Van het Sophia Kinderziekenhuis
en Zuigelingenkliniek
naar
ErasmusMC Sophia
1963-2013

SKZ 1962-63 VERSUS 2012-13

SKZ 1962-63 VERSUS 2012-13
Er bestaat een groot verschil
tussen een ziekenhuis waar
kinderen kunnen worden
opgenomen en een
kinderziekenhuis, zo schrijft de
Monchy al in 1864!
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Maar goed dit alles speelt in 1864,
“waarin de kosten van een
kinderziekenhuis met 50
bedden, buiten de kosten van
op-en inrigting op fl 12.000
jaarlijks” geraamd worden.
( Nu de gemeente stilzit, mag
gestarte initiatief niet te
gronde gaan: “Opgerigt en in
standgehouden door de
bijdragen van particulieren”)
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Dan 1963: Weet u het nog….
221163
In de kantlijn ziet U staan dat
het Rotterdamse
gemeentebestuur vergelijkbare
zorgen heeft als heden ten dage
en die geldzorgen deelt ook de
geneesheer directeur van het
jubilerende SKZ, dat dan 100
jaar bestaat
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Uit de nalatenschap van Herman Neijens ,
komt het
Achtentwintigste jaarverslag 1962-1963 van
de vereniging”Sophia Kinderziekenhuis en
Zuigelingenkliniek.
Het verslag begint met een in memoriam
(van Dr. E.E. Reerink –Brongers ) voor Dr.
F.M.C. Hengeveld, als kinderarts gevestigd in
Rotterdam in 1913, als geneesheer-directeur
van de Zuigelingenkliniek aan de
Goudsesingel en vanaf 1937, toen deze
zuigelingenkliniek en Sophia
Kinderziekenhuis tot een geheel werden
samengevoegd als leidinggevend kinderarts
van de gecombineerde instelling samen met
dr. Anna van Westrienen.
Tot in de eerste maanden van 1963
poliklinisch werkzaam, nadat hij op 65 jarige
leeftijd (1948) de klinische werkzaamheden
had neergelegd.
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“ in het zeer recente verleden
tweemaal omstandigheden
gedreigd, die de gang van
zaken in belangrijke mate en
zeer ten nadele van het
ziekenhuis hadden kunnen
beïnvloeden….”
“Overweging het nieuwe
Gemeente –Ziekenhuis
Dijkzigt een kinderafdeling te
geven. Een besluit van
buitenaf nodig om het SKZ te
laten voortbestaan.”
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Een tweede gevaar is de stichting
van een Universiteit:

“een Universiteits- kinderkliniek is
daarbij onmis baar: De zuigkracht
van een nieuwe Universiteitskinderkliniek zou de toevoer van
patiënten naar andere
paediatrische stations merkbaar
doen afnemen”
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Maar uit “De geschiedenis van het Sophia
Kinderziekenhuis te Rotterdam “van Mart
van Lieburg leren we dat het feest tgv het
honderdjarig bestaan destijds
overschaduwd werd door een diepe crisis
tussen directie en medische staf. Het Sophia
Kinderziekenhuis ontstaan uit een
particulier initiatief moest bovendien
concurreren met andere instellingen,
waarvan het Zuiderziekenhuis ( Jonxis en
later Engelhardt; 1965: 99 bed.) hoge ogen
gooide en ook het Sint Franciscus Gasthuis
als katholieke instelling een grote
kinderafdeling had ( 1965: 86 bedden) (
SKZ.: 195). Overigens was men zich zeer
bewust van het belang van
wetenschappelijk onderzoek , getuige de
oprichting van de Stichting
Wetenschappelijk onderzoek Sophia
Kinderziekenhuis” in 1961.
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1963: verworvenheden:
“63 mogelijkheden om een
patiënt geïsoleerd te
verplegen”
Nieuwe middelen
Verbetering prognose
Verandering verpleegduur:
zowel verkort als verlengd

Ingaand op de veranderde aard der ziekte beelden wijst Reerink op de invloed van
nieuwe middelen op de verpleegduur van kinderen met aangeboren afwijkingen, bij
voortduring bedreigd door infecties: vroeger stierven zij vrij spoedig; nu krijgen zij
maandenlang verzorging, die het leven wel verlengt, maar niet redt.
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“Maar hoever kan men de
toekomst peilen?
Zouden ooit eugenetische
principes invloed krijgen op
de progenituur? “
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Zou Dr. Reerink zich een
voorstelling hebben kunnen
maken van de ECHO”s ,
vruchtwaterpunctie tijdens
zwangerschap en de eventuele
verregaande beslissingen die
jonge ouders soms
moeten/kunnen nemen?, IVF,
ICSI, om nog maar te zwijgen van
invriezen van eicellen, betaald
door Apple en Facebook.
Is dit vooruitgang vraagt men
zich –terecht –af, als de baas
betaalt opdat vrouwen hun
carrière kunnen laten
prevaleren.

