


Heliomare 60 iaar
(i() iaar is ecn lan¡¡e pcriode, waârin hccl vecl kan gebêuren. Iì,r is in die tijd <xrk veel

¡¡cbcurcl. I)c hclc rvcreld is vcrandcrd cn claarmee ook Ileliomare. 'fer gelcgenhcid van dit
iuhilcum brcngt de redactic van dc llcliomarqn, het lzr'dagcliiki hüisorgaan, ccn
biizondcrc Ileliomaren uit. Ziin de lezers van het standaard-informatieblad van lleliomarc
¡¡cwcnd hicruit nieuws tc vernemcn: nú betreft het hoofdzakeliik historic. Ecn kronick r'¿n
60 iaar' de mcnsen. de omgeving, de gebouwen, plezier, m<lcililke tiiden. alles is in ccn
cìrronologisch ovcrzicht biieen gcbracht.
Yvonnc Molenaar. dc kcrsvirsc vaste bureauredaci¡ice r¡an ile Tleliomaren. is in clc hist<¡ric
gccloken. ploos iaarversfagcn uit, voerdê $csprèkkcn rñct enkclc intercssanrc mcnscn cn
maaktc hieruit dit overzicht.

lìcn 60-iarig bcstaan is niet n un
athcidztzri't tcvcn. Niet cchter cn
trcdcn, dan is fcugdig clan, en dir
ogcnblik mccr dan ooit <fc toe i .tc
wachtcn. Dc gezondhcidszorg nccmt bii allc maatschappelilkc vcranderingen ecn
prominente plaats in. ÍIeliomare tr¿cht daar zo gocd mogelilk op in ¡e spelen, mcdc door
hct strateglsch beleidsplan dat dtt laar ls opgesteld
T'<¡ekomst ls cchter niets zonder geschiedenis. Zbnder kennis ian de âchtergronden, de
lanpaain ontstane cultuur dlc ook een organi.satic als l{cliomâr"e kenmerkt is beleid voor
dc tc¡ekcimst ntoeiliik te ontwikkelen en uit tè vocren
l)e redactie van de Ileliomaren is overigens niet van ¡nening dat deze Lli¡zondcrc uitgave
ccn rof heeft te spelen op beleidsontwikkellngsgebied. !íel overict¡r¿m hct ons bij hct
makcn erv-¿n dat hct plezierig ls te leren wie dtc rnan of vroúw precies tvas ovcc wie ie van
tild tot tild wel eens hoort en hoc dat nu precies zat met de overgang van sanatorium naar
rcr"¿lidatlcccntrum. cnz. 'IIct nu krlfgt z'n hcldcrc vorm <Ioor dÈ tcrugblik over dlc zestig
iarcn.

lk wil hicrbii Yvonnc M<¡lcnaar ccn compliincnt maken v<x¡r a[c werk dai zii aan hct
samenitellen rr¿fi dit ovc¡zlcht heeft bestccd. In korte t!d. mct veel persoonliikc inzet,
trcóft zi¡ kans gczlcn ccn intercssant, mdar bovcnal aanqrckkelijk documenr semcn te
stellen. I)c redactle hoopt dat u cvcnvecl þlezler belceft aan het lczen als dc rccfåctic hii
dc samcnstclling hao.

lfim ten HÕve
Flindredactcu r ilcliomarcn.
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Het begin ;i

Yanel L932 is er in het 'jaarverslag van de 'V r¡oor
longltjders en zwakke kinderen" eveneens een rlum
"Heliomare".
De aanbestedtng van Helioma¡e vond plaats op 4 december t929. tsegonnen werd met de

bouwin februa¡i 1930 en hçt gebo-uwwerd o
De eerste voo¡zitter rran de Vereni¡¡ing, Mr.
Zee gneg zijn vakantte door en koos dit te¡rr
kan nlet mooier ggzegd,worden, dan de voo:
in zijn openingsspeech op 7 julL ]1932 heeft v

uNø langdut'lg tulþhen en upgen badden ue
bouuten, boeutel bet gezlcbt op æe steeds boe
zljn afwlsselende stormen ult Noord en W.c

bescbuntng tegen dhecte u¡lnden unl geutensc
terrassen naar bet Zuld-Oosten ofit zoow€t

onsewer 2W è 3N ttlp.ler zoodat ulJ
dpn der ultl.ø:ulgþtte.çffalen, dle aan
Ir Wlefiscþg.p,peffiþ, øqng. etoond, een
op 49. ieMisdi;iisi atuttJhlngen der

De grond werd gekocht ran de hotetmaatschapp[ E Plurtbus
Hgt terrein bleef echter jaren lang ongebrutlt ltggen d.ài e fondsen voor het

het bord weg en fag he¡ terreln verlaten ln afrr¿chtlng ran dç
traditlonele eerste spade ln de grond.

,i i, -
dlç zouden komen, de

Intusse
binnen
krljggn
30.000
wat de hoofdprtjzen waren?:
een luxe. euto, een rozenkrans (gewtjd door de Paus,
geweestl), een kunstspelplanp, 1 compleet mdlotoest
luldsprekerp., 2 Jaarsma haarden, 3 anieuþlementen, 1 þe{çt
niLofoons, 2'handnaalmachlnes, 24 rtþdelen, 1 kano, I zilvêr çesseçtç.

Slat hler niet onvermeld mag bl{ven, is het verhaal van de rozeirkrarts. De heer C.M.G.
naai¡makers, de huldlge algemeen tllrecteur, wlst het volgende verþaal te vertelleg.
De tweede prijs was dus dle rozènkrans, volgens 2eggen gewiJd dggr, {g,Paus. De man dle
deze rozenkrans had gewonhen, wes hter bljzonderbllf mee. Hif sdiiéef dePaus een brlef,
wâartfl htJ hem ultgebreld bedankte voor deze biJzondere rozenk¡ans. De Paus schreef hem
echter een brief terug, dat htf nlets wlst rr¿n een rozenkrans dle htf gewlrd had voor dlt doel.
De prljswinnaar wes hler zo boos om dat h! de rcizenkrans persoonl{k terug bracht aan de
toenmallge geneesheer-dlrecteu¡ rr¿n het Sanatorlum: D¡. M.H.P.P. wn Haeff. De rozenkrans
is no¡¡ te bezlchttgen op het kantoo¡ rnn de heer RaaiJmakers.
Terug naat de bouw van Hellomare.
Het geld was bljeen, het terreln vrar¡ eanq¡ezlg, men kon beglnnen met de plannen. Talloze
plannen s,aren gemaakt, onderzocht en afgewezen. Elndeltfk uras er een plan waaro\¡er
ledereen tevreden w¿s. Het werd gestuurd naar Burgemeester en !flethouders ran InJk aan
Zee om een bouwvergunnlng te lrijgen. De schoonheldscQmmlssle keurde het af en vond
dat het nlet aan redelijke elsen v¿n utterllfk ezt:z;len voldeed.
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De Riiksarchitecten, Iloekstra en ìØesterhoud maakten cen nieuw plan. Dit "kleurige,
fleuri¡¡e in moderne stijl" (in 60 iaar kan kenneliik heel veel veranderenl) gebouwde
sanarorium, krecg alle lof van de schcjonheidscommissie.
[Ict ¡¡ebouw moest aan vcrschillende eiben voldoen: er moest plaats ziin voor kinderen en
volwasseneni er mocht niets ontbreken: operatiekamer, gipskamer, röntgenkamcr, isoleerka-
mer, isoleerbclxen om de kind de grote stqdç¡ v.o.qr-af llen quarantai4çl'L t9
kunnen opnemcn, of de eigen erin re plaatsen bil vermoeden op bes-m'eitè-
liikc ziekten; verder zeebaden, iool, een klooster voor de Eerwaarde Zusters
met een afgezonderd tuinrje, een kãpel, (çcçoçyoning en4. enz,

Weet u wat hct bouwen cn inrichten van Heliomare heeft gekost?
Om precies te zijn kostte Heliom.are me3.OOO:-. Niet gering voor die tijd. Nu kunnen we
daar een middelgrote verbouwi¡rgrkrap mee bekoitigen.

De Eeruaard.e zusters uant de '-::' i 
¡r"ur*"' åor*î), ut*"*,s re Maasrrichr

warcn bcreid de verpleging ln. å Sanãtorium voor Chfrurgis'c,he tubercu-
lose op zich tc nemen.

per autobus uit Amsterdam naer iØi¡k aan Zee

algemene verple¡y'ng, een:;zu3terl
klaar. 's Avonds $ngen de
zusters bliJven slapen. De
ran het gebouw, dle nog niet
Op 29 au€lustus kqr¿m de eet
Op 1 september had de

in een totaal jaarverslag van de

De geneeskundlge

Op 12 augustus
waa¡onder: Moe

Op 2 september lcqr¿m de eerste vrouweJijke mn dtøelfde faar
werd de eerste operatie verrlcht bil çç+ tRç taande etterende
osteomyelitls van het onderbeen. .

ln het jaarverslag rlan 1933 werd
aanpzrssen aan de open lucht-bel
algemene gezondhetdstoestand zich
zoveel mogelljk bulcen op de terrass-ç.fli.l

d.ej;Hatlënten zlch
gA ,daa¡ven op de

wçrden:nameliJk

He¡ BgÞouw was nog nlct helemaal
dâm. Op 1.8 augustus konden er zes
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Vele kilometers zwachtels
zijn zo opgerold door de
zustefs

TREKKING 29 SEPTEMBTR a.s.

. lôTFptrL\_-/t Lt\tJ
Voo¡ den bouw.en inr¡chl¡ñg von hel SonoiorÌum,,HflIOMAREì
voor Chirurgische Tube¡culose en Ch¡o¡il.ch Beenlijdon In ooo
bouw te Wijk oon Zee.

EENIGE DER HooFDPRUIiñr ,

EEN GOUDEN RôZENKRANS VAN Z H. DÊN PAU9

.' i:.
ó Xoñc¡ Gronä. ': ' .. Côrr¿[. G¿ro Zilvæ
phoon¡ ,,Tacrol' 3 Ercckìor Slohuigcr¡. cn.velc llein¡¡c

. Ncdèrlqndrih lobrikoot êtuí. GeÌó-Z¡lvcn

Hoera! we hebben de loterij
g ewonn e n... e e n i aarabonn e me nt
op "De Katholieke Vrouvl'

Bestel Uw lqten od f.l.; ¡ior ¡lul oon lrir

;S.'e c i.e.t'o rii o o l.',,H E L I O ù A.R E"',," Oosterpo4'ió3,.Arn$érdon.
?ot Gífo Nr. 170910 . . " '., 

: 
j, Ger..Giro H 3597

- H6l Dog. B6¡luu.¡
Vootzinel
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o FINANCIEEL OVERZTCHT o
BOUW R. K. SANATORIUM ,,HELIOMARE,'

o \Y/uK AAN ZEE. o

SCHULDEN.

Obligatie-leenine I
Geleende eeldeñ i

tsEZITTINGEN.

Gebouwen
Inrichting
Diversen

I 57 58oo.za

47 2665.23
25836.4.4

5%64,95. , t79J3.(:7

en terreinen
.:

Kas

Als we het goed hebben
liggen deze kinderen op
het huidlge teïas voor de cantine
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"De buid uangt hlimaàt, en atrnosfeerprik:kieli oB:,..,iaateen u-o.c,nrante rol speelt bíj de

Surtstí9e beinuloedíng .aan de ¿teb¿t¿ door tle' ôpl't1'"luèÈt bebandeling. IIet opdrogender
etterlge afscbelding gescbledt uaak zêer snet, tflrtbÌ¡t steeds ls te zlen, dat de etter zijn
agressief karakter op de otngeuende bUiit uè:Fl:t?3¿ni :t.,.:.:. , , :

Lg34 ;:' r:r'i' 'i.:i¡' . i ':' '''-ii '

In dit iaarversla6¡ ls een brief opgenomch *l'aq-+.Éi :òtêts dtê in rerraite is in Helio-
mafe. .::.:,_,,,ii.: 

.]" ì.jt.irì¿;ììTt:,:*. -.. , rtij..r.
"Kíik maar goed naar 't bo k'bten, lntHellon,tfe". 's Is scbltte-
rend u.rcer, oaeral boor Je ¡i rbrliß itfand; ,t Is een ultgelezen
oord om eens bij te þom¿n naai,
^Om 6.15 was de ktnder-Mtst SteI unrdt ult de haqel gedragen,
daaraoor staan dan allemaal lpagentjes uc,øro2 zii uer-
pleegd utorden, bebben *¡¿¡¿¡; b'eei
nln buls ls 't goed bezet; er zljn aeè.tr; ttöötè iucees&n en oaer alles en allen bangt een sfeer
uan bllJbeld, die je ecbt geuelddadls:Aandôgt.

1935
"In de loop derJaren ts steedsài) !'ü*lidngcuo on gun stlge lna I o e d
de lntensleue lnuprklng van þ.

ulntef ls díe tnuloed utaar tei

tfainen orn de soms zeer ruuè 'tfütceren. 
"

'Het ls aaft gtoot beldng om,'dè."t å a.ngst uoof ruu)e u)eersom-
standlgbeden te laten aal,nin, (iVer afigeøt üEer) unrden alle dekens u)eÆe-
trokken en deze, zoutel als de gedütendë 70 ntlnuten tot een hwartler aan de
atmosfeer bloot gesteld; ooor de uold:oënde gèoefenden durcn dle mlnuten heel
Iang en slecbts ueinlgen
In dit zelfde jaar ging een lahg
klassen met twee
als schoollokaal. Men hoopte en
als school zal mogen verrUzen.

L936 '; i tr" '' '1'"¡: "¡ 
'i

Ulte¡aard werden ln leder iaâri/ef$lâg V-el€ cüfers gpäöernd.
'wat vindt u rr¿n deze ciifers? ' ' r''r?'Fii;i i l 

":"; 
'- "' " .,-

De volgende lngrepen werden verrlcht:
Ruggegraatsversti jvlngvolgensAlb.-e9,,;,¡ìfi
Operatie volgens Robeitson llrvell$
Knieresectle rr,,:Ç

Operatieve lngrepen om de stánd,'þ

Andere operadés
Cystosçopie
Thracheotomie

,:r.:i-i.: -
;rr':. il ., -

i:r.

'..; i

6t0 röntgenfoto's wirden van
18 foto's van loñgen en nleren
58 maal werd r¡'¿n de cavi-a-proef

Onder de L28 afgevoerde
Op etgen verzoek werden ontslage'il:
s'areni 6 patlënten werden voor diagnostlsch'onderzoek slechts enkele dagen opgenomeni

rì.;i1.,.,,

äle nog'nlet geheel genezen

':".'j_

'r' :/_
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2 patiënten werden ontslagen, van de sanatoriumkuur gccn hcil
mecr tc vcrwachten wasl 7 pa wrgcns gebrek aan geldmiddelen
voor hct beeindigen van de ku I veranderd!)l i patiëntcn werdcn
ovcrgeplaatst naar cen ander sanatorium.

1937
waardering werd uitgesproken voor het werk en de inzet van de drie leerkrachten die de
kinderen les gaven. Zii hebben het vaak niet gem¿ktçclijk. Het is nier a4n€îenaam! om uren
lang in.een temperatuur van oh en nabi¡,.het,wiéspunt les te geven.
ln ditzelfde iaar ging de totale bevolkin¡5:vart"Flelioma¡e aI ver boven de capaciteit uit. Aan
een der vleugels moest een afdeling gebàuwd worden, om een tiental zusters slaapgelcgen-
heid te bieden.
Aan de "ontspanning der patiënten" werd veel aandacht besteed. Nationale en internationale
feesren werden uitbundig gevierd, De vindingrijkheid in het uitdenken van lèestprogram_
ma's grensden aan het ongeloofliike., , ,,rî!i .." ,u,

1938
I)e eerste "leken" leerlíng-verplecgsters doeri'hun¡ intrede in Heliomare. Zii kregen een ver-
plee¡;sterscurgus, die na tw€e Jaâr ln.eehi\r¿n de grote ziekenhuizen voltooid werd.
I)e eerste ergonomische veranderingen vonden eveneens plaats in <!it Jar^. voor de lopende
"coxitlslijders" werden hoge krukjes nte-t' 'eeri'rûetszadet bàschikbaar gcsteld, waarop Ze zLt-
tend konden ultrusten zonder het bovenbeen te br¡igen. voo¡ deze patiënten werden revens
twee 'hoge !f.C.'s aangebracht, waarmÊë ze moesteh, leren omgaan, zonder het betreffende
gewricht te force¡en.

1939
onderwiis voor de patiënten: 'I'oen en nu, is er nu echt veel veranderd?nl)e lelassen 2, J en 4 ztjn gecontblnèeid; e 7, æru,Ul de re klas aþondeilljk
onderuvren uordt,
aile oorde, des ran tangaurig rt:b::"ä:#;:trr::rrii;:::"*:

ottderuiJs
bedlegerlg
de ¡¡roote

ln dit iaar is er een begln ¡¡emaakt met de nieuweiriolerlng met zulveringslnstallatie. Het be-
staande rioolsysteem had een te geringe capicltelt vo-or het in lleliomarà verbliivende aanralpersOnen. i

1940
lñ dlt eerste oorlogsJaar is het sanetbtir¡m- vöör'oötlöþsgeweld gespaard gebleven.
pn Oe eerste oorlogsdag moesten veertlg pãttëittèn"geër¡acueeid wordeìi, daar op milirair
bevel een groot aantal bedden voor oorlogsgewonden wii gemaakt moesten worden; ge-
wonden ziln echter nlet ¡¡ekomen. !íegens gebrek aan stookolle werden twee w¿n de drie
verwarmingsketels verbouwd voor het stoken met cokes. De geestelllke verzorging¡ van de
patiënten' speelde in de loop v¿n de laren geen'onbelangriiÈe rol. In rret ¡aaÁ,eislag van
1940 werd hiervoor het volgende artlkel opgenomerr.

