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Pa bo biba bon, pone atencion na bo riñon!



Mi ta bay riba cruise na 
oktober. Nos lo gosa pa un 
siman hunto cu un grupo 
riba cruise unda cu tambe 
lo celebra un acto di 
casamento.

Angelique Koolman
Kwaliteitsfunctionaris LabHOH

Mi lo bay Orlando pa un 
siman cu mi yiunan e luna 
aki ainda. Nos lo shop pa 
scol y bay Disney y pasa 
quality time hunto.

Franka van der Biezen
Verpleegkundige poli interne

Ik heb 3 weken vakantie 
waarvan ik 4 daagjes naar 
Bonaire ga deze maand. 
Ik ga daar een vriendin 
bezoeken, relaxen en het 
eiland verkennen. Verder ook 
gewoon thuis leuke dingen 
doen met de familie op 
Aruba zelf.

Aleida Croes-van der Hoek
Verpleegkundige B4

Mi a bay cu vakantie caba 
pa 2 siman. Mi a bay Orlando 
pa un siman unda mi a shop, 
bay park, bishita conocirnan y 
sobre todo, RELAX!

Angela Maduro
Analist LabHOH

3 siman pasa mi a bay 
vakantie caba. Mi a bay 
Puerto Rico un siman pa 
wak mi ruman competi 
den landamento. Tambe 
nos a conoce e pais y 
enjoy nos tempo eynan.

Manuela Moreno
Leerling BBL B4

E luna aki mes mi ta bay 
vakantie. Mi a surprise  mi yiunan 
pa nos bay Orlando pa 10 dia. 
Nos lo bishita 2 park: Magic 
Kingdom y Universal. Tambe nos 
ta planea pa bay un 
trampoline park y un 
waterpark. 

Richnelda Kock-Vries
Gespecialiseerde hartfunctie laborant

Bo ta bay of a bay caba cu vakantie?



We hebben vanaf de start van de pandemie 
hulp gekregen van verschillende medewerkers 
van HOH en daarna van de AMI. Een influx van 
medewerkers waarbij Angelo een verbindende 
factor was voor zowel de eigen medewerkers van 
het HOH als voor de ‘nieuwe medewerkers vanuit 
de AMI’. Angelo wist bruggen te bouwen tussen 
de verschillende verpleegkundigen, verschillende 
culturen en karakters. 
Ook bracht hij op een heel menselijke, eerlijke 
manier de verschillende groepen bij elkaar, dit 
ten goede van de patiëntenzorg. Het waren, zijn, 
pittige tijden. 
Communicatie was hierin essentieel. Ook hier kon 
Angelo heel goed door de juiste toon en empathie 
de communicatie tussen de verschillende 
medewerkers in goede banen te leiden. Hij zocht 
in de grote groep verpleegkundigen en artsen de 
positieve punten die ons met elkaar verbinden. 
Deze punten nam hij mee naar de hele groep om 
zodoende het beste uit ons allemaal te halen om 
ondanks alle drukte en de hectiek van de pandemie 
de beste zorg aan onze patiënten te kunnen 
geven. 

Angelo is van nature een rustig iemand; hij luistert 
graag naar je verhalen, hij is zeer geïnteresseerd in 
je zorgen en zoekt, als dit gevraagd wordt, samen 
naar oplossingen. Dit was voor een groot deel 
van ons team een zegen. Hij had een luisterend 
oor voor alle medewerkers op de afdeling. Die 
informatie gaf hij terug in de vorm van feedback 

maar vooral ook in de vorm van feed forward 
naar de leiding. Hierdoor kon ook management 
anticiperen wat te doen. 

We hebben aan Angelo als IC- verpleegkundige 
maar ook als HOH- medewerker een goede 
vertegenwoordiger. Hij vertegenwoordigt ons als 
ICU- medewerker, ICU afdeling en het HOH op 
verschillende manieren: interviews in de media, 
krant en tv. Dit doet hij altijd goed voorbereid en 
professioneel.  
Ziekenhuis breed doet Angelo ook heel veel. Hij is 
een bedreven docent voor het klinisch redeneren 
aan verpleegkundigen van het HOH. Ook voor 
allerlei andere les thema’s is hij van dienst als een 
van de terugkerende docenten van de HOH 
Academy. Hiernaast is hij lid van de zorgcalamiteiten 
commissie van het HOH met veel passie en 
betrokkenheid. Sinds enige tijd is hij ook actief lid 
van de HVT. 

