Nieuwsbrief 2, juli 2010
Personeel
De afdeling blijft maar groeien, we zijn dan
ook erg blij om de volgende inmiddels
vaak al wel bekende medewerkers te
mogen verwelkomen:
Op het secretariaat Henny Visser en
Monique van de Horst.
Dialyse verpleegkundigen
Bregje Schaap en Saskia Morris.
Warisha Dwarka, Sophia Fleer en Femmie
Wimmenhove volgen de opleiding tot
dialyseverpleegkundige.
Corine de Bruijn is onze nieuwe
maatschappelijk werker.
Beste allemaal,
Sommigen van jullie kennen mij al, toch
een korte biografie:
Mijn naam is Corine de Bruijn‐Ferwerda; ik
ben getrouwd; moeder; baas van Bibi en
per 1 februari 2010 begonnen als
maatschappelijk werker in het
dialysecentrum. Samen met Mirjam van
Puijfelik bezet ik het achterste kamertje in
de gang in Almere en een flexplek in het
dialysecentrum in Lelystad. Ervaring heb ik
in het algemeen maatschappelijk werk, nu
ben ik me, met veel enthousiasme, aan het
specialiseren in de dialysewereld!

Dialyse in Lelystad!
Feestelijke opening dialysecentrum
Lelystad
Donderdag 20 mei 2010 is het
dialysecentrum Flevoziekenhuis in
MC|Zuiderzee in Lelystad officieel geopend
door vier bestuurders. Zij benadrukten
hierbij de unieke samenwerking die aan dit
dialysecentrum ten grondslag ligt.
Het Dialysecentrum is een initiatief van het
Flevoziekenhuis en is gesitueerd in
MC|Zuiderzee in Lelystad. In het nieuwe
dialysecentrum Flevoziekenhuis wordt
intensief samengewerkt met de internisten
van MC|Zuiderzee.
Na een intensieve bouwperiode van 5
maanden zijn in Lelystad 10
dialyseplaatsen beschikbaar gekomen.

Van links naar rechts: Margreeth
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Lelystad , Loek Winter voorzitter raad
van bestuur MC|Zuiderzee , John Bos
gedeputeerde provincie Flevoland en
Jeltje Schraverus voorzitter raad van
bestuur Flevoziekenhuis .
Na het officiële gedeelte was er tijd voor
een hapje en een drankje, o.a. verzorgd
door cateringbedrijf ‘tante Truus’,
bijzonder omdat er mensen met een
verstandelijke handicap werken.Tevens
was er ‘levende’ muziek, een ijskraam en
een haringkar. E.e.a. vond plaats in de
mooie binnentuin van het dialysecentrum.
Rondleidingen door het nieuwe
dialysecentrum werden verzorgd door het
personeel.
Wist u dat :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De poli nefrologie en predialyse ook in
Lelystad geopend zijn?
Het onkruid in de binnentuin het ook
fijn vindt in Lelystad?
Dat diverse collega’s met behulp van
hark en schoffel daarmee de strijd zijn
aangegaan?
Dat Peter een nieuwe fiets heeft?
Maar nog steeds zijn benen niet
scheert?
Dat sommige mannelijke collegae
dunne plekken op het hoofd krijgen?
Maar dat wij daar verder niet over
kunnen uitwijden?
Dr. Boonstra een nieuwe bijnaam heeft?
Maar dat wij niet vertellen welke?

Cliëntenraad
Sinds de start van het dialysecentrum in
Almere in 2006, de verhuizing naar de
nieuwbouw in het Flevoziekenhuis in 2009
en de opening van het dialysecentrum in
Lelystad dit voorjaar is het aantal patiënten
toegenomen. Daar zijn we natuurlijk blij
mee en waarderen uw vertrouwen in ons
team van artsen, verpleegkundigen, diëtist,
maatschappelijk werk,

afdelingsassistenten, technicus en
secretariaat.
Om uw belangen goed te behartigen is uw
inbreng voor ons van groot belang.
U wordt uitgenodigd voor een informatieve
bijeenkomst waarin wij met u van
gedachten willen wisselen over de
oprichting van een cliëntenraad.
De bijeenkomst vindt plaats op
woensdag 22 september 2010 om 19.00 uur
in het dialysecentrum Flevoziekenhuis in
Almere.
De uitnodiging geldt voor dialyse en pre‐
dialyse patiënten in Almere en Lelystad.
Tot 22 september!
Peter Janneman
Mirjam van Puijfelik / Corine de Bruijn
RECEPT VAN PATRICIA
NASI GORENG
2 personen, 15 min
Per portie: 29 g eiwit, 100 mg natrium
750 mg kalium, 300 mg fosfaat
200 g hamlap
2 eetlepels zonnebloem olie
250 gr ui, prei, taugé, witte kool
stukje Spaanse peper
1 knoflookteentje
laospoeder,gemberpoeder,koenjit,
ketoembar
450 gram gare rijst
Bak het in kleine stukjes gesneden vlees in
de hete olie rondom bruin.
Doe de groenten, gesnipperde peper,
uitgeperste knoflook bij het vlees.
Voeg een halve theelepel van alle kruiden
Toe en laat het geheel ca. 5 minuten goed
Doorwarmen. Roer dan de gekookte rijst
erdoor en bak het geheel nog even.
•
•
•

Lekker met atjar tjampoer
Vervang de hamlap door kip‐ of
kalkoenfilet.
Vervang 50 gram vlees door een
gebakken ei.
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•

Vervang de rijst door gekookte mie.
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