"Zooueel ntogeltik'u,ordt gestreefd naàr een,gercgeld misboarcn, teapelbezoek en nrceleaen
uan bet herkeltJk Jaaf.
H.Mis: op de Zon'en door uere paflërten brJgeu,oond.
ont 6'll ls de þIndern gebeden en gezonge, u,ordt en on, negetl
uur is de gezongen IL en.
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Pteeþ: wanneer onder bet lof geprceht uordt, komen de patiënten haar de kapel. Onder
de Hoogmis unrd s'teeds geprcekt. LtJdensniedrtatres werdån þeboudëti.Door míddel uan de radiocentrale uorden de Hoogmtss"n ni dn'Inù¿n dootgezonden nacff
de þømcrs en zalen, waar aandagbtrg meegebgdei en gerursterd tinrd¡
rr. communìe: Bebarae aoor degenen, dte 's motgeri tn d" hapel de H. Mrs komen bIJ_
tþonen (rulhs gescbiedt om beurten) bestaat er uoar alle pattëntin gelegenbetd dagelljhs te
comrhunlceeren op de zalen en'kartrcrs,
Gelukhlg uerd uan deæ geboden gelegenbeld een zeer dru.k gebr-ulh:.gemaaþ.t en tellen unonder onze patlënten (zoounl tnannettJke ats urouunltJkei zeer uele .dqgeltJkscbe com-
munlcanten. In 1940 u.erden 62'500 H. communtes ittgetctkf- (rhose ,vaere the days,Henkl) .r

f""i:,::i':ioi::;"i:i,htrden
ultgestetd. om t0 uur bouden d" ktui:;:::i:r;;;i Xti#'#:#::
utlJzercssen. Van driq tot uler rrtrr 's mlddags aanblddtig aoor de-bee¡en en ae¿n uilf tot zesuur aoor de damcs en jongedamcs, Berde uren onder telang uan den Rector,
Gezamenltjke gebeden: op de afdeeltngen uorden dageßJhlcbe,geheden gezàwenlük aer-
t'lcbt: motgen- en aaondgebed, gebeden uoor en na bnt nt".n, di,nngeltdes beteten-en.þet
Rozenboedje
vragenrubrleh en godsdtenstondenolJs: wehetlJki qafdl door de:Re.-ctar aoor de Rødto
een wagenuurtJe geboude4 waadn aragen oaer dengedsdlenqt" .dqor de p4tlënten gesteld,
utorden bèantunord' voor dlt üurüe blíjkt groote belangstelllng tgþeståi, gerlnn"d" ,eiá
!r!gen, dte lnkomen. Het ls een soort aan aoortgeæt godsdienstonderunJiloor groot en
hleln.
De scboolklnderen ontuangen bouendlen catechlsmusles oan den Rector op de geurone
scbooluten,
Aaondzegen: voor zo 

.ouer 
ttJd en gelegenbetd bestaat doet de Rgctor 's. aaonds de ¡onde

oter zqlen en afdeellnggn om den Zegen tç geuen uoor den nøcbt! .

rg4L
Door het n lezen dat dit,oorlogojaar.niet gnopgemerkt vgorþiJ
ls gegean mtfnontploffingen. Door.re¡tsaenering van elecqlci-
telt kond worden. 6

Dit jeú herdacht Hellomare het tien-jartg bestaan. (Her jaar 1931.werd aaqgehouden omdar
toen de eersre parlëht werd opgenomen. In 1932 werd Heliomare ofrcteeigeopend) Door
de directèur werd
de Hoogrnis waar H#
dam lettêrlijk het liomare,

gehele d¡g werd tn feesteluke stçmr¡lng doorgcbracht, waarb!
sselden. Af a+ndenten aan deze dag schonþen de patlënten de

1942
De oorlog woedt in volle hevtgheld. Op 6 oktober kqrem de treÌ¡rlge.mededeltng dat Heli-
omere ontrulmd moest wo¡den en alle patiënten en lnwonenden, ltt het,geheeì 350 per-
sonen' moesten evacteren, Eerst moest alles worden overgebracht nri:rr de ltschoppellke
Kweekschool te Beverwtjk, die door de er',¿cuatie-autoritelren ler beschik&tng was gãsteta.
Lliteraard moest er het een'en ander verbouwd worden. Erwas opk rnaar pi""t,,röo. orr.
geveer 220 petlënten. Het gemls ian de kustsfeer wes een ¡poot verlles,
Nog voor de Kerstdagen \r¿n L942 kon de ev-¿cuatie plaats vinden. .Hellomare was ln beslag
genomen. Een 700-tal werklieden hadden er.hun intrek gênornen.
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ln een clagboek van een van dc religieuzen wcrd op de volgende manie¡ melding gqmaakt
r.¿n dc cvacuatic cn de dreiging en¡an:
"Tt¡t het uooiaar 1942 bad lleliomaren, uitgenomen glasschade, nlets uan de oorlog te
Iijden. In die tlid kwamcn er ecbter geracbten, dat Heliomare zou tnoeten euacr¿eren, et
zouden n'1. aan de kust oorlogsbandelín6¡en plaats bebben, u,elhe deze euacuatie nodig
maaktett. Bìí dlt bericbt sloeg ons allen de scbt'tk om bet bart en was Moeders eerste
beslutt er de H. Jozef uoor te spqnnen en utij zouden uanaf die døg dagelijÞs zerten ()nze
ttaders en Wees Gegroeten bidden, opdat ons huls zou tnogen g"tpoorã bit¡uen.,, ',Vracbt-
auto's utaren nurar zeer minlmaal tot onze bescbikklng, Het uewoer gíng met paard en
u'agen. Voor bet ueraoer der patlënten unrden u'el uracbtautols bescbíhbaar gàsrcld. De
patlënten gingen op bak of bed ín de auto, 6 of I tegelijh, naar gelang de grootte uan de
auto."
Terug naar het iaarverslag.
De verduisteringsvoorschriften maakten het yoortzetlcn van de permanente openluchwerple_
ging onmogclifk, althans in hct nziaaa, winter en vo,prfaar.

-t

1943 
.

Ilet jaarverslag bestaat tnaa¡ uíç eeh paar re6¡els. Er lalt weinig te vermelden. Heliomare
wordt gemist en daarbij met.name de bultenlucht en de invloed v¿n de zee De Þariënten
verkeerden over het algemeen in een veel slechtere.toestand dan andere ¡aren.'IIet;aar-
verslag werd afgesloren met de wens dtt Zil weer gauw terug konden rraar Wijk aan Zee

1944/L945
Door de tildsomstandigheden was het niet mogelijk in 1945 een verslag uir te geven over
het jaar 19'44.Het was een zeer onffunstig jaarvoor Heliomarç. In sepiember i9+a m."g
men bericht dat I{eliom¿re weer moest e\racueren, Nu moest de rels naar A¡nsterdam wor-
den ondernomen: het centraal Ziekenhuis werd de nieuwe verblijfplaats.
De nog enigszins €iave vervoenniddelen zoals fietsen, auto's, transportfietsen weiden door
de Duitsers meedogenloos in beslag genomen. Het vervoer geschieãde per boot.
De zieken werden per vrachtauto's, ln bed llggend naa¡ de steiger gebracht, zodat een onaf-
zienbare meni¡pe bedden met patiënten op trafisport wachtte. Het was ecn open boot.
Gelukkig was het prachtig,weer, een heldere warrne herfstnacht. De tochr duurde v¿n half
negen 's avonds tot vier uur 's morllens. Vanaf de De Ru¡erkade ging het transport per
vrachtauto naar het Centraal Ziekenhuis. Een groot aantal mensen moesten ondergebracht
worden in een kleine rulmte. Van een sanetoriumkuur kon helemaal geen sprake-ri¡n. o.
voedselpositle daalde blfzonder snel, gemlddeld hadden de volwassen patlënten na 3

Het spreekr rãnzelf, dat tegen een dergeliike
l bestand wa¡en, de zwakken stlerven.
rh ult en ongeveer tegeftfkentJd kon er geen
irçchtllende lristanties keeg het sanarorium de
rieêI en olie gn een flirrke voorraad magere
zustefs met behr,rlp van verscheidene nood-

kâcheltleç;ralloze pannekoeken te hakken aI¡ aanvulling op het menu.

Hefiomare 1932 - 1992
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Geen rondvaart..
maar een vlucht voor de
bezetters. Patiënten op
een dekschuit naar Amsterdam

De religieuze beleving was
neel stetu

Heliomare l9SZ. l99Z
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nl'angzaam begon de dageraad uan een betelen tìjd te gloren en niemand uan ons zalnooit bet oogenblik uetgeten, toen de en de zwatepahken met leuensftrlddelen ter aarde'scbe 
spanning zicþ ontlaqdde in een laøre_, top de psycbt-

'euenuicbt u,eer tntwguoia.',1 
-' -

Dznk zhi de hulp van þe_t¡effende lnsrantiçs, !
Iøijk eln Zee wijwillig de heipendi hand wa
3 iuli 1945 de te¡rp¡weg aanvaa¡d worden. ,s

en al op drie dekschuiteri geplaa¡st. nDe zom
scbrTl contrast uonnden met bet Weespetple
tnuzlek eenef p astora Ie,,'

ear w:Ls het gebouw door de Duitsers bezet en
Overlgens maakte Hellomare een voor de

rdedlgingsltnie tegen een geallieerde inr¡asle.
wijs g9pt44þ worden evenals de handenarbeid.
n.

.1

1946

het grootste deel toe te schriþen was
et laetste oorlo¡¡sjaar, De sporen tran
tal aanwagen voor opname, overtrof

opgemerkt we¡d dat de lhvloed rr¿n de lichameltjke en psychische rusr op het geneztngs-proces [root is' i¡ret ts alsof bet otgenlsne alle enetgle bebgeft om de genezlng te þunnenuoltrcþkenn.

1947
vele maatregelen genomen worden. Er kwam
þiduele lonen aangepast werden aan die der
ret terugwerkende kracht tot 1 oktober L946.

rzien. AlIe leden yen
tegen de kosten van
een studle gemaatc

dtç,tUd had je ie
tei dag tot f l0j00
s'verzeke¡lng, dán

rqnat +t j4ar door de vßu€keringen werden
nçdlg.z, ijn om hct s.anatorlurn, utt, te brelden,

çamerbønd een beng, dle àlleen behlommen
þter, docb uoor umà¡d ile ait 

"¿*i"t ""_stlng, Het aantal Instantles, dat medLçcbe
Segeaens beneffende le pltlënten ærlangt t naàg oorlog sterk toegentotnen, net ¡s n¡",belangstelllng aoor de zleken, dte de ntibt ,oo, fonnuttãrcn uerklaart, docb ntluer ad-mlnistratleue oaerangtnSen. Dtt alles ml uel ztn btdøe, en nodtg zìJn, doch de last þomt
9p de ntg uan de dtrecteur te i'usten en de aJdoenlng uan ¿in ,op", neernt ùeel tryd ìnbeslag, ln elk geual ueel meer dan uoor de ooitog,^

rjl

rl
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ledcr iaar wor<Jt in het jaarverslag de naam rran Mei. N. Rcith genoemd. Zil heeft al 15 iarcn
lang dc taak om aan dc paciënten leiding te geven bii allc mogcliike soortcn handcnarbcid.
In dit iaarrrerslag wcrd ook melding gemaakt van het feit dar drie dienstmeisjes hun eer:ste
lustrum vicrden cn dat bii dic gelegenheid aan alle meisies een nieuw uniform wcrd
versrrckr. Aardig cadcautje!

rg48
I)¡t kecr €leen wetenswaardigheden uit het jaarverslag, maar gegevens uit een "zeer ver-
trouweliik-' documerit waarin vra[fen beantwoord moesten worden over de arbeidsomstan-
digheden van religieuze verpleegsters en leken verplee€ïsters.
Vraag 7: Welþe is de dag-indeling uan de DetpileegS¡sys, uerkzaatn op de zíehenzaleni,
eerste ploeg:
5.15 - 6 wur
-..i0 - 12 uur
13.00 - I(IOO uur
t7.30 -'19.1,5 uûr

tueede plqeg:
6.0O - 6.:10 ùur
7,i0 - 13 uur
16.00 - 18,30 uur
19.15 - 2'1.00 uur

In de pt¡ornüddag lossen allen elkaar af aoor een þort bezoek aan kapel en refter. Onder
cle II. Mìs 6.j0 - 2.3¡¡ uur on de beurt dienst op dezalen.

Vraag 2: IIoe dikwifls bebben de religteuzén nqcbtdlenst en hoe lang duurt deze'/
()nt de zes uteken "u,eekwacbl' uan 20.30 toi 6.30 uur.

Vraag 3: Welke is de dag-indeltng aan beri; dîe nacbtdtenst hebben gehad?
Van (t.30 uur - 7.3O uur IL MIs en ontbtjt
Van 7.-)0 uur - 9.:1O uur Dienst op de zalen
Van 9.-30 uur - 11,00 uur Kapel en refter
Van 11.00 uur - 19.OO uur bedrust
Van 19.00 uur - 20.30 uur refter en recreatìe

Vraag 4: Ilebben de religieurn uefpleegsters uacantie buiten haar retralte?
(]een uacantle, uvl als bet eenlgszíns þan elhe maand een uriJe dag, dootgebrocbt ln eigen
buls.
L.j zict het. Er werd gewerkf, gewerkt en nog eens gcwerkt. zohder dat daat veel vrile tiid.
laat staan cen behoorliike vakantie tegen over staAt.

1949
lleliomare gaat waarschiinlijk ultbreiden. De verbouwingsplannen ziln omgezet in nicuw-
bouwplannen. (Hé, dart zlln we net weer aan toel). Er zullen nieuwe stukken aan de verpfe-
gingsvleu gel aangebouwd worden.
Dc congregatle \ran de liefdezusters van de H. Carolus Borromeus konden niet voldoende
Derwaa¡de Zusters beschikbaar stellen voor de verzorging r¡an de tuberculoselilders, dus
werd besloten om lekenverplecgsters ln dlenst te nefnen.
lfuisvestingsproblemen waren er ook voor de personeelsleden. Er werd een villa in Vilk aan
Zee gekocht voor een van de functionarissen.

1950
V<¡or de school van het Sanatorium was 1950 een bijzonder Jaar. Na een bezoek van de
hoofdinspecteur van het B.L.O. mocht onze school tot het Buitengewoon Lager Ondenûijs
behoren. Ilet grote voordeel hierrr¿n is, dat op iedere 15 leerlingen een leerkracht rnag
worden benoemd voor rlilsrekenlng.
ln dit iaarverslag een woord van dank aan alle medewerksters en medewerkers van hoog tot
Iaag,.

Heliomare 1932 - 1992
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4ü-L T-h+lþ, ) tr,ö^ W o,.It * vr¿Lk iL qaar\^a
i: W -¿^^.t,"- "1 d.* 4hI;.,!,*,LILXtå.ilL-,ffi ffit
a4/,* dr;L rlt^L h^r*/.t;; -ril;

4L* 1û^42rv4ll- q* trera* wu,k L;,te+
A¿Ahb ü- d¿ r¡#ü "*. prr.roÇ4'r-

!* ; t^!dr-
u eJ+1,V¿^4¡J^¡4l17¿t

1t-î¿\- +Àt u4.l . ü,1 "1,b, wpt-
Uri.lrr4rl" t^ "n-',-ol ,rolr- o.*J*L \t.,.- ¡,
1"-+" 
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lúilr^J. , rrr.^'"L ,ú;¡- ¿tnu
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$tt,1l.r.r tr*ú¿ju+* 1rx^¿- cl;-c tt+¿ etv
Wørh cb^,*ùt'^'t"4f¿2, 

^*"^r-r,oJ, ;"lW

Dr. van Haeff was heet tang
de sterke man van Heliomare.
ln '57 werd hij groots uitgeluid.

Heliomare l93Z - l99Z
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I\/TAZ]YD A G TÑZE GE IV 1," G E ]V O PE 1\TI A{C t !i1

,F{eåiorn4rç" ntet
revalidat

ÀT. f I II\tett$'oelenzwemDao' -"'- 'r i ---'-rá
mct ..loopbrugI " ''' r''r (./

- (\/on oflÈe corrcspondcnt)
\\'¡JK .{.{¡i 7'l¡,8. !4 a¡rrit - In hel

san¡rtorlttr¡t,,Helitttrtatc" te \fljk aitlt
Zee is een reralltllttle-ctlttrutlt lngtricht
s'aarln - nflrnlrkelijk tan de llezt'ttitrg
ran het snnatt¡rlt¡ttt - zestlß tr¡t hott'
dcldtrrlntig revalitlatle-¡ratlörrtcri-' -kli'nisch ku¡rìren trorilet¡ bcl¡andcltl. Htlt
nierrrtc centrrtr¡t, ¡¡nd.orgehr:acl¡t In ccn
ten de rttlttte vleugels tan ltet sana{t¡

tvue ha<llift Fekozen, dat in I)enetlrat'
k"ó reeds rn-gebrulk ls. In andele a['
dãfíngen zljn ,blit^.douches" en etrkele
inil.aiä eooiten dottchcs aangehracltt,
\{raaftìtee behqndelingen met ìl'ater tno'

,.. :r(

rrnr. Ilcschikt rlrei een lt¡'¡leltttodet'nrt

De klooste¡tuin met
iets anders, waar
nu het restaunnt is.