Zowel op afdelingsniveau als HOH breed zet 
Angelo zich in voor de collega’s en patiënten van 
ons ziekenhuis. Deze punten en meer zijn naar 
voren geschoven door het team op de ICU en 
laten terecht zijn nominatie zien als medewerker 
van de maand.

Medewerker van de maand mei 2021

Angelo Alvarez

HayaSa!  
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Masha pabien Angelo!



HayaSa!  
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Cooperacion y ehecucion: 
Rachelle ta sostene e team di Technische Dienst y 
Medisch Electronica cu hopi dedicacion y atencion 
pa detaye. Rachelle ta duna di su mes den diferente 
area y ta 'go the extra mile' pa su team. 

Comunicacion y ehecucion:
Rachelle ta comunica cu un y tur na un manera 
profesional y no ta riya pa duna feedback ora mester. 
Rachelle ta percura pa tin un bon comunicacion 
interno pero tambe pa e suppliernan externo pa 
asina Technische Dienst y Medisch Electronica tin 
tur lo necesario pa ehecuta nan trabou na tempo 
y debidamente.

Comprension:
Rachelle sa e importancia di e trabou di su coleganan 
y ta percura pa duna support y asistencia na su 
team pa asina nan y nos tur por cumpli cu nos 
trabou.

Profesional:
Rachelle ta percura pa tur informacion cu wordo 
entrega ta organisa; e ta netjes, structura y
detaya. Ademas, e ta percura pa tin e informacion 
actualisa y disponibel asina cu tin mester di dje.  E 
ta follow up y tin tur colega na su departamento 
bon informa. Rachelle ta trata tur hende cu respet 
y semper na un manera profesional.

Dedicacion:
Rachelle ta ehecuta su trabou cu dedicacion pa 
su team y pa HOH. Rachelle mes ta indica cu na 
Hospital nos mester tin tur lo necesario y altanto 
pa asina por duna bon cuido na nos pashent. E 
tin un actitud laboral cu sigur ta un ehempel pa 
nos tur. 

Medewerker van de maand juni 2021

Rachelle Wolff-Ridderstaat

Masha pabien Rachelle!



Antibiotica resistentie is een wereldwijd probleem 
en ook op Aruba wordt dit aangepakt. In 2015 is 
het Antibiotica Stewardship programma gestart. 
Het doel is het verbeteren van de kwaliteit en 
bewustwording van antibiotica gebruik in ons 
ziekenhuis. 
Om verdere bewustwording te bewerkstelligen is 
gestart met een onderwijsprogramma: 
‘onderwijs-cyclus Antibiotica’. Dit programma is 
opgezet voor de verpleegkundigen. Uiteraard is 
dit ook toegankelijk voor alle andere medewerkers 
van het ziekenhuis. 

Tijdens de cursus wordt aandacht besteedt aan 
het gebruik van antibiotica. De werking, indicaties 
en richtlijnen komen ook aan bod. Daarnaast 
wordt aandacht besteedt aan maatregelen om 
resistentie te bestrijden. De opzet is interactief en 
zal begeleid worden door casuïstiek. 
Deze cursus wordt gegeven door medische 
specialisten en deskundige infectiepreventie. Na 
succesvol afronden (4 van de 6 bijeenkomsten) 
van de cursus behaalt u een certificaat.  Er bestaat 
ook de mogelijkheid om aan losse modules deel 
te nemen. Het advies is om uw antibiotica kennis 
elk 5 jaar op te frissen. 
Door juist gebruik van antibiotica kan optimale 
zorg geleverd worden en complicaties voorkomen.

Aanmelding geschiedt via het 
Leermanagementsysteem van de HOH Academy.
 

Our role, our responsibility. 
Because No action today, No cure tomorrow. 

Meld je
snel aan!