( een uitstapje: lees het boek The circle van
Dave Eggers en je weet hoe het niet moet,
maar wat wellicht toch op ons af dendert)
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“En hoe denkt men in
2063 over euthanasie,
een leer die veel met
liefde gegeven hulp
overbodig zou maken”
hij zou zich niet hebben
kunnen voorstellen dat
binnen de NVK een
weloverwogen discussie
gaande is over euthanasie
bij jonge kinderen, al in
2013, 50 jaar eerder.
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Instrumentarium:
“Het vergemakkelijkt de observatie

niet, zij werken niet
personeelsbesparend.
Instrumenten die het waarnemen
van de hartslag
vergemakkelijken en het
controleren van de
lichaamstemperatuur ( de
monitor en de electrische
thermometer) zijn het teken dat
de electronische registratie van
de orgaanfuncties, thans nog het
privilege der ruimtevaarders,
eens toepassing zal vinden.”
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Dit is ook wel een heel erg groot verschil: de couveuse van Jonxis uit de zestiger jaren
en een (deel)foto van de afdeling neonatologie van het ErasmusMC-Sophia: het gaat
het voorstellingsvermogen te boven voor de artsen in 1963.
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“Wellicht zijn zelfs zieke
kinderen vanuit een
centrale verpleegpost te
observeren: hun
lichamelijke verzorging en
koestering zal echter altijd
een individuele taak der
kinderverpleegster blijven”
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“Hoever kan men de toekomst peilen”….. Voor Dr. Reerink evenals
voor ons bepaald niet gemakkelijk: Ook wij zijn nog niet goed in staat
ons voor te stellen hoe het in 2063 zal zijn” nemen robots de zorg
over?
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Aantal bedden aantal volgens het
jaarverslag 1962-1963: 160-180
KG: 100-120
CH: 60 à 70
Opnames KG: 1086
Opnames CH: 1629

In het boek van Mart Lieburg valt te
lezen, dat de chirurgen in het SKZ op een
hoger plan functioneerden in die tijd
dan de kindergeneeskunde.

De kinderchirurgie vormt dus een
substantieel aandeel. Het
ziekenhuis kreeg een speciale
taak, die voor de toekomst
behouden moet blijven, te
weten de chirurgische correctie
van aangeboren afwijkingen.
“om zich goed van die taak te
kunnen blijven kwijten zal het
ziekenhuis in zich zelve het
evenwicht tussen de pediatrie
en de chirurgie met beleid
dienen te bewaren,” aldus
Reerink
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DIAGNOSEGROEP

1962

overleden

1963

overleden

Infectieziekten

102

4 ( 1*)

101

3 (2*)

Ademhalingsorganen
(geen tbc)
Hart-en vaatstelsel

202

1*

196

3 (1*)

Bloed-en systeemziekten

35

6

32

2

Spijsverteringsorganen

339

2

381

3

Darmparasieten

11

5

Herniae

387

371

Urogenitaal stelsel

274

Aangeboren
stofwisselingsziekten
Interne secretiestoornissen

2

4

8

9

Deficiëntieziekten

1

3

2

0

1

258

1
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DIAGNOSEGROEP

1962

overleden

1963

overleden

Zenuwstelsel

79

5

70

5

Ogen

-

3

KNO

325

347

Beenderen, gewrichten en
spieren

169

179

Praematuritas

15

1

22

3 ( 2*)

Tumoren

65

1( van 2 maligne)

72

2 (van 9 maligne)

Huidziekten

15

Aangeboren afwijkingen

298

20

275

17

Diversen

328

4: 1: trauma*
3: moribund
opgenomen*

348

2: 1: trauma*

TOTAAL

2657

45

2699

41

23

(* = < 24 uur

)
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Diagnosen 1962/1963:

Bijzonderheden:

• Infectieziekten : 102/101

• Meningitis serosa
• Men.cerebrospin. Epid.
• Men. Purulenta non epid.

• Ademhalingsorganen: 202/196

• Bronchitis :75/60
• Pneumonie: 111/107 ;

• Ziekten van keel, neus en oren:
325/327

(1*/3*┼)

• Otitis media: 29/22
• Rhinitis: 4 /1
• Tonsillo- en adenopathie: 242/256
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• Diagnosen 1962/1963:

• Bijzonderheden:

• Herniae: 387/371

• Hernia inguin. 195/196
• Hernia umbilicalis : 183/158

• Interne secretiesoornissen: 8/9

• Diabetes mellitus: 6/8
• Diabetes insipidus: 1
• Hypothyreoidie: 1/1
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• Diagnosen 1962/1963:

• Bijzonderheden:
• (uitboeken van een symptoom)

