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eenverblijfinhetziekenhuiszoa~fJen,o.qmmogelijkte doenzijn.Eendrijvepdekractnindit verbandvormen
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In samenwerking met Lokatie ringeelél opsteker voor de Joeten staken. Door de mede-
De Honte van de Ziekenhuis~ '~p,lroep. ;,De invoering van het ~erking van het ziekenhuis, is
groep Zeeuws-Vlaanderen heeft Hospitelin1996 was een goede Radio de Honte nu niet alleen te
Stichting Ziekenomroep Radio aanwirist voor het ziekenhuis. beluisteren via de radiokanalen,
de Honte onlangs de uitzendfa- Alle voorzieningen voor patien- $aar eveneens op televisieka~
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aal 9 van het systeem te vin-
UItgebreId. Door een aanpassmg systeem. De mterne omroep en."
van het Hospitelsysteem, dat ging er qua ontvangst op voor-
voorziet in telefoon, 'televisie eJ[!. uit, maàr verhuisde van kanaal' ERZOEKPLATEN
radio voor de patiënten die in 1 naar kanaal 47. Daardoor
De Honte verblijven, is Radio de W
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oor veel patiënten boor de uitbreiding is het popu-
Honte nu ook te ontvangen v~aqlóeilijk om de omroep nog te Jaire verzoekplatenprogramma
het tv-kanaal van dit systeeII).. vi:Q.den, ook omdat door de tToor patiënten en bezoekers
Door deze verandering zal h~t invoering van televisie de radio

~

ederom in de radiouitzendin-
programma-aanbod van Rad~o \Vat minder goed beluisterd en opgenomen. Iedere week
de Honte weer uitgebreid woj:- wordt. Dat konden we merken' ezoeken de medewerkers van
den. Jan Ollebek, voorzitter v~n in de teruglopende respons op de verzoek ophaaldienst de
Stichting Ziekenomroep Radio onze uit
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ndingen, waardoor we atiënten op alle afdelingen van
de Honte, noemt deze veranqe- een aantal programma's hebben het ziekenhuis met een uitge-
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brei'ae lijst waaruit men de
eigehfavotiete muziek kan kie-
zen, eventueel op te dragen aan
meqepatiënten of het personeel
van, ziekenhuis De Honte. Fija
de ~oeijer van Radio De Honte:
"Dei indruk is dat in de korte
tijd, dat de verandering nu is
doorgevoerd, de bekendheid
met1Radio de Honte weer stijgt.
Men'sen weten Radio DeHonte
te vinden en dé reacties op het
ver~oekplatenprogramma I'tij-
gen, weer. Voor de verzoekop-
haalaienst, die uit vijf dames
bestaat, is dat in ieder geval het
belaingrijkste. Het is fijn om te
weten dat we nuttig werk
doen." Ook Jan Ollebek beves-
tigt 'dat de indruk bestaat dat
het aantal luisteraars weer
stij~t: "Het gebeurt regelmatig
dat mensen O)1Sspontaan aan-
spre!ken over de uitzendingen.
Het verzoekplatenprogramma
pas11daarom uitstekend in wat
meIljvan de interne omroep mag
verWachten. Het is radio. ..~~ ~

. Fija de Koeijerbezoekteenpatiëntemetdeverzoekplatenlijsl.
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waarop je invloed kunt uitoefe-
nen en zelf, bepaalt water
gebeurt. Dat is een prettige bij-
komstigheid bij een verblijf in
het ziekenhuis, iets wat menSen
meestal niet uit vrije wil doen."

NU OOKTEONTVANGENVII

HETTV KANAALVAN HET

HOSPITELSYSTEEM