Tot 1975 werd hier
geopereerd. Nu werl<t

hier een maatschappeliik
werkende.
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"Eefl sanatorium kan eerst bebooiliik zijn taak aewullen, u)anneer alle medeu.erhenden inbet geheel barmoniscb zíjn lngescbaheid. tarttyu"*tng'*[ er nlet plaats ulnden In deongunsttge zin uan dlt unord, uertlcale nocb bo*onto"I" s"ñtpe ltJnen mogen er ztjn. Eenbartnoniscbe synthese leuert de beste ¡esultaten. onder uele zorgen, dte de leldíng aan een
uoof een
rote erhe
euoellge.
OraclA hunnen u.tJ God ntet genoeg dønh,zeg-

tg5t
EtndeliJk vinden *U q het jaarverslag iets over de cavlaproef, Ieder jaar wordt meldtnggemaakt ran het aantal cavlaproeven àie geoom en zlln, mear waarvqor.ze dlefiden, .werdnlet vermeld. Dtt jaar wel,

t¡ttlþ utordt getttaah.t, beeft urtyeu¿e,zßn; dat bet
den lngespoten, mtnder agesstef ß dan wpe-
een caulø blnng4 acbt ueken aan mlllalrc

rordelen rr¿n r
rel valtde ztjn, ã:i
:dane been " de
rapeutische behandeling, dit euvel ¡;rotendeels

L952
De eerste
Peters ult
kunnen 3
enkele a¡rdere dienstruimten. Het geheel heeft ongeve.r-'..r, half mtljoen ge-kost. Detadeyen moesten dit jaar met f.20,- verhoo¡¡d wordãn, ter op-r"anging y¿n de-flnaqclële
:onsçquen$lesrnndetnvoertngrandeIlachtgetd.enVerkloosherdsqrci.'':ì
Er werd een vergeltJltls-qgmaakt ln het jaarveislag met de behan¿ellng van sanatorlumpatt-
çnten in L932 en nu (1952)

:;#i#1:i'"i';:ïffi;i¿"3off#"iW:i",fffåI
Dtt han aer-
aermlnderd,

e antlblotlca

n,ri¿þuerbanden, unlhe uroeger ter bestr.tJdtng
'dlg oaetbodtg geunrden. Dtt komt door bet
dat conttactanen e.n anderc atcleu.ze standen

r en a..øn ìle gezlnnen ztJn uefbeterd. De pa-

5' Het komt nog 
r af'uilhlng'

E¡ waren in 195
pleegsters waren r leerlln¡¡ ver'

Heliomare lgZZ - lggz
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L953
l{eliomarc mist in dit iaar al een Beroeps Opleiding voor Volwassenen. Leest u maar mee:
"Iloeupl de patiätten de gelegenbeid bebben" ín zouetre buh toestand d.at q¡edoogt, om zícb
ctp butt later beroep of bezigbeld uoor te hereiden, ntissen u.," 'ír, biizondere ntàtb een
afdeling tl,ttqr, L,oot'zouer nodig, de Þ4tiënten na þun'.,gehæi.ng,gescboold af euentueel
ber.ccboold l¿unnen trorden," (tlier sehreef de hend r-¿n êen' Guui llobma. "a\anr la let-
tre".¡In f953 kwam aan de q,erkzaamheden betreffçnde de uitbreiding en vernieuwing aan
het gebouw een einde.

L954
Dokter Ge¡lach werd als adiunbrdirecreur aangesreld.
l)e been- en gewrichtstuberculose verheug zidh de laatste iaren in de groeiende belang-
stelling van de kant der chirurgen. Men meendè
thoden de lange geneziqgsdt¡ur te bekorten. Aan
taten iileiiiree bij?onder slecht. Men ztg als enig
kwam opnieuw {e wáag naar yorèn of her rlidsrip

pg
ief
de

\955 ' ,.r
Ontspanning voor de patienten. Verslag uitgebraçht deoc de S(çlèerwaarde lleer Rector M.
Schipper.
" Huìsradìo e n taperecorder.
De boorspelen enituztekprograntnta,s die n:a 2I uur ucrden ultgæonden konden door ele
pattënten nìet belulsterd u,orden maar ãoor'de..Þ|nitapname þo-nden bíjzondere gebeurte-
níssen opgenonten utorden en op een andere døg beruttgezonden usorden,
Helìo'radto Een T4daags program uan opq¡enoòæti"reportages, ondeiltnge uedstr.tjden als
"bersengtntnastleþt e,d., aetzoek platenþrogrammq.cn ulltuttsselìng uan gel*tdsbanden net
andete sanatorta en zlekenbulzeh,
AetberJonrm: Eaeneens een l4daagsq ul4;ndtng'"iian, de bççprcklng aan scbrifteltJh tn-
gedlende aragen aan pattënten,'Dlt ae annd door de dames Mej. Detti,
bo:oÍd uan de scbool, MeJ. Kropala.n; de bi:rcn dr, Geilacb, Hetlnts,
boofd der school ln WJh aan Zee. en Selgnette., IeIder aàn Hetto-ràdlo; bet gebeel staat
onder leldtng uan de Rector. i

Voetballtools: Gedarcnde bet selzoen de.r'cotnpettùièu,easn¡den uerd uchettJks een z.g.
pool gebouden, u)aaraan aeel pattënte_n tegen een lelelne btjdrage deelnamen en u,aaraan
de uttsløg ata de rødto behend qrerdfiemàçþt,, . ': i

Lectuur Rode l?als: Velii zendtngen aan'ge\Ilusfieerde en andere bladen en dlaerse
puzei'blaødJes wrden aezotgd ioor bet Rode Kntls. Alles unrd geseleateerd door de
Rector en onder de patlënten gedlstrlbueerd,
Films: Gedurende 7 maanden (ianuarl, februatt, ntaatt, aprtl, octobet, nouember en
december) uerden tueemaal per maand geluldsftlms aertoond. Ilieruoor betalen de pøì-
tiënten ln genoemde møanden f0.25 pbr ueeþ. Wat de tnboud der.fltms lìetreft, u,erd
gestrcefd naar afuisseftng aan bumor, eîllst en spanntng, Etke.flln ntoest mlnsteni ütlf
tnaal aertoond uorde4, o¡n alte afdeltngen te berclhen. Ilteruooir uteid'eeh spëclale rege-
llng geinaakt met bet uerbuurþantoor N.V. Goftletc te Ddebelgen,
Valenttlnsdag: AIs bQgpnderq dag dlent nog ainmeld te u,orden de ValenttJnsdag. Dtt ts 14
.fetiraart. OP dry dag heeft de Stlcbttng ÃZontigbloemn ln samenuerktng ntet een Bloe-

tratgf,q _ ylpen aan de pattënten utt-
ls Qli op b,etuelk hier dankbaar unrdt

Heliomare 1932 - 1992
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Dr.
ER

iEesteld,. toèr¡ êên \.rouwr een i.tieen
moest worden algezet en zij na de
genezing niet meer terug wilde. naar
huis. ,,Ik wil niet naar huis. Ik kan
niets meer, Ik ben niets mecr waard",
Dat vtaren ook aanvankelijk de ge-
dachten van de aan de benen vér-
lamde mijnwerker in de film, dle la-
ter u'erd vertoond. Hoe het toch mo-gelijk was van deze lichamelijke ge-
brekkige mens een bdkans volwaãr-
dÍg economisch nuttig lid van de
maatschappij te maken, liet deze
Amerikaanse film ,,4 New Begin-
ning" op suggestieve wijze zien.

Dr. Gerlach wees ,vervolgens op
het grote belang vên de ontvangst
van de ex-patiënt (die dus het re-
valldatie-centrum heeft verlaten) door
familie, omgeving en maatschâppij.
Nog ls he't standpunl van het be-

ldrijfsleven terughoudend, aldus Epre-
lker. Het Rijk is wel een van de erg-
lste. Dank zij echter dE nieuwe in-
I zichten en vooral ook dank zij de op
I I augustus 194? in werking getreden
lwet - waa
J 
plicht is op

lnemers, één

lnemen -,

Lezíngmet films voor t

,,De Keerkring'? 
|

BEVERWIJK. 
- In -d.o znr,ro, ,,n-l nemers. ;_ ,l , ... i)

Verlies f0'O mïl¡oen

ongeveer:driehonderd duizend gebrek-
kigen zijn, van wie tweehondeid dui-
zend boven de zestlen jaar, een ver-lies ,a-an potentieel arbeidsvermogen 

.va¡ 300 miljoen gulden per jaar be- i

tekent, zegt reeds voldöende. Èoven-
al is revalidatie niet anders dan een.
meruelijke pltcht die op de schouders
van de gemeenschap rrrst.

Il.et klurtlch revalÍdatie-centrum, dat ¡

aan het ¡anatortum ,,Heliomare,' wordt i

aangebouwd, krijgt naar dr. Gerlacl.rl
meedeelde, een beddenhuis, eetzaal,
een ruimte, waarin elektrische thera-
p¡e wordt toegepast, een afdeling mas-
sage én hilgymnastiek. een vlinder-
bad, een loopbad, een oefenzaal en een
ruimte waarin een pottenbakkeiij, 

ì

weefgètouwên en dergelijke. i

Voorts stond hij nog stil bij de i

hoge kosten, het geduld en de in- i

spanning, die nodig zullen zijn om'
van de gebrekkigen weer nagenceg I

volwaardige mensen te maken. ,,Maar;
een volledige revalidatie, is de in-:
spanning meer dan vraard", zo be- i

sloof hij. i

Na de pauze werd ook nog een film'
veitoond over spastÍSche kindeien. i

Heliomare 1932 - l99Z
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Wat hebben ze zich ingezet!

De kapel, zoals de religieuzen en
de sanatori u mpatiênten deze kende n

De kamer achter de dichte deur
is nu van de pastores. Toen
was dit de kamer van de rector,
later is dit iarenlang de kamer
van de heer Vogelzang geweest.
Trouwens: wat een muurschildering!

Adelaide, de villa op de Julianaweg
waar zoveel leerlingen kennis opdeden
en niet alleen over ziekenvezorQing!

Hefiomare 1932 - 1992
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In de zorlrerntøanden, waarin geen films kunnen worden uertoond, kon dankzij bet
"Prinses Irene fondsn en de aanbledingen uan uele uerenígìngen e.d. bet uoigende ont_
spanningsp:¡ogrant uorden gebodizn: Confercncler, IJtnond.câbarvt, zangaelenlglngen,
cabaretuerenlglngen, Iroogouen-Haffiionle, Marionetten-tbeater. enz. enz,n

1956
voor Hellomare werden er plannen ontworpen om €en gedeelte in te.rich.,tç¡ als rsi"lida-
tiecentrum, te comblnerçn met een afdellng
"Op lfebruarl u:erd be-t bacterlologlscb tab Dft løhorøto-
rlum ls aolgens de moderne elsen, dle aan ee ,,,kl"In jpnloot
u,orden geste ld, lngerlcbtn,

1957
Het vijf en tvrintlg jartg besta4n y¿n Hellomare.
De eerste Geneesheer'Dlrecteur lnn Heliomare, Dr. M.H.P.P. van Haefi nam als zlftreren

lJ moment
ln oþdracb
bgp ln de
ouu*n ln ile toekomst legde dè Vootzltter bet
ecteur ln banden aøn D.r, J,H-â. Gerløcb, dle
;tÐhecteun De besllsslng ls geuøIlen dat IIe-
dflgh Ns uoorteþen aan de nleuut te stlcbten
f. Ie Grand begtoet, dle geduÈnde drte dagen
bet sanatorlu¡n, Danþ zlJ de hundlgbeld uan

na een tansdurrs.e¡,r¿þ4ur.en afrbopedtscbe :;:ìîri:;:i::i:r:::; i,3!;i;i;tåH:i,"#:,
teuens een pret.tigç medeWrker In bet:sanatoÍlum teamt,

195E
De.verbouwl+g van are tot reyalidatlecentrum kqr¿m tn 195g nagenoeg
gereed. Reaalldatte- d uttgebreid mer een kinderafdeltrrg, *"rr."È'ool."r,
een sþortlokaal. De personeelsbezettin¡¡ wcid geleideliJk, aan opgebouwd en dc a."o
rey¿llilatiè.paitënten werden oþgenomen. E¡
dle tegenunordtg tn ntet dtcbtbàwlkte cenfta
gunstlge aoonpaar.den, ooh unonnlmte ln d
^WJ bebþen grote zorgen aoor de tæho;nust. I
uetæryIng ln de toekomst steeds minder òeda

.r4l bltJken te
en op?angen,
tendelns utaar

te nenrcn, naøf pen oplg.sSlng uøn døze ìh,lng

1959
Op 27 april werd na
feestelijk geopend. Z
kelijke plechttl¡heden
deed in dè mlddag de ofrclële openþg.
'Helloma¡e ls tbans bebalae san¿torLum aaor extra-pulmon4le tuberculose een teglonaal
¡eualldatle oord aoor pattënten aan alle gezlndte.n-mct afwtJktngen ln de ¡notor.úþ h de

u)aaraan te aeiw.achten ß, dat ztJ tn een þitntek uoor
op aerbeterlng aan bun afwtJktngen.en aanpasslng aan

Hefiomare 1932 - 1992
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Ter compÇnsatie ven de vçrloren gegane verpleegruimte is op het grote zonneterms van de

bovenverdieping egn afdcling van 20 nieuwe bedden bijgebouwd. Het p¡ebouw waar de

revalidatie plaatsvindt, hçeft de beschikking over een oefenzaal, een zwembad met loopbad,

een afdeling electrothera:piç en indMduele oefeningen, een vlinderbad, een hydro-thera-
peutische afdeling, een afdeling voor arbeidstherapie en een oefenkeuken. Bovêndien is er

een ruime kantine aanwezig waar tevens gelegenheid is tot biljart, tafeltennis, çnz, Voor de

revalidatie-petiënten ls een volledig automatische llft p¡einstalleerd, waarmêe iii lir staat ziin
zonder veel moeite elke gewenste verdieping te bereiken.
Het eerste wiiwiltigemvervoer.
Dankzij de bereidhçid van particulieren en fumilieleden, die voor het transport zorg dragen,

is het vaak mogelijk dat de patiënten' de weekends thuis doorbrengen.
Financiën
In dit iaarverslag vinden wp voor þet eerst een financieel jaarverslag.

Geestelii ke vezorging.
,is. i'
latte-pattënten, werd het steeds nioeillJker op
u te handhaven. Na rlfP beraad

, ehele gemeenschaP kon deel'
ingen beantwoord.

Op dç opei?riedag wordß na de ectaal gebed gebeden voor het welslagen ran
dè opèratie. Daarna wordt aan petlënt de ziekenzegen gegeven. Speciaal de

kamergengten zifn hierbij aanwezig, Het is een geestelilke attenttle, dle ten zeeñ¡te op prifs
gesteld ivordt en de ondedinge band verstedit.
Huisorgaan.
Door 'de patiënten wordt het eergte liUisorgaan ran Helioma¡e zelf. geschreven en met

behulp rr¿n een stencilmachlne d-oor hen'zèlf ver4enlngvuldigd.

maakt van dagbehandeling biJ kinderen. De
lomzre, krifgen behandeltng en onderwifs en
ift d¿t al lnddenteel bijvolwassenen.

1960
Hoe verder we in de ttjd konfen, hg namen wli tegenkome¡1. Namen rnn
mensen die hler heel lang gewetkù. igen \r¿n ons kennen de namen rnst
no¡¡wel:
1e Gerteesheer :

Reyalld¿tiearts:
Maaçsçhappel{k werkster:
Medtsch analyste:
Onderúifzêresqe n:
Lletl gyrar.nas t-mas sèur :

Sþottlnsructêur:
Zwemlnstructeur¡
Ilerkmeester:
Onderwils
Het faar 1960 is voor her oirdenvt¡s een:iii.gctliß jaarr geweest. oprneÊkettJk was, 4aq hoewel

er 20 fongens en melsjes v¿n de lelsen vQlBdenrlêr maar 5 op dp lagerç

school weren, waefl?n 4 tn de eerste,kl4$ìr,.'Ì :

De andere 15leerllngen kregen ondenwifs'vg( :len mlddenstandSdi'
ploma, Voor het eersie werdU.L.O. exarnen'a
Het onderwtjs aan de leedingen van de',ré'i'ali de leerkrachten veel

enerpy'e, geduld, fantasie err dôorzetttnpfsveflnogen. Immers deze kinderen zljn dtliwijls niet

Heliomare 1932 - 1992
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STOOÀ{IV EVERI J EN,,F4 H EN Rl DE GROOf VZ.N

l-

EINDHOVEN
lkorf¡NÞl

ÀlEÐRvELpHovEN, r9/9' j7

de ZEtv,Overste der Zusters v/h
R, K. Sånatorim'r HEI/foIútE,'

-I- Ii- f- - 1 - 1-I- - -z- !- 3_: - ___ __
Re¡-we¿r 5l

Zeerecrw.Overs te r

|r'\i hebben het ßenr)egen U hierbt! de linnen
rlamasten al-taardwaal,met inweving,'f,artste Avondnaal',,
te doen toekonenrwelke wlj U aanloden ter /Ìeleßenheid
vên het 25-Jarig be6taan van ',HeLiomare".

IÞ dwaal fs 4.95 meter lan¿¡; dus 2ocm nreer_
l-engte,in verband net eventt¡eIe krimp,

Àlet de mtÊste hooßachtinß en vriendeliike
groeten verblijven wtJ lnnlddels,

UEerw. dw. dienaren,
Tuuclla}ttfficúdc G¡mf Vn. r¡,___!

Waar zou die zijn?

Mgl Huibers, bisschop van
Haarlem

Heliornare l93Z - l99Z
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lnzegening

Regenten en degenen
die het echte werk deden.

Heliomare 1932 - 1992
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geholpen met de €lewone methodes; dus nieuwe wegen en nieuwe leermiddelen mocsrenworden gezocht' vaak moesten de leerkrachten met-een ¡¡erin[¡e vooruitgang al gelukkig
zijn.
Arbeidsbemiddeling.

rmeld ng
voor ie_
en op de

Ontspanning
Een van de mlddelen_om €en goede geest te bevorderen, is ook het aangrijpen van iedere
aanr¡aardbare gelegenheid om een feest te or[Fniseren.

1961.
Nleuwbouwplannen.
Er llggen plannen klaar om een nleuwe school te bouwer,r, uitbieidiog ¡¡¿n het beddenhuls,

voor reyalidatie.

