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Voorwoord 
 
 
 
 
 
 
 
Geschiedenis van het Juliana-Ziekenhuis 
De protestants-christelijke ziekeninrichting ‘Juliana Ziekenhuis’ heeft bestaan 
van 1891 tot 1987 en ontleende haar naam aan de toenmalige kroonprinses 
Juliana. De aanleiding hiervoor was een bezoek dat koningin Wilhelmina en 
haar dochter in mei 1927 aan het ziekenhuis brachten; voor deze tijd was de 
naam officieel ‘Gereformeerde Ziekenverpleging’. 
 De geschiedenis van het ziekenhuis gaat terug tot 1891, toen een commissie 
werd gevormd met het doel ‘te trachten enige dames te zoeken, die lust zouden 
hebben bij de kranken in de wijk eenige hulp te verleenen’. Belangrijke namen 
uit de pioniersperiode zijn de predikanten ds. N.A. de Gaay Fortman, ds. W.H. 
Gispen en de Amsterdamse bierbrouwer W. Hovy. De eerste verpleegsters 
waren afkomstig van het Hervormde Diaconessenhuis in Utrecht, die hun baan 
daar moesten opgeven omdat ze mee waren gegaan met de Doleantie (1886). 
Zij moesten dus omzien naar een nieuwe werkkring en vonden al snel emplooi 
bij hun gereformeerde geloofsgenoten in Amsterdam. Tegen een salaris van ¦ 
80,00 per jaar (plus bovenkleding) aanvaardden zij met ingang van 1 decem-
ber 1891 hun werk. Aanvankelijk konden deze verpleegsters zich slechts ‘wij-
den aan de verpleging der zieken aan huis’: ze gingen dus bij de mensen op 
bezoek om hen thuis te verzorgen. Spoedig echter deed zich ‘de behoefte voe-
len om ook patiënten buiten het gezin in een inrichting te doen verplegen’. Dit 
werd mogelijk gemaakt doordat Hovy een bovenhuis op Herengracht 192 voor 
dit doel ter beschikking stelde. 
 Op 18 mei 1893 vond de opening van dit geïmproviseerde ziekenhuis plaats, 
dat toen plaats bood aan slechts tien patiënten. Bij Koninklijk Besluit van 10 
maart 1893 was de Gereformeerde Vereniging voor Ziekenverpleging te Am-
sterdam officieel erkend; de leden van het voorlopig comité werden op de 
eerste ledenvergadering in het bestuur gekozen. De eerste voorzitter werd ds. 
N.A. de Gaay Fortman, directrice werd mevrouw J. Esser-Hovy en de arts 
P.N. de Vries nam belangeloos het directoraat op zich. Werkzaam waren toen 
verder zes verpleegsters en enkele leerlingen. 
 In 1895 werd het pand Herengracht 70 aangekocht voor ¦ 25.000 waarvoor 
een ‘echt’ ziekenhuis verrees dat plaats bood aan dertig bedden. Er kwam nu 
ook een operatiekamer en vanaf 1896 waren in dit ziekenhuis werkzaam: een 
huis-arts-directeur, een chirurg en een gynaecoloog, die allen hun werk belan-
geloos verrichtten. In dezelfde tijd werd een overeenkomst met de gemeente 
Amsterdam gesloten, die inhield dat het ziekenhuis voor de verpleging van 
‘gemeentepatiënten’ (die anders in de gasthuizen kosteloos verpleegd zouden 
worden) een bedrag van tachtig cent per patiënt vergoed kreeg. De Vereniging 
stond in deze jaren in ‘nauwe binding’ met de Gereformeerde Kerken A (af-
komstig uit de Afscheiding van 1834) en de Gereformeerde Kerken B (voort-
gekomen uit de Doleantie van 1886). Bij elke bestuursvergadering was een 
Commissie van Toezicht aanwezig, die aangewezen werd door de kerkeraden. 
Tegenover deze ideële binding stond slechts een geringe materiële vergoeding: 
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de bedragen die de diaconieën voor hun patiënten over hadden, waren bij lan-
ge na niet voldoende. 
 De vroegste geschiedenis wordt dan ook gekenmerkt door permanente geld-
zorgen; slechts door legaten en giften kon het werk doorgang vinden. Het 
sterftecijfer was in 1896 erg hoog: van de 152 patiënten stierven er dertig. De 
secretaris verzuchtte: ‘dat het hoge sterftecijfer toe te schrijven is aan het groot 
aantal patiënten, lijdende aan incurabele ziekten, waarvan velen in verpleging 
waren gebleven aangezien ze geen thuiskomen hadden of buiten de verpleging 
geen goede verzorging hadden’. 
 De situatie was verre van ideaal en het tot ziekenhuis omgebouwde woon-
huis leverde tal van bezwaren op. Ook was de capaciteit van dertig bedden nog 
steeds te klein. De enige mogelijkheid om de problemen op te lossen was de 
bouw van een nieuw ziekenhuis. Architect Tjeerd Kuipers kreeg opdracht om 
plannen te maken voor een ziekenhuis van ongeveer zestig bedden; in de jaar-
vergadering van 4 juni 1902 werd het besluit tot bouw genomen en werd te-
vens bepaald dat het ¦ 97.385 mocht kosten. 
 Op 6 september 1904 werd het nieuwe ziekenhuis geopend. Het stond in 
Amsterdam-west, op de hoek van de Ter Haarstraat en de Bilderdijkkade. 
Weer bleek al snel de behuizing aan de krappe kant en niet lang na de opening 
werden maatregelen genomen, die er toe leidden dat al in 1905 negentig pati-
enten verpleegd konden worden. 
 De salarissen waren nog steeds erg laag en onder andere de naaikransen 
zorgden voor een belangrijke bijdrage ter leniging van de financiële nood. In 
het jaarverslag van 1906 wordt geklaagd over de lift, die nog door handkracht 
moet worden bediend. Pas in 1909 zet men de financiële bezwaren opzij en 
wordt elektriciteit aangelegd, waardoor de liftproblemen zijn opgelost en elek-
trische verlichting verschijnt. Na een blikseminslag werd in hetzelfde jaar 
besloten tot de plaatsing van een bliksemafleider. 
 De oorlogsjaren 1914-1918 waren moeilijke jaren vanwege de distributie en 
hoge prijzen. In 1916 moesten alle patiënten en het personeel in quarantaine 
omdat iemand aan pokken leed. In april 1919 neemt het bestuur der GVZ een 
‘verheugend’ besluit: vanaf nu is het de zusters toegestaan om te fietsen. Uit 
dit opmerkelijke besluit blijkt wel dat er een behoorlijk streng regime in het 
ziekenhuis heerste; dit hing samen met de doelstellingen die de GVZ voor 
ogen stond. 
 Als doelstelling van een christelijk c.q. gereformeerd ziekenhuis werd ge-
zien: 
 
 1. De opleiding van gereformeerde ziekenverpleegsters, die ‘in staat 

zouden zijn hun werk ten bate van zieken en lijdenden te verrichten’. 
Naast de medische vakken vormden de theologische vakken een be-
langrijk onderdeel. 

 2. Het geven van gelegenheid aan gereformeerden ‘in hun eigen ver-
trouwde milieu verpleegd te worden’. 

 
In latere jaren veranderde deze doelstelling in ‘het leveren van een bijdrage 
aan de gezondheidszorg van de gehele Amsterdamse bevolking vanuit een 
bijbelse geloofsvisie’. Vooral na 1945 kreeg het Juliana Ziekenhuis steeds 
meer de functie van buurtziekenhuis. 
 In 1922 vond een grootscheepse verbouwing plaats: het ziekenhuis werd 
uitgebreid met de (zeer noodzakelijke) röntgenafdeling. In verband met chro-
nisch plaatsgebrek werden plannen gesmeed voor een nieuwe vergroting, maar 
door de mobilisatie konden die niet worden uitgevoerd. 
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De oorlogsjaren waren moeilijker voor het Juliana Ziekenhuis dan de jaren 
1914-1918, omdat Nederland nu zelf ook oorlogsterrein c.q. bezettingsgebied 
was geworden. Het ziekenhuis werd echter niet door de bezetter gevorderd en 
kon daardoor onder eigen leiding doorwerken. Het was vanwege de rantsoene-
ring behoorlijk behelpen, maar de illegaliteit zorgde voor extra levensmidde-
len. Tijdens de oorlog moest het ziekenhuis van naam veranderen, omdat het 
verboden was een inrichting de naam te laten dragen van een nog in leven 
zijnd lid van het vorstenhuis; om toch in de Oranje-lijn te blijven heette het in 
die dagen ‘Juliana van Stolberg Ziekenhuis’. 
 
 Na de oorlog veranderde er veel. De ontwikkeling van wetenschap en tech-
niek verliep erg snel en ging aan het Juliana Ziekenhuis ook niet ongemerkt 
voorbij. Van grote invloed op de modernisering was ook het zogenaamde Zie-
kenfondsbesluit: ongeveer 85 % van de bevolking was hierdoor verzekerd en 
voor hen werd door de ziekenfondsen vanaf nu de werkelijke kostprijs ver-
goed. Het verschijnsel van de ‘gemeentepatiënt’ behoorde hierdoor tot het 
verleden. 
 Inmiddels was de ziekenhuis-capaciteit al gestegen tot 200 bedden, met als 
gevolg dat de druk op de bestaande operatiekamer en röntgenafdeling toenam. 
In 1953 werd besloten tot een grote uitbreiding c.q. verbouwing, die duurde tot 
1966. Er kwamen nieuwe specialismen, als cardiologie, anesthesie, klinische 
chemie en ook fysiotherapie en farmacie deden hun intrede. 
 In 1961 verliet de honderdduizendste patiënt het ziekenhuis. Twee jaar later 
werd het besluit genomen over te gaan tot de bouw van een geheel nieuw zie-
kenhuis, dat in Amsterdam Zuidoost zou moeten komen en een capaciteit van 
ruim 300 bedden zou moeten hebben. De plannen werden echter drastisch 
gewijzigd toen het Juliana Ziekenhuis samen met de Lutherse Diaconessenin-
richting in 1970 de Stichting Christelijke Ziekenverpleging oprichtte. Er werd 
gestreefd naar een gezamenlijke nieuwbouw, met als plaats van vestiging de 
Venserpolder in Diemen en met een gepland aantal bedden van 330. 
 Ook deze poging strandde echter, nu vanwege de door het ministerie afge-
kondigde landelijke bouwstop. Op initiatief van de Gemeente Amsterdam 
kwam vervolgens contact tot stand tussen de SCZ en het ziekenhuis Amster-
dam Noord (ZAN). In dit gedeelte van de stad was, vanwege de ziekenhuissi-
tuatie aldaar, plaats voor een groot nieuw ziekenhuis. Maar aangezien er geen 
uitbreiding op het bestaande ziekenhuisterrein plaats kon vinden, werden 
plannen ontvouwd voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in Banne Buik-
sloot. Goedkeuring van het ministerie werd verkregen omdat het plan ‘paste in 
het streven om onder gelijktijdige reductie van de ziekenhuiscapaciteit tot een 
geleidelijke herstructurering van de Amsterdamse ziekenhuissituatie te gera-
ken’. Op 15 oktober 1979 werd de Stichting Gezondheidszorg Amsterdam 
(SGA) opgericht, waarvan het ziekenhuis zou uitgaan. 
 De eerste paal van het nieuwe gebouw werd geslagen op 13 september 1984 
en op 3 januari 1986 werd de overheveling van de klinische activiteiten van 
het Juliana Ziekenhuis naar het nieuwe ziekenhuis voltooid. In mei 1987 werd 
het nieuwe ziekenhuis in gebruik genomen en kwam aan bijna honderd jaar 
Gereformeerde Ziekenverpleging een einde. 
 
Over het archief 
Het archief bestaat uit vijf delen: 
 
 A. Gereformeerde vereniging voor ziekenverpleging (GVZ) 
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 B. Stichting pensioenfonds van de GVZ (opgericht 1930) 
 C. Juliana ziekenhuis 
 D. Stichting Christelijke Ziekenverpleging (SCZ) 
 E. Stichting Gezondheidszorg Amsterdam (SGA) 
 
De opbouw van de plaatsingslijst van het archief is gedetailleerd uitgewerkt 
terug te vinden in de inhoudsopgave, die aan de lijst vooraf gaat. 
 Wat de wijze van inventarisatie betreft valt het volgende op te merken. De 
delen A. en C., respectievelijk de stukken van het GVZ en de stukken van het 
Juliana Ziekenhuis, lopen voor het grootste gedeelte in elkaar over waarbij het 
GVZ vooral oude stukken bevat en het Juliana Ziekenhuis de meer recente. 
Anderzijds overlappen deel A. en C. elkaar ook voor een klein gedeelte. Zo 
lopen de notulen van de bestuursvergaderingen van de GVZ van 1902 tot 1970 
en beginnen de notulen van de bestuursvergaderingen van het Juliana Zieken-
huis in 1965 en eindigen ze in 1985; het betreft uiteraard dezelfde notulen. 
Ook bij de rubriek ‘correspondentie’ en ‘stukken van financiële aard’ doet zich 
hetzelfde feit voor. 
 In het algemeen kan gezegd worden dat de stukken van het GVZ materiaal 
omvat betreffende zogenaamde verenigingszaken, terwijl de meeste stukken 
aangaande de bedrijfsvoering van het ziekenhuis in het gedeelte C. zijn opge-
nomen. Dit kan wellicht verwarrend werken, maar heeft te maken met de ei-
genaardigheid van het archief. Het GVZ is een vereniging, met leden en een 
bestuur, en exploiteert een ziekenhuis. In de loop der jaren is het ziekenhuis 
uitgegroeid tot een grote organisatie en is de Vereniging zelf steeds meer op de 
achtergrond gekomen. 
 Voor gevallen waarin toch nog twijfel bestaat, is aan te bevelen zowel in het 
gedeelte A. als C. te zoeken. Binnen de rubrieken is de volgorde chronolo-
gisch. 
 
December 1988, Paul Eisner en Nico Verbeek. 
 
Naschrift 
 Het archief van de Gereformeerde Ziekenverpleging ‘Het Juliana ziekenhuis’ 
werd door medewerkers van het Historisch Documentatiecentrum voor het 
Nederlands Protestantisme (1800-heden) in augustus 1985 van de Ter Haar-
straat overgebracht naar het Centrum. Aan de plaatsingslijst werd achtereen-
volgens gewerkt door de verkeersdeskundige ing. P.E. Eisner (1986-1987) en 
de historicus drs. N.H.W. Verbeek (1978-1988) die beiden als erkend gewe-
tensbezwaarde militaire dienst hun vervangende dienstplicht op het Centrum 
vervulden. 
 De tekst van de plaatsingslijst werd ingetikt in WordStar op de eerste com-
puter van het Centrum, een Holborn System 6100, een onder Cp/M werkende 
micro-computer uit 1985. In 1988 kreeg het Centrum de beschikking over 
Ms/Dos apparatuur en werd de tekst geconverteerd. Het overgrote deel van de 
conversie is gelukt maar er is een aantal woorden (zinsdelen?) weggevallen of 
vervormd. Deze zijn als volgt weergegeven: [...] in de plaatsingslijst. 
 
Juni 1995 / J.F. Seijlhouwer 
 
In 2013 werd een doos jaarverslagen en statuten (1981-1985) aan de collectie 
toegevoegd. 
In 2016 werd een omslag stukken, voorzien van het kenmerk ‘vertrouwelijk’ 
verwijderd uit de bij het archief aangelegde administratie en aan het archief 
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toegevoegd. De omslag is toegevoegd aan de rubriek Bestuur en is gesloten tot 
2020 (in doos 160). Tegelijkertijd werden 8 dozen met algemene krantenknip-
sels verwijderd, een doos met enkele gedenkboeken over Amsterdamse zie-
kenhuizen en twee dozen met ongeldig gemaakte obligaties. 
Het archief, beschreven in deze inventaris bedraagt nu 151 dozen (genummerd 
1-150 en doos nr. 160). 
 
