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Van de redactie
Dit is een speciale uitvoering van de Van Huis Uit uitgave nummer 1 van
2013. Speciaal, omdat de volledige inhoud ervan op de oude website was
geplaatst (zoals te doen gebruikelijk). Maar omdat de website kort daarna
voor het eerst werd gehackt en begin oktober voor de tweede keer,
hebben veel huisomroepers de inhoud van deze uitgave simpelweg niet
kunnen zien. Nu de VHN website weer ‘in de lucht’ is hebben we besloten
alle VHU-uitgaven van 2013 die nog niet op de site stonden alsnog te
verwerken tot een (nu) normale VHU.
Met vriendelijke groet,
H@rry Pater, redactie Van Huis Uit. December 2014.
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Bericht van de voorzitter

Aan het begin van het nieuwe jaar aan mij de eer om weer een stukje te schrijven
voor de eerste Van Huis Uit in 2013. Een nieuw jaar met nieuwe ontwikkelingen.
Een van de ontwikkelingen is natuurlijk de nationale discotheek waar we vorig jaar
mee zijn begonnen om deze op te zetten. Met de inzet van Frans van Berckel, Henk
van der Veen, Ton van der Laak en Walter van Gennip is het nu zover dat er meer
dan 100.000 titels in de discotheek zijn opgenomen. Ook is er al een programma
gevonden waarmee men nummers kan up- en downloaden alsmede de mogelijkheid
te chatten met medegebruikers. Op de ALV zullen we in het middagprogramma de
nationale discotheek aan jullie allen presenteren waarbij natuurlijk iedereen de
mogelijkheid heeft vragen te stellen. Ik hoop dat de discotheek in een grote behoefte
gaat voorzien zodat we op de ingeslagen weg kunnen doorgaan. Het is aan jullie
allen om dit tot een groot succes te maken.
ALV
In de vorige VHU heb ik melding gemaakt dat de ALV zal plaatsvinden op 20 april
2013 in Bennekom. Doordat we als bestuur dan niet voltallig aanwezig kunnen zijn
hebben we in de bestuursvergadering in januari besloten dat we de ALV gaan
houden op zaterdag 11 mei in Bennekom in zalencentrum De Brink aan de Krulweg
(officieel Brinkstraat 39 maar de ingang is aan de Krulweg) te Bennekom. De
aanvang van de vergadering is 10.30 uur en deze zal tot ongeveer 16.00 uur duren.
In het middagprogramma zal naast de presentatie van de nationale discotheek nog
een presentatie worden gegeven die interessant is voor de omroepen. Meer hierover
in de uitnodiging voor de ALV die jullie binnenkort per post zullen ontvangen.
FORUM
Het afgelopen jaar zijn we regelmatig geconfronteerd met omroepen die hun VHN
lidmaatschap opzegden wegens beëindiging van de omroep. Vorig jaar heb ik jullie
opgeroepen om d.m.v. het FORUM op de VHN website mee te discussiëren hoe we
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kunnen voorkomen dat een omroep haar werkzaamheden moet beëindigen. Helaas
hebben jullie aan deze oproep geen gehoor gegeven want niemand reageerde op
het FORUM. Je kunt je afvragen of het FORUM nog wel zin heeft. Ik zal dit op de
komende ALV dan ook zeker aan de orde stellen. Inspraak is prima, maar maak er
dan ook gebruik van.
Ik hoop jullie allen te zien op zaterdag 11 mei op de ALV in Bennekom.
Jan Boedeltje, voorzitter VHN. 9 februari 2013

Huisomroep Noord West Friesland ter ziele
Op 28 december 2012 namen de medewerkers van de Omroepstichting Noord West
Friesland met een live-tv-programa afscheid van hun luisteraars en kijkers.
Na ruim dertig jaar werd de beslissing genomen om te stoppen, omdat het
management van de tehuizen Saxenoord en Martenahiem heeft aangegeven dat
men de toegevoegde waarde van de huisomroep heeft zien afnemen, mede door het
grote aanbod aan zenders die de bewoners zelf al kunnen beluisteren en bekijken.
Het management heeft er tevens geen fiducie in dat het programma-aanbod van de
huisomroep binnen afzienbare tijd sterkere meerwaarde zal opleveren. Op grond
hiervan is men niet bereid nog verder te investeren in de doorgifte van het huisomroepsignaal en daarom heeft men besloten de samenwerking met de huisomroep
te beëindigen.