 Geef je op voor de Antibiotica education cycle! HayaSa!  
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ANTIBIOTICS
EDUCATION CYCLE FOR ALL NURSES, PHARMACY-ASSISTANT
 AND OTHER CAREGIVERS (VERZORGENDEN/HELPENDEN)

Dates & subjects 2021

01 JUNE
14:00-15:00
An introduction on micro-organisms
Interactive case: isolation indications

13 AUGUST
14:00-15:00
Pathology and diagnostics of infection
Interactive case: skin and soft tissue infection,
blood cultures

24 SEPTEMBER
14:00-15:00
Phlebitis, prevention and treatment
Interactive case: Endocarditis

29 OCTOBER
14:00-15:00
Continuous AB therapy, measuring AB levels
Interactive case: Staph. aureus
(MSSA) bacteremia

12 NOVEMBER
14:00-15:00
Extravasation of antibiotics and other meds
Interactive case: MRSA

10 DECEMBER
14:00-15:00
Peri-operative antibiotic prophylaxis
Interactive case: Colon surgery

TRAINERS:
• Jaclyn de Kort, 
 Infectious disease specialist

• Bert Rodenburg,
 Infectious disease specialist

• Alex Ponson,
 Surgeon

• Shailing Jacobs,
 Hospitalist KNMG

• Andert Rosingh,
 Clinical microbiologist

• Yara Bamberg,
 Infection control practitioner

• Jacomien Aleman,
 Hospital Pharmacist

Tr
ai

ni
ng

sc
he

du
le

Subscribe through the Hoh Academy

www.hohacademy.com

REPEATED (TWICE) ANNUALY

Attending at least 4 out of 6 classes will result in
a certificate ‘ANTIBIOTIC TRAINING’Antibiotic Stewardship Committee

Corda
inscribi!



Ik ben begonnen in het HOH op 12 april 1978 als telefoniste. Ik heb toen mijn opleiding secretaresse 
Schroevers afgerond en ben op de afdeling gaan werken als secretaresse. Hierna ook nog op de 
spoedeisende hulp en 24 jaar als manager secretaresse. Ik heb enorm veel meegemaakt in het HOH. 
En met veel plezier gewerkt. Ik heb verschillende directeuren meegemaakt en veel managers. De 
laatste 5 maanden heb ik ook weer nieuwe managers gekend. Dit was maar voor kort maar ook weer 
met veel plezier gewerkt. Nu ben ik aan het genieten van mijn vakantie en vanaf volgende maand 
ben ik officieel niet meer in dienst van HOH en ga ik ga genieten van mijn vrijheid (pensioen) ☺. Ik wil 
iedereen bedanken voor mijn mooie jaren bij HOH en ook een ieder bedanken die gezorgd hebben 
voor mijn mooie afscheid.

RETIREMENT PARTY

HayaSa!  
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Marcia Kock de Cuba  

And the journey continues..... 



Kico a motiva bo pa bay pa e reto nobo 
aki? 
Locual cu a motiva mi pa cu e reto nobo aki ta 
pa challenge mi mes y pa sigui desoroya mi 
abilidadnan,pa asina mi por sigui aporta na Hospital. 
Mi lo kier wak nos departamento sigui crece y 
duna e miho servicio na tur otro departamento 
di Hospital. 

Ki funcion bo tabatin prome cu esaki 
Ora mi a caba mi HAVO mi a bay studia 
Electrotechniek na Hogeschool van Rotterdam. 
Despues di termina esaki cu exito mi a sigui studia 
ne TU Delft den e richting Energietechniek. Mi no 
a termina esaki door cu mi a opta pa bay traha. 
Mi a traha prome na Croon techniek pa varios 
aña den diferente funcion. Na december 2011 
mi a cuminsa traha na HOH na departamento di 
Medisch Techniek den un funcion junior medisch 
technicus. Mi a sigui desoroya mi mes como 
biomedical engineering y a specialisa  mi mes 
den e departamento di Radiografie. Desde 1 di 
juli mi ta eherce mi funcion nobo di Meewerkend 
Teamleider Medische Techniek. 

Con bo ta haya bo funcion nobo te aworaki?
Te awo mi ta haya e funcion ta bayendo hopi bon. 
E ta algo cu mi a prepara p’e. Mi ta percura pa 
nos team ta proactivo y plania tur cos hunto. 

Bo tin un meta cu bo kier logra den bo 
funcion nobo?
Mi meta ta pa como team nos duna e mihor ser-
vicio y traha mas eficiente cu lo ta beneficio pa 
hospital y e pashentnan. Hunto como team nos 
mester ‘empower’ otro pa duna e mihor servicio.