J.F. Seijlhouwer 
Februari 2016 
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Inventaris 
 
 
 
 
 
 
A. GEREFORMEERDE VERENIGING VOOR ZIEKENVERPLEGING 
(GVZ) 
 
 
 
 
 
Stukken van algemene aard 
 
Notulen 
 Bestuursvergaderingen 
1-7 Notulenboek van de Gereformeerde Vereeniging voor Zieken-

verpleging te Amsterdam, 1902-1970 
 7 delen 
  
  1. 1902-1907  
  2. 1907-1915 
  3. 1916-1925 
  4. 1926-1929 

5. 1930-1935 
6. 1935-1955 
7. 1955-1970 

 
 Algemene ledenvergaderingen 
8 Notulen van de 80e en 81e algemene ledenvergaderingen van de 

GVZ en uitnodiging voor de 81e algemene ledenvergadering, 
1974-1975  

 1 omslag 
 
9 Notulenboek met notulen van algemene vergaderingen der GVZ; 

met lijstje van aftredende bestuursleden en presentielijsten, 1903-
1976  

 1 deel 
 
10 Notulen van en vergaderstukken bij de 82e algemene ledenver-

gadering van de GVZ, 1976  
 1 omslag 
 
11 Agenda, concept-verslag van de algemene vergadering van de 

GVZ 1982 en agenda voor de vergadering van 1983, 1982-1983  
 1 omslag 
 
12 Notulen van de extra ledenvergadering van de GVZ 1982 en 

notulen van de 88e en 89e ledenvergadering, 1980-1982 
 
13 Uitnodigingen, agenda’s en notulen van de algemene ledenver-

gaderingen van 1972, 1973, 1975 t/m 1981  
 1 omslag 
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14 Uitnodigingen, brieven van leden en presentielijsten, betreffende 
de ledenvergadering der GVZ van 28-10-1927  

 1 omslag 
 
 Ingekomen stukken 
15 Testament en nalatenschap van mejuffrouw Antonia de Roever, 

1922-1926 
 1 omslag 
 
16 Stukken betreffende testament, begrafenis en nalatenschap van 

Anna Aletta Christiaansen, 1903-1906  
 1 omslag 
 
17 Afschrift van het testament van mevr. Catharina Tjakkes en van 

het testament van de heer Jacobus Dekkers, 1913-1918  
 3 stukken 
 
18 Uittreksels uit het kadaster van de gemeente Amsterdam en be-

wijs van niet bestaande hypothecaire inschrijvingen, betreffende 
perceel sectie Q nr. 4874 der gemeente Amsterdam, op de hoek 
Ter Haarstraat en Bilderdijkkade, 1903  

 3 stukken 
 
19 Artikel over erfpacht van panden aan de Nassaukade en de Bil-

derdijkstraat in Algemeen Handelsblad, 10-12-1927  
 1 stuk 
 
 
 
Stukken van bijzondere aard 
 
Orgaan 
 
 Oprichting  
20 Notulen van de oprichtingsvergadering van de Gereformeerde 

Vereenigingvoor Ziekenverpleging te Amsterdam, 23-10-1891  
 1 stuk 
 
 Statuten, huishoudelijk reglement  
21 Statuten, huishoudelijk reglement, instructies, pensioenregeling, 

tarieven van de GVZ, 1921-1930  
 4 delen 
 
22 Statuten en huishoudelijk reglement van de GVZ, 1915-1955  
 1 deel 
 
23 Statuten der GVZ te Amsterdam, zoals goedgekeurd bij Konink-

lijk Besluit d.d. 13-4-1955 
 1 stuk 
 
24 Nederlandsche Staatscourant nr. 79, met daarin de goedkeuring 

bij koninklijk besluit d.d 3 februari 1896 nr. 8, betreffende een 
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wijziging in artikel 1 van de statuten van de GVZ; met begelei-
dend briefje van W. Kuyper aan W.H. van Schaick, 1896  

 3 stukken 
 
25 Statuten en huishoudelijk reglement der GVZ, 1902-1982  
 1 omslag 
 
 
Bestuur 
 
 Benoemingen en mutaties 
26 Stukken betreffende mutaties en benoemingen in het bestuur van 

de GVZ, 1923-1946  
 1 omslag 
 
 Ledenadministratie 
27 Correspondentie inzake opzegging door leden van het lidmaat-

schap van de GVZ en inschrijving van nieuwe leden, 1923-1930  
 1 omslag 
 
28 Correspondentie bestuur betreffende lidmaatschap, 1982  
 1 omslag 
 
29 Correspondentie bestuur GVZ en M. Boon, betreffende opzeggen 

lidmaatschap, 1983  
 2 stukken 
 
 Correspondentie 
30-32 Brieven gericht aan het bestuur van de GVZ, 1892-1903 
 3 omslagen 
  30 1892-1895 
  31 1896-1898 
  32 1899-1903 
 
33 Correspondentie van het bestuur der GVZ, 1902-1935  
 1 omslag 
 
34 Brievenboek met afschriften van uitgegane brieven van het be-

stuur van de GVZ, 1904-1906  
 1 deel 
 
35 Correspondentie met het gemeentebestuur van Amsterdam, be-

treffende verpleeggeld voor gemeentepatiënten, 1905-1925  
 1 omslag 
 
 
36 Brievenboek met afschriften van uitgegane brieven van het be-

stuur van de GVZ, 1906-1909  
 1 deel 
 
37 Briefwisseling betreffende aankopen, installaties, nieuwbouw ca. 

1930, 1906-1939  
 1 omslag 
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38 Briefwisseling betreffende aanstellingen, ontslagen en pensione-
ringen, 1906-1940  

 1 omslag 
 
39 Overeenkomsten en financiële regelingen met GG&GD en B&W 

van Amsterdam, 1907-1938  
 1 omslag 
 
40 Correspondentie van het bestuur der GVZ betreffende opleidin-

gen, 1908-1931  
 1 omslag 
 
41 Brievenboek met afschriften van uitgegane brieven van het be-

stuur van de GVZ, 1909-1911  
 1 deel 
 
42 Correspondentie betreffende arbeidsvoorwaarden, 1910-1937 
 1 omslag 
 
43 Correspondentie met en circulaires van ziekenhuisorganisaties en 

overheidsinstanties, incl. instanties van de bezettende macht, 
1939-1945 [Oorlog 1940-1945]  

 1 omslag 
 
44 Brieven van het stafbestuur van het Juliana Ziekenhuis aan mr. 

W. Konijnenbelt, secretaris van het bestuur van de GVZ, betref-
fende het verkrijgen van goedkeuring van overheidswege voor de 
bouw van een nieuw ziekenhuis in de Bijlmermeer, 1967-1968  

 1 omslag 
 
45-48 Correspondentie (alfabetisch gerangschikt) van de GVZ, secreta-

ris Konijnenbelt, 1968-1972 
 4 omslagen 
  45 (At/mH) 
  46 (It/mR) 
  47 (St/mZ) 
  48 1971-1972 
 
49 Brief van M. van Vulpen aan de bestuursleden van de GVZ, be-

treffende het pensioen van oud-directrice P.S. Verhave, 1975  
 1 stuk 
 
 
 Leningen 
50 Geldlening met hypotheek op het pand Herengracht 70 te Am-

sterdam,van de Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland 
aan de GVZ, 1893-1896 

 1 omslag 
 
51 Geldleningen door de GVZ door middel van uitgifte van obliga-

ties 1903-1937 
 1 omslag 
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52 Stukken en correspondentie betreffende leningen en uitgifte van 
obligaties door de GVZ, 1922-1941  

 1 omslag 
 
53 Correspondentie betreffende hypotheken, 1926-1933  
 1 omslag 
 
54 Stukken betreffende obligatie van de heer J. Vosgezang, expedi-

teur, met hypothecaire zekerheidsstelling, 1927-1928  
 3 stukken 
 
55 Stukken betreffende geldlening van de GVZ aan S. Hamburg, 

fruithandelaar te Amsterdam, onder hypothecair verband van het 
perceel Ceintuurbaan 234 te Amsterdam, 1927-1964  

 1 omslag 
 
56 Acte van geldlening van de GVZ bij ‘Stichting 40-45’ en corres-

pondentie GVZ met com. in effecten, betreffende geldlening, 
1953 

 1 envelop 
 
57 Stukkenverklaringen (obligaties à 100,-) van de Raad voor het 

Rechtsherstel, afdeling Effectenregistratie, 1953-1956  
 1 envelop 
 
 
Stukken van financiële aard 
 
 Begroting 
58 Begroting 1941 van de GVZ, Juliana Ziekenhuis, 1941  
 1 omslag 
 
59 Begroting 1973  
 1 stuk 
 
 Rekening 
60-66 Rapporten van accountant M.M.Stenenga aan de 

GVZ,betreffende de controle van de administratie van de GVZ, 
1945-1950 

 2 delen en 5 omslagen 
  
  60 1944 
  61 1945 
  62 1946 
  63 1947 

64 1948 
65 1949 
66 1950 

 
67-68 Rapporten van accountantskantoor Wolfrat, Entrop en Van Na-

men te Amsterdam aan de GVZ, betreffende de jaarrekening, 
1968-1969 

 2 delen 
  67 1968 
  68 1969 
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69-70 Rapporten van accountants Pelser, Hamelberg, Van Til & Co aan 
de GVZ, betreffende de jaarrekening 1971-1972 

 2 delen 
  69 1971 
  70 1972 
 
71-72 aarrekeningen van de GVZ 1974-1982  
 5 banden 
 
73 Concept-balans over 1941 van de administrateur aan de GVZ  
 1 omslag 
 
74 Balansen, rapporten van controle door accountants, 1937-1949 
 1 omslag 
 
75 Exploitatie-overzicht JZ, met toelichting  
 3 stukken 
 
76 Balansboek van de GVZ, met verlies- en winstrekeningen, 1893-

1968 
 1 deel 
 
 Boekhouding 
77 Kasboek van de GVZ, 1891-1893  
 1 deel 
 
 Andere stukken van financiële aard 
78 Correspondentie van het bestuur der GVZ met mej. A.C. van der 

Maat betreffende betaling van rente over de giften van A.C. van 
der Maat aan de GVZ, 1915  

 1 omslag 
 
79 Correspondentie en andere stukken betreffende de afhandeling 

van ontvangst van aan de GVZ nagelaten gelden, 1918-1953  
 1 omslag 
 
80 Correspondentie en andere stukken betreffende belastingen, 

1924-1941 
 1 omslag 
 
81 Stukken betreffende verzekeringen, door de GVZ afgesloten bij 

Centraal Beheer en Rijksverzekeringsbank, 1927-1928  
 1 omslag 
 
82 Afschrift van het rapport van accountant M.M. Stegenga aan de 

GVZ, betreffende de liquiditeit van de GVZ per 31-12-1945 en 
een overzicht omtrent het verloop der liquiditeit ivm. besprekin-
gen over tariefsverhogingen, 1947  

 1 omslag 
 
83 Specificaties verpleegdagen, personeelskosten, inkomsten, uitga-

ven, bezit en schulden van de GVZ, 1951-1960  
 1 deel 
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 Jaarverslagen 
84-91 Jaarverslagen 1893-1975 
 22 delen en 1 omslag 
  
  84 1893-1896 
  85 1897-1917 
  86 1918-1930 
  87 1931-1945 

88 1946-1966 
89 1924, 1933-1939 
90 1965-1968 
91 1969-1975 

 
92  Duplikaten van jaarverslagen, 1897-1973  
 67 delen 1 omslag 
 
93 Jaarverslag van het JZ over het jaar 1976-1979  
 4 delen 
 
94 Jaarverslag, waarin opgenomen het sociaal jaarverslag, 1980, 

1981  
 2 delen 
 
95 Jaarverslag JZ, waarin opgenomen het sociaal jaarverslag, 1982 
 1 deel 
 
96 Jaarverslag JZ, waarin opgenomen het sociaal jaarverslag, 1984 
 1 deel 
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B. STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE GVZ 
 
 
 
 
 
 
 (Bestuurs)vergaderingen 
97 Notulen van de bestuursvergaderingen van de Stichting Pensi-

oenfonds van de GVZ, met bijbehorende stukken, 1955-1976  
 1 omslag 
 
98 Notulen van de vergaderingen van de Pensioenraad, met bijbeho-

rende stukken, 1930-1975  
 1 omslag 
 
99 Notulen van de vergadering van de Pensioenraad van 1-11-1973, 

met stukken betreffende wijziging erfpachtsbepalingen van de 
gemeente Amsterdam, 1973  

 1 omslag 
 
 
STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD 
 
Orgaan 
 
 Oprichting 
100 Stichtingsakte, reglement en wijzigingen in het reglement van de 

Stichting Pensioenfonds der GVZ, met afschriften van corres-
pondentie betreffende de wijzigingen in het reglement, 1930-
1963 

 1 omslag 
 
101 Correspondentie van de Pensioenraad betreffende wijzigingen in 

het reglement van de Stichting Pensioenfonds der GVZ, 1954-
1962 

 1 omslag 
 
102 Correspondentie betreffende het Pensioenfonds, inzake wijziging 

statuten, aanvraag om goedkeuring statuten  
 1 omslag 
 
 Correspondentie 
103 Correspondentie van de Pensioenraad en rapport van actuarieel 

adviesbureau ir. J.N. Smit en drs. H.H.J. Bunschoten inzake de 
problematiek van verzekeren: bij de Stichting Pensioenfonds der 
GVZ zelf of bij het Pensioenfonds Volksgezondheid en Maat-
schappelijk Werk, 1952-1956 

 1 omslag 
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104 Stukken betreffende de exploitatie, reglement en voorstel inzake 
overbrenging van te pensioneren personene naar andere pensi-
oen-fondsen, 1955-1962 

 1 omslag 
 
 
Stukken van financiële aard 
 
 Begroting 
105 Stukken betreffende verwacht resultaat 1971, 1972 en 1973 als-

mede de begrotingen 1973 en 1974  
 3 stukken 
 
106 Stuk betreffende begrotingen 1975 en 1976  
 1 stuk 
 
 Rekening 
107-123 Rapporten van accountant M.M. Stegenga aan het bestuur van de 

Stichting Pensioenfonds van de GVZ, betreffende de controle 
van de administratie van het Pensioenfonds, 1934-1950 

 17 delen en 1 omslag 
  
  107. 1934 
  108. 1935 
  109. 1936 
  110. 1937 
  111. 1938 
  112. 1939 
  113. 1940 
  114. 1941 
  115. 1942 

116. 1943 
117. 1944 
118. 1945 
119. 1946 
120. 1947 
121. 1948 
122. 1949 
123. 1950 

 
123-126 Rapporten inzake de controle van de boekhouding en de jaarre-

keningen van de Stichting Pensioenfonds der GVZ, door accoun-
tants Dijker, De Leede & Co., 1951-1954 

 4 delen 
  123. 1951 
  124. 19521 
  125. 1953 
  126. 1954 
 
127-130 Rapporten inzake de controle van de jaarrekeningen van de Stich-

ting Pensioenfonds van de GVZ, door accountants Dijker, Leede 
en Co., 1955-1959 

 7 delen 
  127. 1955 
  128. 1956 
  129. 1957 
  130. 1959 
 
131-133 Rapporten inzake de balansen der Stichting Pensioenfonds van de 

GVZ, van accountantskantoor Wolfrat, Entrop & Van Namen, 
1961-1963 
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 3 delen 
  131. 1961 
  132. 1962 
  133. 1963 
 
134-140 Rapporten inzake de jaarrekeningen der Stichting Pensioenfonds 

van de GVZ, van accountantskantoor Wolfrat, Entrop & Van 
Namen, 1964-1970 

 9 delen 
  
  134. 1964 
  135. 1965 
  136. 1966 
  137. 1967 

138. 1968 
139. 1969 
140. 1970 

 
141-145 Rapporten aan de Stichting Pensioenfonds van de GVZ betref-

fende de jaarrekeningen van accountants Pelser, Hamelberg, Van 
Til & Co., 1971-1975 

 5 delen 
  
  141. 1971 
  142. 1972 
  143. 1973 

144. 1974 
145. 1975 

 
146 Stukken betreffende uitkeringen 1971, 1972 en 1973 [...] 
 
147 Overzicht uitkeringen sinds 1-1-1971 en financieel overzicht over 

een deel van 1972 [...] 
 