Op de foto een groot aantal van de medewerkers van Omroep Noord West Friesland.

TE KOOP
Te koop een nog zo goed als nieuwe mengtafel merk D&R Airlab MK2 geheel in
originele staat nieuwprijs € 6500,00. Doe een goed bod, info@huisomroepnwf.nl
Jochum Politiek, Huisomroep NWF.
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Radio Mozaïek gaat digitaal
Met de hulp van Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar zijn op 2 februari 2013 de uitzendingen van Radio- en TV- Mozaïek nu ook digitaal te volgen in dit ziekenhuis.

Radiostudio, de audiomixer van de RANO is ingebouwd

Alle patiënten die in Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar liggen kunnen de radio en tvprogramma’s van de Ziekenomroep nu weer volgen. Op een computerscherm boven
de bedden waarop de patiënten kunnen internetten, telefoneren, tv kijken of naar de
radio luisteren, kunnen ze nu ook genieten van de radio- en tv-programma’s die
Ouderen- en Ziekenomroep Radio Mozaïek verzorgt in het Rijnstate Ziekenhuis
Zevenaar. Zo kunnen de patiënten in contact blijven met de buitenwereld en kan men
ook weer het maandoverzicht volgen van Radio Mozaïek waarin gebeurtenissen uit
de regio zijn van de afgelopen maand zijn opgenomen.

Bestuur Radio Mozaïek in de tv-studio. V.l.n.r.: Theo van Ditshuizen,
Henk Schipper, Tom van der Veer, Dick Willemsen.
Gerard Bronkhorst ontbreekt op de foto.
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Radio Mozaïek is bijna 50 jaar jong en heeft van Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar een
nieuwe ruimte voor de radiostudio gekregen. Daar wordt nu druk gewerkt om alle
spullen die we van de RANO in Utrecht hebben gekregen in te bouwen en aan te
sluiten. We hopen in april of mei zover te zijn dat we de radio-uitzendingen vanuit de
nieuwe radiostudio kunnen uitzenden. Dan hebben we ook de mogelijkheid om
beelden van de radio-uitzending te laten zien aan de luisteraars in het ziekenhuis
zodat ze een kijkje kunnen nemen in de radiostudio hoe het bij een radio-uitzending
aan toe gaat.

Men kan Radio Mozaïek ook volgen op de website www.radio-mozaiek.nl
Henk Schipper, Radio Mozaïek

ZiekenOmroep Tiel (ZOT)