Con/ unda nos por contact bo?
Nos oficina di Medisch Techniek ta keda banda di 
e Chiller Room. Por contact mi via email: 
d.hernandez@hoharuba.com of via extension 
4731 of cellular 5974325.

CERA CONOCI CU

Delwyn Hernandez

Meewerkend Teamleider 
Medisch Electronica

HayaSa!  
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HayaSa!  
 

 
 

 
Ed

icion 6 / 19 juli 2021 
 

 
 

 
 

 
Pagina 8

Por conta nos un tiki di bo carera?
Mi a bay studia na Merca ora mi tabatin 16 aña 
unda mi a haya mi A.A. na Valencia College den 
3 aña. Despues mi a sigui cu mi Bachelor of Science 
den Biomedical Engineering cu un minor den 
Computational Mathematics na Florida Institute 
of Technology, tambe den 3 aña. Mi a forma parti 
den implementa diferente research, cual un cu 
a wordo publica esta: Electrical Impedance 
Tomography. Esaki pa detecta stages di cancer 
trempan. Un otro research tabata design, traha y 
in-vivo testing di un mini MRI machine uzando low 
frequency pulsed electromagnetic field pa acelera 
e ‘regeneration’di celnan muscular di e skelet 
despues di un operacion intensivo. 

Mi a regresa Aruba pa forma parti di DVG door di 
e crisis pa yuda den e team di isolacion. Mi tabata 
traha como e coordinador di e ‘Isolation Team’ te 
ora e posicion di Biomedical Engineering na HOH 
a habri y mi a solicita.

Dicon a dicidi di aplica pa e funcion aki 
na HOH?
Ora mi a pasa vakantie na Aruba durante mi estudio 
na Merca, mi a haya un rondleiding di Dr. Meelis 
na HOH. Mi a keda impresiona y desde e tempo 
ey mi tabatin e meta pa bin traha kinan na HOH. 
Ademas, ora mi a yega bek Aruba aña pasa mi 
a haya un rondleiding tambe cu cada un di e 
personanan di e team di Medisch Techniek. 
Desde e tempo ey mi tabata prepara pa ora un 
funcion di Biomedical Engineering habri na HOH 
mi lo aplica di biaha. 

Kico bo ta pensa te aworaki di HOH
Asina cu mi a cuminsa traha, nan a laga mi sinti na 
cas. Tur colega tabata hopi ‘welcoming’. E parti 
cu a asombra mi mas tabata cuanto hende mi a 
wordo introduci na dje e prome dia nan. 
E experiencia ta hopi leuk te aworaki. 

Ki meta bo tin durante bo carera na HOH
Mi meta den bida en general ta pa semper sigi 
siña y sigi crece y esey ta conta sigur pa mi carera 
profesional na HOH tambe. Mi ta spera di por 
haya oportunidad di sigi siña y tambe sigi crece 
den funcion. Como e prome hende muher den e 
funcion aki na Hospital mi meta pa HOH ta pa mi 
por yuda unda cu mi por pa yega mas cerca di 
e meta ideal di HOH dunando mi perspectiva y 
asistencia cu lo yuda nos bay dilanti como un 
team.

Pa kico nos por contact bo?
Coleganan por contact mi pa tur ekipo medico 
den HOH. 

Unda nos por contact bo?
Por contact mi via email: 
p.koolman@hoharuba.com
Tambe via nos extension general di departamento 
di Medisch 4762

CERA CONOCI CU

Priscilla Koolman

Funcion: Medisch Electronicus

Trahando desde 1 juli 2021



Kan je ons wat vertellen over je carrière?
De functie van coördinator HOH Academy is mijn 
tweede baan in Aruba. Sinds 2018 werkte ik als 
kantoormanager bij Stichting BOB Aruba. Deze 
stichting verzorgt het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. Daarvoor woonde ik in Nederland en 
werkte onder andere als teamcoach, financieel 
analist, adviseur planning & control en businesscontroller 
bij verschillende ministeries en in het bedrijfsleven. 
Ik ben opgeleid als bedrijfskundige met als 
specialisatie de master Strategy and Organization.  