148 Balans, 1974  
 1 stuk 
 
149 Balans, 1974, een financieel overzicht per augustus 1975 en een 

overzicht van de uitkeringen op basis van pensioenbedragen 
 1 omslag 
 
150 Overzichten van financiële aard  
 1 omslag 
 
 
 Boekhouding 
151 Kasboek van de Stichting Pensioenfonds van de GVZ, 1931-

1941 
 1 deel 
 
152 Grootboek van de Stichting Pensioenfonds van de GVZ, 1941-

1946 
 1 deel 
 
Taakuitvoering 
 
153 Stukken van de Pensioenfondscommissie, 1955-1957  
 1 omslag 
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154 Deelnemersbewijzen/verzekeringspolissen, 1959-1963  
 1 omslag 
 
155 Stukken betreffende verzekeringen of leningen, 1936-1964 
 1 pak 
 
156 Eerste uitgave van de samenvatting van en toelichting op het 

pensioenreglement voor verpleeginrichtingen, verplichtgesteld 
per1-1-1970, van het Pensioenfonds voor de gezondheid, geeste-
lijke en maatschappelijke belangen  

 1 deel 
 
 



 22 

C. JULIANA ZIEKENHUIS 
 
 
 
 
 
 
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 
 Bestuursvergaderingen 
157-177 Notulen van de bestuursvergadering van het Juliana Ziekenhuis, 

met bijlagen, 1965-1985 
 22 omslagen 
  
  157. 1965 
  158. 1966 
  159. 1967 
  160. 1968 
  161. 1969 
  162. 1970 
  163. 1971 
  164. 1972 
  165. 1973 
  166. 1974 
  167. 1975 

168. 1976 
169. 1977 
170. 1978 
171. 1979 
172. 1980 
173. 1981 
174. 1982 
175. 1983 
176. 1984 
177. 1985 

 
Ingekomen stukken 
 
 Stichting Opleiding voor Amsterdamse Ziekenhuizen, 
178 Notulen en verslagen van besprekingen en vergaderingen van de 

SOvAZ, 1967-1975  
 1 omslag 
 
179 Tekst weggevallen bij conversie, 1969-1975  
 1 omslag 
 
180 Concept-oprichtingsakte en correspondentie betreffende de 

school van de Stichting Verenigde Ziekenhuis Opleidingen, 1970  
 1 omslag 
 
181 Correspondentie en andere stukken van de SOvAZ, 1970-1975 
 1 omslag 
 
182 Correspondentie van de SOvAZ met de NMB, betreffende een 

bankkrediet, 1971-1972 
 1 omslag 
 
183 Correspondentie van het bestuur van de SOvAZ met de deelne-

mende ziekenhuizen, 1971-1975  
 1 omslag 
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184 Stukken betreffende begrotingen en exploitatierekeningen van de 
SOvAZ, 1971-1975  

 1 omslag 
 
185 Jaarverslag en jaarrekening van de SOvAZ over het jaar 1971 
 2 delen 
 
186 Jaarverslag en jaarrekening van de SOvAZ over het jaar 1972 
 2 delen 
 
187 Jaarverslag van de SOvAZ over het jaar 1973  
 1 deel 
 
188 Jaarverslag van de SOvAZ over het jaar 1975  
 1 deel 
 
189 Verslagen van vergaderingen van het curatorium van de SOvAZ, 

1972-1976 
 1 omslag 
 
 Stichting Samenwerkende Amsterdamse Ziekenhuizen 
190 Stukken van de SSAZ betreffende oprichting, stichtingsakte, de 

samenwerking als zodanig van Amsterdamse ziekenhuizen en de 
ziekenhuissituatie in Amsterdam, 1962-1967  

 1 omslag 
 
191 Rapport ‘Aspecten van de interne public relations van het moder-

ne ziekenhuis’, door J.Mastenbroek, adviseur van de voorlich-
tings-commissie Amsterdamse Ziekenhuizen, 1965  

 1 deel 
 
192 Discussiestuk voor een SSAZ-studiedag, met namenlijsten van de 

drie deelnemende discussiegroepen, 1968  
 1 deel 
 
193 Corrrespondentie en overeenkomsten van de SSAZ met wasserij 

‘Hoek en Vaart N.V.’, betreffende wassen en repareren van kle-
ding en linnengoed, 1970-1971  

 1 omslag 
 
194 Correspondentie van de SSAZ en staatssecretaris J. Hendriks van 

Volksgezondheid & Milieuhygiene, betreffende de ziekenhuissi-
tuatie in Amsterdam, met name de voorgenomen vermindering 
van 2300 bedden in de Amsterdamse regio, 1976  

 1 omslag 
 
 Contactcommissie der Amsterdamsche Ziekenhuizen 
195 Notulen van vergaderingen van de Contactcommissie der Am-

sterdamsche Ziekenhuizen en notulen van vergaderingen van le-
den van deze Contact-commissie met de wethouder voor Open-
bare Gezondheid en het Ziekenhuis-wezen van Amsterdam, met 
bijbehorende stukken, 1946-1950 

 1 omslag 
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 College voor Ziekenhuisvoorzieningen 
196 Verslagen van vergaderingen van het College voor Ziekenhuis-

voorzieningen en coorspondentie betreffende de ziekenhuissitua-
tie in Amsterdam, 1975-1976  

 1 omslag 
 
197 Concept en definitieve versie van het rapport onderzoek zieken-

huissituatie Amsterdam van het College van Ziekehuisvoorzie-
ningen, 1975-1976  

 2 delen 
 
198 Rapport ziekenhuissituatie, enquetes, tekst van de Wet Zieken-

huisvoorzieningen, 1975-1982  
 1 omslag 
 
199 Ontwerp-advies ziekenhuissituatie Amsterdam van het College 

voor Ziekenhuisvoorzieningen, 1976  
 1 deel 
 
200 Rapport onderzoek ziekenhuissituatie Amsterdam van het Colle-

ge voor Ziekenhuisvoorzieningen, 1976  
 1 deel 
 
 Geneeskundige Vereniging tot bevordering van het Zieken-

huiswezen 
201 Het Ziekenhuiswezen, 43e jaargang, 1970  
 3 delen 
 
202 Statuten, huishoudelijk reglement, notulen van vergaderingen, 

ledenlijsten en exploitatierekeningen van de Geneeskundige Ver-
eniging tot bevordering van het Ziekenhuiswezen, 1973-1975 

 1 omslag 
 
203 Verslagen van vergaderingen, begroting en contributieberekening 

van de Geneeskundige Vereniging tot bevordering van het Zie-
kenhuiswezen, 1975-1976  

 1 omslag 
 
204 Stukken betreffende salariëring geneeskundig-directeur, oplei-

dingen en mutaties in het ledenbestand van de Geneeskundige 
Vereniging tot bevordering van het Ziekenhuiswezen, 1976-1977  

 1 omslag 
 
 Stichting Interkerkelijk Protestants Ziekenhuisbureau 
205 Vierde jaarverslag van het IPZ, 1950  
 1 stuk 
 
206 Verslag van de algemene vergadering van bestuurs- en directie-

leden van protestants-christelijke ziekeninrichtingen, 1950  
 1 deel 
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207 Rapport ‘Het moet thans maar eens uit zijn’, antwoord aan de 
directie-secretaris van de IPZ, mr. L.C Wesseldijk op de circu-
laire van januari 1953 

 1 deel 
 
208-209 Notulen van bestuursvergaderingen van het IPZ, 1961-1966 
 2 omslagen 
 
210 Notulen van bestuursvergaderingen van het IPZ, inclusief notulen 

van de vergaderingen ter liquidatie van het IPZ (14-12-1973), 
1967-1974 

 1 omslag 
 
211 Afschrift van een kort overzicht, gezonden aan ds J Hagen, secre-

taris van de Gereformeerde Bond van Verenigingen en Stichtin-
gen van Barmhartigheid in Nederland, betreffende de gang van 
zaken bij het IPZ in het jaar 1966, 1-6-1967  

 1 stuk 
 
212 Jaarverslag, 1969 
 1 deel 
 
213 IPZ, orgaan van het IPZ, 18e jaargang nr 12 (laatste nummer), 

december 1970  
 1 deel 
 
214 Rapport betreffende de controle van de administratie over het jaar 

1970 van de Stichting IPZ, door het Advies- en Verificatiebureau 
te Utrecht, 1971  

 1 deel 
 
215 Stukken betreffende de financiën van het IPZ, het predikaat ‘pro-

testant’ en het orgaan van de IPZ, 1965-1967  
 1 omslag 
 
 Nationaal Ziekenhuisinstituut 
216 Ziekenhuisatlas1970,met tabellenenkaartenbetreffendede inrich-

tingen voor gezondheidszorg in Nederland, september 1970 
 1 deel 
 
217 Stukken van de Werkgroep Bouw Algemene Ziekenhuizen van 

de NZI: verslagen van vergaderingen, nota’s en correspondentie, 
1971-1974 

 1 omslag 
 
218 Stukken betreffende de financiën van het NZI, 1971-1973 
 5 delen 
 
219 Statistiek ziekteverzuim van het NZI, vergeleken met JZ-cijfers, 

1971-1972  
 1 stuk 
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220 Vragenlijsten vacatures medisch specialisten, 1977  
 2 stukken 
 
 Nationale Ziekenhuisraad 
221 Ontwerp-statuten van de Stichting Nationale Ziekenhuisraad, te 

vestigen in Den Haag, alsmede een verhandeling over de struc-
tuur van de NZR, 1966-1970 

 2 stukken 
 
222 Stukken van de NZR betreffende de Wet Ziekenhuisvoorzienin-

gen en de Ontwerpwet Ziekenhuisbouw, alsmede overzichten 
van de verdeling van ziekenhuisbedden in Nederland, 1970-1971  

 1 omslag 
 
223 Circulaires van de NZR betreffende de instelling van onderne-

mingsraden, 1970-1973  
 1 omslag 
 
224 Statuten en concept-huishoudelijk reglement van de NZR, regle-

menten en agenda van de 1e Algemene Ledenvergadering, 1971  
 1 deel 
 
225 Uitnodiging en agenda voor de eerste ledenvergadering van de 

sectie Algemene Ziekenhuizen van de NZR, 1971  
 1 deel 
 
226 Circulaires van de NZR betreffende nieuwbouw, 1971-1975  
 1 omslag 
 
227 Stukken van de Tarievencommissie van de NZR betreffende 

tarieven en ziektekostenverzekering, 1971-1975  
 1 omslag 
 
228 Stukken van de NZR betreffende personeelszaken en opleiding, 

1971-1976  
 1 omslag 
 
229 Stukken van de NZR betreffende ziektekosten en bestuurszaken, 

1971-1976  
 1 omslag 
 
230 Circulaires van de NZR aan de aangesloten ziekeninrichtingen, 

betreffende ontwikkelingen op het gebied van automatisering en 
het instellen van een automatiseringscommissie, 1972-1974  

 1 omslag 
 
231 Jaarrekening en verslag, 1972  
 2 delen 
 
232-233 Begroting 1973-1974  
 2 delen 
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234 Afschriften van nota’s van de NZR betreffende personeelsstop en 
model van een afvloeiingsregeling, 1973  

 2 stukken 
 
235 Het Ziekenhuis, orgaan van de NZR, 6e jaargang nrs. 18-21 en 7e 

jaargang nr 12, 1976-1977  
 5 delen 
 
236 Stukken van de NZR betreffende de FWG: functiewaardering 

gezondheidszorg, 1982-1985  
 1 pak 
 
237 Stukken betreffende enquetes en statistieken, 1983-1985  
 1 omslag 
 
238 Circulaires van de NZR betreffende een NZI-enquete, het ‘Stem-

vork-advies’, budgetfinanciering en ATV, 1984-1985  
 1 omslag 
 
239 Begroting NZR 1986  
 1 deel 
 
240 Agenda’s en verslagen algemene vergaderingen NZR, met bijbe-

horende stukken, 1984-1985  
 1 omslag 
 
241 Agenda’s en verslagen com. Geestelijke Verzorging en circulai-

res NZR aan leden van deze com. in ziekenhuizen, met bijlagen, 
1985-1986  

 1 pak 
 
 Ziekenfondsen 
242 Stukken betreffende richtlijnen voor de honorering van specialis-

ten door algemene ziekenhuizen, 1949-1955  
 1 omslag 
 
243 Stukken betreffende de administratieve mechanisering van de 

ziekenfondsen, 1951-1969  
 1 omslag 
 
244 Tarieven voor de honorering voor specialistische hulp door al-

gemene ziekenfondsen, 1953-1958  
 3 delen 
 
245 Stukken van en correspondentie met ziekenfondsen, betreffende 

tarieven van laboratoriumonderzoek ten behoeve van zieken-
fonds-verzekerden, 1959-1961  

 1 omslag 
 
246 ‘Ziekenfondsvragen’, maandblad van de bond van R.K zieken-

fondsen, nr 7/8 1969, met krante-artikelen over ziekenfondsen, 
1969 

 1 deel 
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247 Circulaires van de VAZ en circulaires van de NZR, met bijlage 
betreffende modelovereenkomst, 1982  

 1 omslag 
 
248 Correspondentie JZ met VAZ en circulaires VAZ, alsmede mo-

del-overeenkomst JZ-Ziekenfonds, 1983  
 1 omslag 
 
249 Circulaires van de ‘Stichting KLOZ (Kontactorgaan Landelijke 

Organisaties Ziektekostenverzekeraars) informatiesysteem ge-
zondheids-zorg’ (KISG), betreffende tarieven, 1983  

 1 omslag 
 
250 Correspondentie JZ-VAZ (overgaande in ZAO), dossier ZAO en 

stukken van de KLOZ, 1984-1985  
 1 omslag 
 
251 Kwartaalrapportage JZ aan KLOZ, 1984  
 2 stukken 
 
 Gereformeerde Bond van Verenigingen en Stichtingen van 

Barmhartigheid in Nederland 
252 Correspondentie en andere stukken betreffende de Gereformeer-

de Bond en andere filantropische activiteiten, 1915-1929  
 1 omslag 
 
253 Gedachtenis van 10-jarig bestaan en arbeid van de Gereformeer-

de Bond van Ver en St van Barmhartigheid, 1915-1929  
 1 deel 
 
254 Overzicht van de aangesloten instellingen bij Gereformeerde 

Bond: geschiedenis, uittreksels uit de statuten, samenstelling be-
sturen, foto’s gebouwen, stand mei 1927, 1927  

 2 delen 
 
255 Verslag van de conferentie van de Gereformeerde Bond over 

‘bevordering van samenwerking van predikant en dokter’, 1933  
 1 deel 
 
256 Bundel van verslagen en rapporten over 1947 van de Gerefor-

meerde Bond, 1947  
 1 deel 
 
257 Notulen van de vergadering van de Gereformeerde Bond, 1948 
 1 omslag 
 
258 Notulen van bestuursvergaderingen en afschriften van enkele 

rapporten van de Gereformeerde Bond, 1949-1964  
 1 omslag 
 
 
259-261 Verslagen en rapporten van de Gereformeerde Bond, 1951-1953 
 3 delen 
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  259 1951 
  260 1952 
  261 1953 
 
262 Stukken van de Gereformeerde Bond betreffende ‘Het Neder-

landse Ziekenhuiswezen’, 1966-1967  
 1 omslag 
 
263 Uitnodigingen voor vergaderingen en notulen van de buitenge-

wone algemene vergadering van 11-9-1968  
 1 omslag 
 
264 Bundel van notulen en verslagen van de Gereformeerde Bond, 

1966; met lijsten van bestuursleden, aangesloten verenigingen en 
stichtingen, commissies en vertegenwoordigingen, 1967  

