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OK’s dicht door chikungunya
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het Sint
Elisabeth
Hospitaal
(Sehos) ondervindt veel
problemen van chikungunya. Zo gingen vorige
week twee operatiekamers
(OK’s) dicht doordat er
gebrek aan personeel was.
Dat laat Sehos-woordvoerder Bob Harms weten.

‘Geen muggenprobleem op intensive care’
Het ziekenhuis is volgens
hem een reflectie van de samenleving en ook het ziekenhuis
kampt met een tekort aan personeel door chikungunya. Harms
geeft aan dat de situatie onder
controle is, maar dat het lastig is
om voldoende personeel te hebben.
Het Sehos heeft oproepkrachten en roeit met de riemen die
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het heeft, waardoor de aanwezige werknemers soms meer werk
op zich moeten nemen.
Harms geeft aan dat het Sehos zich ervan bewust is dat het
een gevaar vormt voor het personeel en de patiënten.
,,Voorzichtigheid is geboden.
Als je in een ziekenhuis ligt is je
immuniteit onder druk. Gelukkig hebben wij op de klinische

afdelingen, zoals de intensive care, airconditioning. Het zijn afgesloten ruimtes waar geen
muggenprobleem is. Voor de
patiënten is er muggenspray
met hierin deet aanwezig. Met
name op de begane grond en bij
de afdelingen aan de kant van
het Rifwater is er overlast van
muggen.”
Door de aanwezigheid van het

Rifwater is het volgens Harms
dweilen met de kraan open.
Harms geeft aan dat er continu
maatregelen tegen de muggen
worden genomen door het ziekenhuis.
Zo wordt het terrein zo
schoon mogelijk gehouden. Als
het geregend heeft, wordt volgens Harms het terrein nauwlettend gecheckt om op die manier
het aantal broeiplekken te kunnen minimaliseren.

Zoolights in Parke Tropikal

De kerstsfeer in Parke Tropikal is gisteravond verhoogd door het
ontsteken van de Zoolights. Het project wordt in samenwerking
met Aqualectra uitgevoerd. De Zoolights zijn tot 3 januari van donderdag tot en met zondag te zien tussen 19.00 en 22.00 uur, behalve op eerste kerstdag. Bekende artiesten zingen kerstliedjes. De
entree is vijf gulden.
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Soab onderzoekt mogelijke
onregelmatigheden MEO
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab)
verricht momenteel onderzoek
binnen het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO).
Dat bevestigt minister Stanley
Palm (PAIS) van Economische
Ontwikkeling desgevraagd. Het
onderzoek vindt op eigen initiatief van Palm plaats.
Volgens de Economieminister gaat Soab mogelijke onregelmatigheden binnen het ministerie onderzoeken. Palm be-

nadrukt hierbij dat hij geen aanwijzingen heeft dat er sprake is
van fraude of corruptie. ,,Wel
zijn er bepaalde dingen gebeurd
binnen mijn ministerie waar ik
geen verantwoording voor kan
afleggen. Als het parlement me
daarover vragen zou stellen, zou
ik die niet kunnen beantwoorden”, aldus Palm die niet meer
wil vertellen tot het onderzoek is
afgerond.
Naar verwachting zal het
onderzoek eind januari 2015 gereed zijn.
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