Waarom heb je besloten bij ons in het 
HOH te komen werken?
Een functie op het gebied van opleidingen sprak mij 
aan en ik hoop vanuit mijn rol een positieve bijdrage 
te leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg 
in Aruba. Het leek me ook interessant om na mijn 
ervaring bij een relatief kleine stichting, te werken in 
een grotere Arubaanse organisatie.

Wat vind je tot nu toe van het HOH? 
Mijn eerste indrukken zijn positief. Alhoewel ik nog 
zoekende ben naar hoe het nu eigenlijk allemaal 
werkt en naar de relaties tussen de verschillende 
functies, teams en afdelingen, vallen al deze 
puzzelstukjes langzaam maar zeker op een plaats. 
Iedereen die ik heb ontmoet is behulpzaam en 
open in het delen van informatie, dus ik voel me 
erg welkom!  

Wat voor doelen wil je bereiken in je 
carrière hier bij HOH?
In de twee weken die ik hier rondloop heb ik 
natuurlijk nog niet een compleet beeld van wat 
het HOH nodig heeft en wat ik daaraan kan 
bijdragen. Mijn voornemens zijn in ieder geval om 
als team van de HOH Academy opleidingsproducten 
aan te bieden die goed aansluiten bij de 

opleidingsbehoeften van de afdelingen. Een 
ander doel is om ervoor te zorgen dat initiatieven 
en ideeën vanuit de organisatie de ruimte krijgen 
en tegelijkertijd de kaders te bewaken die zijn 
vastgelegd in afspraken en procedures.  

Waarvoor kunnen we bij je terecht?
De HOH Academy coördineert de zorgopleidingen 
en overige opleidingen en voert daarvoor ook 
verschillende faciliterende taken uit. Je kunt ook 
bij ons terecht voor het gebruik van het kennis- en 
informatiecentrum en voor bijvoorbeeld het 
reserveren van opleidingslokalen.
Je kunt bij mij terecht met alle vragen die je 
niet kunt stellen aan het secretariaat en de 
opleidingscoördinatoren van de HOH Academy. 
Cluster- en stafmanagers kunnen bijvoorbeeld bij 
mij terecht om de opleidingsplannen – en budgetten 
te bespreken.  

Hoe/waar ben je te bereiken?
Je kunt mij bereiken door langs te komen bij mij 
op kantoor in de zusterflat (kantoren achter bij de 
leslokalen) op de 1e verdieping of via toestel 4053. 
Natuurlijk ook via mijn mobiele nummer 597-4846 of 
via email d.aparoe@hoharuba.com.

MAAK KENNIS MET

Davy Aparoe

Functie: Coördinator HOH Academy

In dienst sinds 1 juli 2021

HayaSa!  
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Onlangs was er weer "feest" op de O.K. Ivonne 
Celaire-Ariens heeft haar 25 jaar dienstjubileum 
gevierd 🥳.
Ivonne is vakoudste Gynaecologie. Ze zorgt 
samen met een collega dat alles goed loopt in 
hun specialisme. Ivonne bood bijvoorbeeld haar 
hulp bij het herinvoeren van de protocollen in de 
computer. Ook heeft Ivonne zich samen met een 
andere collega, opgegeven om te helpen met 
de "bouw"/inrichting van ons nieuwe O.K. Daarom 
kreeg ze ook op de O.K. de naam "Bouwvrouwtje" 
🙂. Ze doet echt haar best zodat als we gaan 
verhuizen alles goed loopt en alles goed past in 
onze splinternieuwe operatiekamer. Ivonne is een 
rustige en leuke collega die heel veel van haar 
familie houd ❤.
 
Ivonne, keep up the good job � . Hopelijk kunnen 
we nog vele jaren samen werken 😷 en kan je 
nog vele keren die ene lekkere appeltaart blijven 
trakteren 🤤. Pabien, pabien 🥳🤗.
 

 
 

Jubileum Yvonne!

HayaSa!  
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Gedurende de week van 21-25 juni zijn een aantal HOH medewerkers samen met personeel van Respaldo 
geslaagd als ISO gecertificeerde agressietrainers door Agressietraining.nl. Het HOH is sinds februari begonnen 
met een traject van ‘train the trainer’ ter voorbereiding op de ISO gecertificeerde training. Dit traject werd 
georganiseerd en gegeven door Jarvis Winklaar, Cassandra Labasti en Milka Wernet.
De ISO gecertificeerde agressietrainers zijn:
Gerrit Besselink-Charissa Bermudez-Izania Wever-Aqmar Abraham-Charles van Heningen-Clyo Abath-Jarvis Winklaar-
Milka Wernet (her gecertificeerd)-Cassandra Labasti (als externe trainer HOH).