 1 deel 
 
 Christelijke Bond van Ziekenhuisinrichtingen 
265 Uitnodigingen,agenda’sen notulenvanvergaderingenvan de Chris-

telijke Bond van Ziekenhuisinrichtingen, 1968-1971  
 1 omslag 
 
 Stichting Het Nederlands Ziekenhuiswezen 
266 Circulaire van een Voorlopige Commissie met een oproep om tot 

een Vereniging van ziekenhuizen te komen, 1922 
 1 stuk 
 
267 Eind-concept van de statuten en het huishoudelijk reglement van 

de Stichting Het Nederlandse Ziekenhuiswezen, 1946  
 1 stuk 
 
268 Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging van Zie-

ken-huizen in Nederland, z.d  
 1 omslag 
 
269 Circulaire van de Stichting Het Nederlandse Ziekenhuiswezen, 

be-treffende vrijstelling van verplichte verzekering ingevolge het 
ziekenfondsbesluit, 1953 

 1 stuk 
 
270 Jaarverslag, begroting en rekening over 1965 van Het Nederland-

se Ziekenhuiswezen, 1965  
 1 omslag 
 
271 Begroting en herziene begroting 1966 en 1967  
 1 omslag 
 
272 Concept-statuten en begeleidende brieven bij de concept-statuten, 

1965  
 1 omslag 
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273 Stukken van de contactcommissie en de gezamelijke bureaus van 
de Stichting Het Nederlandse Ziekenhuiswezen, 1965-1967  

 1 omslag 
 
274 Jaarverslag over 1967 van de Stichting Het Nederlandse Zieken-

huis-wezen, 1967  
 1 deel 
 
 Conferenties, studiedagen, cursussen 
275 Verslag van het 4e internationale ziekenhuiscongres te Rome, 

overdruk uit Het Ziekenhuiswezen, VIII, 7, 1935  
 1 deel 
 
276 Conferentie voor stafleden van ziekenhuizen, conferentie Zie-

kenhuisbeleid voor bestuurderen, mei 1970 en cursus Zieken-
huisbeleid, 1970-1971  

 3 delen 
 
277 Verslag van het 17e internationale ziekenhuiscongres, 1971 
 1 stuk 
 
278 Stukken betreffende de Medica begeleidingscom., 1978-1985 
 1 omslag 
 
279 Stukken betreffende de tentoonstelling ‘Het Instrument’, 1983 
 1 omslag 
 
280 Brief reisbureau Müller & Co aan leden NZR, betreffende 

‘Twenty-fourth International Hospital Congres’, 1984  
 1 stuk 
 
281 Circulaires en folders van seminars, symposia, studiedagen, 

1983-1985 
 1 omslag 
 
 Lutherse Diaconessen Inrichting 
282 Rapport aan het bestuur van de Vereniging Lutherse Diakonessen 

Inrichting Amsterdam van accountants Pelser, Hamelberg, Van 
Til & Co, betreffende de jaarrekening 1972  

 1 deel 
 
 Nederlands-Hervormde Diaconessen Inrichting 
283 Jaarverslagen van de Nederlands-Hervormde Diakonessen In-

richting 1925, 1936, 1937, 1938, 1940  
 5 delen 
 
284 Verslag van de NHDI van een gesprek met het bestuur van het JZ 

over (gezamelijke) nieuwbouw, 1944  
 1 stuk 
 
285 Circulaire van dr. M. Plooij, geneesheer-directeur van de NHDI, 

betreffende bevallingen in het ziekenhuis, 1964  
 1 stuk 



 31 

 Centraal Comité voor Dadelijk Hulpbetoon der Nederland-
sche Diakonessenhuizen 

286 Correspondentie met het Centraal Comité voor Dadelijk Hulpbe-
toon der Nederlandsche Diakonessenhuizen te Amsterdam, be-
treffende hulpverlening bij oorlogsgevaar, 1912-1915  

 1 omslag 
 
 Juliana Ziekenhuis en Kerk 
287 Amsterdamsche Kerkbode, 1918  
 1 deel 
 
288 Brief aan de vergadering van het bestuur der GVZ inzake de 

vraag: ‘Moeten zieken verpleegd worden?’  
 1 stuk 
 
289 De toekomst der kerk, door dr H Steen te Andijk, 1937 
 1 deel 
 
290 Cursusboekje ‘Gereformeerde geloofsleer’, cursus voor de ver-

pleegsters van het Juliana Ziekenhuis Ter Haarstraat, uitgave van 
de GVZ te Amsterdam, door dr. K. Sietsma, z.d  

 1 deel 
 
291 Hoofdlijnen in de Inleiding tot het Nieuwe Testament, door ds S. 

de Graaf, 1941  
 1 deel 
 
292 Vragen over bijbelteksten, z.d  
 1 omslag 
 
293 Rapport ziekenhuiswerk over de periode 1968-1969  
 1 deel 
 
294 Correspondentie Juliana Ziekenhuis met pastoraat JZ en gere-

formeerde kerk Amsterdam; overeenkomst gereformeerde kerk 
Amsterdam-GVZ, 1983-1985  

 1 omslag 
 
 Krante-artikelen 
295 Krante-artikelen over het JZ en over de nieuwbouwplannen met 

de LDI in de Bijlmermeer, 1903-1969  
 1 omslag 
 
296 Krante-artikelen over de geschiedenis van het ziekenhuis der 

GVZ in De Spiegel, 1907  
 1 stuk 
 
297 Verslag van dr. S. van der Veen in het Algemeen Handelsblad 

over het Tweede Internationaal Ziekenhuiscongres te Wenen, 
1931 

 1 stuk 
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298 Artikel met waardering van een oud-patient voor het JZ in de 
Nieuwe Meerbode, 1934  

 1 stuk 
 
299 Verslag van het Vierde Internationale Ziekenhuiscongres in Ro-

me, in De Standaard, 1935  
 1 stuk 
 
300 Krante-artikelen betreffende het nijpende tekort aan verpleegsters 

in ziekenhuizen en de sociale positie van verpleegsters, 1960-
1961 

 1 omslag 
 
301 Krante-artikel betreffende de protestactie tegen de Gezondheids-

nota van staatssecretaris Hendriks van Volksgezondheid, 1975 
 1 stuk 
 
302 Krante-artikelen en een brief van mej. H. van Rossum, betreffen-

de de doorverwijzing van een jongen met een windbuks-kogeltje 
in zijn voorhoofd, 1966  

 1 omslag 
 
303 Artikelen uit Het Parool, betreffende de Gezondheidsnota van 

staatssecretaris Hendriks, het voortbestaan van het JZ, de sluiting 
van Amsterdamse ziekenhuizen en de bouw van het AMC, 1975-
1976 

 1 omslag 
 
304 Geselecteerde artikelen uit de Staatscourant, betreffende gezond-

heidszorg, 1985-1986  
 1 omslag 
 
 Stichting Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven  
305 Jaarverslagen van de Stichting Centraal Orgaan Ziekenhuistarie-

ven over de jaren 1973 en 1975 [...] 
 
306 Bijlage bij een circulaire van de COZ, betreffende kosten van de 

personeelsbezetting van de logopedische dienst en de salariskos-
ten van in loondienst werkende medisch specialisten, 1975  

 1 stuk 
 
307 Circulaires van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg 

(COTG), 1985-1986  
 1 omslag 
 
 Ministerie 
308 Ontwerpwet Ziekenhuisbouw, advies uitgebracht aan de minister 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid door de Centrale Raad 
van de Volksgezondheid, 1967  

 1 deel 
 
309 Brieven van het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygi-

ene aan de besturen van ziekenhuizen, betreffende de aanschaf 



 33 

van kostbare apparatuur, de Wet Ziekenhuisvoorzieningen en een 
landelijk ziekenhuisplan, 1971-1973 2 stukken 

 
310 Stukken van de Tweede Kamer: begroting van uitgaven, met 

bijlagen, 1985  
 1 pak 
 
311 Korte leidraad van de ziekenhuis-organisatie in buitengewone 

omstandigheden, van het ministerie van WVC, 1984  
 1 pak 
 
312 Jaarverslag van de Centrale Examencommissie Opleiding Di-

ploma A-verpleegkundigen en St. BETA, project diploma A-
verpleegkundigen, van het ministerie van WVC, 1985  

 1 deel 
 
313 Items uit de tentamens A-verpleegkundigen 1985  
 1 deel 
 
314 Rijksbegroting voor 1987: hfst XVI Ministerie van WVC  
 1 deel 
 
315 Circulaires, brochures, richtlijnen (met bijlagen) van het ministe-

rie van WVC  
 1 pak 
 
 Bedrijfsleven 
316 Brochure ‘De werkzaamheden van het bureau’ van de NV ‘Bu-

reau voor het samenstellen van bouwprogramma’s’, 1969  
 1 deel 
 
317 Brochures, brieven en folders van adviesbureaus, onderhoudsad-

viseurs, installateur en ingenieursbureau, 1970-1971  
 1 omslag 
 
318 Ledenlijst van de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingeni-

eurs, 1971  
 1 deel 
 
319 Brochures en folders van bouwbedrijven, 1971-1971  
 1 omslag 
 
320 Rapport ‘Verwijdering van afvalstoffen uit ziekenhuizen en ande-

re inrichtingen van gezondheidszorg’ van de Werkgroep Zieken-
huisafval van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 1972  

 1 deel 
 
321 Informatiemap van de NV Bataafse Aanneming Mij te ‘s-

Gravenhage, 1972  
 1 deel 
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322 Informatiemap over afvalverwerking- en verdichting van Stork-
Haigh Nederland NV te Oldenzaal, z.d  

 1 omslag 
 
 Integraal Kankercentrum Amsterdam 
323 Folders van het Koningin Wilhelmina fonds  
 1 omslag 
 
324 Kanker en Uit het nieuws gelicht, artikelen uit bladen en tijd-

schriften over kanker  
 1 omslag 
 
325 Handleiding A-formulier  
 1 omslag 
 
326 Circulaires en bijlagen van het IKA  
 1 omslag 
 
327 Rapport ‘Evaluatie consulentendiensten IKA’ en vragenlijsten 

ten behoeve van consulentendiensten, 1983  
 1 omslag 
 
328 Verslag bijeenkomst verpleegkundigen, 1983  
 1 omslag 
 
329 Samenvatting van het eindrapport van de landelijke Werkgroep 

Kanker-registratie, 1983  
 1 omslag 
 
330 Verslagen IKA-bijeenkomsten: bespreken van patienten, 1983-

1984 
 1 omslag 
 
331 Stichting Medische Registratie: ‘Kanker’  
 1 deel 
 
 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren en Ne-

derlandse Vereniging van Verpleegkundig Directeuren 
332 Agenda’s en verslagen van de vergaderingen van de NVVD, 

kring Noord-Holland, met eventuele bijlagen, 1983-1984  
 1 omslag 
 
333 Circulaires NVVD, alsmede een brief van het JZ aan de NVVD 

betreffende beëindiging lidmaatschap, 1983-1984  
 1 omslag 
 
334 Agenda’s en ledenvergaderingen NVZD, met bijlagen, 1984-

1985 
 1 omslag 
 
335 Circulaires van de NVZD kring Noord-Holland, met eventuele 

bijlagen, 1984-1985  
 1 omslag 
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336 Circulaires van de NVZD (met bijlagen), betreffende COBA: 

Commissie Bijscholingsactiviteiten, 1985  
 1 omslag 
 
337 Verslagen vergaderingen COBA, 1985  
 1 omslag 
 
 Bedrijfsgezondheidscentrum 
338 orrespondentie en andere stukken betreffende de oprichting van 

het BGC, 1982-1983  
 1 omslag 
 
339 Stuk betreffende bedrijfsgezondheidszorg  
 1 stuk 
 
340 Concept-statuten en overenkomst betreffende Stichting Bedrijfs-

gezondheidszorg i.o  
 1 omslag 
 
341 Verslagen gesprekken JZ-BGC i.o  
 1 omslag 
 
342 Correspondentie van BGC en andere stukken betreffende BGC  
 1 omslag 
 
343 Overeenkomst BGC en GVZ  
 1 stuk 
 
344 Correspondentie en andere stukken betreffende tbc(-controle) 
 1 omslag 
 
345 Correspondentie BGC met JZ  
 1 omslag 
 
346 Ontwerpstatuten BGC/overeenkomst BGC  
 1 omslag 
 
347 Uitnodigingen, agenda’s en verslagen van vergaderingen van de 

Raad van Toezicht en Bestuur BGC en bijbehorende stukken, 
1983-1985 

 1 omslag 
 
348 Correspondentie Raad van Toezicht BGC, 1983-1985  
 1 omslag 
 
349 Jaarverslag en jaarrekening BGC  
 1 omslag 
 
 
350 Correspondentie van het BGC, 1985  
 3 stukken 
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 Overige ingekomen stukken 
351 J.L.C Wortman, De Amsterdamsche Ziekenhuizen, bevat een 

beschrijving van de ziekeninrichtingen in Amsterdam, 1928 
 1 deel 
 
352 Jaarverslagen van Ziekenhuis Eudokia (1936 en 1937), LDI 

(1936), Johannes Stichting (1954), Vereniging tot opvoeding en 
verpleging van idioten en achterlijke kinderen (1947), Onze Lie-
ve Vrouwen-gasthuis (1940), Vereeniging tot christelijk hulpbe-
toon aan TBC-lijders (1937), 1936-1954  

 1 omslag 
 
353 Jaarverslagen van de Armenraad Amsterdam, 1937 en 1938  
 2 delen 
 
354 Rapporten betreffende de financiering van ziekenhuizen en de rol 

van de overheid hierin, 1950-1953  
 1 omslag 
 
355 Brieven van schoonmaakbedrijf CEMSO aan JZ, betreffende 

haar werkzaamheden, 1954-1957  
 1 omslag 
 
356 Brochures en andere stukken van banken betreffende bedrijfs-

spaar-regelingen, 1961-1970  
 1 omslag 
 
357 Rapport ‘De positie van de medisch specialist in het ziekenhuis’ 

van de Stichting gemeenschapelijk instituut voor toegepaste psy-
chologie Nijmegen-Tilburg, 1965  

 1 deel 
 
358 Exemplaar van de uitgave ‘Stedebouwkundige ontwikkeling en 

het grondbeleid in Amsterdam’, met drie informatiebrochures uit 
de serie bouwen en wonen in Amsterdam, 1967  

 4 delen 
 
359 Verslagen en mededelingen betreffende de volksgezondheid, 

1969 
 1 deel 
 
360 Rapport van accountant Pelser, Hamelberg, Van Til & Co aan het 

bestuur van de Stichting Bloedbank Amsterdam, betreffende de 
controle van de jaarrekening 1969, 1970  

 1 deel 
 
361 Magazine ter gelegenheid van de opening van het nieuwe St. 

Elisabethof Groote Gasthuis te Haarlem, 1971  
 1 deel 
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362 Stukken betreffende de oprichting van een vereniging voor beleid 
en management in de gezondheidszorg en de door deze vereni-
ging te bestuderen problematiek, 1972  

 3 stukken 
 
363 Verslagen van de bedrijfscommissie voor het Ziekenhuiswezen 

1973 en 1975 
 2 delen 
 
364 Exemplaar van het maandblad Klisma van de Stichting Samen-

werkende Leerlingenraden Verplegenden en Verzorgenden, 1975  
 1 deel 
 
365 Verslag van de Stichting Arbeidskrachten voor Amsterdamse 

Zieken-huizen over het laatste kwartaal van 1975  
 1 deel 
 
366 Rapport ‘De plaats van het Academisch Ziekenhuis in de ge-

zondheidszorg, een proeve van planning’ van de UVA en ‘Actue-
le zaken Academisch ziekenhuis’, mededelingenblad UVA, 1976  

 1 omslag 
 
367 Stukken betreffende de LSV en ASV, 1982  
 1 omslag 
 
368 Uitnodigingen, agenda’s en nota’s van de provinciale raad voor 

de Volksgezondheid in Noord-Holland, 1982-1984  
 1 omslag 
 
369 Statuten en circulaires van de ‘Landelijke Vereniging Kind en 

Ziekenhuis, 1983-1985  
 1 omslag 
 
370 Circulaires, jaarrekeningen en verslag Algemene Ledenvergade-

ring van de CVZ (Christelijke Vereniging van Ziekenhuizen en 
Diaconessenhuizen), 1983-1985  

 1 omslag 
 
371 Stukken van de ODRP (het centraal adviesbureau voor Organisa-

tie, Documentatie, Registratuur en Personeelsbeheer van de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten)  

