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Zoals elke medewerker van het laboratorium

krijqt hil elke morgen een zogeheten 'mainte-

nancelijst' uitgereikt waarop de werkzaamhe-

den van dre dag staan vermeld. Zijn werk ziet er

bijna elke dag anders uit. Het varieert van pak-

ketjes in ontvangst nemen of vta de koerier ver-

sturen voor de andere ziekenhuizen, tot materi-

alen op de juist plek neerzetten zodat de

laboranten hun werk kunnen doen. Maar ook
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het verzamelen van het chemisch afual hoort bij

ztln taak. Het moet goed geselecteerd en be-

schreven worden voordat het wordt afgevoerd.

Dat is secuur werk, want bepaalde chemische

stoffen mogen niet met elkaar in aanraking ko-

men. Dat geldt ook voor het verzamelen van de

restanten van producten die rn het laboratori-

um zijn onderzocht, zoals bloed, urine e,d. Het

maleriaal wordt verzameld in speciale antilek-

bakken. Dat onderdeel van zijn werk vindt hij

het minst plezierig, maar het moet wel gedaan

worden. Hij is ook verantwoordelijk voor het

schoonmaken en desrnfecteren van al het glas-

werk dat in het laboratonum wordt qebruikt

Hiervoor zijn speciale vaatwassers in gebruik

die zeer specifieke programma's kunnen uitvoe-

ren. Het verzamelen van gebruikt papier, met

name vertrouwelijke papreren, is een steeds te-

rugkerend onderdeel van ztjn taak.

David werkt nu drte laar op het laboratorium,

Daarvoor was hrj werkzaam bij de spoelkeuken

en het transport. Van die contacten heeft hij in

zijn huidige werk nog steeds profijt, Henk Bijl

heeft hem destrjds ingewerkt, Het werken in

teamverband, maar ook de afwlsseling vindt hij

plezierig aan ztin functie, Bovendien is hij in ze-

kere zin'eigen baas'.

ïoekomst
In september hoopt hij via een cursus zijn ken-

nis op chemisch vlak te vergroten. Dat komt de

kwaliteit van ziln werk ongetwijfeld ten goede

David is niet te beroerd om de handen uit de

mouwen te steken en ervoor te zorgen dat de

laboranten goed hun werk kunnen doen. Tege-

lijk stimuleert hij zijn collega's om zelf te doen

wat ze kunnen doen.
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