Masha pabien & keep up the good training!!!

GECERTIFICEERDE AGRESSIETRAINERS

Travel wi� Ease 
Life is… being free and traveling safely…

live easy

Let us take care of you, wi e Travel Insurance of Guardian Group Fatum.

Wi Guardian Group Fatum’s Travel Insurance you can select e most affordable package at suits your personal situation best.

Purchase your travel insurance easily and instantly online via portal.myguardiangroup.com

Questions? Feel free to contact us via mail info@myguardiangroup.com or phone 582 1111



De vierde introductiedag is inmiddels gehouden 
voor onze nieuwe collega’s die zojuist in dienst zijn 
getreden.

Ze maken op deze dag kennis met de Raad van 
Bestuur en ontvangen allerlei informatie over de 
organisatie die van belang zijn voor hen als nieuwe 
collega. Een aantal onderwerpen zijn onder 
andere de organisatiestructuur, procedures, 
beveiliging issues, informatie over LabHOH, tips 
van de afdeling automatisering, informatie over 
opleidingsmogelijkheden via HOH Academy en 
de communicatie tools die worden gebruikt in 
huis. Ook wordt er verteld over de verschillende 
events en zeker niet te vergeten de afdeling 
Hygiene & Infectiepreventie die informeert over 
de standaard regels en genomen maatregelen 
met betrekking tot Covid-19 richtlijnen. Ook de 
afdeling Kwaliteit en Veiligheid draagt hun steentje 
bij en geeft informatie over de richtlijnen in huis en 
het melden van een VIM (Veilig Incident Melden). 

Tot slot is het belangrijk te melden dat ze informatie 
kunnen vinden op ons intranet en uiteraard op de 
hoogte blijven van alles HOH via email, Whatsapp 
en het volgen van HOH op diverse sociale media.
 
Succes met jullie nieuwe carrière stap bij ons in het 
HOH!

Bon bini bij Team HOH!

HayaSa!  
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HayaSa!  
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Diabierna 18 di juni Hospital a haci entrega di diploma na diesun nurse cu a 
logra specialisa. Di e diesun coleganan cu a gradua cuater nurse a specialisa 
den Cuido Intensivo, seis nurse di cual 2 di ImSan a specialisa den emergencia 
y 1 (un) nurse a specialisa den intervencion di cardiologia. E specialisacion aki 
a sosode den cooperacion cu Amstel Academie Amsterdam UMC. 
Hunta di Directiva y team di maneho ta orguyoso y ta manda palabra di 
pabien na e diesun graduadonan cu a demonstra cu cuido y e pashent ta 
prioridad pa nan. 

Pabien na 11 nurse cu a logra specialisa!

HayaSa!  
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HayaSa!  
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Bishita di su Excelencia Gobernador Alfonso Boekhoudt
Riba Dia Internacional di Donante di Sanger nos 
tabatin e honor di yama bon bini na Gobernador 
di Aruba, su Excelencia Alfonso Boekhoudt. 
Gobernador Boekhoudt a haya un recorido 
den Bloedbank pa asina tin amplio bista di e 
trabou di Bloedbank. Ademas, riba e dia aki 
nos Gobernador a lansa oficialmente e website 
nobo www.bloedbankaruba.aw  y alabes su 
Excelencia mes tabata e prome pa registra pa 
por bira donante di sanger y asina forma parti 
di e team di heroe.
Hospital hunto cu Bloedbank ta felicita y gradici tur 
donante di sanger pa nan esfuerso y cooperacion. 
Nos ta gradici Gobernador Boekhoudt pa su 
bishita y su registracion pa bira donante y asina 
tambe scapa bida! 

Bo tambe kier bira donante y scapa bida? 
Registra awo online: www.bloedbankaruba.aw



Als mede zorgverleners, wat betreft voeding, is het van belang om naast de jaarlijkse gegeven 
klinische lessen door afdeling Dietetiek ook een stuk uit de Hospitality Industry mee te kunnen krijgen 
en wel het onderdeel " Service Excellence".
Deze training werd verzorgd door Aruba Certification Program (ACP) die de voedingsassistenten vol 
enthousiasme hebben gevolgd en met succes hebben afgerond.
 