 1 omslag 
 
372 Ingekomen stukken JZ, alfabetisch op naam verzender, 1985-

1986 
 1 pak 
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STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD 
 
Bestuur 
 
 Correspondentie 
373 Correspondentie en overeenkomsten met wasserijen, 1910-1938 
 1 omslag 
 
374 Correspondentie van diverse aard, 1913-1940  
 1 omslag 
 
375 Correspondentie betreffende salarissen, 1919-1947  
 1 omslag 
 
376 Correspondentie met de Vereniging van Hoger Onderwijs op ger. 

grondslag (Vrije Universiteit), betreffende het ter beschikking 
stellen van ruimten voor onderwijs in het JZ en gecombineerde 
functies voor specialisten in het JZ en aan de VU, 1920-1960 

 1 omslag 
 
377-378 Correspondentie van diverse aard, 1922-1960  
 2 omslagen 
 
379 Correspndentie met de Raad der Gereformeerde Kerk te Amster-

dam, betreffende financiële bijdragen van de kerk aan de GVZ, 
verkiezing bestuursleden van de GVZ, aanleg ziekentelefoon 
naar de Raamkerk, aanstelling van zusters in vaste dienst, beroe-
pen ziekenhuispredikant, 1924-1949  

 1 omslag 
 
380 Correspondentie met de Gemeente Amsterdam inzake de verple-

ging van patienten voor rekening van de gemeente Amsterdam, 
1925-1954 

 1 omslag 
 
381 Correspondentie met het Onderling Fonds voor Ziekenhuisver-

pleging ‘Ziekenzorg’, Haarlemmermeer en met de Vereeniging 
‘Draagt elkanders Lasten’, Ouderkerk a/d Amstel, betreffende 
mogelijkheden tot verpleging van leden van deze verenigingen en 
min- of onvermogende patienten, 1926-1928  

 1 omslag 
 
382 Stukken betreffende eervol ontslag van mevr. A.H.Y. Gerritsen, 

aanstelling zr. C.J Kapteijn als adjunct-directrice, afhandeling 
andere sollicitaties, ontslagaanvrage en eervol ontslag zr. C.J 
Kapteyn, 1926-1944 

 1 omslag 
 
383 Correspondentie met de minister van Arbeid, Handel en Nijver-

heid, J.R Slotemaker de Bruïne, betreffende het verkrijgen van 
erkenning voor het JZ als opleidingsinrichting voor kraamverple-
ging, 1927-1929 

 1 omslag 
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384 Correspondentie betreffende verzekering geneesheer-directeur en 
het ziekenhuis, panden Ter Haarstraat 32 en 17, Bilderdijkkade 
15, 1927-1954  

 1 omslag 
 
385 Correspondentie, alsmede persberichten, sollicitaties, uitnodigin-

gen in verband met installatie van S. van der Veen als genees-
heerdirecteur, zijn afscheid en de installatie van dr. W. Dijk als 
geneesheer-directeur, 1927-1954  

 1 omslag 
 
386 Corresondentie met en over doctoren, 1927-1954  
 1 omslag 
 
387 Stukken betreffende het pensioenfonds, 1930-1950  
 1 omslag 
 
388 Correspondentie betreffende verzekeren en ziektewet,1931-1945 
 1 omslag 
 
389 Correspondentie betreffende huishoudelijke zaken: offertes, prijs-

opgaven en leveranties van koffie, thee, vlees, brood en schil-
derwerk, 1933-1952  

 1 omslag 
 
390 Correspondentie met de bezettende macht en correspondentie 

met de Gereformeerde Bond, 1938-1955  
 1 omslag 
 
391 Kopieën van uitgaande brieven, 1938-1954  
 1 omslag 
 
392 Ingekomen stukken, 1939-1943  
 1 omslag 
 
393 Correspondentie met zusters: ontslagaanvragen, aanvragen voor 

verlenging van diensttijd, dankbrieven, trouwkaarten, 1949-1955 
 1 omslag 
 
394 Correspondentie betreffende de geestelijke verzorging c.q bijbel-

lezingen, 1950  
 1 omslag 
 
395 Correspondentie met A.C.Boot, arts, betreffende zijn plotselinge 

vertrek in verband met het overnemen van een huisartsenpraktijk, 
1953-1954  

 1 omslag 
 
396 Correspondentie betreffende het 50-jarig bestaan van het JZ: 

felicitatiebrieven, dankbrieven, etc., 1954  
 1 omslag 
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397 Correspondentie betreffende directeursvacature, 1954  
 1 omslag 
 
398 Correspondentie met de wethouder van Publieke Werken van 

Amsterdam en met de minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid, betreffende de bouw van een nieuw JZ in de Bijlmer-
meer, 1963-1967 

 1 omslag 
 
399 Correspondentie met het ministerie van WVC betreffende erken-

ning, vergunning en prioriteitenoverzicht bouwinitiatieven, 1967-
1982 

 1 omslag 
 
400 Correspondentie van diverse aard, 1971-1976  
 1 omslag 
 
401 Correspondentie met wethouder A.A Verhey, wethouder voor 

openbare gezondheid en ziekenhuiswezen van Amsterdam, be-
treffende de ziekenhuissituatie in Amsterdam en de mogelijkhe-
den voor een nieuw ziekenhuis in Amsterdam-Noord, 1976  

 1 omslag 
 
402 Correspondentie met het ministerie van Volksgezondheid en 

Milieuhygiëne, met bijlagen, 1976-1982  
 1 omslag 
  (n.b Merendeel brieven aan JZ) 
 
403 Correspondentie met het ministerie van WVC betreffende reno-

vaties, meldingsprocedures, beddenvermindering, evt met bijla-
gen, 1976-1982 

 1 omslag 
 
404 Correspondentie met het ministerie en de NMB betreffende kre-

dieten, 1976-1982  
 1 omslag 
 
405 Correspondentie van diverse aard, 1978-1979  
 1 omslag 
 
406 Correspondentie vetreffende personele c.q verenigingszaken 

(GVZ), 1981-1982  
 1 omslag 
 
407 Correspondentie inzake de fusie SGA, met de OR, tussen de drie 

besturen en van de secretaris coördinatiebureau SGA, 1982-1983  
 1 omslag 
 
408 Correspondentie met het ministerie van WVC, evt met bijlagen, 

1982-1983  
 1 omslag 
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409 Correspondentie met het minsterie van WVC betreffende bouw-
initiatieven, verkorte meldingsprocedure, 1982-1985  

 1 omslag 
 
410 Correspondentie betreffende personele zaken, 1983  
 1 omslag 
 
411 Correspondentie betreffende de SGA, besluitenlijsten vergade-

ringen en personele zaken, 1984-1985  
 1 omslag 
 
412 Correspondentie betreffende SGA: besturen, OR en specialisten, 

1984-1985  
 1 omslag 
 
413 Inhoudsopgave van de mappen 1 t/m 36 ten tijde van het secreta-

riaat van dehr Buré, 1933-1955  
 1 stuk 
 
414 Materiaal voor correspondentie: briefpapier, enveloppen, stan-

daardtekst voor ontslag verlenen aan zusters, z.d  
 1 omslag 
 
– Bestuurscorrespondentie betreffende personeelsproblematie, 

1980-1987. 
 Gesloten tot 2020. 
 
Personeel 
 
Directie 
 
 Correspondentie 
415 Correspondentie van de JZ-directie met het ministerie van Finan-

cin en met de NV Koninklijke Pharmaceutische Fabriek (voor-
heen Brocades & Stheeman) inzake het inslaan van accijnsvrij 
gedistilleerd, 1916-1929 

 1 omslag 
 
416 Briefwisseling van geneesheer-directeur dr S v.d Veen, 1944-

1949 
 1 omslag 
 
417 Correspondentie met B & W van Amsterdam inzake de aanvraag 

van een vergunning voor het bouwen van een liftinstallatie in het 
pand Ter Haarstraat 17; met tekeningen en technische specifica-
ties, 1955-1956 

 1 omslag 
 
418 Correspondentie van geneesheer-directeur dr W Dijk, 1968-1970 
 1 omslag 
 
419 Correspondentie van dr W Dijk met de NZR, de Geneeskundige 

Inspecteur voor de Volksgezondheid voor Noord-Holland, het 
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ministerie voor Sociale Zaken en het Openbaar Lichaam Zuide-
lijke Ijsselmeer-polders, betreffende de opvangmogelijkheden in 
ziekenhuizen van patienten die spoedeisende hulp behoeven, 
1969  

 1 omslag 
 
420 Correspondentie van diverse aard, 1970-1972  
 1 omslag 
 
421 Correspondentie met de Bedrijfscommissie voor het Ziekenhuis-

wezen, betreffende het instellen van een OR, 1972-1975  
 1 omslag 
 
422 Correspondentie van diverse aard, met bijlagen bestaande uit 

financiële/statistische gegevens, 1977 
 1 omslag 
 
423 Correspondentie van diverse aard, 1977-1980  
 1 pak 
 
424 Correspondentie met C Klap, Assurantiën, betreffende verzeke-

ringen; met bijlagen, 1977-1984  
 1 omslag 
 
425 Correspondentie directie met het directiebureau en bijbehorende 

stukken, 1978-1980  
 1 omslag 
 
426 Correspondentie van diverse aard, 1980-1982  
 1 pak 
 
427 Correspondentie met B&W en Openbare Werken van Amster-

dam, inzake de parkeersituatie; met tekeningen, 1981-1984  
 1 omslag 
 
428 Correspondentie met het Rijksinkoopbureau, 1982-1984  
 1 omslag 
 
429 Correspondentie met het bestuur van het Revalidatie Instituut 

Muiderpoort en Revalidatiecentrum Amsterdam, 1983-1984  
 1 omslag 
 
430 Correspondentie van diverse aard, met bijlagen, 1983-1984  
 1 pak 
  (N.b Hoofdzakelijk ingekomen stukken) 
 
431 Correspondentie met de Universiteit van Amsterdam, 1983-1985 
 1 omslag 
 
432 Correspondentie met het VNO, met folder ‘VNO in de regio’, 

1983-1985 
 1 omslag 
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433 Correspondentie met de P.T.T betreffende telefoon en semafoon, 
1983-1985  

 1 omslag 
 
434 Correspondentie van diverse aard (alfabetisch gerangschikt), evt 

met bijlagen, 1984-1985  
 1 pak 
 
435 Correspondentie met bedrijven, 1983-1984 
 1 omslag 
 
436 Correspondentie met boekverkopers Scheltema, Holkema, Ver-

meulen b.v. met rekeningen en bestellijsten, 1983 
 1 omslag 
 
 Overige stukken betreffende directie c.q Directiebureau 
437 Instructies voor de administrateur, de adjunct-directrice en de 

geneesheer-directeur, 1940  
 3 stukken 
 
438 Instructies voor directieleden, taakverdeling binnen de directie, 

verlofregelingen, contracten ziekenhuis-geneesheer-directeur, 
mutaties in de Jz-directie, 1940-1971  

 1 omslag 
 
439 Correspondentie met apothekers, c.q over apotheek-

aangelegenheden en andere stukken betreffende de apotheek, 
1965-1981  

 1 omslag 
 
440 Interne correspondentie (memo’s) directiebureau en JZ, evt met 

bijlagen, 1976-1978  
 1 pak 
 
441 Verslagen van de (maandelijkse) bijeenkomsten van Directie en 

Hoofden van Dienst en Hoofden-Diensten-overleg, 1976-1982 
 1 omslag 
 
442 Verslagen van directiebesprekingen, overleg bestuur, directie en 

Medische Staf en interne memo’s, 1977-1978  
 1 omslag 
 
443 Korte verslagen van de maandelijkse bijeenkomsten van directie 

en Hoofden van Dienst, 1977-1978  
 1 pak 
 
444 Verslagen directiebesprekingen, 1977-1980  
 1 omslag 
 
445 Stukken van diverse aard betreffende de directiestructuur en de 

organisatie, 1977-1981  
 1 omslag 
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446 Stukken van diverse aard betreffende verbouwingen, 1978  
 1 pak 
 
447 Stukken betreffende organisatie/taakomschrijving, 1978  
 1 omslag 
 
448 Verslagen directieoverleg en van bijeenkomsten met stafbestuur, 

Hoofden van Dienst en bstuur JZ, met bijbehorende stukken, 
1978-1979 

 1 omslag 
 
449 Verslagen bijeenkomsten directie/directiebureau, met bijbeho-

rende stukken, 1979  
 1 omslag 
 
450 Verslagen bijeenkomsten directie/directiebureau, met bijbeho-

rende stukken,1979-1981  
 1 omslag 
 
451 Stukken betreffende de opvolging van dr W Dijk als geneesheer-

directeur, 1979-1982  
 1 omslag 
 
452 Interne correspondentie (memo’s) directie/administratie betref-

fende diverse onderwerpen, 1980-1981  
 1 omslag 
 
453 Verslag directie-overleg, 1981-1983  
 1 omslag 
 
454 Verslagen overleg directie/directiesecretaris, 1982  
 1 omslag 
 
455 Stukken betreffende de personeelsbezetting van de OK, 1982-

1985 
 1 omslag 
 
456 Interne correspondentie (memo’s) directiebureau, 1983  
 1 omslag 
 
457 Verslagen overleg directie/directiesecretaris, 1983-1984  
 1 omslag 
 
458 Verslagen besprekingen directie/directie-administratie, 1983-

1985 
 1 omslag 
 
459 Stukken betreffende apotheek-aangelegenheden, met een aantal 

afleveringen van Apograph, 1983-1985  
 1 omslag 
 
460 Stukken betreffende de Opname-afdeling, 1983-1985  
 1 omslag 
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461 Notulen van het Hoofden-Diensten-Overleg, met bijbehorende 
stukken, 1983-1985  

 1 omslag 
 
462 Verslagen overleg directie en Technische Dienst, met werkover-

zicht voor de T.D., 1983-1985  
 1 omslag 
 
463 Verslagen directievergaderingen, 1984-1985  
 1 omslag 
 
464 Verslagen bijeenkomsten ‘Kerngroep’ (=Diensthoofden) met 

bijbehorende stukken, 1984-1985  
 1 omslag 
 
465 Verslagen werkbespreking directiesecretaris/secretaressen, 1984-

1985 
 1 omslag 
 
466 Verslagen overlegvergaderingen OR/directie, 1985-1986  
 1 omslag 
 
 
Artsen, specialisten  
 
 Correspondentie  
467 Correspondentie van de Medische Staf, 1966-1969  
 1 omslag 
 
468 Brieven van de directie aan de specialisten, betreffende honorari-

um-afrekening, met specificatie en patientenlijsten, 1968-1977 
 1 pak 
 
469 Correspondentie van de Medische Staf, 1969-1980  
 1 omslag 
 
470 Ontvangen correspondentie Medische Staf, 1970-1977  
 1 omslag 
 
471 Correspondentie van de Medische Staf, 1970-1978  
 1 omslag 
 
472 Ontvangen correspondentie Medische Staf, 1974-1979  
 1 pak 
 
473 Correspondentie van de Medische Staf, 1975-1979  
 1 omslag 
 
 
474 Brieven directie JZ aan de specialisten, betreffende honorarium-

betalingen, specificaties en verrichtingslijsten, 1977-1979  
 1 pak 
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475 Brieven directie JZ aan specialisten, betreffende honoraria, ver-
richtingen, specificatie kosten assistent-artsen en nabetaling (al-
fabetisch geordend), 1978  