H.Íl.le Grand)
e ln- aawnerhlng hunnèn homen, oormt noÈ
' alle patlënten aoor oþname te zlen. Een deel
,ten unet goed te beoordelen, u)anneer een

Helaas bestaan er op dlt
naar ons ueruezendle el-

. w)1 bopen-
beter op de
deel aan de

ûnrylaeslepatlëntiin. ZtJ bebizalde bter een
vsro4dp,

1962
Bouwen en vetbouwen.

yoor zware arletdstheraple ln een welnig benut souterr¿ln.
schleqbaaii aangelegd mËt gtrz"o toirã. re's¡aaruit ook bij minder
worden.

De
alle dS". *:O.i lang moesren

ded z{cÞ., demls-iaa{_Beleaen

nende wedstr{dsfeer doen. volgend Jaaç weec 4r het zonder dle span'

Sanatoriumafrleling.
De rr¿n ouds toegepaste gedrscrplrneerde san¡torrumkuur ts allerwç$en een ondçrwerp vandlscussle geworden.
'De oo¡zaken aan bet geuttJzlgde gedrag uan d
beïnaloedden. De vetùoogde tnatøüle iætat,
tengeuolge aan de klJh-, lulstercwltns zullet

tle..ftusÛatte to
deæ geqtJztgde

op zekere boogte ztJn ztn r" r:r#,!ryleþ 
en dt

Heliomare lgt? - l99Z
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r96J
Verbouw.
l)e planning voc¡r de nieuwhouw is gereed gekomen. Er komt een nieuwe kinderafdeling
mer een school, waarbii tevens een uitbreiding mogeliik is van de therapeutische aldeling
t,an de revalidatie. te weten meerdere cabines v.<¡or de individuele behandcling, een tweede

oefenzaal en kamers voor de logopedisten. Verden zullen meerdere eet- en recreatiezalen ,

voor de patiënten worclen ingcricht.
Opleiding verplegend personeel.
Dit i^at is de aanvang gemaakt met de opleiping van de ziekenverzorgsters', Dê cursus begon

mer een preklinische studie van 6 wekeû, wa4Îa4n 36 nièuwe leedingen deelnamen. De

cursus voor leerlingverpleegster begon me ieuwe leerlingen, Dit is de laatqte ¡poep
leerlingverpleegsters. Voortaan zal alleen d(i s voor ziekenveøorgsters worden gegeven.

Onderwiis. r":
erlifiþen'.het ondeçwiis volgden. 0r

lcermiddelen gezécht worden. De

tgesloten. I)e electrische schriJfma-
:en uitkomst voor de kinderen die nauweliiks

cen pen,kunnen hantereri.
Geestellik leven.
Iluiten de oe'currienische bijeenkomsten q¡erden er. ook'gespreksavonden gehouden, waarbij

steeds enkele doktoren aanwe2ig weren.
Revalidatie afdeling.
l)c verberering ian'de açbetdstherapeutisch het mogellJk meer aandacht te

besteden alan de prakisché training. HutsVrot¡ behoorltik op hun taak(l¡ voor'
bcreid worden. LlityoeriÉie adviezen voor het íniichten van eigen huls, speciaal voor de

keuken. konden worden gegeven.

Reualldatte steunt op uier sektoren: medlsche-, ørbelds-, maqtscbøþPellJke-, en onderu'ljs-
sehtor, De plaatsing qf uetplaatsíng uan þtnd en uoluassene ln een adequate onderu"iis-
lnricbtlng of de.nmaatscbapptl is het resultaat, dqt ute blJ ledere pattënt zouden uùllen
be¡elken, Dtt geldt nlet alleen uoor de patlënten aan de rcualldatleafdeling, maar ln uele

geuallen ook uoor de t.b.-patlënt en de ortbopediscbe patiënL

1964
Bouw en vetbouw.
llellomare werd uítgebreid met 24 veryleegsterskamers, leslokaal en þrakijklokaal. lnmid-
clels is goedkeuring aangewaegd voor de la¿tste bouwfase r¡an Heliomare, na ioltooiing
\\,aarv-¿n lleliomare een rerralldatie-centÉum zù z|rln met 170 bedden en een afdeling or'
thopaedie zal hebben voor 20 patiënten: 1

"De t{fote uttbreidtng maaþt bet noodzøþeliik een ci¿ntraal

gelegen eeuaal te bdu
V<¡or de Iì.L.O. school laatst.

"Mel 5 leerþracbten en 3 lesþokalen k'bet nt( unrken, teru,tl ook een kawer pQor'bet

boo.fd en een perseneelsþanrcr n daar dooi bet Wtere aøntal leerkrachten
en de ontontbeertljhe bulp uan tT ht de hlaslokal¿n de bestaande perso'

neelskàmer nlet ñteer aan zitn bestemmtnþ hani aold'oenn,

Heliomare 1932 - 1992
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Met dit badie was men þen
heel erg bl¡¡! 1981 was nog ver weg.

fìeliornare 1932 - 1992
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Tegen al dit geweld bleek het vlinderbad
uiteindelijk niet bestand. Nu kan nog in de pion
worden "gevlinderd'.

De hobby, een afdeling die wat heeft "afgereisd'.
lou de zuster achterin overigens weten dat tijdens
behandelingen wel, maar bij het biliarten masseren
niet l's toegestaan?

Heliomare 1932 - 19i92
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Personele zaken.
Ondcr hct paramedisch personeel was een aanmcrkelijk verloop. Huwelijk en cen buiten-
landse werkkring waren de voornaamstc redencn.
Arbeidsbemiddeling.
Een overzicht wordt gegeyen rr¿n alle handel:
Door de ambtenaa¡ voor de bijzondere bemir
teambesprekingen werden gehouden. Ten t
medische adviesen aangeræaagd en werden
werden voor een aaqtal þat!ëntçn studie- c
inschakeltng in het arbþldsptoces te bevordg¡

1965
Medisch Jaarverslag :

Zoals iede¡ Jaar schreef rnet. (ra 2o werden r

Grand, rerr¿lidatie-arts, zeif het faarverslag va
'IIet unrk op dè ,eualtdatte-afdeltng aerltgþ
gaande Jarcn, Mpt bet toenemen uan het. qa

peuten, arbeldstbe rapëuten, maatscbappeltJk
reglstratle uan gegeaens, onderllnge bericl
noodrnkelljk.
Er unrden, ín uerbønd blermcde, aerccblllende besptcktngen gebouden, ter.unJl de reualt-
datle-arts de 7e Eurcpese Confetentle oaer de nedtscbe admtitstrque btJunoide.
ouer bet algemeen ls er een goetende belangstelltng aoor ¡eualldatle uaaf tp nemen.
Aange'zlen er nog aaak gedacbt ttnrdt, dat rcualtdatle tdent¡eh ls aan de fuiLscb tberapte,
ls het noodzakeltJk er steeds Øeer op te ulJzen, dat fystscb tberupte slecbtiâen bulpmlddel

me rcualldatle, unrden dlt Jaàr door enhele anderc artsen sta.ges aan enlge uteken tot een
maand gelopen oP onze ,cualtdatte-afdeltng o,a. door entge atsen tn opleldlng tot
ortbopaed aan de NtJmeegse Radbouw Sttcbttng. Het totaal ùntal behøndetde pattènten
bedrceg dlt Jqar 349, t.ut.: r2r manngn, r37 atoutæn, 45 longens en 46 mersJes. ,

Kllnlscb unrden behandeld 307 patlttnten, ln dagbebandellng uonn 16 þattënten en
eenaoudlge".pollkllnlscbe bebandeltng hrcgen 33 pailënten,^

/

1966

sport, waardoor tevens de onderltngç ctiqtac
huls zeer ten ¡¡oede kpmt. '.i.,_ ,

Heliomare lgSZ - lggz
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Pe¡sonele zaken.
Vanaf 1 november wcrd mejuffrouw C.M. van der Äar heneemd als hoofd r¡an de fìnanciële
administratie.
Pastoraal (Sinds dit iazr heet dit ggdBplte in bSt jaarverqlag rJier mcer "geestelijke ver;¿oÍ-
grng").

Ontspanning.

tg67 ,, ,' : ' ;1"';,, ."
Algemeen. .ir .:..ri:,;1ìi,..- 

_ 
;'¡¡.i.¡'. , ¡ ¡ ;,;:, ,.,

'Vanaf het begtn yan het bestaan üfr Helibmrirq¡:zijn.de Zusters van de Congregatie van de
H. Carolus Borromeus, beter bekend orider,:d9:,naam;r¡an'.derZusters vari Onder de Bogen
aanHeliomareverbondengèweest...l:,.'l.':1i:-il;;.:il:,.
Op Heliomare dat bestaat uit één comple{ ¿aneén¡çesloten ¡çebouwen, wordt de binding
werk- en leeftnilieu door de zusters steeds meer als een zwzr"ce last gevoeld. Het bestuur
toonde zich bereid om aan het veuoek rr¿n de communiteit, voor de þuiwesting andere
voorzieningeq te treffen, mede te WÇ.r,BSg-:,,1n hçt¡ala4t.u4g lpþ7 is een twadf-tal zusters
gaan wonen ln een blok van drie |F,,IIS! ligt ln de bedoeling nog çnige
r¡an deze leefunits te creëren, vo !r,,419. dçzç niegwe leefq¡ijze door de
bewoonsters erraren wordt
nDøt de aanute.zigfuld aan
grlJpen dle oot( bebandeld
uanen, Gezien de opbouut
rehenlng mee moeten bouden dct be¡ Qg nstgry tn bet totagl aan dq uentor-
glng aoor bun rchenlng nemcn, steeds ugrdg4. n

Bouw en verbouw: .

Op 6 september werd het restaura¡rt feesteltfk geope¡r_.{,

Begin 1967 zal met de bouw van een perûratrente school, een uitbreiding van de þische
therapie en-van patlëntenkameß nçt rçgrçatleruimten een aan\r¿ng worden genomen.
Rer'¿lidatiecentrirm.
Dlt iaar wes er een sterk tekort aan artse4, vçrpfeegsters.env¿ri Ssiotherapeuten. Hierdoor
was het v¿ak moetlijk om tiJd te vlnden vo,or een n+defç eqaluatie en verbetering ulo ons
werk.

1968
Algemeen.
Het Raadgevend Bureau Ir. B.Sfl. Berenschot heeft een veuoek gehad om l{eliomare "door
te lichten" tenelnde een efficlënt werkende e.enheld te verkrijgen. Door het bestuur werd op
1 november als economlsch medewerker aan de dlrectle toegevoegd de Heer Drs. C.H.E.
Vogelzang,

Heliomare 1932 - 1992
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Pastoraal.
De rcctor verlcende zijn medewerking bii de voorbereiding van een rweede en derde grocp
zusters, die buiten het bestaande klooster te Heliomare ziin gaan wonen, met de bedoeling
om in ecn nieuwe opstelling te zoeken naa.r een zoveel mogelijk eigentijdse beleving van
het religieuze leven.
Revalidatiecentrum.
"Voor de ultbouut uan ons reualldatle centrum oþ langere teriiit¡n ltjkt bet drlngend ge-
u,enst te homen tot n cer coördlnatle, Dlt betrcfr o.ix, bet ueìk :uän dè'aë¡scbtuende spe-
clallsten, díe onze pøtlënten hcdebebandelen. Ooþ ltjkt een hiiìlëÍe,:behlrttíltig op de taken
uan zlehenbulzen, rcaalldatlecentra, uetpleegtebulzen en mytbyl:ìcbøIen' iítin'belang, De
unrþtenelnen uan de dlaerse lnstelllngen zouden op elkaar :aai' minten'ihitten. Een
geza.menltJhe plannlng op lange termlJn llJkt bleruoor zeker gëitnnst:,!
Onderwijs.
De heer van der Pal werd met lngang van 16 januari hoofd van dê"¡chéél en de heer A.
Hobma kreeg eenvaste aenstelllng. Dlt jaarverslag meldt teveits datirierHëiiì.À. Hobma bezig
is met de studie Engels L.o., en de Heer P. I(nippen met de stutlt'eiF¡iiis'.ü,o,i,-
Het onderwijs komt steeds beter tot zifn recht. :.,:i¡
nDlt uprd tmede ue¡ootzaaht, doordat elnd Januart 1968 de toesþmmlhg afkwain om 2
Ioþalen en 7 ouerblltflohaal te mogen bouuxn. Half apdl kwamen de.æ lokalltelten hlaar.
De Tecbnlscbe Dlenst, onder letdlng uan de Hepr A, de Rooy beeft zlch blJ de tcalkerlng
uan deze lokalen onuetgetellJk aerdlenstellJk gemaakt. Met ue¡eend.e kraçbten beeft bet
onderuiJzersteøm onder de Paasuakantle de lohalen gebrulhshlaør gëniruki;.Delngebralk-
name beeft een stllle omuentellng teueegebracbt: bet onderuiJs,.uond,':aanaf dle dag
plaats ln lokalen. Aøn bet onderulJs op de afdellngen kwam deÍln.ltíef.een elnde\.

1969
Bouwenve¡bouw 1 '

In december werd in Heliomare de nieuwe patlëntenschoolvleugel. in'fiebrulk genomen,
pl-aa-ts biedend aan een 80-tal patiënten, waarin voorts zln dhde¡gebtac,hì"de afdeltng [rsi-
otherapie en twee lokalen ten behoeve van de B.O. school. De níèË'ìle füè \r¿n de ombouw
rran Heliomare tot rer¡alldatlecentrum is hlermede voltooid. ; :"' iri 'il; ;

Bljzonder trots waren wij op het irieuwe op aard¡¡as aangCslo Van Heliomare,
dusdanig ontworpen ddt het voldoende capeciteit had om o de nleuwbouiv-
voorzieningen ln de toekomst te vooulen \r¿n weimte en wiidrtq,àtèf."'
âDtt 

Jaar unrd bet botel Adelaïde op deJullanarüeg te WJh aai'ùëìi gekócbt. Hler kunnen
de gedlplomeerde uerplegenden een hamcr burcn en c-urcuísen uõideii'iëÈ,èuen, Teaens þan
de prckllnkcbe opleldtng aoor leerllng-zlchenuerzotgster, dle tunelin¡tøl pei Jaar
plaatsulndt, bler utorden ondetgebracb¡.n
De Pastoraal
Evenals in de voorgaande jaren wa¡en er veel mogeliJkhedeii tot pastorÈâtè aaivtteit. Daartoe
behoorden op de eerste plaets de gësprel*en met de patlënten met als voornaamste
bedoeling hen te begeletden bij het verkrljgen van een attitude teri'¿an2ten van hun ge-
handtcapt ziJn. Het bestuur nam ln overweglng om de functienaam rreçtoi" 

Êe veira"ngen
door "pastoraal klinlsch werker".

r970
Organisatiestfuctuuf .

Op 15 september 1970 werd dr. Gerlach wegens het berelken y¿n de 65-larige leeftijd
¡¡epensioneerd. In 1954 volgde hij Dr. y¿n Haeff op alò geneesheer-directeui. Dr. Gerlach
onMng de verslerselen behorende btj het Oflcierschap in de orde van Ofanfe-Nassau voor
ziJn vele verdiensten, ln het bljzonder voor de gezondheidszorg ln Helloma¡e en in het
voormalig Nederlands Indtë.

Hefiomare 1932 - 1992
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Vooruitlopende op het aßcheid van dr. G-qçlach, heeft reeds y¿naf 1 ianuari l97O de directie
cen wijziging ondergaan. De Heer Ers., P.;É:H,{.. Peeters, voorheen econoom-directeur, werd
benoemd tot algemeen dlrectegr . Vogelzang, voorheen directic-mede-
werker, werd benoemd tot ndjun
Ten einde het medlsche. aspect In de. tot recht te laten komen, heeft de
directie besloten 1 x per 14 dagçrÍ meÊ, v¿n de medische staf te vergaderen.
Te meer we¡d dit essentieel mogeliik achtte dat de directie na 15

september geen arts meer in n. In het iear l97O is de samenwerkingseptember geen arts meer in n. In het izeir l97O is de samenwerkin¡¡

ecbter een afspìege llng
De aolgende Personen ädt¡ectteraød benoet¡td. uoor de pe-
¡'lode uan één Jaar: Zr. Hermltig uan de æfpleglng; MeJ. H.M. Ie
Grand., ¡eualtdaltearts, boofd uà¡:i MøJ.,R,A" uan Eqrsel, boofd
fustscbe tberapte; de HeerJ.L ¡an 4ë dlenst,en de beer H.M, uan Wel,
p a s to ra a I k llnlscb u;et'ker.
tVootaltlopende op de ontulþþ¿iiiigen tn bet oñdernemlngsrccbt, zìJn er.tn HeUomatp, - ge-

tulge o,ø. de artlhelen In de'pe*ötreellkif¿ir¡l"HëIto'matznn, - uelen: Eeuteest dle bun boofd
gebogen bebben ooè¡ de ondernenitngstàùa.',,;Oa zal er naai'stiqaen om noy aoor
bet elnde uan betJaar 1971 een

directie en medische staf
Er lcq¡Àm een directieraad, waarb]i1,

Le. De dlrcaleraad dtent utt nIèì.
rnoge lljhe s laguaardlgbeld te hun¡iþj
2e De leden uan de dhuctleraad'
echter een afspìegeltng

daqr de dlrectle de menlng ls
een belang'IJhe blJdrage kan lè.ueien
De ketelhuisbrand.

blnnenpleln øan de acbtetzlJde uqii
koelbloedtg tngtjpen uan de bercn Ñ ä.-âþ

blussen dat geen patlënt enlge oueilast heeft

zlen.
Sanatorium.

aafiftsteld; zlJ dlenen teznmen
'poriè¿n àrbeld ln Helto¡na¡e.

werden gehanteerd.
ie bestaan om een zo Sroot

iultslaqnde brønd geunest, Door

þo¡nen. De brandueer uan BeaenulJh be¿Ít|¿q

uiJze u;as bet oude hetelbuls nag nle t, o,a. dle
een zacbt en t)tr,eg uoorJaar scblepen, tn He r.md

.:- i''i 
,

Ontspanning , :

De afdeting bezigheidstheraple, tot riu toe óp de aibetdsthe g onderge-
bracht, kreeg haar eigen "hobby-shirp!', die al dadeltlk ln een ek te voor'

De teruç¡ang Peti'ënten
overduldelifk. lCnderen
meer voor en

r97r
Dfuectiestructuur.
nln de strac'tuur aan de letdtng tn buts þgboeien aoar àI|nog geen ueranderingen te tqor-
den aangebracbt. Daar bet aantal uetgadedngen e/i' eommlTslèbesprchlngen uoor uele

medeuer;þerc een enonn ttJdsbeslag thbaaden, uordt er alleru,ugen ondgtzocbt öf ef geen

ongeuanst lgnge besprchtngen zlJn, of de samenstelltng aan de uetgaderlng uel rcëel k en
of de uetgadenecbnleþ geen uèrbeterlng behoefi.
Ondanks de uele uetgaderlngen ecbter, laat bet doorchomen uan gegeaens naar een leder
dle dez¿ beboeft, te u)elrsen ouer.
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O, zo vriendelijk,
maar er ontging
haar niets!

