
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Mensen
die een bed op de
intensive care van het
ziekenhuis nodig
hebben en op de
spoedeisende hulp
terechtkomen wegens
ruimtegebrek, moe-
ten worden uitgezon-
den naar Aruba of
Colombia. Dat vindt
medisch directeur
van het Sint Elisabeth
Hospitaal (Sehos) Cai
Winkel.

Hij reageert hiermee op
een staking van het perso-
neel van de spoedeisende
hulp. De verpleegkundi-
gen en broeders maken
zich druk om het feit dat
ze geen adequate en opti-
male zorg kunnen bieden
aan patiënten die eigenlijk
op de intensive care (IC)
horen te liggen. Winkel
vindt die zorgen terecht.
,,Dat komt omdat er te veel
patiënten zijn voor de be-
schikbare faciliteiten en
het beschikbare personeel
op de IC. Deze patiënten
hebben intensieve hulp
nodig en moeten nauwlet-
tend worden gemonitord”,
aldus Winkel. 

,,Een groot aantal ver-
pleegkundigen is momen-
teel geveld door chikungu-
nya en we hebben een aan-
tal vrouwen met
zwangerschapsverlof. Dit
alles bij elkaar zorgt voor
een crisis. Maar het is
geen crisis die niet is op te
lossen”, aldus de medisch
directeur. Johnsel Diaoen,
voorzitter van de Curaçao-
se bond voor Verpleeg-
kundig en Verzorgend
Personeel (CBV), vertelt
dat er naar aanleiding van
de actie van het personeel
gisteren bijna de hele dag
is gesproken tussen het
bestuur van het zieken-
huis en de vakbond.

De CBV-voorzitter geeft
aan dat er inmiddels af-
spraken zijn gemaakt en
dat de werkzaamheden
voortgezet kunnen wor-
den. Bij het overleg was de
CBV, de coördinator zorg,

de verantwoordelijke afde-
ling en het bestuur aanwe-
zig. Diaoen: ,,We zijn hier
tot afspraken gekomen.
Zo is er een protocol opge-
steld over de uitzending
van patiënten bij wie uit-
zending noodzakelijk is.
Bovendien hebben we de
afspraak gemaakt dat de
medisch directeur Cai
Winkel de verantwoorde-
lijkheid neemt om de
knoop door te hakken om
iemand op tijd uit te zen-
den. Hij gaat al het moge-
lijke doen om dat te laten
gebeuren.” 

Diaoen geeft aan dat de
patiënt wel allereerst moet
zijn gestabiliseerd. Over
enkele andere knelpunten
zijn de vakbond en het be-
stuur nog in gesprek.
,,Daar heeft de Raad van
Bestuur enkele dagen de
tijd voor gevraagd. Op 27
januari zullen we weer bij
elkaar komen om tot
structurele oplossing te
komen.” Over welke pijn-
punten het gaat wil Dia-
oen niet vertellen. 

Winkel legt uit dat het
in Nederland ook voor-
komt dat alle bedden op de
IC vol liggen, maar dat het
daar makkelijker is om
een patiënt naar een zie-
kenhuis in een andere
stad over te brengen. ,,Als
bij ons de intensive care
vol ligt, zoals de afgelopen
dagen het geval was, dan
krijg je een probleem op
de spoedeisende hulp
waar de patiënten dan
noodgedwongen moeten
verblijven. Het personeel
op de spoedeisende hulp
is daar echter niet voor op-
geleid. Het enige wat we
kunnen doen bij het vast-
lopen van het systeem op
deze manier, is mensen
uitzenden naar Colombia
en Aruba”, aldus Winkel.
Diaoen geeft aan dat de
werknemers op de spoed-
eisende hulp (SEH) die
verantwoordelijkheid zelf
ook niet willen dragen
voor patiënten die niet op
de SEH horen te liggen.
Winkel: ,,Het is hoog com-
plexe hulp. Verpleegkun-
digen die daarvoor zijn op-

geleid, zijn werkzaam op
de IC.” 

Op de IC zijn zes bed-
den. Winkel legt uit dat dit
aantal in de toekomst zal
worden uitgebreid naar 8,

maar dat daar allereerst
personeel voor moet wor-
den opgeleid. Momenteel
zijn er 29 IC-verpleegkun-
digen werkzaam in het Se-
hos. ,,Er worden op dit

moment mensen opgeleid
tot IC-verpleegkundige,
maar die opleiding duurt
lang. Over ongeveer an-
derhalf jaar verwachten
wij meer dan voldoende

verpleegkundigen voor de
IC te hebben.” Diaoen ver-
telt tot slot dat de vakbond
de situatie op SEH van
dichtbij blijft monitoren,
omdat het een structureel
probleem is met de IC-pa-
tiënten.

Bewoners van Koraal
Tabak zijn de illegale vuil-
stort en de vuilverbran-
ding in de wijk zat.
Gistermiddag demon-
streerde een groep boze
burgers op het terrein
voor de ingang naar
Jorisbaai. De buurt zegt
enorm veel last te hebben
van de giftige rook. Het
terrein is eigendom van
de familie Bakhuis. Die
kwamen gisteren een kijk-

je nemen, maar zeggen
weinig te kunnen doen
tegen mensen die illegaal
vuil storten op hun ter-
rein. Bewoners beschuldi-
gen Bakhuis er juist van
de vuilstort te gedogen en
er ook geld aan te verdie-
nen.     FOTO’S DICK DRAYER
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Ceo Ctex De Lima ontkent 
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Ceo van Ctex
Anthony de Lima ontkent
‘categorisch’ intentiever-
klaringen te hebben ver-
valst of verzonnen om
daarmee potentiële in-
vesteerders te bedriegen of
te misleiden. ,,Het Ctex
managementteam, waar-
onder ikzelf, heeft nooit
bewust getracht investeer-

ders en/of kredietverle-
ners op enige wijze vals
voor te lichten; dat zouden
we ook nooit doen.” Dit
stelt De Lima van Curaçao
Technology Exchange in
een aanvullend commen-
taar aan deze krant. 

De reeks vragen die het
Antilliaans Dagblad aan
hem stelde - en die giste-
ren werden afgedrukt -
zijn overigens nog steeds

niet beantwoord. Maar de
ceo/chairman vraagt wel
om de namen van de bui-
tenlandse bedrijven niet
meer te noemen. ,,We
werken sinds vorig jaar ac-
tief met sommige van de-
ze bedrijven. Het helpt on-
ze relatie niet vooruit.”

Koers verlegd naar 
Latijns-Amerika
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