 1 pak 
 
476 Correspondentie van de Medische Staf, 1979-1980  
 1 omslag 
 
477 Correspondentie directie JZ met specialisten, betreffende meer-

kosten CAO-arts-assistenten en financiële regeling arts-
assistenten, 1979-1986  

 1 pak 
 
478 Correspondentie van de Medische Staf, 1980-1981  
 1 omslag 
 
479 Correspondentie van de directie JZ met de Medische Staf, betref-

fende kostenverdeling arts-assistenten en salarisadministratie, 
1981-1982 

 1 omslag 
 
480 Correspondentie van de Medische Staf, 1982-1983  
 1 omslag 
 
481 Kopie van een circulaire van het bestuur van de Interstafraad 

regio Amsterdam aan ziekenhuizen in de regio, 1983  
 1 stuk 
 
482 Correspondentie van de Medische Staf, met bijlagen en vakantie-

lijsten, 1983  
 1 omslag 
 
483 Correspondentie van de Medische Staf, met vakantielijsten, 

1984-1985 
 1 omslag 
 
 Reglement Medische Staf, overeenkomst specialist-ziekenhuis 
484 Stukken betreffende toelage voor doctoren en jaarlijks vast be-

drag van de poliklinieken aan de GVZ, 1920  
 2 stukken 
 
485 Overeenkomst radioloog A.S Sluis met de GVZ, 1955  
 1 stuk 
 
486 Voorstel tot wijziging conceptreglement Medische Staf voor het 

bestuur van het JZ en commentaar op het stafreglement van dr W 
Dijk namens de directie van het JZ, 1955-1973  

 3 stukken 
 
487 Model van een overeeenkomst ziekenhuis-medisch specialist; 

model van een reglement voor de Medische Staf, LSV en NZR  
 1 deel 
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488 Medisch contact, H. Reynders, Een full-time coördinator voor de 
Medische Staf en J. Peters, Management en Medische Staf in het 
Ziekenhuis  

 2 stukken 
 
489 Professioneel statuut specialisten (concept), 1983  
 1 stuk 
 
490 Rechtspositiereglement voor de Medische Staf, model-contract 

ziekenhuis-specialist  
 1 omslag 
 
 Stafvergaderingen 
491 Notulen stafvergaderingen en bijbehorende stukken, 1966-1969 
 1 omslag 
 
492 Notulen stafvergaderingen en bijbehorende stukken, 1969-1980 
 1 pak 
 
493 Notulen ledenvergaderingen van de Interstafraad Regio Amster-

dam en bijbehorende stukken, 1976-1979  
 1 omslag 
 
494 Notulen stafvergaderingen c.q huishoudelijke vergaderingen en 

bijbehorende stukken, 1981-1984  
 1 omslag 
 
 Verslagen overleg staf/directie 
495 Verslagen van besprekingen tussen het bestuur c.q directie en de 

Medische Staf, 1969-1977  
 1 omslag 
 
496 Verslagen van het overleg tussen de directie en het Stafbestuur, 

met besluitenlijsten en bijbehorende stukken, 1977-1985 
 1 omslag 
 
 Arts-assistenten 
497 Correspondentie en andere stukken betreffende salarissen en 

vacatures van arts-assistenten, 1971-1980  
 1 omslag 
 
498 Verslagen bijeenkomsten geneesheer-directeur en arts-

assistenten, 1979-1981  
 1 omslag 
 
499 Verslagen besprekingen directie en arts-assistenten, 1982  
 1 omslag 
 
500 Verslagen overleg directie en arts-assistenten, 1983  
 1 omslag 
 
501 Verslagen besprekingen commissie arts-assistenten, 1983-1985 
 1 omslag 
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502 Correspondentie en andere stukken betreffende arts-assistenten, 
1983-1986 

 1 omslag 
 
503 Begripsverklaring werkgeverschap, Arbeidsovereenkomst, taak-

omschrijving arts-assistenten, 1983-1986  
 1 omslag 
 
504 Correspondentie betreffende arts-assistenten, 1983-1986  
 1 omslag 
 
505 Samenvatting tbv overleg stafbestuur/directie, betreffende finan-

ciële regeling arts-assistenten, 1984  
 1 stuk 
 
506 Verslagen overleg directie en arts-assistenten, 1984-1985  
 1 omslag 
 
507 Nota betreffende de organisatie van het werk van arts-assistenten, 

uitgebracht aan Medische Staf, 1971 
 1 stuk 
 
 Huisartsen 
508 Uitnodigingen halfjaarlijkse bijeenkomsten van specialisten en 

huisartsen (+ foto’s), 1982-1985  
 1 omslag 
 
509 Adressenbestand huisartsen  
 1 omslag 
 
 
Het verplegend personeel 
 
 Opleiding  
510 Examenboek der GVZ, Amsterdam, 1898-1954  
 1 deel 
 
511 Examens voor Kraamvrouwverpleegster der GVZ  
 1 deel 
 
512 Examenboek van het Juliana Ziekenhuis, 1958-1971  
 1 deel 
 
513 Stukken betreffende informatie c.q inlichtingen over opleiding tot 

verpleegkundige, z.d  
 1 omslag 
 
 Stafberaad  
514 Verslagen besprekingen coördinerend hoofd verpleging en direc-

tie, 1981  
 1 omslag 
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515 Notulen van het Stafberaad (van de hoofden van de verpleging), 
1982 

 1 omslag 
 
516 Verslagen van het stafberaad en andere disciplines (het zgn ‘in-

ter-disciplinair overleg’) en bijbehorende stukken, 1982-1985 
 1 omslag 
 
517 Verslagen overleg coördinerend hoofd verplegende dienst en 

directie, 1982  
 1 omslag 
 
518 Verslagen overleg hoofd verplegingsdienst en directie, 1983 
 1 omslag 
 
519 Verslagen overleg Medische Staf en verpleegkundigen, 1984 
 1 omslag 
 
520 Correspondentie directie met verpleegkundigen, 1983-1984  
 1 omslag 
 
521 Verslagen van het Stafberaad en de hoofdenvergadering met 

bijlagen, 1983-1985  
 1 pak 
 
522 Verslagen overleg directie en hoofd verplegingsdienst, met plan-

ningsoverzichten verplegingsdienst, 1984  
 1 omslag 
 
 Reglement 
523 Stukken betreffende rechtspositiereglement, verlofreglement, 

uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, arbeidsovereenkomsten en 
reglement voor het verplegend personeel, 1965-1967  

 1 omslag 
 
 Overige stukken betr. het verplegend personeel 
524 Registers van zusters die zich aangemeld hebben, met samenvat-

tingen van de op de sollicitaties geschreven antwoorden, 1914-
1920 

 1 deel 
 
525 Lijst van zusters die bij het JZ gewerkt hebben, met data van 

aanstelling en vertrek, 1916-1947  
 1 deel 
 
526 Concepten en correspondentie betreffende instructies voor zus-

ters en directie, 1931-1937  
 1 omslag 
 
527 Uitzendoverzicht van het Christelijk Adresbureau voor Zieken-

Verpleging (gevestigd in het Juliana Ziekenhuis, Ter Haarstraat 
17, Amsterdam), 1931-1945  

 1 deel 
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528 Concept van een brief aan een zuster die vanwege haar kerkelijke 
gezindte niet geplaatst kan worden, 1946  

 1 stuk 
 
529 Lijst van zusters, met data van aanstelling en vertrek, 1946 
 1 deel 
 
530 Lijst van sollicitanten, 1953-1979  
 1 deel 
 
531 Verslagen van besprekingen inzake de O.K met bijbehorende 

stukken, 1978-1980 
 1 omslag 
 
532 Verslagen besprekingen inzake ‘verkoeverkamer’ en andere 

stukken betreffende verkoeverkamer en intensive care, 1977-
1978 

 1 omslag 
 
533 Personeelsbezetting verpleegdienst 1974  
 3 stukken 
 
534 Richtlijnen voor de Raad van Verplegenden, z.d [...] 
 
535 Correspondentie en andere stukken betreffende personeelsflats, 

zwartboeken, 1977-1982  
 1 omslag 
 
536 Stukken betreffende de KNO, lijsten met verrichtingen, 1981-

1985 
 1 omslag 
 
537 Stukken betreffende paviljoen/kinderafdeling, 1982-1984  
 1 omslag 
 
538 Stukken betreffende de omvang, taken en bevoegdheden, 

funktiewaardering verpleegkundigen en discussie kwaliteit ver-
pleging, 1982-1985  

 1 pak 
 
539 Stukken betreffende de kraamafdeling, basaal verloskunde-

overzicht, 1983-1984  
 1 omslag 
 
540 Planningsoverzicht en richtlijnberekening verplegingsdienst, nota 

kwantitatief en kwalitatief personeelsbestand verplegingsdienst, 
[...] 
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Algemene stukken betreffende het personeel 
 
 Rechtspositiereglement personeel GVZ 
541 Concept van het gewijzigde rechtspositiereglement voor het per-

soneel van de GVZ, met begeleidende brief van geneesheer-
directeur dr. W. Dijk, 1969 

 1 deel en 1 stuk 
 
542 Stukken betreffende de ‘Arbowet’ (Arbeidsomstandighedenwet): 

tekst van de wet (staatsblad), toelichting en folders, 1980-1982 
 1 omslag 
 
543 Richtlijnen en discussienota deeltijdarbeid (DTA), met bijbeho-

rende stukken, 1983-1984  
 1 omslag 
 
 Personeelsbezetting, -verzuim, -vakantie 
544 Arbeidslijsten, 1954-1951  
 1 omslag 
 
545 Statistiek personeelssterkte van het NZI, met daarnaast de cijfers 

van het JZ, 1972-1973  
 1 omslag 
 
546 Statistiek ziekteverzuim NZI, met daarnaast de cijfers van het JZ, 

1972-1973  
 1 stuk 
 
547 Stukken betreffende ziekteverzuim en personeelszaken, 1975-

1983  
 1 omslag 
 
548 Stukken van Personeelszaken, betreffende personeelsbezetting 

JZ, uitzendkrachten en ziekteverzuim, 1983-1986  
 1 omslag 
 
549 Correspondentie en lijsten betreffende vakantiedagen en verlof- 

aanvraagformulieren, 1985-1986  
 1 omslag 
 
550 Lijsten betreffende verzuimpercentages en declaratieformulieren 

reiskosten, [...] 
 
 Rondzendbrieven 
551 Circulaires met mededelingen aan het personeel van het JZ, be-

tref fende bestuursmutaties, Medische Staf, opleiding verplegen-
den, julileum-viering, afscheid Mvan Vulpen, verbouw polikli-
nieken, vervanging apparatuur, SCZ-nieuwbouwplannen, 1968-
1976  

 1 omslag 
 
552 Mededelingen aan medewerkenden, 1969-19786  
 1 omslag 
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553 Rondzendbrieven van bestuur c.q. directie JZ aan alle personeels- 
leden, betreffende de fusie, 1976-1978  

 1 omslag 
 
554 Richtlijn van de directie inzake zwangerschapsonderbreking in 

het JZ, interne correspondentie over abortus en enquete, 1980-
1981 

 1 omslag 
 
555 Stukken betreffende kraam/verloskunde, 1979-1980  
 1 omslag 
 
 Overige stukken van algemene aard 
556 Funktie-omschrijvingen c.q. taakomschrijvingen van diverse 

funkties, 1979-1985  
 1 omslag 
 
557 Verslagen van zgn. ‘hearings’ (besloten vergaderingen voor zie-

kenhuispersoneel), 1980-1983  
 1 omslag 
 
558 Correspondentie en andere stukken betreffende personeelzaken: 

opleidingen, werkoverleg, sollicitaties, funktioneringsgesprek-
ken, introduktie en inwerkprogramma, 1981-1986  

 1 omslag 
 
559 Stukken betreffende de UVV (Unie van vrijwilligers), 1983-1984 
 1 omslag 
 
560 Stukken betreffende radiodiagnostisch laborant opleiding, 1983-

1985 
 1 omslag 
 
Overig personeel 
 
 Civiele Dienst  
561 Correspondentie en andere stukken betreffende de Civiele Dienst, 

1978-1981  
 1 omslag 
 
562 Verslagen overleg Civiele Dienst en directie, 1981-1983  
 1 omslag 
 
563 Notulen Civiele Dienst beraad en bijbehorende stukken, 1982 1 

omslag 
 
564 Correspondentie Civiele Dienst/directie, betreffende civiele za-

ken JZ, 1983-1986  
 1 omslag 
 



 53 

 Opname/Medische registratie  
565 Verslagen overleg van directie en Opname en interne correspon-

dentie betreffende Opname, 1981-1982  
 1 omslag 
 
566 Verslagen overleg Opname en directie, 1982  
 1 omslag 
 
567 Verslagen overleg van directie, Opname en Medische Registratie, 

1983 1 omslag 
 
 Maatschappelijk Werk/Pastoraat 
568 Correspondentie en andere stukken betreffende het Maatschappe-

lijk Werk en haar doelstelling, 1979-1985  
 1 omslag 
 
569 Verslagen overleg directie en Maatschappelijk Werk, 1981-1982 
 1 omslag 
 
570 Verslagen overleg directie en Pastoraat, 1983  
 1 omslag 
 
571 Verslagen overleg directie en Maatschappelijk Werk, 1983  
 1 omslag 
 
 Fysiotherapie 
572 Verslagen van besprekingen van de afdeling Fysiotherapie en 

andere stukken betreffende Fysiotherapie, 1977-1985  
 1 omslag 
 
573 Verslagen van het overleg Hoofd Fysiotherapie en de directie, 

1981-1983  
 1 omslag 
 
574 Correspondentie van fysiotherapeuten, 1985  
 1 omslag 
 
 Administratie, Personeelszaken 
575 Verslagen van het overleg directie, Personeelszaken en admi-

nistratie, 1980-1981  
 1 omslag 
 
576 Verslagen van het overleg directie en administrateur, 1980-1982 
 1 omslag 
 
577 Interne correspondentie en bijbehorende stukken, 1980-1982 1 

omslag 
 
578 Verslagen van het overleg directie en Personeelszaken, 1981-

1983 
 1 omslag 
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 Laboratorium  
579 Interne correspondentie JZ betreffende verbouwing laboratorium, 

1981-1982 
 1 omslag 
 
580 Correspondentie P. Egberts van het laboratorium en JZ, met bij-

lagen, 1976-1980 
 1 omslag 
 
581 Verslagen van het overleg directie en laboratorium, 1983  
 1 omslag 
 
582 Correspondentie laboratorium en directie JZ, met bijlagen, 1983-

1986 
 1 omslag 
 
 Technische Dienst  
583 Verslagen van overleg directie en Technische Dienst, 1974-1985 
 1 omslag 
 
584 Interne correspondentie TD, met roosters van werkzaamheden, 

wens-lijsten en onkostenbegroting en jaarverslagen TD, 1974-
1985 

 1 omslag 
 
585 Correspondentie directie/TD met fabrikanten en bedrijven, met 

bijlagen, 1974-1985  
 1 omslag 
 
586 Verslagen van het overleg directie en TD, 1980-1982  
 1 omslag 
 
 
Organisaties binnen het Juliana Ziekenhuis 
 
Commissie van overleg 
 
 Notulen 
587 Verslagen en korte overzichten van vergaderingen, 1970-1971 1 

omslag 
 
 Correspondentie 
588 Correspondentie van de Commissie van Overleg betreffende het 

rechtspositiereglement en de benoeming van leden, 1969-1971 
 1 omslag 
 
589 Correspondentie van de Commissie van Overleg met de directie 

van JZ en met de Nederlandse Christelijke Bond van Overheids-
personeel, 1967-1979  

 1 omslag 
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 Ingekomen stukken  
590 Stukken betreffende de taakuitvoering van de Commissie van 

Overleg, 1967-1971  
 1 omslag 
 
Ondernemingsraad 
 
 Notulen 
591 Notulen en verslagen van de OR, 1971-1976  
 1 omslag 
 
592 Notulen van vergaderingen van de OR, 1974-1977  
 1 omslag 
 
593 Agenda’s en notulen van de vergaderingen van de OR, 1976-

1978 
 1 omslag 
 
594 Concept-statuten voor een nieuwe stichting tbv de bouw van een 

ziekenhuis in Amsterdam-Noord, 1979  
 1 omslag 
 
595 Agenda’s en notulen van de vergaderingen van de OR, 1979  
 1 omslag 
 
596 Agenda’s en notulen van de vergaderingen van de OR en van de 

over legvergaderingen (OR/directie/bestuur), 1980-1983  
 1 omslag 
 
597 Notulen van de vergadering van OR en personeelscommissie, 

1983 
 1 omslag 
 
598 Notulen en agenda’s van de vergaderingen van de OR en over-

legvergaderingen, met bijlagen, 1983-1986  
 1 omslag 
 
 Ingekomen stukken  
599 Stukken bevattende informatie van de directie tbv of mbt de OR, 

1972-1974  
 1 omslag 
 
600 Stukken van de Bedrijfscommissie voor het Ziekenhuiswezen en 

de NZR 1974-1977  
 1 omslag 
 
601 Ontvangen correspondentie van het JZ, 1973-1978  
 1 omslag 
 
602 Stukken betreffende informatie van het CBIO (gemeentelijk be-

geleidingsinstituut OR) en programma basiscursus voor OR-
leden, [...] 
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603 Rapport ‘Om de naam van het Juliana Ziekenhuis’, [...]  
 