Paul Knippen

Wim (met baard) Stokman

Dkt. Berghauser Pont
als jurylid tijdens een
van de vele feestelijke
act¡viteiten ìn de jaren'70.

F/esies limonade ruilen
voor wat sterkers.

Er is wat "afgeknokt, in Heliomare
zelfs in het restaurant!

Helíomare 1932 - 1992
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1973
Organisatie.
Half Juni 1973 heeft Drs. P.B.FI"{. Peeters na ruim 25 ja:ri directeurschap, aanvankelijk als

econoom-directeur en de afgelopen drie laar als algemeen directeur van Heliomare, besloten
zijn bemoeienis met de dagelijkse leiding van Heliom^Íe 

^ 
n anderen over te laten.

Dagbehandeling.
Het ziet ernaar uit dat in de toekomst de,waarde van de ¡ioliklinische activiteiten naast

klinische ook in de tarieven tot i¡ittng ¿âI;Ëomen.
Onderwiis. í : i,'
Op 2t augustus 1973 vond er een gfote HelioinzrriáiaGtivitett plaats: vrllwel alle medewerkers
en bewoners van ons centrum trokkèiiréên sÞlinteîi:iièr¡w.,gebouw blnnen.
In de bistorle aa,n de scbool ln Helto:nt¿t e'nìa.g".¿¿p ¡tritutn øls een blJzondet felt gehen-

merkt unrden, dlt felt mag gezlen unrilën'' øIs,e'e.ä bëëlndlglng aan:
- ontoereìþende accommodatle '' ". i:';t i

- onuold.oende personeelsbetcflng r': ,-;:" i'

- shrel lopende fìnanclëIe sltuatlc
en een perspedþr tut:
- þonsollderlng en uetfljnlng uøn de intenie'sabciolotfiriklsøiÄe, -

- aerbetertng uan de pedagogßcbe sltuùile Ùoolthllø.ú¡iërnA en *terne hlitderen,
- uetbrcdlng en uerdtoping lan de eQenltJkë dîdaetteþ¡.en:mëtbÒdteþ uoor bet licbamellJh
gebandlcapte þlnd.

r974
Organlsatie.
In het begin van 1974 bercikte Heliomare een btjzonder verheu¡¡ende mededellng van de

Staatssecretaris voor Vollsgezondheld, die bèsloten.haldil{eliornare,te:erkenneñ, els: instituut
voor rer¡alidatledagbehandeling. Deze verstrckktng maakt het mogellfk patiënten te rev¿lide-

ren voor wie een 24-uurs verblijf niet noodzekellk',isi fltdffIiede-.behoort Fleliomare tot de

eerste !ïroep ran hlervoor erkende irlst'elllrt$en:'r i'i¡' ¡. '''

Boun¡ en vetbouw :. ,'r: ' ; 'jl
'fen behoeve yan de revalldatledagbehirndeling-ßíeefi gFotehoêveelhetd-inte¡ne verhulzln'

¡¡en noodzaketijk geblekbn: Een ontmngstzaal, anner rustvertrek voor da¡¡patlënten ls

ingericht, dte de toepasseltjke naam:''rdè Bernardùshoe',H'i'heeft,8eki'egen. (Op de plaats van

de hobbyàfdellng, dte trouwens btjzonder raekr¡5:'!rçrhuisd:(red))
IIet bouuten dat de laatste 7O Jaar aan de ordè van'+dè dag ùas''ln llelíomarc ls nu ge'

þomen tot een rtastltunt. ì ' ir '' i

Voor her eerste slnds de heugenls vaar vg.le-r. E9f.sone.þl$lêden' stond et niet een torenhoge

bouwkraan op het ter¡ein vz¡r Heliomare. Ons gebou,w voldoet momenteel beter aan de

eisen dle de rev-¿lidatie stelt: Helemaal gereed echter l's het ntet: de brandvelligheldselsen

die de gemeente nader heeft gesteld zullen grote tnvesteringen vÉgen; nog niet oVeral ts de

stoomvenñ¡af,mlng veFrengen door vr¿I1mWaler:y.efqßl]Ðlng-3.$-lA$t þut'not least zal het 15 faar
oude zwem- en oefenbad, dat ræel te kle-ln lS:gervordgn:tnÊt twee keer zlfn huidlge omtr¿ng

moeten worden uttgebreid,
Ad¡rlntstratle.
De medische admlnlsgatieve dienst¡ w¿arondgr het medisch secretaiîlaãtr het,patiëntenplan'

ninpbureau çn de patiënteffeglstfatle rallc-fu'þeeft'de sterke ¡¡roei'rran Heliornare wel zeer

dulãeljk gevóeld. Het ts zonder meer duideltjk geworden dat in deze sector in dq kornende

iaren veranderingen zullen moeten optreden:,

1975
Reir¿Itdatiecentfi¡m. ' :

Iri ttrellomare zLln ln Í975 meer ,p¿tlëntert dan ooit,ln behandeltng geweest¡ de afdellng
rev-¿lidatiedagbehandeling is belangriJk gegroeid.

i'i
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Dc orthopedische kliniekwerd per 31 december 1975 opgehcven, Heliomare is nu alleen
revalidatiecentrum' na een periode waa¡in het aanrr¿nk"ìit rãrr,., sanatorium voor exrrapulmonale tuberculose was, later zowel sanatorium, orthópedlsche kliniek als rey¿liàl-tiJ
centrum.

r976
De huirlige f¿clllteiten van het centrurrr zijn:
Het centrum is doo¡ de overheid erkend als klinisch revalidatiecentrum en slnds 1972

BOV
In nauw en goed overleg met het revalidatiecentrum ts de mogelijkheid om aan volwassenrevalidanten onderwiJs te geven dlchter biJ de realisering
Onderwljs heeft toestemming vedeend een extrâ leerk¡achi
januarl t977. Er is een interdiscipltnaire begeleidingsgroep t
onderwfs aan volwassen rer¡alidanten in de-ioop ,""ign gestalte zal nachten te geven.

1977
Patiëntenbeweging.
Het aantd ontslagen kllnische revalidanten vertoont dit Jaat een sruglng, De opnameduurwo¡dt korter.
Begin van proces naa.t vaste behandelteans
"BIJ de grcel aan bet centntm en dus uan de dísclpllnes, ts de otganlsatle binnen de d\s-clpllnes een zaah dte u.eel øandacbt beboeft, oe ànderitng cotnmunlcatle tussen de uer-scbtllende dtsciptínes ls ecbter uan mlnstens eùen grrot belang, Een uraag dle tbans lederbælg houdt, k:
a) moeten un de otganisatle rond de tndlatduele pattënt aersterþen, d,u.z. ptobleemstel-
Ilng centraal, komcn tot een ptobleemoplossende iamenunrking u.,aarølJ een ldeale aormzou kunnen zlJn aaste,teatns aan bebaidelaarc;
b) oÍ yoet bet otgantsatortscbe zuaArtepunt bllþen ltgen btj de uerccbillende.disctpltnes.
Deze lqatsþ otganrsatreuotnt bestaat tot nu toe bhnã Hellõ¡narc."

L978 4

Organisatle.
Er is ln dlt jaar
s'erk. AIIe med het

geweest hun ld eld

-.ten. rn igTg te

(Aart de Rtjk was voorloplg "van de straarrr; htj beieidde het beletd voor, der imoesr .leiden rothet besluit om al dan nlet in rraste teems te g¿an werken)
Ophetrng klooster.

De laatste 20 rellgteuze
onder de Bogen zlJn oer-
erbledlge dank aan aI dlc

wrc zlch zo aeel noelte bebben getroost, Hetcentru¡n stelde zlcb er een eer tn de geest en sfeer dte de.ze zusters op ,Hellomarc scblepenln stand te bouden.,

Heliomare l93Z - l99Z
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S alariëring verpleging.
Het benoemen vür afdelingshoofdEri';i
geringe animo van verpleegku ndigén.i
wordt extra onder druk gezet daar d
veel te laag zijn. (Lijk nict zo veel
Bouw en verbouw,
Grote proiecten die in 1978
- De uitbreiding van de
- De vernieuwing van de
uitgevoerd door Piet van Difk,
- De verbouwing vaq de garagç.r$

fraai praktijklokaal.
- De renovatie van de entree
- De verrranging van de personi
- De aanleg van een groot t!¡i
- De aanleg \/Ân grastegelpaden

!979
Vanaf dit iaar breng Heliom¿Ëë
het verslag rr¿n Heliomare eeri:

liike Herstellingsoorden".
Bezetting.
Dit,aar was de gemtddelde kl
revalidanten tn daþehaddeling¡. '

Voor revalidatle is nlet alleen

Stecds duideltiker kornt naar,
op v. ele rerralidatieprocesseñ.
arbeldsexplpratie, de afdettng

Organísatle.
Dokter.Berghauser Pont
de rer"¿ltdattedienst. HlJ werd
de heer de Riflq psycholoog.
fuhctloneren.

ln"eigen beheer

nden tot een

Tot dan toe maakte
de "Stichting Katho-

Atfsen.
Dotite¡ Führing verliet
De consulentschappen v¿n onzlé-itiii$

Etgothcmile.
Een ontwiH<ellng die van
situeren r¿n de
rapie met hulpmiddelèn en
alle lnfonñatie rondom
laa¡s,

ìdrl:,dÈ: ergoihe'
l,spgezet, waarln

l¿n behande-
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Paul van Westing heeft
een goed gehoor bij:
Mw. V ed er-Smlt, sfaafssecrefaris,
en de heren Vogelzang,
van der Pal en Berghauser Pont.

Paul nog eens
met een aandachtige
Prol. Jongbloed

Zo werd het
ineens Chris.

ln de rii voor een van de vele recepties

Heliomare 1932 - l99Z



35

Na het veranderen van

de grote kapel ontstond
deze kleine kapel.
Zr. Callista's "heilige domein"

Veel hoog bezoek heeft Heliomare
gehad, Het hoogtepunt was de aanwezigheid
van prlnses Juliana die het nleuwe zwerhbad
in 1981 opende

Dkt. le Grand, Lenie voor intimi, neemt

afscheid van Mw. Kropman (Carla voor

int¡mi)
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1981
Koninkliik bezoek.
Op 19 mei br¿cht Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana als erevoorzitster van de
Nationale Commissie van het Internationale Jaar van Gehandicapten een bezoek aan Heli-
omare, waarbij zij tevens het nieuwe zwembad officieel opende.
Organisatie.
De zogenaamde Commissie I-ange Termijn bracht een advies uit inzake de vervr¡lling van de
\racature hoofd rerr¿lidatiedenst. Deze functie diende re worden bekleed door een arts. In
oktobe¡ kon ln de vacature worden voouien door de benoeming yan de heer H. Schimmel.
Bezuinigingen.
Binnen de gezondheidszorg, dus ook binnen de revalidatiecentra, moet bezuinigd worden.
Dit letdde tot beddenreductie in de re'r"alidatiecentra, Bouwplannen werden utigesteld. In
L982 zal pas duidelijk zijn, of dit het een en 4nder ook personele consequenries heeft.
Kapel.

chtige .ruimte, dle zlch - naast de elgenlljke beçtem-
uitstekend leent voor stille recreatie. Een gedçeltç
en ingerícht als ruimte voor gebed en medltatle: de

"Kleine Kapel",

L982
BezuJnigingen.
De bezulnígingen dfg in 1981 wa¡en afgekondigd hebben wel degelljk zlfn effecten blnnen
H9lo.rnare gehad. Er we¡d een selectieve personeelsstop ln¡¡evoerd. Een nleuw rerr¿lida.
tiedagbehandellngsbeslutt had everieens grote gevolgen. Het betekende onder meer dat het
voor ruim 1/3 deel r¡an de dagbehandèlingspatiënten nlet meer mogeltjk was om van de
voorzienln¡¡en rr¿n het revalidatlecentrum gebrutk te maken.
50 iarfg bestaan.
Uiteraard we¡d dit halve eeuwfeest gevierd: een groots fubileumfeest, een reünie r¡an rell-
gie,uZe zusters die bij ohs gewerkt hebben, vele gporttournooien en een historische ten-
toonstelling' Op het jublleumfeest werd de heer L.C. NiJman, hoofd v¿n de technische
{ienst, kontnkli¡k ondèrscheiden,
ln dit lgbtleumJaar werd er tevens e
ge-köz'e¡¡ 

-het spannlngsveld waa¡ln d
'diÈ,co¡g!-eC; Sprekers op dit congres
generaal'rran volksgezondheld, Drs. D. Blanken, sccretaris van de verenlglng y¿n Nedeiland-

de geh4ndtcaptenraad,
lerist, ä-e .he.ei ciä-,,de,,

'.i

Automatisedng. c-
De eerste tekstverwerker is aângescheft. nMet due itpparatuur,ls naast.
teaens bet opslaan en tunrsroehefl aan gegeocns mggellk ggry-rden. neze:JagtltæIt ml
beperkt bßJaen tot gebrark brnnen /e efdettng pe¡soneel en oryàißatte,.
Çn L992 hebben rvt, j0 personal Computirs waar.tari 30 copp'uìeijl.aangeslotenzi¡n binnen
het netwerk.) '1 ' ,ii

1983 i

Mtilpalen.

1r¿rr de beroepsopleidtngen
het bdrijfsleven, fner d-e

beidsbureau kan komen tot
rdicapten.

De tweede grote mljlpaal ls de. start y¿n de bouwvan een,fraaie sporthal ten behoeve y¿n de
bev<rrdering yan de gehandicaptensport.
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Organisatie.
Dc r¡aste behandelteams zijn na een uirvoerige er¡aluatie definitief in¡¡evoerd. Dit was een
€trote stap. De aanwezige revalidanten moesren ven therapeut wisselen, hetgeen naast
cmotionelc problemen, ook zeer groce earidacht van de planning en de afdelingshoofden
vereistc. De medische staf heeft een advies Irtzeke diagnosegerichte afdelingen uitgebracbt.
Bouw en verbouw.
In november L983 werd het semiperrúanêhte gebôûw geÒpend, bedoeld voor de BOV. In
april werd de aangepaste tuin voor rèiäiidanien geopend.

1984
Ditectiewisseling.
Na ruim L6 laar aan Helioma¡e verbonden te zijn geweèst, besloot de heer vogelzang, alge-
meen directeur van Heliomare, ons cenffum per 01-01-1985 te verlaten. Het bestuur koos
voor een tq¡ee-hoofdige directie. Btiäôemd wèfd'ëd''de hëé¡ H. Schimmel, arts en rot 1

Januaii 1985 boofdrrevdidatie van Hèliomüe eri'dëfieel C.M.G. Raaljmakers, econoom,
Bouwenverbouw!.'ii'
In dit iaar werd de sporthal van Helioma¡e ofûcieel geopend door staatssecietariS rr¿rt'der
Reifden. Twee "peetrraders" waren wel heel t¡ots: de heren Vogelzang en Konekaas hebben
geen rhogelijkheid ohbenut gelaren de'hat van"tle $io*nd'te kru-$en.
Verpleging.

bekend te maken de opleiding rot Ziékenverztir$thaèn tt æeiriat6eti. ,;',

Furictieqraa¡deriag. ";::: .i:'
In dit Jaar werd na langdurig overleg tussen de staatssecreteris v¿n WVC en CÁ,O-partijen een
protocol getekend, waa¡in alle aßpraken rond een nieuwe sala¡isstructuur gebaseerd ôp
functiewaardértng vabtliggen. In dlt protoc'ol wertléri têvetls inyoétingsdata 'Jâi'tgeleSd. In
Heliomare ls met de voorberetdingèn'géstà:rt dôor"het féirnêren oiti .en begeteidings-
commissie en een adviescommlssie. Met ile Ondéiiiemlngsraad werdeh afspraken gemaakt
over de lnvoering yan het project.