Waarom is hiervoor gekozen?
Aruba, ook wel genoemd "One Happy Island", is afhankelijk van toerisme waarbij service excellence 1 
van de belangrijkste factoren is bij het in stand houden van de continuïteit van toerisme. Niet alleen op 
gebied van toerisme maar ook andere organisaties, instellingen en bedrijven maken hier van gebruik 
om hun kwaliteit hoog en scherp te houden. Zo ook is dit enorm belangrijk in de zorg waar serviceverlening 
richting patiënten ook hoog in het vaandel moet staan.
 
Ondanks alle uitdagingen in onze organisatie hopen we dat de voedingsassistenten deze additionele 
kennis dagelijks zullen kunnen toepassen bij hun werkzaamheden waarbij een ieders ondersteuning, 
samenwerking en begrip zeer zeker gewaardeerd zal zijn. Wij hopen dat de voedingsassistenten hun 
kennis nog verder kunnen verrijken in de toekomst met de juiste mogelijkheden om nog verder te kunnen 
uitbreiden binnen de organisatie. Keep it up!

 

"Coming together is a beginning, 
staying together is progress,

and working together is a success".

Pabien na nos coleganan di Voeding!!!

HayaSa!  
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Gianni’s

Dia 2 di juli ultimo, nos a celebra e graduacion di 
15 enfermera Arubiano den cuido.
 
E graduadonan aki a forma parti di un program 
cu yama "Vakschool constructie"
 
Pa forma parti di e programa aki e studiante di 
EPI mester a solicita den comienso di nan tercer 
aña escolar pa drenta den servicio di Hospital y 
asina forma parti di e programa aki designa pa e 
studiante cu kier traha den practika mientras ta 
cabando cu su 2 ultimo aña escolar.
 
Durante di e programa aki e studiantenan a wordo 
confronta cu diferente desafio manera entre otro 

COVID-19 y candela den Hospital.
Asina mes,  bou guia di nan mentor Monique 
Leerdam a logra caba cu na estudio.
 
Un palabra di felicitacion pa nos graduadonan!
 
Una bes mas nos ta orguyoso 
di cada un; 

Aruba por conta cu 
15 enfermero 
profesional mas!!!

15 enfermera profesional mas!!



Afgelopen maand is de eerste zending van het 
tijdschrift ‘Schild’ op Aruba aangekomen en 
bezorgd bij de Poli Interne Geneeskunde van het 
Dr. Horacio E. Oduber Hospital.  Patiënten kunnen 
het tijdschrift lezen in de wachtruimte.

Schildklier Organisatie Nederland (SON) is een 
patiëntenorganisatie die zich inzet voor de belangen 
van schildklierpatiënten in het algemeen en van 
haar donateurs in het bijzonder. 

Onze collega Robbert van der Sloot en Cheydiah 
Thomas hebben elkaar ontmoet tijdens de 
behandeling van hun schildklieraandoening 
in 2018 in Colombia. Op basis van hun ervaring 
wilden zij iets doen voor andere schildklierpatiënten 
op Aruba. Hieruit is het idee ontstaan om te zorgen 
dat het magazine Schild ook op Aruba voor 
patiënten beschikbaar is. 

Schild magazine wordt vier keer per jaar 
uitgegeven en bevat veel informatie over de 
diverse schildklieraandoeningen in patiëntvriendelijke 
taal.

Dr. Shabiet Rahamat, endocrinoloog, heeft de 
magazines in ontvangst genomen. 
Dr. Rahamat vindt het belangrijk dat patiënten 
elkaar onderling steun geven en kunnen lezen 
hoe andere patiënten hun ziekte ervaren. 

Onze dank gaat uit naar mevr. Meijer en mevr. 
Mohr van organisatie SON en naar mevr. Melendez 
van het kennis- en informatiecentrum van het 
HOH voor het mogelijk maken van dit initiatief.

Wil je de stichting SON ondersteunen, doe dan 
een donatie via de website of word vaste donateur! 

Meer informatie vindt u op www.schildklier.nl

Samenwerking Schildklier 
Organisatie Nederland (SON)

HayaSa!  
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