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Info:

bMef de wrslagen van de
zcgcnaamde regionale actiiwussiebijeenkomst "Huisheudkwrrdigds belnaderingvan ongevallen
in hat jam 2000" op 27 mei jl. in Wageningen en de excursie near het in aanbouw zijnde Algemeen Ziekenhuis te
Utreeht op 30 mei jl. Het zijn de voorboden van meer van dergelijke bijeenkomsten a+crferursies. Wij vragen VHN-leden
ons re wijzen op mensen, onderwerpen
of abjecten die we tot nu toe nog niet
hebben ontdekt. Hebt u suggesties? Bel
ons: Leo Overmars 085-81 6502, Mark
Hoogenboom 050-421 395, Lieke Borst
08376-12982, Yvonne Wesselink 030762977 of Annelies de Zeeuw 015565069.
Van de activiteiten in uw regio krijgt u
tijdig bericht.
Planning la&envergadering
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Op woensdag 9 november wordt de VHNledenvergadwing in Utrecht gehouden.
Onze congresgangers van het congres
van de lnternationale Federatie voor
Huishoudkunde 'Health for all' in juli jl.
te Minneapolis brengen verslag uit. Nadere gegevens krijgt u nog via VHN-lnformatief.
Samenwerking VHN-SVHW
Het bestuur van de VHN en het bestuur
Jan de SVHW (Stichting Voorlichting
Huishoudwetens'chao~en~
zien de no&

Studiedag Welzijn en Dagelijkse
Yenorg~ing
Een kleine wrkgroep is de afgelopen
maanden druk bezig geweest met de
mrbereid~ingenvoor de studiedag in het
kader van 100 jaar Huishoudkunde. Het
thema voor de studiedag wordt: Welzijn
en Verzorging. Voor uitvoerige gegevens
zie advertentie op de omslag van dit blad
en de folder.
Lieke BorAt

Verslag
discussiebijeenkomst

,

Op 27 mei werd er in de Dreyenborchjn
Wageningen een discussiebijeenko~mmst
gehouden over 'de huishoudk~ndige~b-enadering van ongevallen in het ,jaat'
2000'. Deze bijeenkomst vond, pl$&s
aansluitend aan hetcollege ;Ggz6ptj$e,id
.'
en veiligheid in de huishquding;, djl dq@
de sectie Verrorgingstb$nologie~$$&&
vakgroep Wonen (LUW) verzoygdi@q&
Aan de discussie werkten met nam
mw. ir. lneke Thien .(Stichtiqg
ment en Veiligheid), lid van de
drs. E. van Beeck (Erasmus Uniu
Hoewel de bijeenkomst niet druk befqp&
was (vrijdagmiddag?)heeft e r ~&&
te&?,
kwalitatief goede discussle plaat~gg~g& "
den. Er is ora. uitgebreid gesproken@@
de hoeveelheidtijd besteed.aag,bg~i,qCLA

die.'me& heeititen
andere leden van

van ongevallen in de prive-sfeer. Dit is
ook doorgegeven aan de sectie Ondlerzoek en Ontwikkeling van de VHN.
Yvonne Wesselink

Verslag excursie
Maandagmiddag, 3 0 mei 1988, om
17.00 uur stonden 20 VHN-leden te
wachten bij de tijdelijke ingang van het
Academisch Ziekenhuis Utrecht in aanbouw om deel te nemen aan de excursie.
Het hoofd Hotel/Civiele dienst de heer
Johan Eggink heette ons hartelijk
welkom en nam ons mee naar een reeds
in gebruik genomen deel van het nieuwe
AZU. (Deze eerste wandeling was al een
excursie op zich.) De heer Eggink gaf een
toelichting op de filosofie bij de ontwikkeling van de nieuwbouw. Het resultaat is
een ziekenhuis dat door twee 'straten'
en een centrale ingang, ondanks de
enorme omvang, een voor gebruikers
overzichtelijk geheel vormt. Door eisen
van de omgeving was hoogbouw niet
mogelijk. Ook was er het programma van
eisen dat de gezamenlijke academische
ziekenhuizen hanteren, dat toegepast
werd binnen het ontwerp. En de toekomstige ontwikkelingen, waarbij rnilitaire
en of kinderziekenhuizen gebruik kunnen maken van onderzoeksfaciliteiten.
Kortom, het werd tijd om maar eens met
eigen ogen te gaan bekijken wat een dergelijke filosofie aan gebouw oplevert.
Ja en daar gingen we. 2 0 VHN-ers door
straten. onderzoeksafdelinaen. oatien-

O w r integsatie \rdn zwg I
tibnt, aver h&t Wke~pa
baanplanning en wholing, ko@en en
kwaliteit. En dan zijn er drie&nasnk&
uur omgevlogen. Natuurlijk he&en w s
niet alles gezien en besprakan, maar web
heel veel informatie en indrukken maegenomen van het AZU in a a n h u w . JQhan Eggink, bedankt dat w i j jouw gasten
rnochten zijn.
En 's avonds, het stof van rnijn schoenen
poetsend, denk ik aan de volgende excursie: over twee jaar gaan we eens kijken
hoe de filosofie vorm heeft gekregen, met
patienten, specialisten, kiosken, restaurant, schoonrnaakkosten, tevreden gebruikers ... wie weet, tot over twee jaar.
Leo Overrnars

OPROEP
Lulda Boelerna 1s de nleuwe VHN-vertegenwoordlger In de Commissie Werkvelden van de VBB-THW (Veren~g~ng
Belangenbehartrglng Toegepaste Hulshoudwetenschappen)
Er wordt nu een "resonance-groepje"
geforrneerd, waarin gepraat gaat worden
over zakendie betrekking hebben opdeze
vertegenwoordiging. Ook andere zaken
die met huishoudkunde te rnaken hebben kunnen aan de orde komen.
Gevraagd:
Enthous~asteVHN-leden
d ~ bereld
e
zljn 2
keer per jaar b ~elkaar
j
te kornen, om te
praten over deze VHN-vertegenwoordlglng en alles wat daarmee sarnenhangt
lnlichtingen bij:
Lulda Boelerna, 05206-46259
Knnel~esde Zeeuw, 01 5-565069
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