1985
Orgaintsatie
De dltecdeivissellng heeft ztjn beslag gekreseni De heer Drs-; C.H.E: Vogelzang legde op 1
meert zijn'functle neer. Op 15 rhaart'wërd â¡s-chêid r;ah henirß'enomen door rrcle'gerrodig-
den. Daar het hoofd rr¿n de Rev¿ltdatledlenst tot dlrecteur ¡ey¿lldatlezaken werd benoerird;
werd het noodzakellfk om ook tn dle dierrst db'otgåfitsaiÊlê tê heÉlen: Gekt¡zen ls voôr een
dlenstenlndeltng blnnen
sarrienVoe¡¡lng lzn reiall
De Paraniedlsche Diensr mer dråro¡iäêr'reôso
raple, arbeldse*ploratle, logopedle en reyalidäûlète'èluilek.
A,ls derde dlenst ondstond de PsychrisociäletDïénst mei'daarbrider de psycholoi¡en, het maat-
schápþeltjk rverk en het socia¿l cultuièef wèrk. Per 1 oktober wètd een nler¡*¡ hoofd ran de
Verplegtngsdienst benoemd: de heer G. räh Sfltlgenbürg!'Htj volgde zr. B. En¡¡werda op.
In samenwerking met het Natlonaal Ztekenhuls Instituut startte een project "Hospiial.{udit".
Dtt letdde tot een speciûeke beget'eidthg t'¿n ls¡irltteitsontwtlkellngen in Hellomare,
beþeleld door de Hospital.Aüdit Commlssl'e ([IAC).
werkdrirk.-
In toenemende mate wordt de directle geconfionteerd met klachten die wijzen tn de rlchten
\ran een te hoge werkùelasting. Àan de ene krtnt wegen inaâtschappeluke ontwikkelingen
cen steeds grotere aandacht van het personeel, aan de andere kant wordt de organisatle
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geconfronteerd met stceds weer nieuwc bezuinigingcn. Het ziektevcrzuim pcrcentagc was in
1985 l0% teffenover 7,)o/" in l)84.
Centrumschool.
Door de invoering van het Isovso (Interim'!íct Speciaal onderwijs cn voortgczet Spcciaal
Onderwijs) en door de stijging r¡¿n het aantal leerlingen is de beschikbarehimt. ir, ¿.
school te klein gcworden.
In 1985 is een voorlopige medezeggenschapsraad in¡¡esteld, met als taak het opstellen van
een reglemenr voor de uiteindelijke medezeg6¡enschap.

r.986
Dit iaar overleed oud-directeur dokter J.H"{. Gerlach. I{ij was van 1954 tot 1970 ars ge_
neesheer-directeur aan Helioma¡e verbonden.
Protocollen.
Protocolleir werken kreeg in het vçrslagjaar veel aandacht. I)e nieu:we protocollen vgor
hemiplegiebeha¡deling en de behandelingvan dwarslaeslepatiënten naderen hun voltooiing.
ln de polikliniek werd begonnen de behandelinp¡ van dystiofie en spondylarthropathieën te
protocolliseren.
Verpleging.
"Blnnen de aetplegtngsdtenst uterd aeel epetgie besteed san bet onttaikþelen uan een
uetpleegkundtg beteid' Op basís aan de Vtste oþ Vetplegen (1985) uerd tnuulltng gegeaeii
aan bet perconqelsbeleld./scholíngsbeleid en aøkmatlg ba.ndelen. De nota rlcbne zícb na-
drakkellik op de boudtng dle de uetplegtng beefilzoi moeten bpbben ten aanulen aan de
patlënt. Het felt dat r.laglldøtieuerplegtng m nadrukheltjk anderc daelstelltngen beeft dan
"geuntre" aeryIegíng blìikt onuoldoende ln de opleidtryg ian uetpleeghundigeien zteþenuer-

De pattënt zef besllsslngen te laten nernen en zelfstøndi-
leglng ls het doel aan bet beleíd, dat op basls aan de nota

utordt geuoerd.n
Feest.
op 12 dççember vond een groot personeelsfeest plaats. Vrijwel alle medewerkers en part-
ners waren aanwezig. fiidens dit feest werd de heer L.Ç. Nijman, hoofd Technische Dienst
gehuldigd ter gele¡¡enhéid lr¿n ztjn 4}-jarig ambtsjubileum.

1987
Organlsatle.
Een onderwerp dat in het verslagjaar als prioriteit werd vastgesteld was de beva-king en
toetsiqg çn,de lqaliteit yan de zorg. Op basis va{r een.gehqudên p4tiëntenenqgeie werden
þefpuntert in de zqrgþejçvtng gestgnaleerd diç onderwery)en van aandacht wê}¿én.
Synrposia¡

erd.
rmedisch ve¡volgd".
qg te komen tyçJçn..par-amedtci uir het zieken.
r. en de pa¡tlcuJJere prakttjþ op het gebied van
'lçgtc' :

2. Minisymposlum '\r'roegbeha4delir¡¡¡". Ter gelegenhpfd,lan het in gçbfuik namen r¡an de
nieuwe afdeling "woe¡þehandeling"; organiseerf,þn W.U eçn minisymposium, graarbij ruim
100 hutsartsen en met name kinderspecialisten aanwezig waren.
3.Congres "Reyalidatie in perspectief'.
I)it congres werd gehouden in en mede ¡¡eor¡¡aniseerd dsor Heliomare ter gelegenheid van
het twintig'jarig bestaan v¿n de vereni¡y'ng r¡an Revalidartecenrm in NederläJçv¡rN¡. uit
alle doelgroeþen van de revalidatlewereld waren vertegenv¡oordlgers op dit 

"orrp;.., 
.áo*.-

zig en werd vooral de visie op "het centrum voor reyalidatle,' besprokcn.
4.Open avo¡d: "bewegin¡¡sactiverin6¡ çn gehandicaptenspo.jft ',.
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,leiding afgesloten, Hiermec is

n binnen tlcll-

: Deze 'biizondere vorm r'¿n

in ge¡1g¡oeiende behocfte te

heeft maanden
bouw, zoals dat

zee v¿aË het ulterltjk r¡an

Ët¡n o¡¡ de situatle die zich
daç vooi die tijd ook

die "nõ.g.,moesten beglnnen
'die juist moesten

iri zlcht ls de spectfieke bege-

'¡ ,;,j
'llk déêI'tn het teken ge-

nota aâo
en de

(t4mtddelsktnder-behandêlunit en
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1982
Acties binnen de
verpleging; men vroeg
aandacht voor de z¡tare
werkdruk en de daarop
negatief eruaren
bezuinigingen van het
l<abinet. De krant louam en
ontdekte de "laatsten der
Mohikanen"
Zr. Berna, Caltista,
Nicolinda, Victime en
Brígitte.
Kagen was er voor.hen
indeftiid niet bij!

Hier wordt de sPofthal
gebouwd. tJ kiikt tegen

de gang naar de cant¡ne

aan.

Staafssecreia r¡s van der
Reyden probeeft de
boog waarrnee Fieek
Ris hét openingsschot
van de spot'thal (12-'84)
zou verrichten.
Achter Freek zien we de
toenmalige gedeputeerde
dhr. R. Haks. Dhr. Haks ls
nu de voozitter van het
Regionaal Bureau Arbeids-
vooziening. (RBA)
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Een afscheidslied voor Joan de Haas

Dhr. Verhey
jarenlang penningmeester en
daarna voonitter van het bestuur

sfaafsseoretA rß, 5,94t:

elp,e¡a 4 4?1(,8i{?p .'"
(maaft 1990)

De pastor in "werkhouding"
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1990
A¡beidsrevalidatie.
Ileliomare is in Nederland voorloper.op het geþied van de ontwikkeliqg van gçintçgreerde
a¡be id srerr¿lidatie. Hieronder wordt úerstaan
revalidatie geneesku ndlg-, arbeids ex. ploratief-,
gebied. Dit met als doel een volwassen gehanr
In het kader y¿n verwijzing, vooilichting, bq
maaft een groot congires: "Arbeid en Handica¡
Sprekers waren:
- Staatssecreta¡is Mw. E. ter Veld
- Voorzitter r¡an de Gehandlcaptenraad, de heer L.F. de Vos
- voorzitter vNo (verentging Nederlandse ondernemççs) de heer mr. cJá,, yan Lede.
- Voorzitter FNV (Irederarie \¡en Nederlandse Vakverenigingen) :de heci J. Stèkelenburg
' Directievoorzitter GMD (Gemeenschappelljke Medische Dlenst) de heer dr. W. noerl'ma
- A¡beidsdeskundige.van de sociale verzekerlngsraad, de heer d¡s. J. Brouwer
.en \¡an Heliomare-zijde:
- Voorzitter rran het bestuur, de heer mr. H.N"{- Verhey
- Revalidatiearts, de heer drs. W.G. de Korte
De "laatste religieuze".
Op 8 iuni narn Heliomare op grootse wiJze afscheld van Zuster Calltsta. Zr. Calllsta was de
laatste religieuze zuster van de orde van ca¡olus Borromeus ln Heliomare.
Vanaf het ontstaan ln L932 ls Heliomare in belangrijke mate aftankelifk ges¡eest van de
Zusters. Later nçemt het aantal religleuzen af en komen er leken voor in de plaas. Zuster
Callista wordt ?estig en ze wordr gewaagd om in Maastricht in het Moederhuis de leiding
van het .niet-religieuze personeel op zich te nemen. Nlet met Vtl'I, pensioen of pat ook.
Gewoon weer opnleuw beginnen ls het parool. Voor veel personeelsleden was het 't meest
[footse aßcheid dat oolt op Heliomare plaatsvond. Door de burgemeesrer v?n Beverwlk
we¡d Zuster Calllsta gehuldtgd met de lep;penntng yan de gemeente. Er waren toespraken,
cadeaus, toneelacts en als klap op de vuurpijt een (niet gepland) feest dat maa¡ niet kon
ophouden.
Via Zuster Calliste werdèn op dezc wijze alle rell¡¡ieuzen, die zoveel yoor Heliomâre, de pati-
enten en de medewerke¡s hebben betekend, geëerd. Dat de laâtste religieuze Zustei Callista
mocht zijn was een zeef gelulùige speling rr¿n het lot.
Kinderopvang. j
Al vóór 1990 nam een de¡ peréoneelsfunctioneri$sen .deel aan overleg in KoGlM-ve¡band
(KOGIM is het overlegorgàa¡ van lnuamurale gezondhêtdslnstelllngen ln lcnnemerland) om
dc mogelilkheden van kinderopvang voor medewerkers rr¿n Heltomare te onderzoeken en
voiùr te hçtþen geyen. Etnd 19g9 kaartte de Ondernemlngsraad her onderwerp aan ln het

op gror\d.daan"¿n droeg de directie Personeel & Organtsatíe
een.klnderdagverbltjf op te stellen.. De ultgebrachte norlrle
'iklndplaatsen" bi¡ het lidnderdagverblijf "pUK' re Beverwilk.

1991
Bestuur en Diiectie
In het verslagjaar verllèten twee. prominente leden het Bestuur. De heer mr. H.N-6,. Verhey
nam na vtff en twintJg fæ¡.aßcþetd . ya¡ 1966 ror medto 1991 was de heer Verhey actief tn
het bestuur. Het penirlngmeesterschap bekleedde hu tot 1983; vanaf dzt laat bestuurde de
heer Verhey Helioma¡e als voorzitter. Met het aßcheid van de heer Verhey ve¡liest Helio-
mare een lntegère en vasthoudende voorzltter, die alttjd met veel ener$e Inhoud ¡¡af aan de
verantwoordeliJkheden dte het voorzltterschap met zich meebrengt.

Ook de heer P. Peeters nam aßchetd van lleliomare. ]IiJ belichaamde een srúk geschledenis
en cultuur r¡an Heliomare. In t962werd de heer Peeters econoom-directeur yan Helioma¡c.
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In 1970 volgde de benoeming tot al€ïerneen;direcreur; welke functie hij bekleedde tot
midden-1973. De band met l{eliomare bleef bestaan'dóordar de.heer Peeters toetrad tot het
bestuur, vraarvan hij tot 1991 dé fun'Ctie;rrm pennin$meester.i¡zut het.bestuur vervglde. De
heer Peeters was een van de kleumijkstepefsonefù..dieiHèliomârèr'llèeft.gekend. Zijn humor
en relativerende blik op de gang rzin:.zal¡en,.'éverkteriyaak'¿eeæverfrisserid in de besluitvor-
mlng. -.: ."ii .i..,r;";. , : i

Dr..A,J.H. Prevo, revalidatiea¡ts, lsl-perj.ti:jurii 1g9.1;rbenoç,md,,tot waarnemend directeur
Rev-¿lidatiezaken.
S trategische Beleidsplan.
In toenemende mate komen er-op Helicirerarç z,lken¡af¡:dleivânresser,rtieel. bela¡tg ziin voor de
gehele orç;anisatie. Het betreft hierblj iderrstelsellreraiening¡ jeugdrevalidatie,
provinciale planvorming, samenwerll
In de afgelopen jaren ziJn verscheid pgç$teliti D.ezè',plañnen bleven
veelal het produtt \ran eeR kleine:Brô€,prä,itirisen,:en:nrerdëninlëû altitd,l'gèdÉgen!' door de
gehele organisatie; Om deze.rede eidsplanning
in te gaan. Medio 1991 ts onder' 

'Rosenthal 
&

Partne¡s begonnen met het proces dat f¡r juni 1t ;liet,gewensre resi¡lraat:
een geintegreerd stratep¡isch beletdsplari voðr de Hellomare.
Brandveiligheid.
Gedgrende vele iaren .is, Hellom_are

' lpg4rJ d.,v.sll,!dl gg{nækt. pe
brandveiligheidscommisstp heq$
Iedereen werd op een praktische maniëi ò'ä dð
vergroren en hoe ir¡ gev?t va¡Ì calafa,igç[!.-e.giç_F" *,:rr¿
Infonrratiecentflrm.
Heliomare besloot in het veçlagjaar,çe,{+ .,ygoçzieninge¡
besch¡khaar te stellen om een bqslrt $_Srn

D e qs s enti e rr¿n het i n form4tieççntnr¡. rUi ¡ ò¿rdnü apckçq flÂafr d9. gewenqt

gefoepen.
Open dag.

ieB hgt:jw,ç[ìf¡"en
n,þ¡94mpn ¡¡iar

lleliomare toe. ÄIle discipllnes lleten
In memodam.
In. hct verslagfaar moest Hel
-Op 11 februad overleed de hçgr !¡ {[e".nsq.als
asslsrenr y¿n de toenmallgÇ dlrcçtl.g. te¡¡¡. De''haam dts

.a44, ?iiB, inzçt t9Heliomafe .in blnnen: en brrlte;dgr*tdl
danken. Chrls Vogelzang heefrr bO,._e.E

Qp 26 ektqber lt'a¡i er een
wur personeçl ln de verple

mere grote lndruk achtergel..4gp.¡i.¡;

ledçreen toch graag omging.
ineens jongensachtig, oog veer hçç.,m-<
velen hem in.berfnne.rtng h-oudç$,
-Op 8 mei overleed'de hçer HiW.
r¡an- I{eliorn3rq. Dç hee¡ N.iç¡rwe¡

¿y,e".tg¡ þlgnoçn l{ello
ì, nÍ,.!nÇ! wlç, e-chter

lk.çn,Spms
f;, zo zullçn

mag met recht

þaar owerlifden

was meviouw Groensmtt bestuurs. ltd B+ "-d..q,.

wouw Groensmlt stond er om bekend dttzll't

#$,,h.çç,þ'çdguur en ereltd
en later

Heliomare. Me-
alttjd wezenlllke interesse had

SØesting plotseling w:rs over-
vp de afdeling Revalidatie-
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techniek. Vanuit de2c, maat ook z'n woe€lere functie in de zestiger jaren, was hij altijd op
zoek naar vernieuwingen. Zo heeft }leliomare lange tijd op het gebied van comrnunicatie-
apparatuur voor gehandicapten een leidende rol ¡¡espeeld. Zowel in Heliomare als in den
lande heeft Paul r"¿n lfesting zich ingespannen om zijn berocp te profilercn en het die
plaats in de revalidatie te geven waa¡ het recht op heeft.
-Op 2O november overleed ne een lange pljnlifke ziekteperiode de heer Â. yan der Pd, tot
1989 directeur van de Centrumschool, nu de Mytyl.Scholengemeenschap, Heliomare. Ge-
durende 27 lzar heeft de heer van der Pal zijn beste k¡achten gegeven aan de ontwikkeling
v¿n de school. Het is ziin verdienste dat de school in de loop der faren is uitgegroeid tot
een belangriike onderwijsvoorziening voôr de provincie. Op basis hierv-¿n ls de Mytyl-Scho-
lengemeenschap Heliomare kunnen ontstaan.
Kinderrevalidatie.
De indlcatie klinische kinderrer¡alidatie blifkt steeds minder voor te komen. Dit is een lan-
delijke ontwikkeling. Om dte reden werden de hiervoor benodigde facillteiten ingekrompen.
In bet voorjaar werd een eigen kinder/jeugd.behandelings-unlr, de pION tn gebruik geno-
men. .AIle voorzieningen die nodig zijn voor de kinder/leugd-behandellng ztin nu gecen-
treerd, aan het schoolgebouw, eerrwezig.