Voordat begin 2011 het nieuwe bestuur aantrad, is er uitgebreid gesproken over het
bestaansrecht van ziekenomroepen in het algemeen en van de ZOT in het bijzonder.
Daarbij werd aangenomen dat door de (steeds) kortere ligtijd in een ziekenhuis en de
toenemende mogelijkheden om alle vormen van media te bekijken en beluisteren via
internet en de smartphones, een omroep die alleen omroep is, niet lang meer zou
bestaan.
Er is lang nagedacht over de vraag welke “toegevoegde waarde” de ZOT zou kunnen
leveren om interessant te zijn maar vooral te blijven voor kijkers en luisteraars maar
zeker ook voor (de directie van) het ziekenhuis. Al snel werd geconcludeerd dat je
daarvoor 2 zaken moest regelen, t.w.
a - uitbreiding/verbreding van de doelgroepen (= marktontwikkeling)
b - uitbreiding/verbreding van de programma’s/producties (= productontwikkeling)
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Ad a
Omdat de ZOT alleen in het Ziekenhuis Rivierenland Tiel te beluisteren was, is
gezocht naar manieren om de programma’s ook naar andere doelgroepen binnen het
gehele verzorgingsgebied van het ziekenhuis te brengen. Daarbij is gekeken naar
o.a. psychiatrische instellingen, zorg- en verpleegtehuizen en bejaardeninstellingen.
De goedkoopste oplossing om al deze doelgroepen te bereiken bleek het internet te
zijn. Vanaf eind 2011 is de ZOT een “wereldomroep” geworden en te beluisteren
door iedereen die internet kan ontvangen.
Ad b
Het bestuur heeft daarnaast besloten om naast de “verstrooiende” programma’s,
twee nieuwe activiteiten op te zetten, t.w. “infotainment” (combinatie van informatie
en entertainment) en “patiëntenvoorlichting”. Uiteraard is dit eerst doorgesproken
met de directie en de afdeling voorlichting van het ziekenhuis want een fiat en
draagvlak vanuit die hoek is uiteraard onmisbaar. Dit idee viel overigens niet gelijk bij
iedereen van de ZOT in goede aarde. Voor diverse medewerk(st)ers was het een
behoorlijke knop om. Maar inmiddels staan alle neuzen in dezelfde richting en is
iedereen ervan overtuigd dat we deze kant op moeten gaan.
Infotainment
Onder “infotainment” vallen allerlei radio en TV/video producties die gaan over
personen, afdelingen en activiteiten in en rondom het ziekenhuis. Dit soort informatie
is nu eenmaal niet via andere media te krijgen en hierdoor ontstaat een
onderscheidend vermogen en dus de basis voor een lang(er) bestaansrecht. Zo
wordt al geruime tijd op de donderdagavond het radioprogramma Radioscoop live
uitgezonden. Hierin komen zeer regelmatig personen in of rondom het ziekenhuis
aan het woord die iets over hun afdeling of vereniging kunnen vertellen. Op dit
moment is de ZOT in gesprek met het ziekenhuis om bijvoorbeeld een
videoproductie te maken hoe het er in de keuken aan toegaat en wat er allemaal
gedaan moet worden voordat een patiënt zijn eten krijgt voorgeschoteld. Dit, en nog
veel andere geplande filmpjes, kunnen patiënten via de BedSite Terminal (BST)
opvragen.

Patiëntenvoorlichting
Deze afdeling wordt, naar verwachting, de kurk waarop we kunnen blijven drijven.
Sinds kort is er een nieuw bestuurslid aangenomen die hiervoor verantwoordelijk is.
Samen met mensen die bij de TV hebben gewerkt en professionele journalisten, is
een format bedacht waaraan deze voorlichtingsfilms moeten voldoen. De inhoud
(content) van dit soort films is uiteraard geheel in handen van (specialisten van) het
ziekenhuis. De ZOT is dan de “productiemaatschappij”. Zo zullen er op termijn
video’s worden gemaakt over diverse aandoeningen en behandelingen. Die kunnen
zowel worden getoond via de BST, maar ook via de internetsite van de ZOT en de
website van het ziekenhuis (video on demand). Als pilot is gekozen voor een
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staaroperatie en een dezer dagen zullen de eerste opnames gaan plaatsvinden. Na
het bespreken (en bijschaven) van deze pilot, worden de andere voorlichtingsfilms
gemaakt.
Een andere vorm van patiëntenvoorlichting waar de ZOT op dit moment mee bezig
is, bestaat uit het maken van instructiefilms voor de afdeling radiologie. Deze films
worden vertoont in alleen de wachtkamer(s) van de afdeling radiologie via het
zogenaamde Wachtkamer Informatie Systeem (WIS). De wachtende patiënten zien
dan wat bijvoorbeeld een MRI-scan inhoudt en wat er dan van een patiënt verwacht
wordt. Dit moet leiden tot het versnellen van het scanningsproces omdat er minder
hoeft uitgelegd te worden en het verlagen van de spanning en stress bij patiënten die
anders niet weten wat hen te wachten staat.
Conclusie
Door naast verstrooiende programma’s, ook infotainment en patiëntenvoorlichtingenproducties te maken, hoopt de ZOT zich te onderscheiden van alle andere radio- en
TV programma’s waarover patiënten kunnen beschikken. Hierdoor levert de ZOT
toegevoegde waarde en is haar bestaansrecht (voorlopig) gegarandeerd. Niet
onbelangrijk is de veronderstelling dat vooral de patiëntenvoorlichting zal bijdragen
aan een eerdere en/of betere behandeling van bepaalde aandoeningen. Dit is in de
eerste plaats belangrijk voor die patiënten zelf, maar zeker ook goed voor (het imago
van) het ziekenhuis. Op termijn migreren wij dus van een ziekenomroep naar een
zorgomroep. Gelukkig kan de naam en het logo van de ZOT dan nog blijven bestaan.
John van Mil, secretaris ZOT

