialisten werd in 2014 ontwikkeld door de Raad van
Bestuur in samenspraak met het stafbestuur en beschrijft uniforme afspraken over de werving en
selectie van medisch specialisten ter bevordering van een snelle aanname. In 2015 werd het
document nog intensief besproken en gereviseerd door het stafbestuur en de RvB. Uiteindelijk werd
het document in januari 2016 afgerond en ingevoerd.

Manpowerplanning Medisch Specialisten Aruba 2016-2018
Sinds de start van de AZV in 2001 is een manpowerplanning voor medisch specialisten altijd vanuit
de overheid en/of AZV opgesteld. De medische staf en Raad van Bestuur HOH menen echter dat er
goede redenen zijn om een manpowerplanning op te stellen vanuit het veld, met als doel uiteindelijk
tezamen met AZV en MinVOS te komen tot een gezamenlijk beleid met een breed draagvlak. Het
Stafbestuur is daarom in juni 2015 gestart met een inventarisatieronde onder de medische staf door
middel van het toesturen van een standaard formulier naar alle vakgroepen. Per vakgroep is op dit
formulier de aanwezige en gewenste formatie ingevuld, daarnaast is tevens een toelichting en
onderbouwing van eventuele noodzaak tot formatie uitbreiding gegeven. Dit proces heeft tot
oktober geduurd en resulteerde uiteindelijk tot 100% respons van de vakgroepen. In november en
december is het eerste concept document “Manpowerplanning Medisch Specialisten Aruba 20162018” met de Raad van Bestuur uitvoerig doorgenomen en waar nodig van commentaar voorzien.
Het streven is om het document in 2016 met de AZV en MinVOS te bespreken en daarna het
definitieve document aan de medische staf te presenteren en in te voeren.
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Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten
In de huidige arbeidsovereenkomst van medisch specialisten in dienstverband in het Dr. Horacio
Oduber Hospitaal worden rechten en plichten slechts zeer summier omschreven. In Nederland werd
in 2001 de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS) ingevoerd, hetgeen alle aspecten van
het dienstverband uitvoerig beschrijft en tevens jaarlijks gereviseerd wordt door de Landelijke
Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
(NVZ). In 2012 werd door de AVSD gestart met onderhandelingen met de RvB over de invoering van
een aan de lokale situatie aangepaste versie van de AMS. Hiertoe werd door de AVSD een voorstel
ingediend. Dit voorstel werd echter niet verder uitgewerkt. In 2015 werd door het stafbestuur en de
RvB besloten een werkgroep in te stellen die de invoering van de AMS op Aruba nastreeft. In deze
werkgroep namen 2 stafbestuursleden (Wicha Ponson-Wever en Stuart Wills), 2 personeelsleden
van Human Resources (HR) en 1 RvB-lid plaats. Op 11 december vond de eerste bijeenkomst van de
werkgroep plaats, waarbij besloten werd de Nederlandse AMS volledig door te nemen en waar
nodig aan te passen voor de Arubaanse situatie. Het streven is om dit proces in 2016 af te ronden en
de huidige arbeidsovereenkomst te vervangen door de Arubaanse AMS.

Zorgvisie Aruba 2025
Het voorbeeld op het gebied van zorg, waarbij deze zorg
dusdanig goed is ingericht dat de jongere generatie een
gezonde levensstijl en mindset heeft, de midden generatie
sterk bewust is van eigen verantwoordelijkheid, en de oudere
generatie met goede gemoedsrust hun oude dag in gaat.
Met een sterke mate van preventie is het zorgaanbod
georganiseerd rondom de burger, met de eerste lijn als
centraal punt waar vanuit het zorgaanbod tijdig, op maat en
goed afgestemd kan plaatsvinden binnen kwalitatief
hoogwaardige zorggebieden.
Dit vanuit een sterke regie, waarbij financiële duurzaamheid,
integrale gegevensuitwisseling, een passend
verzekeringspakket, en relevante en up-to-date wettelijk
kader als randvoorwaarden gelden.
PwC