604 Sociaal jaarverslag ZAN 1977 [...] 
 
605 Notulen van de personele commissie, [...]  
 
 Voorbereidingscommissie  
 
606 Correspondentie en ingekomen stukken van de Commissie van 

Overleg en de Voorbereidingscommissie van de OR, met stukken 
betreffende concepten van het Rechtspositiereglement voor 
werknemers van het JZ, 1969-1972 

 1 omslag 
 
607 Stukken betreffende de verkiezing van leden van de Commissie 

van Overleg, notulen van vergaderingen van de Commissie van 
Overleg en stukken betreffende de voorlichting over het instellen 
van een OR, 1969-1972  

 1 omslag 
 
608 Uitnodigingen, agenda’s en notulen van vergaderingen van de 

Commis sie van Overleg en de Voorbereidingscommissie OR 
van het JZ, 1970-1972 

 1 omslag 
 
 Oprichting en reglement  
609 Stuk van de Eerste Kamer, zitting 1970-1971 nr. 15: nader gewij-

zigd ontwerp van wet op de Ondernemingsraden, 1971  
 1 stuk 
 
610 Correspondentie van de OR in oprichting, betreffende de oprich-

ting van de OR, 1971-1972  
 1 omslag 
 
611 Stemlijsten, stembiljetten en lijsten van verkiesbare en kiesge-

rechtigde personen voor de OR-verkiezingen, 1972-1976  
 1 omslag 
 
612 Stukken betreffende de installatie van de OR: de wet op de OR 

van 28-2-1971 in het Staatsblad, circulaire over medezeggen-
schap in het algemeen, resultaat van de verkiezingen voor de OR, 
1971-1972 

 1 omslag 
 
613 Voorbeeld-reglement, concept-reglement en reglement voor de 

OR van het JZ, 1972  
 1 omslag 
 
 Jaarverslagen  
614 Jaarverslag van de OR van het JZ, 1973-1975 en informatieblad 

van de ABVA betreffende de gewenste inhoud van een jaarver-
slag van een OR 

 1 omslag 
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615 Jaarverslagen van de OR van het JZ over 1982-1985 
 4 delen 
 
 Correspondentie  
616 Correspondentie van het bestuur van de OR, 1969-1975  
 1 omslag 
 
617 Correspondentie van de OR met de directie van JZ, alfabetisch 

gerangschikt naar onderwerp, 1982  
 1 omslag 
 
618 Correspondentie van de OR met de directie van JZ, alfabetisch 

gerangschikt naar onderwerp, 1983  
 1 omslag 
 
619-621 Correspondentie van de OR met de directie van JZ, alfabetisch 

gerangschikt naar onderwerp, 1984-1985 
  619 At/mD 
  620 Et/mK 
  621 Lt/mZ 
 
622 Correspondentie van de OR met de directie van JZ, alfabetisch 

gerangschikt naar onderwerp, 1986  
 1 omslag 
 
623 Correspondentie van de OR met de leerlingenraad, 1979 
 1 stuk 
 
 Taakuitvoering  
 
624 Stukken betreffende de door de OR te behandelen en behandelde 

onderwerpen, 1973-1975  
 1 omslag 
 
625 Map van dr. W. Dijk met stukken van de OR, 1973-1975  
 1 omslag 
 
626 Notulen en agenda’s van de achterbanbijeenkomst, 1984-1985 
 1 omslag 
 
627 Verslag enquete naar het funktioneren van de OR, 1979 
 1 stuk 
 
 Leerlingenraad  
628 Stuk betreffende richtlijnen voor de voorlopige leerlingenraad, 

1971 
 
629 Briefwisseling Leerlingenraad en directie JZ betreffende het bij-

wonen van een leerlingenraadsvergadering door een directielid, 
1971  

 1 stuk 
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630 Stuk betreffende naar voren gekomen punten tijdens de algemene 
vergaderingen van de leerlingenraad, z.d 

 1 stuk 
 
631 Namenlijsten van leden van de Leerlingenraad, z.d.  
 1 stuk 
 
 Personeelsvereniging ‘Juliana’  
632 Statuten van de personeelsvereniging ‘Juliana’, 12-12-1962  
 1 stuk 
 
633 Stukken betreffende de belangstelling voor de personeelsvereni-

ging, 1970  
 2 stukken 
 
Personeelsbladen 
 
634 Personeelsblad Ezer (‘Hoe goed hebt gij de onmachtigen gehol-

pen’), jaargang 7 en 8 (incompleet)  
 9 delen 
 
635-636 Julianaklanken, 1963-1970 jaargang 1-7  
 34 delen 
 
637 Mededleingenblad, 1971-1986  
 3 omslagen 
 
Reünies en jubilea 
 
 25-jarig bestaan GVZ  
640 Gastenboek van de receptie ter gelegenheid van het 25-jarig be-

staan van de GVZ, 1918  
 1 deel 
 
641 Felicitaties naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de GVZ, 

1918  
 1 omslag 
 
 50-jarig bestaan JZ  
642 Jubileumboekje 50 jaren ziekenverpleging Juliana Ziekenhuis 

1904-1954  
 1 deel 
 
 75-jarig bestaan GVZ  
643 Stukken betreffende de reünie ter gelegenheid van het 75-jarig 

bestaan van de GVZ, 1968  
 1 omslag 
 
644 Kaarten en brieven van zusters, eerder verbonden aan het JZ, met 

berichten van verhindering en woorden van dank voor de reünie 
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de GVZ, 1968 

 1 omslag 
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645 Brief van dr. W. Dijk aan ds. Van Ginkel inzake de geschiedenis 
in de eerste jaren van de GVZ, 1978  

 1 stuk 
 
646 Circulaires en deelnamebriefjes betreffende de reünie ter gele-

genheid van het 75-jarig jubileum, 1968  
 1 omslag 
 
647 Krante-artikel uit Trouw van 22-10-1968 over het 75-jarig be-

staan van de GVZ  
 1 stuk 
 
648 Overlijdensbericht van prof. dr. H. Dooyeweerd, voorzitter van 

de GVZ van 1938 tot 1954, 12-2-1977  
 1 stuk 
 
649 Gastenboek van de receptie in het paviljoen Vondelpark Amster-

dam, met handtekeningen, gelukwensen en kaarten van artsen en 
bedrijven, 1968  

 1 deel 
 
650 Uitnodigingskaart voor het 75-jarig jubileum  
 1 stuk 
 
651 Correspondentie van dr. W. Dijk met de NCRV en met Trouw in 

verband met het 75-jarig jubileum, 1968  
 1 omslag 
 
652 Foto -en tekstboek van het cabaret, gegeven ter ere van het 75-

jarig bestaan van het JZ (voor de teksten is gebruik gemaakt van 
citaten uit oude notulen van bestuursvergaderingen), 1968  

 1 deel 
 
 90-jarig bestaan GVZ  
653 Felicitaties, uitnodigingen, rijmpjes, berichten van verhindering, 

namenlijsten en correspondentie mbtorganisatie en cadeaus, 1983 
 1 omslag 
 
 Overig feestgedruis  
654 Uitnodigingen van particulieren, instellingen en bedrijven voor 

jubilea, huwelijksfesten en andere festiviteiten; waaronder het 
geven van de naam ‘Juliana Ziekenhuis’ aan het ziekenhuis der 
GVZ (1927-1928), met briefwisseling hierover met de secretarie 
van H.M. de Koningin en over het koninklijk bezoek, 1906-1986 

 1 omslag 
 
655 Correspondentie en andere stukken betreffende de beslissing tot 

bouw van het ziekenhuis aan de Ter Haarstraat (1903) en het 75-
jarig bestaan van de GVZ, 1906-1986 

 1 omslag 
 
656 Kartonnen model van het JZ-logo  
 1 stuk 



 60 

657 Foto’s van examenfeest mei 1954, koninklijk bezoek mei 1924, 
af scheid en installatie van directieleden, kerstfeest en vertrek 
100.000ste patiënt, 1924-1958  

 1 omslag 
 
658 Lijst van verjaardagen, trouwdagen en jubilea van mensen, werk-

zaam bij het JZ, getiteld ‘Toekomstige verplichtingen’, ingedeeld 
per maand, 1956-1987  

 1 deel 
 
659 Artikelen over het JZ in het orgaan van het IPZ, januari 1962 en 

in het kerkblad voor de gereformeerde kerken van de classis Am-
sterdam, juni 1979  

 2 stukken 
 
660 Sinterklaasgedichten, 5 december 1973  
 1 omslag 
 
661 Stukken betreffende het afscheid van dr. W. Dijk, 1983  
 1 omslag 
 
662 Stukken betreffende jubilea en afscheid personeel en ander per-

soonlijk nieuws, 1983-1986  
 1 omslag 
 
663 Gedichten met als onderwerp de verplichtingen van het verple-

gend personeel, z.d 
 1 omslag 
 
Investeringen 
 
Onroerend goed 
 
 Bouw  
664 Boekje met als inhoud: bestek en voorwaarden waarnaar de GVZ 

bouwen van een ziekenhuis zal aanbesteden, opgemaakt door ar-
chitect Tjeerd Kuipers, 1902  

 1 deel 
 
 Uitbreiding  
665 Juliana Ziekenhuis op de uitkijk met advertenties, offertes, teke-

ningen en kostenberekeningen van diverse bedrijven, 1906-1937  
 5 delen 
 
666 Tekeningen van bestaande en nieuwe toestand van het JZ, 1937-

1939 
 1 omslag 
 
667 Kostenramingen en bezuinigingen op de ramingen van kosten 

van de uitbreiding van het JZ, begrotingen en berekeningen van 
kosten van de bouwplannen, 1938-1939  

 1 omslag 
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668 Tekeningen van de uitbreiding van het JZ, door architecten 
E.Rothuizen en C. v.d. Bom, nrs 1 t/m 4  

 1 omslag 
 
669 Stukken van algemeen technisch advies- en inspectiebureau J. 

Woudhuizen, betreffende het installeren van nieuwe verwar-
mingsketels in het JZ, 1939-1944  

 1 omslag 
 
 Verbouwing en uitbreiding  
670 Foto’s interieur, exterieur, verbouwing 1954, zangkoor, ontwerp 

grote uitbreiding (1939), oude panden aan de Herengracht, 1897-
1968 

 1 omslag 
 
671 Tekening van de keukens van het JZ, 1948  
 2 stukken 
 
672 Brieven van de penningmeester van de GVZ aan de wethouder 

van OGZ van Amsterdam en aan de directeur van Bouw- en Wo-
ningtoezicht te Amsterdam, betreffedne plannen voor een interne 
verbouwing en mogelijke uitbreiding van het JZ, 1948  

 1 omslag 
 
673 Tekening, formulier van rijksgoedkeuring en berekeningen tbv. 

werkzaamheden aan de vuilnisberging, 1949  
 1 omslag 
 
674 Tekeningen tbv. verbouwing en uitbreiding van het JZ, 1949-

1955 
 1 omslag 
 
675 Correrspondentie, tekeningen en andere stukken betreffende ver-

bouwingen in het JZ, 1952-1954  
 1 omslag 
 
676 Bestek en voorwaarden voor het verbouwen en uitbreiden van het 

JZ, met tekeningen van de uitbreiding, 1953  
 1 deel en 1 omslag 
 
677 Verrekenstaten van de aannemer, 1953  
 1 omslag 
 
678 Stukken betreffende uitbreiding en verbouwing van het JZ, 1964-

1965 
 1 omslag 
 
 Nieuwbouwplannen, alléén JZ: Bijlmer, Diemen  
679 Stukken betreffende de Bijmermeer, plaats voor een eventueel 

nieuw Juliana Ziekenhuis, 1964-1969  
 1 omslag 
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680 Medisch Contact nr. 38: hulp aan ongevalspatiënten en indiening 
wetsontwerp Ziekenhuisbouw, 1968  

 1 deel 
 
681 Brief van het bestuur JZ aan de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, betreffende nieuwbouwplannen van het JZ, 
1968 

 1 stuk 
 
682 Workingpaper over de plannen tot bouw van een nieuw JZ (over-

zicht 1945-1969)  
 1 omslag 
 
683 Rekeningschema en lijsten van documentatie tbv. nieuwbouw 

ziekenhuis Diemen, 1971  
 1 omslag 
 
684 Rapporten, verslagen en nota’s van de stichting ‘de lob’ en de 

Gezondheidszorg Zuidoost-lob, 1971-1974  
 1 omslag 
 
 Verbouwing polikliniek  
685 Korte verslagen van de bespreking over de verbouwing van de 

polikliniek en correspondentie hierover, 1975  
 1 omslag 
 
686 Plan en tekeningen van architectenbureau Van Blokland voor het 

verbouwen van de polikliniekruimte van het JZ, 1975  
 1 stuk 
 
687 Offertes, begrotingen en correspondentie betreffende verbouwing 

van de polikliniek, 1975  
 1 omslag 
 
688 Correspondentie met aannemersbedrijf M.W.T. Thijssen & Co 

BV, 1975-1976  
 1 omslag 
 
689 Folders van Portakabin, 1975  
 1 omslag 
 
690 Correspondentie van bestuur JZ met het ministerie, met de in-

spectie en met het architectenbureau betreffende verbouwing po-
likliniek, 1975-1976  

 1 omslag 
 
691 Samenvatting bouwkundige en financiële gegevens betreffende 

de bouwplannen en tekeningen van architectenbureau Van Blok-
land, 1975-1976 

 1 omslag 
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692 Verslagen van bijeenkomsten inzake de verbouwing van de poli-
kliniek met correspondentie en financiële gegevens, 1975-1979 

 1 omslag 
 
693 Bijlagen bij de verbouwingsaanvraag voor de polikliniek van het 

JZ, met inhoudsopgave, 1976  
 1 omslag 
 
694 Verslag van de polikliniekcommissie tav. bijeenkomst inzake 

archivering polikliniekgegevens, 1976  
 1 omslag 
 
695 Bouwtekeningen c.q. bestek-tekeningen van de verbouwing van 

de polikliniek, 1976  
 1 pak 
 
696 Correspondentie en tekeningen betreffende de wegbewijzering 

van de polikliniek, 1978-1980  
 1 omslag 
 
 Groot onderhoud  
697 Stukken betreffende orders aan diverse brdrijven voor groot on-

der houd aan het JZ, 1971-1972  
 1 omslag 
 
698 Stukken betreffende de modernisering van de afdelingen (huma-

nise ring) met bijbehorende stukken, 1976-1982  
 1 pak 
 
Roerend goed 
 
 Inventarisatie aanwezige goederen  
699 Beschrijving van de roerende lichamelijke zaken behorende aan 

de GVZ, deel 1 en deel 2, 1907  
 2 delen 
 
 Aanschaf van goederen 
700 Notitieboekje voor aankoop van goederen, 1930-1936  
 1 deel 
 
701 Correspondentie betreffende aan te schaffen goederen en lijsten 

met investeringen, 1957-1975  
 1 omslag 
 
702 Stukken betreffende de aanschaf van apparatuur en instrumenten, 

1969-1973  
 1 omslag 
 
703-704 Wenslijsten 1972-1973 voor aanschaf van apparatuur en meube-

len voor het JZ 
 2 stukken 
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705 Stukken betreffende de aanschaf van apparatuur en instrumenten, 
1973-1976 