• Bloed-en systeemziekten: 35/32

• purpura/ anemie/
reticulose/pancytopenie/
• haemorrh. diathese / melaena

• Aangeb. stofwiss. ziekten:2/4

• acanthocytosis
• Hypercholesterolaemie

• Diversen: 328/348

• splenomegalie
• acidose
• Hypocalcaemie
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Aantal opgenomen patiënten
1962 en 1963.
NB:
Kindergeneeskunde versus
Kinderchirurgie
1962: < 1 jaar: ♂ : 403 (1714)
♀ : 222 ( 996)
1963: < 1 jaar: ♂ : 380 (1685)
♀ : 205 (1030)

1962

1963

411

630

CHIR 1104

585

1055 574

Totaal 1714
2710

996

1685 1030

KG

610

2715

456
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Rotterdam: 2013
• Inwoners: > 600.000
• Nationaliteiten: 176
• Geboorten: > 50%: niet
westerse allochtonen
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Dan naar NU. Het jaarverslag is een boekwerk
van ruim 150 bladzijden dik en het betreft
natuurlijk het gehele Erasmus MC. Het motto
van het jaar 2012 is “De patiënt prominent”, de
opvolger van “Beter besturen “; o.a. terug te
vinden in grote banners aan de muur het “oude
Dijkzigt”ziekenhuis. Een aantal jaren eerder
luidde het motto : “de patiënt centraal” : een
aansporing die dokters niet nodig moeten
hebben. Getuige de toon van het jaarverslag van
1962/1963: was dat toentertijd de gewoonste
zaak van de wereld. Het jaarverslag van 2013 is
alleen online in te zien
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1963

2013

160-180

150 + 63 IC-bedden

MEDIUMCARE

1086

2004

CHIRURGIE

1629

3293

IC-KINDEREN

--

878

IC- NEONAT.

--

247

5

KA + AIOS : 132

BEDDEN:
OPNAME:

SPECIALISTEN:
KINDERARTSEN
ARTS-ASSISTENTEN

5

KINDERCHIRURGEN

2

CHIRURG. SPEC.

4

SPECIAL/ CONSULENTEN

4

ARTS- ASSIST. KG

5

OVERIG PERSONEEL

136
TOTAAL 1600 (FTE 1424)

EXPLOITATIE

Fl. 1.874.606,34

Cluster Sophia

Clustervoorzitter: prof. dr. A.J. van der Heijden

Controller a.i.
B.T. Vermeulen (Bart)

Zorgmanager stuurt unithoofden aan

Kindergeneeskunde

Kinderheelkunde

Kinderchirurgische Groep

Kinder- en Jeugd-psychiatrie

prof. dr. A.J. van der Heijden (Bert)

prof. dr. D. Tibboel (Dick)

dr. L.N.A. van Adrichem (Leon)

prof. dr. F.C. Verhulst (Frank)

Waarnemend afdelingshoofd
Hoofd stuurt
subhoofden aan

Hoofd Patiëntenzorg
prof. dr. F Verheij
(Fop)

Cardiologie
prof. dr. W.A Helbing (Wim)

MC

ICN

Subhoofd
dr. P.C.J. de Laat
(Peter)

Subhoofden
prof. dr. J.B. v
Goudoever (Hans)
+
dr. B.J. Smit
(Bert)

Unithoofd
A. van Ommenvan Oosterom
(Ageeth)

Gastro-enterologie
dr. J.C Escher (Hankje)

Pulmonologie
prof. dr. J.C. de Jongste (Johan)

MC Noord
Unithoofd
A. van Ommenvan Oosterom
(Ageeth)
Baby’s tot 1 jaar

Infectieziekten /
Immunologie/allergologie
dr. N.W. Hartwig (Nico)

Nefrologie
dr. J. Nauta (Jeroen)

Metabole Ziekten
dr. J.B.C. de Klerk (Hans)

Endocrinologie
prof. dr. S.L.S. Drop (Sten)

Neonatologie
Dermatologie
prof. dr.
dr. A.P.
J.B. vOranje
Goudoever
prof.
(Arnold)
(Hans)

Post IC High
Care

MC Midden
Unithoofd
A. van Ommenvan Oosterom
(Ageeth)
Kinderen > 1 jaar

MC Zuid
Unithoofd
W.C. Alers (Wout)
Oncologie vanaf 1 jaar

Unithoofd
Y. Kant-de Wit
(Yvonne)

Lab Kindergeneeskunde
dr. C. Vink (Kees)

Ambulante Zorg
Unithoofd
W.C. Alers (Wout)
Subhoofd KG
dr. H.A. Moll
(Henriëtte)
Medisch Coörd KC
drs. T.L. van den
Hoonaard (Thelma)
Polikliniek

Patiëntenlogistiek
Unithoofd
N.Dirksen (Nicole)