PwC Healthcare Summit - 22 augustus 2015

1
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6 Jaarrekening 2015
Het jaar 2015 werd met een positief saldo afgesloten en het vermogen van de ASHA nam toe ten
opzichte van de voorgaande jaren. Dit was te danken aan toegenomen inkomsten uit contributies en
afname van de exploitatiekosten door een door het stafbestuur ingevoerde bezuiniging op
vergaderkosten en overige activiteiten. Wel werden extra kosten gemaakt vanwege de oprichting
van de vereniging ASHA. De contributie was in 2015 ongewijzigd en bedroeg AWG 250,- per jaar.
Inkomsten

Balans jaarrekening ASHA
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7 Jaarplan 2016
Na een succesvol 2015 wachten in 2016 vele uitdagingen zoals afronding van de bouw en invoering
van het EPD. Het stafbestuur heeft de volgende ambities voor het komende jaar:
•

Streven naar verdere verbetering van de kwaliteit van de medisch specialistische zorg
- nascholing
- zorgvernieuwing
- medewerking aan interne en externe kwaliteitsprojecten

•

Continueren lopende projecten
- vergaderingen met diverse interne en externe instanties
- bouw nieuwe ziekenhuis
- invoering EPD
- IFMS-project uitbreiden

•

Verdere professionalisering van ASHA en stafbestuur
- invullen vacatures stafbestuur
- inhuren van externe expertise
- ontwikkelen van een website
- beveiligde leden database

•

Afronding en invoering diverse documenten
- vakgroepreglement
- reglement professionele aangelegenheden medisch specialisten
- manpowerplanning medisch specialisten
- arbeidsvoorwaarden medisch specialisten voor de Arubaanse situatie

•

Ontwikkelen en revisie van documenten
- medisch beleidsplan
- richtlijn medisch specialisten >65 jaar
- toelatingsovereenkomst voor medisch specialisten
- samenwerkingsafspraken tussen stafbestuur en RvB
- statuten van de ASHA
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Bijlagen
Ledenlijst 2015

Vakgroep
1 Anaesthesie
2
3
4

Achternaam
Alders
Perez
Posner
Schairer

Initialen
D.E.
O.
I.
W.

Roepnaam m/v Specialisme
Derwin
m anesthesioloog
Ovidio
m anesthesioloog
Ike
m anesthesioloog
Wolfgang
m anesthesioloog

5 Cardiologie
6
7
8

Cheng
Dennert
Fingal
Lacle

J.D
R.
S.J.J.
C.

Johnny
Robert
Sandro
Casper

m
m
m
m

13
14

Ponson
Tromp

A.E.
H.R.

Alex
Randy

m algemeen chirurg
m algemeen chirurg

15 Dermatologie
16
17

Kock
Lampe
Oduber

J.
N.M.
C

John
Nuris
Charlene

m dermato-venereoloog
v dermatoloog
v dermatoloog

19 Farmacie
20

Lew Jen Tai
Ruiz

C.E.R.
E.M.

Carl
Ebby

m apotheker
m ziekenhuisapotheker

21 Gynaecologie
22
23
24
25
26

Althuisius
Dziura
Garcia
Ho-Kang-You
Latour
Narain

S.M.
D.
D.A.
F.W.
B.H.C
H.

Sietske
Dominik
Alejandro
Frank
Babet
Harold

v
m
m
m
v
m

27 Intensive care
28
29

Croes
Ramos
Segers

B.G.
R.
R.P.J.

Benjamin
Ruben
Ruud

m intensivist
m intensivist
m longarts-intensivist

30 Interne
31
32
33
34
35
36

Hoogendam
Hulsteijn van
Kelly
Kort de
Rivera
Sanchez
Waterloo

A
L.H.
K.L.
J.M.L
M.M.
E.S.R.
S.R.

