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What eyes don’t see,
but care demands.

Voorwoord dr. Rajnherc

Beste lezers, met veel genoegen bied ik u deze eerste nieuwsbrief ‘Nos Balor’ aan. De nieuwsbrief is onder andere
bedoeld om jullie als medewerkers op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen binnen ImSan. Naast het door
ons ingezette traject om de JCI accreditatie te behalen, beginnen we op korte termijn met het invoeren van Cerner
(een nieuw patiëntinformatiesysteem). Dit alles ter optimalisering van de dienstverlening. Ten slotte gaan we
binnenkort met alle medewerkers van ImSan functioneringsgesprekken voeren, wat een belangrijke stap vooruit
betekent. Ik wens u allen veel leesplezier!

JCI?
Tijdens het kerstdiner van ImSan op 18 december 2015 werd de prijs
uitgereikt aan Eldwin Geerman voor de beste slogan voor het ImSan
JCI traject: “What eyes don’t see but care demands”. Hiermee geven
we aan dat om goede zorg te geven er veel nodig is achter de
schermen. Veel medewerkers hebben een slogan ingestuurd die past
bij het JCI traject waar we mee bezig zijn. Deze slogan zullen we
vanaf nu altijd gebruiken wanneer we over JCI communiceren.
JCI staat voor Joint Commission International. Het is een internationaal accreditatieorgaan voor veiligheid in de zorg.
ImSan heeft gekozen om aan de slag te gaan om een accreditatie door JCI te verkrijgen, omdat deze organisatie
nadrukkelijk vanuit het belang van de patiënt redeneert. Daarnaast is de filosofie van JCI gebaseerd op het
uitgangspunt ’continu willen verbeteren’, wat past bij onze organisatie. Dit betekent ook het continu willen
verbeteren van onze medewerkers. Vanaf september 2016 starten drie SEH verpleegkundigen met de SEH opleiding
gegeven door de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit is een traject van 18 maanden, waarin ze worden opgeleid tot
allround SEH verpleegkundige. Op 21 maart zijn acht verpleegkundigen van de ambulancedienst begonnen met de
opleiding tot gespecialiseerde ambulance verpleegkundige. Deze opleiding duurt een jaar en wordt gegeven door de
Academie voor Ambulancezorg. Beide opleidingen worden verzorgd op Aruba.

En wat betekent dit voor mij?
Om de JCI accreditatie te behalen moet er nog heel veel gebeuren. Zowel in de organisatie van de patiëntenzorg,
maar ook bijvoorbeeld op het gebied van Human Resources en de facilitaire dienst. Op deze verschillende thema’s
moeten verbeteringen worden bedacht, opgeschreven en geïmplementeerd. Sinds twee jaar is er een JCI
werkgroep actief, met medewerkers uit alle afdelingen van ImSan. Gezamenlijk zijn zij aan de slag met het
bedenken, opstellen en implementeren van verschillende protocollen. Hier hebben we jullie medewerking hard bij
nodig! Om input te leveren op de protocollen die worden opgesteld, mee te denken over de consequenties van de
protocollen voor je eigen afdeling en elkaar durven en kunnen aanspreken op het werken volgens de protocollen.

Handhygiëne, patiëntidentificatie en valregistratie
Vanaf november 2015 geven Tessa Mohamed en Eromil
Bakmeyer, in samenwerking met John Tromp, medewerkers
de les handhygiëne, patiëntidentificatie en valregistratie.
Met trots kunnen we zeggen dat 95% van alle medewerkers
deze interactieve les met succes heeft volbracht. Dit waren
de eerste lessen die gegeven worden voor het JCI-traject. In
de toekomst zullen meer lessen volgen.

Nieuwe medewerkers vanaf 1 januari 2016
Andreina Albacarys
Poortarts SEH
Ali Garcia Marquez
Nefroloog

Marjan Huysdens
Jairzinho Tromp
Ambulance verpleegkundige (oproepkracht) Projectleider Cerner (1 april – 31
december 2016)
Efram Shiferaw
Ambulance verpleegkundige (oproepkracht)

Adriaan Vonk-Otten
Ambulance verpleegkundige

Laureano Morales
Senior systeem/netwerkbeheerder

Abraham van den Broeke
Ambulance verpleegkundige

Hilde Timmerman
Zorgmanager algemeen

Gezond recept van diëtist Clarita
Frisse salade:
• Romeinse sla
• Tomaten
• komkommers
• Vleestomaten
• Paprika
• Rozijnen
• Amandelen
• Dressing van olijfolie,
limoen, geperste
knoflook en gesneden
peterselie

Nierweek
6 – 10
maart

Nos Balor
6x per jaar willen we met Nos Balor de medewerkers van ImSan op de hoogte houden van alles wat er
speelt binnen ImSan. Thema’s die spelen zullen worden uitgelicht, maar we houden jullie ook op de
hoogte van bijv. nieuwe medewerkers en regelmatig zetten we medewerkers en afdelingen in het
zonnetje.
Als jullie vragen, opmerkingen of ideeen hebben voor deze nieuwsbrief, horen we die uiteraard graag:
hilde.timmerman@imsan.aw, tel: 882

Agenda
april/mei
• 7 april: World
Health Day 2016:
“Beat diabetes”
Er worden activiteiten
georganiseerd in San
Nicolas en bij Centro
Diabetico op de
Rumbastraat
• 21 april:
Secretaressedag
• 12 mei: Dag van de
verpleegkundige