IC Kinderen

MC

OK Sophia

Afdelingshoofd
prof.dr. D. Tibboel
(Dick)
+
Dr M. de Hoog
(Mathijs)

Unithoofd
N.Dirksen (Nicole))
Med.Coord.
T. de Leeuw (Tom)

Unithoofd
I. v. ’t Wout (Inge)

Orthodontie
drs. I.H. Balk-Leurs (Inge)
+ drs. E. Ongkosuwito
(Edwin)
Anaesthesiologie
dr. F. Weber (Frank)

MC Noord
Unithoofd
L.B. Sas
(Luciènne)

Spoedeisende
Hulp

Organogram van het Erasmus MC:
opzettelijk kleuren niet aangepast: want
tekst is niet te lezen, maar toont eens aan
hoe ingewikkeld het geheel geworden is:
een hoofd, stuurt 10
subhoofden/subspecialisten aan +
subhoofd MC ; Alle specialismen zijn
aanwezig (rechter kolom, onder
kinderchirurgische groep); in midden:
kinderheelkunde ; geheel rechts:
kinderpsychiatrie
Med.Coord.
prof.dr.W.F.M. Arts
(Willem Frans)
+
L.J. Hoeve (Hans)

Dag-behandeling

Neurologie
prof.dr. W.F.M. Arts
(Willem Frans)

MC Zuid
Unithoofd
S.Smitshoek
(Sonja)

Med.Coord.
drs. C.v.d. Ven
(Kees)
+
drs. F. v.d. Toorn
(Fred)

Moeder en Kind centrum

Cardiochirurgie
drs. P.L. de Jong (Peter)

KNO
dr. L.J. Hoeve (Hans)

Neurochirurgie
mw. drs. M.L.C. van
Veelen (Marie-Lise)
Orthopaedie
dr. A.F.M. Diepstraten
(Ad)
Oogheelkunde
prof. dr. H.J. Simonsz
(Huib)
Plastische chirurgie
drs. L.N.A. van Adrichem
(Léon)
Urologie
dr. J. van den Hoek
(Joop)
Kaakchirurgie
dr. K.G.H. van der Wal
(Karel)

Verloskunde
dr. J.J. Duvekot (Hans)

Kinder-kliniek
1

Polikliniek

mw.drs.M.B.
Hofstra
(Marijke)

drs. M.H.M. van
Lier
(Monique)

Kinder-kliniek
2

Moederspecialisme centrumlocatie

Oncologie/Hematologie
prof. dr. R. Pieters (Rob)

drs.
M.S.J. Flos
(Manuelle)

A
sc
k

drs. A
sm
(An
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• 1963

het gebouw in 1963: qua
voorzieningen en staf niet voldoend
aan de eisen via de nieuwbouw van
het academisch Sophia
Kinderziekenhuis , dat in 1993
betrokken werd, naar het huidige
Erasmus MC Sophia met de hoge
standaard is een prestatie.

• 1993
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Status quo juni 2013; de hoofdingang (pijl) lijkt bijna
niet terug te vinden tussen de hoge gebouwen,
maar beneden onder aan de trap staand valt dat mee.
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Geraadpleegde literatuur SKZ 1963-2013
De geschiedenis van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam,
prof. Dr. M.J. van Lieburg, 2004
Sophia’s Children, Sarah Wong, fotoboek 2002
Het Sophia Kinderziekenhuis 1863-1975, M.J. van Lieburg, 1975
( bij overdracht van nieuwbouw van het SKZ aan het AZR, l. van Stolk, voorzitter van de Vereniging Sophiakinderzieknhuis en
Zuigelingenkliniek.
Voorzitter der Stichtingen: L. van Stolkfonds; Sophia Stichting Wetenschappelijk onderzoek ; Sophia Stichting voor het zieke kind
Naar het ziekenhuis, Herma Vergouwe/Karen Bodenhausen 197
( ouders van nu)
Beter af, Jaarverslag van Erasmus MC- Sophia Kinderziekenhuis, 2003-2004
Het Zieke kind in goede handen, 100 jaar gezondheidszorg Wilhelmina Kinderziekenhuis ( Couveuse +verpl.) 1988
“Sophia onder dak” in kader fondsenwerving nieuwbouw, 1990 ( uitspaak Zr. Co en foto SKZ)
For the sake of Children , Thirty years Sophia Foundation for medical research,
1973-2003 ,Ko Hagoort: ( kleine foto SKZ, Gordelweg)
“Van meet af aan” Honderd jaar bouwe aan kindergeneeskunde in Groningen,
Triakel, Groningen 1992 (foto couveuse Jonxis)
Vijf eeuwen medisch onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg in Rotterdam;
Het Erasmus MC in historisch perspectief, M.J. van Lieburg 2003
(foto nieuwe SKZ)