T992
Tja, wat mogen we olrer dit lopende Jaat aL mefden. Er kan niet worden geput ult iaawer-
slagen. !Øel kunnên we een pogtng doen te bedenken wat er volgend jaar ln het jaarverslag
ovet L992 zeker zal worden vermeld.
In leder geualzal centraal staan het strategisch beleldsplân. Aan dtt plan is precies een Jaar
door directie, revalldatieertsen, management (lndusief school en BOY) en staf hard gewerkt.
Kwaltteit en marktgeiichtheid vonnen de belangrijkste uttgarigspunten. Daarvoor zullen de
nodige aanpassingen en vooral nleuwe ontwil&elngen worden doorgernoerd. .Aan de hand
r¡an dit plan zzl Heliomare in staat üloeten ztJn de uttdadngen van de komende vijf tot
zeven laat aan tc kunnen.
Drie keer heeft u in deze uitg'ave kunnen lezen over [footscheepse verbouwingen. De
meest r'f¡rootscheepse", staat thans voor de deur. In- en eKtern ls men van mening dat He-
llomare in belangriJke mate opñieuw moet worden gebouwd. Grote delen zullen geheel
worden vemieuwd, andere drestisch verbouwd. Hlerna zal Heltomare het moderne centruin
kunnen z\n dat bij de inhoudetijke opdrachr past.
Een ander onderwe¡p dzt L992 altijd zal bliþen kenmerken is de invoering \¡ân de stelsel-
wuzlgtng'van de gezondheidszorg. Hoeveel veren de staatssecretads ln de polltleke arena
ook heeft Íiroeten laten, een dlng staat rast: de rerr¿ltdatle (ên daarmee Heliomare) ls per 1

Januarì aan totaal andeie regelgevlng en voorw'irarden onderhedg. Hoe dlt ln de toekomst
zal'uitwerken ls niet €xact te melden. In leder geval zullen we binnen de rev¿lldatie meer
"concurreàtie" grin erraren. Dat komt omdat aanbleders op ons gebted geen êrkennin¡;
meer hoeven te hebben. Men inciet aen bepadde kqr¿liteltselsên voldoen en kan dan
rei"alldatie ¡iian aanbledèn. Zo zlln er nog tal van belangr{ke aspecten aan de stelselher-
zienhg. Ife zullen het ln de naasre toekomst zeker te sreten kontenl
O, ja: wat ln deze bijzondere Helioma¡en ook vermeld moet worden ls het afscheld in dit
lazr uen de bureauredactrice y¿n de Heltomaren: Rle Moerman. Jaren geleden als mentrix ln
Helloma¡e de trouule steun en toeve¡laát r¡an.hordes leerllng-ztekenverzorgenden. Daarna
gaf ze haar beste krachteR aan de Hellomaren en de medlsche blbllotheek (zorgenkinderen,
net als dte leedingcn \ran voorheen). Ze nem onlangs afscheld, maar we v¡eten dat ze
Heliomare nog dagelljls misr.
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Dit jubileum-ovetzicht acht de.redactie \¡4n dç Heliomaren niet compleet
zonder het opnemen van de meningen \zut een aantal mensen die "wat met
Heliomare hebben", ieder \¡ariuit een eigen tnr¡alshoek. Zo treft u hierbti tn
ínterr¡iew-vofln gesprekken aCñ:inêt dë'hêren'Berkesteijn¡ de noorzitter viur
ons bestuur; t-eul; dr. Prevo, di-
recterr rer¡all Nitúa4, voonnalig
hoofd r¡an de -uanZt. 

Callista.

Herstellrn¡¡soorden. Dus je z-egt a!,q,rid waq ttç¡ 4a,gçllJn,,þçl*+tt,Çé. ,,,1.'lé,f$.eJ
maar tegen drie besturen.
Het dageluts bestuur bestond, t'ot l¡oor kort, \r¿n alle drie a.,rr"tnìoga" 

"ri'¿¿;èrfde 
per-

sonen. Sinds enige maanden geldt dlt alleen nog mãu voor voorzitter en sécretarls. Het ls
blna ondoenluk om bestuursleden en met neme een pennln¡p.neester te vlnden voor een
bestuur, laat staan voor drie besturen. De hutdige pennlngmeester, Mw. Rozemeyer ls dus
alleen pennlng¡neester \¡an
In 1986ß7 ben lk secretaris
vocir het bestuur rnn Heltómard
van de Sttchtlng l(atholteke Hed
In Junt 1991 ben'tk,gekozen
stuurslld ls gebleven i"an
De',secretaris van het bestuur lç:

heb lk rçeds genoemd en
heitlfilmlnþ de heerìan iler

dtrectte èn ondernetnlngÞra44rl
lld benaderd. Wif menën dat
Vat ls de rOl van het
Veç þhet ver[eden

I: uet ivétk
Hêt Ísas

lhlùiiiã"or die vaÃ
het management, wa.etdoor de ¡ol ven het
houdende rol,
Het huldige bestuur s'il lk mee¡ omqçþrtJv.ç-,ê'
Wat bedoelt u da¡r ptedes mee? ,. ,1 ,::
Het bestuur bestaat ulr een hoeveelhetd -¿ft¿¡",iié'bp een àfstariä naar de lnstelling
ktjken. Het bestuur ls eindrærantwoordelifk voor de gang van zaken ln de lnstetllng, maer
kan de professlonele kant nlet beheersen. In felte moet het bestuur het proces bewaken.

digbe{ankte
n liët bèituur

tot eên meer toezicht-

¡'¿..þ¡t-ç" cci|Iése
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Ve¡der heeft het bestuur een ondersteunende en stimulerende rol naar de directic en het
managcment. De directic met zijn managementtcam is yerantwoordeliik voor het onrq¡ik.
kelen van een visie r'¿n het centrum. Flet bestuur stclt die visie v¿sr.
Het bestuur v-¿n l-Ieliomare bestaat uit personen die ieder hun eigen deskundigheid hebben.
f)e een is dat op medisch gebied, de ander op economisch gebied, fìnancieel rerrein,
bedrijfsmatig ol iuridisch, maar het gaat primair om de bestuurlijke kwaliteiten die icmand
hecft. Het is mijns inziens van belang dat er in een bestuur leden zining hebben die op de
hoogte ziin wan regionalc ontq'ikkelingen. lfat gebeurt er in de re¡;io, wat ziin de plannen
en ontwikkelingen.
Jc moet als bcstuur dus weten waar je het over hebt, maar le moet ook onaftiankeliik be-
slissingen kunnen nemen.
De directie moet dus een visie hebben, het bestuur toetst die visie, adviseerr'\À,aar nodig en
beslist in het algemeen belang r¡¿n alle werkers en patiënten.
U bent als bestuur dus in belangiike mate a-ûrankeliik van directie en ziin mana-
gementteam?
Om zijn taak goed uit te kunnen oefcnen heeft het bestuur uiteraard lnformatie nodig, die
wordt aangcdra¡¡en door directìe en managementteam. Ik moet zeggen dat directic en
medewerkers et zorg voor dragen dat wij op uitstekcnde wiJzc, goed gedoseerd, geinfor-
meerd worden over alles waar we zepç;enschap ln hebben. Het bcstuur heeft dan ook een
uitermate belangriike rol in het aantrekken van cen directcur en hoe de organisatiestructuur
yen een instelling er uit ziet.
Een directic hecft een bestuur nodig, maar ecn bestuur heeft ook een goede directie nodig.

Het bestuur met de directie, eerste helft tachtiger jaren
De heer Peeterc, dhr. Vogelzang, Mw,Groensmit-van der Kallen, dhr. Wilmink, Mgn Stieger, Prof. Jongbloed
Prof. Mertens, dhr. Nieuwenhuyzen (ex-voonítter), dhr. Verhey, Prof. de Vreeze
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De "Centrumschoof'
werd:
Myty I - S c h o I e n g e m e e n s c h ap

lMsG,)

Na jaren weer een vrouw ¡n de
directie:
Christa Zonneveld: adiunctdirecteur MSG

"8aaf': Never a dull moment
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In gesprek met Mary de tVit-Kooy.
Mary was 5 jaar toen zij in 1950 in Heliomare werd opgenomen. Heliomare was toen nog
uitsluitend sanatorium. Ziihad p¡ewrichtstuberculose -èt n^.. in de heupen. De redactie
maakte een aßpraak met haar omdat zij heel lang in Heliomare heeft gelegen, namelljk bijna
10 jaar, Met haar hebben we ¡¡esproken over toen en nu.
op viif-iadgè leefttid kwam iij Heltomare. waa¡omwed jij o,pgçnomen en watwqet ienog van die tiid?

de spaken van een fìers l¡ekoirnen. Mijn voet
be¡ ik geopereerd. Dat liep niet helemaal

deltng tetecht, Die was toen op de plaats u
.melsjes op een gtote zaal. De jongens lagen
Vat deèd ie de hele dag?
Voor¿il de eerste twee jaar lag ik de hele dag op bed of op een wagentje. Dat wa¡¡entje was
heel smal vanaf ie hoofd tot Je heupen, daarnaliep het breder uit, iodat je benen-waí -"",ruimte hadden, maar raak lagen de benen in tractie.
Ik herinner me v¿n die tlid alle.tt no[i maar dat iedere dag heøelfde vüas. Er gebeurde niet
v, eçI, het wes een grote sleur.
Van !r- -,^^dar lk ni.et me_er_preclei. op

dan Op d1t ¡icheltje stonfen

vân vcn. trk heb nogiesgeh4d

Op apel). Dat gebeqrde nier iedere dag, waiît het
wa¡i een heel werk om al die wagentjes naa¡ boven te ri.fden en weer terug. Toen it eenmaat
zelf een beetje kon lopen ging tk veel vakcr naar de kerk, dat was de eJge afleiding die je
had- In die tiJd gìng ik 's morgens naar de Mis en 's avonds naar het L<¡f. Vooral ,s avonds
probeerde ik daar heen te gaan, want dan ging ik ook later naar bed. om zeven uur
moesten we altiJd al op bèd ltggen. Nog later ben ik op het zangkoor van Hellomare gega,rn.
Verder hadden we helemaal geen afleiding. IÆs, eten, drinken cn slapen dat was-qi¿t er
gebeurde e¡ vçrdçr ntets.
Van foto's en verhaten weet ik dat iirltie
Jazeker, we
geen pret e
zitten. Als h

. de tlenerafdeling lag, dat was toen oB de
bntzettend..spannend. Een korps ran de tuch

in dte t{d waren er nog heel veel rèllgleuz.fn,
maar lk moest en zou eten. Ik weet nog wel d:
het eten gewoon naar b
Ik denk dat lk ook geen
de afdeling weg. Ik llep
rende het hele huis door. lk ben wat gevallen
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Toch werd ik zo nu en dan uitve¡koren om u
naar Lourdes geweest. Ik herinncr rn€:nog. g9¡

in koude baden gedompeld wefdi Ef,,q¡etdi¡¡¡
weet we
bidden.
den, op
moest ie een briefie schrijven met; ,Dit.brie.te werd dan in de

grot opgehan€íen. Helaas heeft het

zoveel mogclilk te komen, ls.|¿rrien ult heel
Nederland en sommlgen kr rg:dati.rnifn, broer
nooit op bezoek mocht en eh

niet voor ldnderen' Het stond
tezwaalen. ' .:¡¡r{.sÍ-t,r:ftltl*såti,iS,.r:,.;+f¡ç*È*+At*+-ir*ittà,.:.v.:.,lir' ,,,,.
Tien iaar in Hellomare is een;heler hGtr:Sldß+,,r*.sellikrnoetltik om te

In die tien iaar heb lk ook nog ee

Was er in die tifd ook bezoekuitn?i:,.i"i.ss.tÈi,r¡ÈiåÈ.È,-ìt++t+ll**g-. {à, ilùË,¡:j i;,É ii, l:'

460,,,tot' tr5.30 t¡ur enJa gelukkig wel. Op dinsdag; d
zondags ook nog van 10.30 tot 1fr.30 ärù'db .büurt en Probeerden

wennen toen ie weer thuls'was?éri:ri:¡' Éi+fiiïiT*d,Èli¡ :.rf; gini*"r idi.fi (.i,.:ìî ï',-1:¡:ri ,lj"i ìl

Dat was het zeker. De laatste twee ;hulgien kliam tk
zondag weer terug. Thuis vond,tlk:alle$ rkarnersr alles,: Ik moest
ee n hel c boel echt leren,' wet:.andeirer.ki,r¡derbÈ il&tJgoni+Ik'w. e.et,n 0 g:' goe d

dat lk net thuis was; Mijn moedçt trh:&gokte €G[r.:rPââr

aardappels, mâar lk had noolt,gezl l.S:fir'et':w1û,çr rhoest koken,
dat werd dus een flasco. .. i ,,¡t l,::Yr;': .{r:,.ii ..' ' . I

Hoe iS het verder met ie gegaan?rïr;4$4rii++j.:il!;i.: :,tt-r,lh.,t-ì+¡rÈri¡i]i'¿lli, r,,, ¡i" r,.. i i, '',.:' .'
Het onderq'ljs dat lk op Heliomar gpdrstaa¡,rile,ws,.2elf een slechte leer'
líng. Ik had moelte met leten. lv'¿a&igeiipereerd werd 'en er
dus weer maanden uit r¡¡as. Toen,iksçl¡id¡!úkl$hu dftÊ-opr:v"egçþìll"¡dg'¡aaiat€'
llers ¡¡ewerkt. Tot tk ongeyeer twee+dn tg4,ndgt*U4sr#lQÞ.¡ lkrgTs¡c*klt¡ Ðtras¡lA gin¡¡i het'ntet
meer. Naast mljn heupklachten:ikr,eog:¡lk ¡lf;jir "!r'-r 

'ir:¡.i.',rr'r rii . I

In 1978 ben lk s¡eef een
den was aan zlekenhuls Zonnesgr¿aï: i4þHùt¡hqÊq tkr,a4n,+Éwde' heup enf en e e n

spltwoet geope reerd . tn 199 I : brÊ;nEtkd..9#fr" die:,hebben ze lecs

gedraatd. Dat heeft echter.ook', lsk¿intlewordt lk
nog eens geopereerd en dan'krtfg'r S*9i¡r"¡:rs'ìrFëÏ i,å;' ¡.' ;-r ¡i i':ri:i

Ben ie de laatste iaren nogwel eens ln llellofnarc Eew.dçÊLÌ:eni:kanjo lets aangßwènvan
verschillen? ,.:,. ¡,.1i;.;:, i¡¡**¡l* +..f,$ ïþit:-c i!:'+.x.:,; '-'¿; ...tì1i...-,i'

Ik ben cen aåntal faren g nw'€Ënul$flalrdecergothcrapiç''is' een

gedeelte van mlfn huts aan r'rM'ÌlnlËq¡kefr:tsiüelemaal
aangepesr, yanult een werkstôcLlcari: tk*nuþgllb+dgert#Shd9'doqçh,e:¿tj$?Fat steunen en

ecn douchezltJe gekomen. "r'¿i¡r. : i tt '!'.' ''i :

derttg faar ls er naruurliik heel veel veranderd; nlet alleen in Hellomare' maar ln de hele

maatschappijendatlsmaargo.diooT:.,:.,;,;';';'i',.;Tl'ii;''i.l.,,;.,..,.-

' ':' É.i ll.¡1': ''i';r:'1fr j ij '1? : :' :- : j

' jrjr;: ,l'ilii:íi::,1,.-,';.';-':::' . ::,

Heliomare 1932 - 1992



50

Lou Niiman: 43 van de 60 iaat.
Heliomare bestaat zestlgJaar. f)rieënveertiglaar van deze tijd heeft de heer L. Nijman (Lou

voor velen) op Heliomare gewerkt. Den periode waarin hij ook veel heeft meegemaakt en
cen tijd waarin er veel is gebeurd.
De heer Nijman is iemand die kan blijven vertellen. HÍj heeft heel vee! verhalen, anekdotes
en herinneringen, Het gesprek duurde bijna anderhalfuur en had nog veel langer kunnen
duren. Dc heer Ni.fman kent alle hoekjes en gaatjes r¡an Heliomare en een E¡root deel v¿n de
geschiedcnis.
Wanneer bent u in Helioma¡e komen wetken -efr wat wafen uw werkzaamheden?
Op 9 december 1946 ksr¿m ik werken op Hellomare. Ik had de Ambachtsschool gehad en
ben op Heliomare als elektricien begonnen. Toentertijd was het elekriciteitsgebrulk erg
laag. Als Je weet dat het hele huis met drie hoofdzekeringen yan 100 ampères gezekerd
weren, dan is dat natuurlifk nlet veel. De röntgen en de llft weren de grootste-verbn¡ikers In
elke patiëntetuaal waren maar rsree lampen. Âls de patiënten 's winters wat w.ilden lezen,
dan werden alle bedden, met hun hoofdeinde onder de lamp gezet. De lift was natuurlljk
ook een belangrifke gebruiker rnn de elektriciteit. De eerste lift was een lift rhet glazen
deurtJes die opendraaiden en daa¡achte¡ za;teen harmonicadeur. Pas als ie die laatste deur
voorbii w?s en dus helemaal in de lift stond py'ng door middel van een vloercontact het ltcht
aan. In díe tijd werd pas echt zuinig met elektricltelt omgesprongen.
U had dus geerr dagtâak aan uw elektrldenwerk?
Oh nee, maar er watì no€¡ zo onelndlg veel meer te doen. Het ketelhuis moest biþoorbeeld
met çokes gestookt worden. Grote brokken cokes moesten eefst ûingehakt worden. Van 's

morgens vroeg tot 's avonds laat waren we daar mee bezl¡¡. Toen v¡erkten v'¡e ln wissel-
dlensten ook op zondag, alleen al om de kachels aari te houden en om de keuken v¿n
stoom te .t¡oorzien, voor het koken. Pas in 1960 gingen we over op olie stoken.
Op hoogtjdagen waren we liftbedienden. Alle mensen in het sanatorium wtlden dan na-
tuudijk naa¡ de kerk en dan sJouwden w€ ontelba¡e bedden van eR naar de kerk. Vergeet
niet dat er in die tljd, meer dan zestlg reli¡¡ieuzen werkten, veertig dlenstmeisjes, dokter van
Haeff (toenmallg geneesheer-directeur) met een co-asslstent, de rector en vier mannen
blnnen de technlsche dienst. Dus dat was voor ons sjouwen.
Weet fe wat ik vroeger op dinsdag wel eens moest doen, dat ls ook een mool verhaal. Op
dinsdag opereerde dokter v¿n Haeff. Dat was zijn operatiedag. Ik moest stukies bot ophalen
in het Blnnengasthuts in Amsterdam. Ik ging dan met de treln naar Afirsterdam, daar mocht
lk een taxl ¡sûts¡ naar het Btnnengasthuls, daar kreeg tk de botten die dokter v¿n Haeff
(dle inmtddels d was begonnen met opereren) nodlg had. Ik nam weer een taxl naar het
statlon, met de treln naar Beverwifk en dan een taxi naa¡ Hellomare. Als le zlet hoe dat nu
gpat, dan Îs er wel wat veranderd.
\Íat was,4okter van Haeffvoot een man?
I{lJ was een hele persoonlukheld die door ledereen met eerbted werd behandeld..Als dokter
van Haeff blivoorbeeld 's morgehs kwam, dan moesten alle petlënten al bulten op de
balkons staan. HiJ was de enlge dte een auto had en uiteraard een elgen plekje om de auto
neer te zetten.
Dokter v"an Haeffvond dat htj het goedkoopst een sanatorium ln Nederland kon runnen. Als
w! blfvoorbeeld een doos met schroeven nodlg hadden, dan mqest htl daar toestemmlnp;
voor geven. In fette was hiir¿n alle detalls op de hoogte.
Ik heb wel eens gehoord dat er vroeger veel gezongen werd doo¡ de patiënten. trlopt
dtt?
Er werd ontzettend veel gezongen ln die tljd. De mensen lagen dan op de balkons te zlngen
en soms ging dat nog in canon ook. Dat was een f¿ntastlsch gehoor. Toen de ftansísto¡ra-
dlo's ln opkomst kqrÀmen was dat helaas over. Ik kreeg toen wel de taak om in het hele
huis aanslultingen voor koptelefoons te maken zowel blnnen als bulten. We hadden toen
een interne radio-omroepinstallatie met microfoon ln de kapel en de kamer van de rector
voor de ochtend- en het avondgebed.
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Iater kwam de televisie in opkomst. Daar is ook no€; cen leuk verhaal over te vertellen. f)e