Arjen
Harry
Karina
Jaclyn
Mercedes
Elena
Sandro

m
m
v
v
v
v
m

internist
internist
internist
internist-infectioloog
internist
internist-infectioloog
internist-geriater

37 Kindergeneeskunde
38
39
40
41
42
43 Klinische chemie

Arends
Croes
Oudshoorn
Ponson - Wever
Rafael - Croes
Thorsen
Brouns

E.
F.E.
A.J.
M.L.G.
L.M.A.
P.
M.

Eric
Franklin
Anne-Mieke
Wicha
Louise
Patricia
Montsy

m
m
v
v
v
v
v

kinderarts
kinderarts
kinderarts-neonatoloog
kinderarts
kinderarts
kinderarts-neonatoloog
klinisch chemicus

44 KNO
45

Cabenda
Raven

S.I.
R.R.

Steve
Richard

m KNO-arts - hoofdhalschirurg
m KNO-arts

46 Longgeneeskunde
47

Kock
Wills

S.M.
S.H.

Selene
Stuart

v longarts
m longarts

48 MDL
49
50 Microbiologie

Caceres
Jreige
Berg van den

E.V.
N.
R.W.A

Edgar
Natacha
Riem

m MDL-arts
v MDL-arts
m microbioloog

51 Nefrologie
52
53 Neurochirurgie

Garcia
Kock
Laclé

A.
R.V.
G.

Agustin
Romeo
Gregory

m nefroloog
m nefroloog
m neurochirurg

54 Neurologie
55
56

Di Caudo
Gonzalez
Meelis

G.
R.
M.J.M.

Carla
Rafael
Marcel

v neuroloog
m neuroloog
m Neuroloog

57 Oncologie
58

Jonkhoff
Willemsen

A.R.
D.J.P.

Roel
Dennis

m hemato-oncoloog
m oncoloog

59 Oogheelkunde
60
61
62

Jacobs
Lacle
Mosquera
Slager

B.
Z.
V.
P.J.

Burton
Zuleima
Viviana
Pieter

m
v
v
m

oogarts
oogarts
oogarts
oogheelkunde

63 Orthopedie
64
65
66

Eerdmans
Haimé
Soria
Windt de

R.F.
P.E.
L.D.V.
F.H.J.

Ronald
Patrick
Laura
Francis

m
m
v
m

orthopedisch chirurg
orthopaed
orthopedisch chirurg
orthopedisch chirurg

67 Ouderengeneeskunde
68
69 Pathologie

Gonzalez-Smits
Johanns
Lozano

N.A.A.
E.
M. F.

Nienke
Earl
Mallaki

v ouderengeneeskundige
m ouderengeneeskundige
v patholoog

70 Plastische chirurgie
71

Niel van
Riley

H.T.
A.H.

Howard
Hunt

m plastisch chirurg
m plastisch chirurg

72 Psychiatrie
73
74
75
76

Broekhoven van
Coteau de
Gaalen van
Kingsale
Leeflang

M.
P.A.
H.A.E.
N.A.
W.

Marja
Pamela
Hendrikus
Nathalie
Winston

v
v
m
v
m

psychiater
psychiater
psychiater
psychiater
kinder- en jeugd psychiater

77 Radiologie
Bos van den
78
Lindert van
79
Loefstop
80
van Straten
81
Williams
82 RevalidatiegeneeskundeBennett

R.W.
N.
J.V.
A.
V.A.N.
K.C.L.B.

Rob
Niels
Victor
Alexander
Vanessa
Kyle

m
m
m
m
v
v

radioloog
radioloog
radioloog
radioloog
Radiologie
revalidatie-arts

83 Urologie
84

F.
J.J.P.

Fabio
Jason

m uroloog
m uroloog

cardioloog
cardioloog
cardioloog
cardioloog

Sed eleifend interdum pede.
Mauris tincidunt,
egestas
rutrum,
9 Chirurgie
Casseres augue
Y.A. inYuri
m algemeen
chirurgarcu quam vestibulum diam,
10
de Cuba
J.
Juan
m algemeen chirurg
a condimentum magna pede
mollis
neque.
Ut
dictum
leo
eu
purus.
Quisque
ante magna, volutpat
11
Daryanani
D.
Deepu
m oncologisch chirurg
12
Peterson
T.F.
Tim
m
algemeen
chirurg
non, tincidunt ac, gravida nec, pede.

Moreta
Petronilia

gynaecoloog
gynaecoloog
gynaecoloog
gynaecoloog
gynaecoloog
gynaecoloog

