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Restaurant Seasons 

Penstraat 41 – 43 Tel: 5999 5669732

Kom en geniet van een gevarieerd menu
met een gezellige sfeer !

Einddoel: Milieurekeningen

Curaçao heeft een eerste con-
cept opgesteld om milieusta-
tistieken te ontwikkelen. Is hier
eenmaal ervaring mee opge-
daan, dan kunnen er ook milieu-
rekeningen opgesteld worden.
,,Milieurekeningen zijn een uit-
breiding op het systeem van na-
tionale rekeningen waarbij naast
economisch kapitaal ook het na-
tuurlijk kapitaal wordt beschre-
ven. Daarbij kunnen voorraden
in fysieke en monetaire zin wor-
den meegenomen, alsook hun
uitputting en vervuiling”, zo
wordt door het CBS uitgelegd.
Uiteindelijk wordt informatie
over economie en milieu in een
gemeenschappelijk raamwerk
gevoegd waarbij de bijdrage van
het milieu aan de economie en
de impact van de economie op
het milieu wordt gemeten. 

Bij het eerste concept milieu-
statistieken gaat het om de zoge-
noemde Kern Set aan statisti-
sche data waarmee basisonder-
zoek gedaan kan worden. Deze
Kern Set is opgesteld door de
Verenigde Naties (VN) om tege-
moet te komen aan landen die
nog moeten beginnen met het
ontwikkelen van milieustatistie-
ken. Het is de basis van groter
onderzoek namelijk het Frame-

work for the Development of En-
vironmental Statistics (FDES).
Het belang om aan te sluiten bij
de VN wordt zo uitgelegd: ,,De
toenemende druk op het milieu,
de uitputting van fossiele brand-
stoffen, klimaatverandering en
de gevolgen voor de economie
zorgen ervoor dat een betere be-
heersing van het milieu nodig is
waardoor milieustatistieken in
toenemende mate van belang
zijn. Om dit verantwoord te kun-
nen doen moet zo veel mogelijk
aangesloten worden bij interna-
tionaal onderzoek, te weten het
raamwerk voor milieustatistie-
ken van de VN.” Voor de Carbon
Footprint van Curaçao is infor-
matie gebruikt uit 2009 van de
Curaçao Refinery Utilities
(CRU) en de raffinaderij. In
2010 is de raffinaderij namelijk
zo’n 8 maanden dicht geweest,
zo wordt verklaard. 

De benodigde data voor de be-
rekeningen zijn verkregen van
nutsbedrijf Aqualectra,
CRU/BOO, Curoil, Refineria Is-
la en vuilverwerkingsbedrijf Se-
likor. Voor emissies die ontstaan
uit de verwerking van kalksteen
tot cement en beton is uitgegaan
van een inschatting van de pro-
ductiecapaciteit van de betonin-
dustrie op basis van gegevens
van het CBS.

Medewerkers kregen gedurende de aanvang van de informatiecyclus over de transitie al een goed beeld
van het ziekenhuis waarin ze over enkele jaren zullen werken. FOTO SEHOS

Informatie
over transitie
ziekenhuis
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het personeel van het Sint Elisabeth
Hospitaal (Sehos) is afgelopen donderdag met een infor-
matiecyclus begonnen waarin de transitie naar het
Hospitaal Nobo Otrobanda (HNO) wordt gemaakt. Dat
werd gisteren bekendgemaakt. 

Donderdag en gisteren kreeg
het personeel aan de hand van
filmpjes en presentaties de situ-
atieschets te zien van de plek
waar het ziekenhuis exact komt
te staan en impressies van de
binnenkant aan de hand van
presentaties en een 3D-anima-
tie. Zo konden de medewerkers
alvast beleven hoe ze over drie

jaar door de gangen van hun
nieuwe werkplek zullen lopen. 

,,Usona, die het ziekenhuis
bouwt, is verantwoordelijk voor
de transitiefase en zal dit uitvoe-
ren in overleg en nauwe samen-
werking met de directie van Se-
hos”, aldus het ziekenhuis in
een schriftelijke verklaring. En:
,,Het nieuwe ziekenhuis is meer

dan een gebouw alleen. De zorg
die in HNO geleverd wordt,
moet van een zeer hoge kwaliteit
zijn, waarbij de patiënt centraal
staat. In de transitiefase wordt
daarom veel training, opleiding
en upgrading gegeven aan het
management en het verplegend
en ondersteunend personeel, zo-
dat zij allen goed voorbereid in

HNO te werk zullen gaan.” Het
is niet de eerste keer dat het per-
soneel van Sehos kennis maakt
met HNO. In het afgelopen half
jaar vonden er diverse rondes
van ‘gebruikersoverleggen’
plaats voor vertegenwoordigers
van alle afdelingen van het zie-
kenhuis. ,,Tijdens die overleg-
gen hebben zaken zoals de func-

tionaliteit en indeling van het
nieuwe ziekenhuis en de zieken-
huislogistiek de revue gepas-
seerd en kreeg het personeel de
gelegenheid om suggesties te
doen”, zo informeert Sehos. 

Meer informatie:

facebook.com/
hospitalnobo.otrobanda 
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