& elftal) een
^ -^ --t* ^-

ecrste telcvisie kregen we omdat !,-akh
actie had gehouden voor televisÌes inìA.n¡j
een parasolstandaard. Met een ltnt,ì
er maar drie dagen televisie: op , Uâi¡,i ledere uitzenddag ging de

televisie naar cen andere zaal. Er çå.6 uiþer rnocbt ktjken. Iater
konden de tçlevlsies gewoon vla een-i worden, weer later het
centraal antenne systeem en rir¡: ts
Vroeger werd er ook heel veel,:$j buiièri.,De film werd
gedraaid vanaf het terras naa¡,dë'l vraáio-p,het fllmdoek
gespannen was. Vroep¡er werd.'

elttal) een
emaakt oP

begin was

gebruikt voor het
had -dan yanaf dedr4aien van films, maar e

terrasscn eeq heel goed z toe iryas'iten heel ln'
drukwekkend gezicht. Tøeet ie çr1

remise rr¿¡r dg paardentram? in
fìets v¿n de rector gema.ãkt en wë'tffi
mare. had varkens, zodat eteqsreqtçnli
We gSaa weer even terug naat
welke veranderingen voot u
In de technische sector ls er natuti
lezen ln de l{eliomaren waarlnìd

nieuwingen ran de lnstallatles.:r
Vroeger was er ondanks een
kende elkaar, iedereen s'ist \¡an
zien te'-iedden. Je had vroeger
geworden, et zlln meer afde
werken. Daardoor is de sfeer
onmogeliJk vergelijken met
U ben! als elektrlcien
nfnHiikonderschelden.'l.='ì..ff
Ik ben inderdaad als elektrlclen
rev¿lldatieafdeltng was tk
yan dc technische dlenst
lk gertdderd. Dat was echt
Slof. Ul¡eraard was dit voor mlf
mlfn wouw en kinderpn ocikt
rldderorde ultgerelkt.
Tot wanneer heeft u in
Op 28'september 1989 hçb Ik;
de schoôl en de heer Gersdoi
mare gehad en lk genlet nu
ook erg op prljs gesteld dat
de oude en nleuwe ttjd. Itc
dlegenen dle nu ln Heliomare

Voor degenen die het nlet
tegenover Heliomare beztg zrcn'.

:o,qdg .s¡ênen r¡an de
a_þen hgkje voor de

oiiLe v¿r-kens. Helio-
te'worden.

S¡+t " aangrerren

t;þ$ereen
.åit.l¡æ"¡
i l.qlgtotçr

I gaz,n

, Jè lan deze tlid

Þ.,çç¡J.,-fSrß to'

met ee.n

tk hoofd
Hellomare, ben

lnde
¿loen
:ir de

il t¿:van
l: Hello-

¡'-dtier¡',It hçb het
foto's ult

td: Ik wens al
werk toe.

en rond zljn tuin,
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In gesprek uret dr. AJ.H. Prevo, directeur revalidatiezakgn
Iìen gesprek met dr. ÀJ.H. Prevo, directeur revalidatiezaken.
In het gesprek met de heer Raaijmakers (aan het eind v¿ir dit historisch ove¿içht) kornen éen ¡¡rooÊ
aantal algemene tlitgangspunten naar voren. Dr. Prevo gaat wat dtepirr in op hetgeen llelloma¡e çe
doen staat

Wat staat Hellomare in de zeer nabtie toekonrst te wachterr ? ,' ' 
'' 'l'

De ontq¡ikkellngen in de gezondheidszorg zullen :

verduldeltjking moeten [feven ove¡ de strategie;.d
Een voorbeeld v¿n een dergellke externe oniq¡i
gaan afspraken maken met Heliomare over thè
dlagnosçgroepe$. IIet centrum biedt behandelvor
en het centrgm maken afspraken. :

Vanult Hellornâre zullen exteme ontwikkeling
wordqfii DE revaltdatlegeneeskunde ln een rernúc
,het aaäbqd van ¡¡ezondheidszorg. Patlënten worr
amanketi¡theld ran de verwl.lzers is en bltjft grot
ihgebouwd irrorden ln een netwerk met goede :

p¡root belang. Deze exrerne gertchthetd zal Heltor
relatie met de verwijzgrs, ln het bfzonder met dê re¡r¿Iidatteartsen ln de re¡¡io, binnen het kader v¿n
een netwerk ls dus zeer belangrijk.
Omdat de overheld Zlch meer terirgrekt en bepaalde erkenningen verdvrijnen, zalhet ma¡ktmechanis-
me meer gaan spèlen. Dtt ls onvermiJdeltjk. Toegwoegde waarde r¡an de speclallstlsche rer¡alidatlebe-
handeltng moet naar de verwljzers en de zorryeqekeraars duidelljk worden gemaakt. Onze therapeu-
tlsche mogeliJkheden en het brede aanbod zal zlch eKt€rn moeten bevrtfTen. Verdere verdteping en
speclallsatie ls nodlg om onderscheld Ìnet overlge aanbieders t.4q zorg te kunnen accentueren.
Behandelvormen en resultaten zullen aan de buttenwerèld moeten wordgn getoond.

Als ik u goed begrfip is onderzoek en ontwikkellng dup'van grnot belang voor Helionra¡e?
3n voor de ve¡schiüende zal In
ollaiie aanpak kar¡ ¿"n e in een
kcinien. Stuurgroepen en n deze

r belang dat eencenrrale cdôrdinarle en frsertng de
bewaakt. Het ivalueren van res,ultatçn zal nlet tot

Strategtsche Beleldsplan wordt vocirtdu¡end :de, syr¡ergie
' units dte Heliotrare kenL funt u hier iets m n.

herkennen van 4lle mogetukhçden- voor seme
gebrulk maken y¿h elka¿rs kennl$ én erwarlng

^----)- )--- l- --^rl---- I irr r
:ee q_p-..i.f1,r trrc urceñrearde door de optelsom rran verschillende unlts. Behandeltng,
onaei*iÀ1s'-iiii ls geconcentreerd op één lokatlei Poltkllniek, kl¡ntêk, Mytyl-scholengemeen-
sChap en zlJn deze unlts, Er ls een concentretie van kennis en
deskundigheld. Er ls een breed aanbod. Julst door deze coricéntratle en syner$e is speclallsatie,
research en onts'lkkellng mogeltJk. Daa¡naast heeft het begftp synergie ook betrekktng op activitelten
die unlt'oversttigend z!n. Het bevorderen van speclallsatle en het verbeteren van alle logistieke
processen zlJn daaruarrvoorbeelden. Initiatleven op dtt terrein zullen ten ¡¡oede komen aan ,¿lle units.
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Een brief r¡an Zuster Callista ; ;

60 jazrr Heliomare; Helioma¡e viq+, fçes-t, ! ,, l' ., , . .,

Heliomare bestaat 6o izar.Voor vele i.ltgil;;" een huis vol,he¡lnnç¡í¡¡€ien, \¡an weugde en verdriet.
Ik hoor het nu dikwijls o-m me heen.q4q,ç,,r.,(9.FB;..1&irr;_H9lio¡g3çe.was tqen lkinwijk zalrZee wetkte.
Hard is er gewerkt . Het Was toen nog sanatori-
um.,Ook ik maakte als geneesheer-directeur. 25

Jaar mocht ik daar i

In het klooster waarin zusters werlzaam, er waren
enkele leken. De direc Çrand, en vetder nog Truus
Gottmer, Nell v.d. .{ar, ische diens!, eqkele verpleçg-
sters en een handjevol
.{ls tk terugblik: ìlat ging het er to.p¡i.and..gt,s.;d1q¡t-ee¡r,Y;a!,;plln çr,cçn.y.çranderin¡¡en gekomen in die
25 iazt.¿> F f , ' r r.il.lr': l;:r'r;itt; :r;,,,: {'j ì'rlt,,., -r, 1r

Ik kreeg de 4anpt
datblj nog eqlge
Ik kreeg de 4anst de verpleegsters, met
daarblj nog eqlge et blj. Na twee iaa¡ in
1967 kqr¿men er ln BeverwiJk wooÇn,
waaronder ook lk. Leef: en w€ ['Iet Wes'een heel evenelnent,
niet meer in een kloostel wen i tGts, qf tlftend rran werk oaar

ittçq, maakten deel uit
qd qe hebben, Maar na

hadden, maar dat scheen moell
¡¡een 4nder konden vtndeR of.

i tGts, qf tlftend yan werk oaar
huis, en omgekeerd. We krege¡r þg.r
van een parochie, alles heel
ver.lgop van ttjd zagen wç er og[,yçp-[. 'E{g^t"¡,tgr,ç-ç-d-ç,.y8{çennleuwpersoneelstest4.u.
rant. Er werd mij gevraagd of lk er'voor drle f_Ag lq4ldç,tqtdat,ze een ander p¡evonden

sI.sJdç.fi,z3'Jaaf.,.i w.as dat omdat ze

-a¡ide¡s; kçnd-.en gebruiken, tk ben daar

niet achter gekomen, maar ik mag rnn heþ gehad. Er is besç wel wat
afgemopperd door mlj hoor, daç W"C".,qêrçn ,]'.qel te.ngtJes.
"Zpsters elgen" zr¡llen we m44¡.-de.$F, ..e.,.4;,,,;.,r¡l¡.;e.fii1g'Ilji-ri..{.r,ii,ri,:..,,i.¿i!'.sr!.ù !¡óvrr Á$!!r¡ wv u.q++;y:rïr¡,.:iaË!.:ili-,ijr..,-sï,!ìT-ii1.r!,i.-t¡i.tri::,i,:.-rr.rri r.
Leven is verandeten.

'RêerJtnak,Srs wist v¿n doouetten hoor.
iÞoF;,n4 çnlge tlid wisten we ook weer

nlet beter, en... het was lndetd.ae..'dr.i

tussen de mlddag functloneren. W¿t bqÞ-;!k,rêi

-,gt-aar"ri.. g¡tjri restaurant bleef gelukklg
meegçm4aS: dlners, jublleums, tour de

voorkomt.Mln wens ls dan oqtr, v"g9Ffb,çç.t4an Gn e¡ stg€ds mensen gevonden
zu.llen worden dle zlch bllþn -e.-a.s, .,,.npq h,.44e,1!þeld en zorg,
Mtjn hartelijke gelukwençen a4O¡ çt¡ 4flç rns, dswerk(s )ers met dlt 60 farlg bes.taan. In
de feest leef tk nog steeds lnet þçQ rrul.Ilç[qm.arç. mçe¡
Intussen ben lk weer twee .laar ln Het was een reuze overgan€¡, koffieuurtje, 's middags de

na 2O Jaat werd restaurao
lfat was dat een \[rtnnen.

:en praatfe, çe4 grapjq, hoe drukker hoe gezelllger,

'iþ çnaar h.gt zlnvol om hle¡ te zljn, temldden r¡an
hesghlkbaar te,ziin voor hen die me nodlg hebben,
.Hç|lom¿re heb opgedaan.

ç!-,yoor. gç4 içdçr,

Zr. Callista. Velgeer, Onder de Bogg4, Ma4çtricl$'

france, con€iressen,
natuurlljkwel mtjn
tlfd mn komen en
ben lk dankôaar vo
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In gesprek met drs. c.M.G. Raaijrnakers, argemeen directeur.
Helioma¡e 6O iaat geleden en nu is een groot verschil.
Hoewel het alttid mgeiliik b oT lets te vertellen over periodes dle men zelf niet heeft mee-gemaakt, \'r¡il ik u toch vragen of u kunt zrângeven hoe hèt beletd *o"grigã"est moet ziin enünat'het beleid van het cenÉu¡n nu ls.
Zo'¿ls bekend is lleliomare be¡¡onnen als sanatorium voor tuberculose patiënten. .aan het einrJe vande viiftiger iaren en aan het begtn van de zestlger jaren, heeft het toenmall¡;e bestuur en directle rr¿nlleltomare ingezlen dat er een andere weg lngeslagen moest worden. Er werden steeds bete¡ebehandelmethodes ontdelt voor tuberculose en n

het Gooi. Wat betreft de poliklinische behandeltr
n de wifde omtrek. Men kon in de afgelopen jaren
e rey¿lidatle nodig had, kqr¿m naar Hellomare.
niet meer uttgaan van dle zekerheld?

Nee, door de stelselwijzigingen van de hee¡ slmons v¿Ilen dle zãkerheden weg. steeds mier lnsrellin-gen mogen rev¿lidatle ¡¡aan uitoefenen. Men hoeft geen erkennln¡¡ meer re hebben om rerr¿lidatle tePiaan ng ui'aar wij nu in ziaén vr¿agr ook om een krltische kijknaar De ziektekostenverzekeraars i.t¡t.n heel krltisch naar hetbeha r-Heliomare *ota, ãpg.nomen en zo Jz, hoelang? Dir vraagt
j:rtäiff* ledere gezondheidszorginstelling aan revalidatie

wij zullen ons moeten gaan proûler"" .Í"oileüjk maken waar we voor sraan en war we doen. Eenii name speclallsa-

^l ndellng wan CVÂm ldhgen en straks

Hierbij ts
Þatiënten

. bezig'met
behoefte: meer privacy voo¡ de rerralldanten, r
rer¡alldanten en ga io maar door.
u'bent nu zeven iaar dlrecteur. vtndt u dat er tn die zeven faar veel veranderd is?

veel bedrijfrnatlger geworden. Vroe¿;er hoorde de
lat ts al lang niet meer het geval omdat we moeten
l, allê vanzelfsprekendheden y¿llcn weg. Er ztjn op
lp bedriffsmatlg rerreln, maar ook als het gaar om
ten \an actlvitelten op welk gebied dan ook. Maa¡
voor elgenlijk de meeste bedrljven in onze maat-

Wàar zit voor ll de uttdaging ln uw werk?

Tot slot vind
samenhans m :å,i::_f,iiîH:i':111îää:î,J:'ffi:1".J1,,::
over de WAO
onderdeel rr¿n 

beidsproces, kan dit wel eens een heel belangrijk
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FIoe ziet u de toekonrst voor Heliomare?
lleliomare zal ¡;roter worden. llij streven naar een kliniek ran 135 bedden. Dìt kan gerealiseerd zijn
'¿ls q'e het aantal specíalisaties kunnen uitbreiden.
Het streven is om voortdurend 250 mensen ln dagbehandeling te hebben. Wii hebben voldoende
faciliteiten om clit aantal te kunnen halen. Her nerwerk uitbreiden is ook belangriik. In Haa¡lem
willen we samen met de ziekenhulzen en verpleeghuizen en het woegbehandelingscentrum Balou
een neÈwerk opzerten voor niet-klinische rey¿lidatiebehandeling.
Hiernaast zal er binnen de school ook een uitbreiding kunnen plaatsvinden. Wij willen naar een grore
VSO-(Voortgezet Speci'rl Onderwijs) school voor de gehele provincie Noord-Holland. In overeen-
stemming met de provincie en andere instanties is besloten dat er in de toekomst geen kinderen en
iongeren meer de provincie uit hoeven om voorrgezet ondemijs te genieten. Dat moet op ons eigen
terrein kunnen plaatsvinden. Op dit momenr hebben we een capaciteit utn75 VSO leerlingen, dit zal
uitgebouwd worden naar 100 leerlingen. De afdeling Speciaal Onderwijs zit nu op een capacireir van
160 leerlingen en zal naar 225 uitgebouwd worden. De ambulante begeleiding vanuit school neemr
ook een ¡¡rote vlucht. We streven hierbij naar een capaclteit r¡¿n 100 leerlíngen tegenover 75 op dit
moment. Tot slot zal er meer dan een verdubbeling plaats vinden y¿n de cursisten ran de BOV
(Beroeps opleiding volwassenen). E.! fgmgnde jarqg. De ver-, en nieuw-
bouwvan het revalidatiecentrum, þeç,='Ç çlal.igajies,,hgt verder uitbouwen van

I

rr¿h, samenwerking in dede Mytyl-scholengemeenschap, toe.p
refÍo, etc, Het is een uitdagi¡g m*çt

Heliornare tgSZ - lggz



5B

Een overzicht van zestig jaar.
Veel is opgetekend, lang niet alles. t{et zij zo.
lleliomare gaat verder, ja¡en tellen en jubilea's vieren zal ook in de tclekomst doorgaan. V<¡<¡r nu sluit
ook de redactie aan bii de vele felicitaties en wenst Heliomare (ten behoerre v-¿o de patiënten en
medewerkers) een p¡ezonde toekomst!

Teksten en fultefl¡iews: Yvonne Molenaa¡
Opmaak en eirdredactie: .wim ten Hove
Drukwerk: Harrt¡ Dekker
Foto's¡ Archief Helioma¡e
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