Afscheid van Zoobra
Op 19 januari 2012 heeft de Raad van Bestuur van het Bernhoven ziekenhuis in een
persoonlijk gesprek officieel bekendgemaakt in 2013 niet verder te willen met Zoobra
en St. Anna als een nieuw te vormen huisomroep in het nieuwe ziekenhuis in Uden.
Hieronder een van de krantenartikelen over de allerlaatste uitzending van de Zoobra:
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Hoe zou’t met ROSA zijn…
Traditiegetrouw in de eerste Van Huis Uit van het jaar de ROSA Jaarkrant, met
daarin het wel en wee van de ROSA in de Drentse hoofdstad Assen.
De ROSA zendt nu al weer twee jaar vanuit een studio in de kelder van de
Slingeborgh haar programma’s uit. Deze ruimte is geheel aangepast naar onze
wensen en door medewerkers naar eigen inzicht ingericht tot een breed bruikbare
omroep- en productiestudio. Meer kunt u lezen en zien in de ROSA Jaarkrant 2012
via de site van de ROSA: http://rosa.majornet.nl/Jaarkrant/ROSAJrkrt2012.pdf.

Abonneren op Van Huis Uit
Ben je vrijwilliger of bestuurder bij een huisomroep en wil je voortaan Van
Huis Uit zelf in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor een gratis
abonnement. Stuur een mail aan vhu@vhn.nl en vermeld in je mail je
naam, de naam van je omroep plus de lidcode van de omroep.
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Contact met de VHN
Wilt u contact met een van de bestuursleden van de VHN… hieronder hoe
zij te bereiken zijn:
Voorzitter Jan Boedeltje Feiko Clockstraat 90 9665 BE Oude Pekela Tel.
0597-613914 Voorzitter@vhn.nl
Secretaris Walter van Gennip Groene Woud 42 4834 BC Breda Tel. 0765656222 Secretaris@vhn.nl
Penningmeester Ton van der Laak Lange Acker 52 1965 TM Heemskerk
Tel. 0251-239058 Penningmeester@vhn.nl
Bestuursleden
Wim Brik Lindholm 39 2133 CM Hoofddorp 023-5612004 Wim.Brik@vhn.nl
Hans Geerlings Albert Schweitzerstraat 35 6836 LA Arnhem Tel. 0263274105 hans@vhn.nl (2e secretaris)
Henk van der Veen Zuiderdiep 103 7876 AE Valthermond Tel. 0599663025 Henk.vanderVeen@vhn.nl (2e penningmeester)
Ewald van Warmerdam Breugelstraat 19 5151 WD Drunen Tel. 0416336337 ewald.vanwarmerdam@vhn.nl (2e voorzitter)

Het voltallige VHN-bestuur, v.l.n.r.: Ewald van Warmerdam, Wim Brik, Jan Boedeltje,
Ton van der Laak, Walter van Gennip, Hans Geerlings en Henk van der Veen.

VHN op Facebook
De speciale VHN-facebookpagina:
https://www.facebook.com/groups/543973685653955/
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