 1 omslag 
 
706 Correspondentie c.q. offertes betreffende aan te schaffen appara 

tuur, met wenslijsten en folders fabrikanten, 1973-1982  
 1 omslag 
 
707 Herziene wenslijst medio oktober 1975  
 2 stukken 
 
708 Correspondentie directie met afdelingen JZ, betreffende aan te 

schaffen apparatuur, 1981-1985  
 1 pak 
 
709 Correspondentie betreffende apparatuur röntgenafdeling (‘dossier 

Visinescu’), 1982-1985  
 1 omslag 
 
710 Correspondentie directie betreffende investeringen c.q. aanschaf 

van apparatuur (algemeen), 1984-1985  
 1 omslag 
 
 Budgettering 
711 Verslagen budgetgesprekken, interne correspondentie hierover en 

bijbehorende stukken, 1982-1984, alfabetisch geordend  
 1 pak 
 
712 Rapport ‘Interne budgettering in de praktijk’, 1983  
 1 deel 
 
713 Exploitatie-overzicht en budget JZ, 1984  
 2 delen 
 
714 Budgetbewakingsgegevens directie en algemene stukken betref-

fende budgettering, 1984  
 1 omslag 
 
715 Verslagen gesprekken ivm. inkoopprocedure en correspondentie 

hier over, 1983-1984  
 1 omslag 
 
 
716 Verslagen gespreksronde budget en bijbehorende stukken, 1983-

1985  
 1 omslag 
 
717 Exploitatie-overzicht en begrotingsbewaking 1984 
 
718 Correspondentie betreffende budgettering en budgetvaststelling 

en bijlagen, 1984-1985  
 1 omslag 
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719 Notulen van de vergaderingen van de budgetcommissie en cor-
respondentie betreffende budgetvoorstellen c.qbezuinigingen, 
1984-1985 

 1 omslag 
 
720 Budget JZ 1985  
 1 deel 
 
 
Stukken van financiële aard 
 
 Begroting 
721-729 Begrotingen GVZ 1919-1981 
 9 omslagen 
  
  
  721. 1919 
  722. 1939 
  723. 1942 
  724. 1972 
  725. 1973 

726. 1974 
727. 1975 
728. 1976 
729. 198

1 
 
 Rekening 
730-736 Rapporten van accountants Dijker, De Leede & Co inzake de 

controle van de boekhouding en jaarrekening van het JZ, 1951-
1957 

 7 omslagen 
  
  730. 1951 
  731. 1952 
  732. 1953 
  733. 1954 

734. 1955 
735. 1956 
736. 1957 

 
737-743 Rapporten accountantskantoor Wolfrat, Entrop & Van Namen 

inzake de jaarrekening van de GVZ, 1964-1970 
 7 delen 
  
  737. 1964 
  738. 1965 
  739. 1966 

740. 1967 
741. 1968 

   
  742. 1969   743. 1970 
 
744 Ontvangsten en uitgavenoverzicht, 1907  
 2 stukken 
 
745 Winst- en verliesrekening  
 3 stukken 
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746-752 Exploitatie-overzichten (c.q. balansen) van het JZ 
 4 delen, 3 omslagen 
  
  746. 1938 
  747. 1947 
  748. 1966-  

  1971 

749. 1970 
750. 1971 
751. 1971-1976 
752. 1979-1980 

 
753 Financiële consequenties van de bezetting van de poliklinieken 

en de assistentieverdeling, over het eerste halfjaar van 1973  
 2 stukken 
 
754 Afrekening 1975,  
 1 stuk 
 
 Boekhouding  
755 Kasboek voor de huishouding der verpleegsters, 1891-1908  
 1 deel 
 
756-766 Kasboeken van de GVZ, 1907-1938 
 11 delen 
  
 756. 1907-1908 
 757. 1908-1910 
 758. 1910-1913 
 759. 1914-1916 
 760. 1917-1920 
 761. 1920-1923 

762. 1923-1925 
763. 1924-1933 
764. 1926-1928 
765. 1928-1930 
766. 1931-1932 1933-1938 

 
767 -775 Boekhouding, 1907-1947. 
 9 delen 
  767. Ontvangsten, 1907-1911 
  768. Balansboek van het ziekenhuis der GVZ, 1907-1933 
  769. Uitgavenoverzicht, per maand, 1908-1924 
  770. Opbrengsten, 1914-1917 
  771. Opbrengsten, 1924-1927 
  772. Opbrengsten, 1931-1933 
  773. Uitgaven voor voeding, 1938-1940 
  774. Uitgaven voor voeding, 1940-1945 
  775. Levering van goederen, 1946-1947 
 
776-786 Grootboek van het ziekenhuis der GVZ, 1907-1948 
 10 delen en 2 omslagen 
  
 776. 1907-1919 
777. 1920-1930 
 778. 1931-1938 
 779. 1939-1941 
 780. 1941 
 781. 1942 

 782. 1943 
783. 1944 
784. 1945 
785. 1946-1947 
786. 1948 

  
789-792 Journaal van het ziekenhuis der GVZ, 1907-1936 
 4 delen 
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  789. 1907-1913 
  790. 1914-1927 
  791. 1928-1931 
  792. 1928-1936 
 
793-806 Salarissen en lonen, 1930-1948 
 14 delen 
  
 793. 1930-1934 
 794. 1930-1937 
 795. 1931-1934 
 796. 1938-1943 
 797. 1941 
 798. 1942 
 799. 1943 

800. 1944 
801. 1945 
802. 1946 
803. 1947 
804. 1946-1947 
805. 1948 
806. 1948 

 
807 Postgiro-administratie van het ziekenhuis der GVZ, 1933-1938  
 1 deel 
 
808 Gemeentegiro-administratie van het ziekenhuis der GVZ, met 

enkele afschriften van rekeningen  
 1 deel en 1 omslag 
 
 Overige stukken van financiële aard  
809 Copie eindafrekening bouw GVZ volgens wijzigingen van den 

architect, 1905  
 1 stuk 
 
810 Rekeningen en legaten, 1906-1943  
 1 omslag 
 
811 Overzicht van inkomsten van een collecte, 1910  
 1 stuk 
 
812 Overzicht der salaris-regelingen van diverse ziekeninrichtingen, 

1914 
 1 stuk 
 
813 Advies van M. Stegenga, accountant, voor de inrichting van de 

administratie,  
 1 stuk 
 
814 Stukken betreffende vaststelling van tarieven voor verpleging in 

het JZ en lonen voor leerling-verplegenden, 1930-1932  
 1 omslag 
 
815 Correspondentie met de Militair-Geneeskundige Dienst te Am-

sterdam inzake de mogelijkheden en kosten van opname van mi-
litairen in het JZ, 1930-1932  

 1 omslag 
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816 Correspondentie met accountant M. Stegenga betreffende de 
organisatie van de financiële administratie van het JZ, 1933-1951 

 1 omslag 
 
817 Analyse van de exploitatiecijfers van het JZ over 1938  
 1 omslag 
 
818 Overzicht kosten poliklinieken, 1943-1944  
 1 stuk 
 
819 Stukken betreffende restauratie 1953-1954 en verpleegtarieven, 

1953-1957  
 2 delen 
 
820 Begrotingen van en correspondentie met de kerken in de classis 

Amsterdam, 1957-1970  
 1 omslag 
 
821 Stukken van COZ en NZI betreffende tarieven, 1970-1974  
 1 omslag 
 
822 Resultaat van besprekingen met het COZ, betreffende vergoedin-

gen voor werkzaamheden van het JZ, 1972  
 2 stukken 
 
823 Financiële stukken van de polikliniek, 1972-1975  
 1 omslag 
 
824 Financiële statistiek van het NZI, waarin opgenomen de gege-

vens van 144 algemene ziekenhuizen, met vergelijkingen met de 
situatie van het JZ, 1973  

 1 stuk 
 
825 Begroting laboratorium van het JZ, 1973 [...] 
 
826 Verloop van ontvangsten en uitgaven in de kapitaalsector en 

beschikbare middelen, 1973-1974  
 1 omslag 
 
827 Financiële stukken van de polikliniek, 1973-1976  
 1 omslag 
 
828 Resultaat van het gesprek van het JZ met het COZ naar aanlei-

ding van aanvraag voor tariefsverhoging door het JZ, 1974  
 1 stuk 
 
829 Voorstel verdeling kosten assistent-artsen, van het stafbestuur 

van het JZ, 1974  
 1 stuk 
 
830 Correspondentie met de NMB, betreffende financiën en bijlagen, 

1983-1985  
 1 omslag 
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831 Stukken betreffende rekeningen, declaraties, betalingen, 1983-

1986 
 1 omslag 
 
832 Financiële verslagen, [...] 
 
833-844 Rapporten van accountant M. Stegenga inzake de controle van de 

administratie van het JZ, 1933-1945 
 22 delen 
  
  833. 1933 
  834. 1934 
  835. 1935 
  836. 1936 
  837. 1937 
  838. 1938 

839. 1939 
840. 1940 
841. 1941 
842. 1942 
843. 1943 
844. 1945 

 
 
Taakuitvoering 
 
 Patiëntengegevens  
845 Lijst van patiënten met gegevens overziekte,opneming, vertrek en 

aantal verpleegdagen, 1893-1910  
 1 deel 
 
846 Operatie-boek met gegevens van geopereerde patiënten, 1898-

1904 
 1 deel 
 
847 Lijst van patiënten, met gegevens over diagnose, therapie, evt. 

operatie, behandeld arts, 1904-1912  
 1 deel 
 
848 Patiëntenboek, met gegevens over patiënten (naam, adres, woon-

plaats, ziektebeeld), 1905-1908  
 1 deel 
 
849 Gegevens over patiënten (naam, adres, woonplaats, beroep, ziek-

tebeeld), 1914-1916  
 1 deel 
 
850 Lijst van patiënten, met gegevens over naam, adres, woonplaats 

en ziekteverloop, van drHolleman, 1916-1918  
 1 deel 
 
851 Correspondentie tussen JZ en het Zendingscentrum te Baarn en te 

Oegstgeest, alsmede met patiënten, betreffende de keuring voor 
zending (alfabetisch gerangschikt), 1955-1963  

 3 omslag en 2 banden 
  851. At/mG 
  852. Ht/mP 
  853. Rt/mZ 
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854 Modelstatus patiënten (naam, adres, ziektebeeld), z.d. [...] 
 
855 Formulier met aanwijzigingen voor het registreren van patiënten-

gegevens, z.d 
 1 stuk 
 
 Necrologieën  
856 Lijst van overledenen, 1959-1963  
 1 deel 
 
857 Lijst van overledenen, 1963-1967  
 1 deel 
 
858 Necrologieën c.q. necrologiebesprekingen, 1980-1981  
 1 pak 
 
859 Necrologieën, 1981-1983  
 1 pak 
 
 Reacties van Patiënten  
860 Reacties van patiënten na hun verblijf in het JZ, 1909-1945  
 1 omslag 
 
861 Reacties van patiënten betreffende hun verblijf in het JZ, 1946-

1982 
 1 omslag 
 
862 Correspondentie directie met/over patiënten, 1972-1982  
 1 omslag 
 
863 Correspondentie directie met patiënten en verplegers, alsmede 

bedankbrieven, 1982-1984  
 1 omslag 
 
864 Correspondentie directie met/over (ex-)patiënten, met bijlagen, 

1983-1984  
 1 omslag 
 
865 Reacties van patiënten op hun verblijf en discussienota, getiteld 

‘Behandeling reacties van patiënten’, 1984-1985  
 1 omslag 
 
 Propaganda  
866 Stukken betreffende het samenstellen van ‘een boekje met propa-

gandistischen inhoud omtrent het Ziekenhuis’ en te bewerken 
adressen, met als doel het bijeenbrengen van 100.000 gulden, 
1940  

 2 stukken 
 
867 Concept-introductieboekje van het JZ, 1973 [...] 
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868 Rapport door public relations adviseur J. van Santen, getiteld 
‘Om de naam van het JZ’, en correspondentie hierover, 1977-
1979 

 1 omslag 
 
869 Rapport ‘Externe contacten-interne mogelijkheden JZ’ en corres-

pondentie hierover, 1983-1984  
 1 omslag 
 
870 Clichés JZ, z.d.  
 1 omslag 
 Statistieken bedbezetting  
871 Grafieken op hardboard met (horizontaal) het aantal patiënten per 

jaar en (verticaal) het aantal verpleegdagen per maand, 1924-
1942 

 2 stukken 
 
872 Statistieken van NZI en JZ (vergeleken) van bedbezettingsper-

centages gemiddelde verpleegduur en opnemingen, 1969-1973  
 1 stuk 
 
873 Overzicht van de bezette bedden en gemiddelde verpleegduur per 

specialisme, 1971-1974  
 1 omslag 
 
874 Overzicht bedbezettingspercentages, gemiddelde verpleegduur en 

opnemingen (statistiek NZI) met cijfers van het JZ, 1974  
 1 omslag 
 
875 Dossier ‘bedbezetting’, lijsten verpleegdagen, verpleegtarieven 

en kraamtarieven, 1982-1983  
 1 omslag 
 
876 Lijsten met statistische gegevens van bedbezetting en wachtlijs-

ten, 1985  
 1 pak 
 
 Dagelijkse bedrijfsvoering  
877 Huisorders en reglementen vanm het JZ, 1904-1962  
 1 omslag 
 
878 Stukken betreffende Otis liften, de Kas-vereeniging, de Stoom-

wasse rij en de Vrije Universiteit, 1950-1955  
 1 omslag 
 
879 Brandreglement, 1959  
 1 omslag 
 
880 Stukken betreffende procedurele zaken: regeling voor ziekenver-

voer, dagelijkse werkzaamheden van de portier, opname-
procedure, 1968-1971 

 1 omslag 
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881 Huisregels van het JZ, [...] 
 
882 Handleiding (op hardboard) bij het gebruik van de automatische 

telefoontoestellen, met huistelefoongids, z.d 
 1 stuk 
 
883 Affiche voor energiebesparing, z.d.  
 1 omslag 
 
 
Commissies en werkgroepen 
 
 Samenstelling en opheffing van de commissies  
884 Lijsten met commissies, werkgroepen, overlegorganen en corres-

pondentie betreffende samenstelling en opheffing commissies, 
1984-1986  

 1 omslag 
 
885 Adressenlijsten van diverse commissies  
 1 omslag 
 
 FONA/KONA-commissie  
886 Verslagen, advies, correspondentie en richtlijnen van de KONA- 

commissie, 1971-1980  
 1 pak 
 
887 Verslag en advies van de KONA en bijlagen, alfabetisch geor-

dend naar patiënt/geval (dossiers), 1978-1979  
 1 band 
 
888 Verslagen van de KONA-commissie en meldingsformulieren, 

1978-1982 
 1 pak 
 
889 Jaarverslagen FONA-commissie over 1979, 1980, 1981, 1982, 

1983, 1984 en doelstelling, gedragslijnen en procedure tot be-
handeling van reacties, 1979-1985  

 1 omslag 
 
890 Verslag onderzoek KONA/dossier M. Verbeek, [...]  
 1 omslag 
 
891 Notulen vergadering van KONA-commissie, 1978-1985  
 1 pak 
 
892 Verslagen en advies van de KONA-commissie, alfabetisch geor-

dend naar patint/geval (dossier), 1979-1981  
 1 band 
 
893 Verslagen, meldingsformulieren en correspondentie FONA-

commissie, 1980-1986  
 1 omslag 
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894 Verslagen onderzoek van de KONA-commissie: dossiers patiën-
ten/ gevallen, alfabetisch op naam, 1981-1982  

 1 band 
 
895 Korte verslagen van de KONA-commissie, meldingsformulieren 

en lijsten van patinten die (uit bed) gevallen zijn, 1981-1982  
 1 pak 
 
896 Verslagen en advies, richtlijnen en correspondentie van de KO-

NA- commissie, 1981-1982  
 1 omslag 
 
897 Verslagen van de KONA-commissie, alfabetisch geordend naar 

naam patiënt/geval (dosiers), 1982  
 1 band 
 
898 Korte verslagen van de KONA-commissie, meldingsformulieren 

en lijst van patiënten die (uit bed) gevallen zijn, 1983  
 1 pak 
 
899 Verslagen van de KONA-commissie, alfabetisch geordend naar 

naam patiënt/geval (dossiers), 1983-1985  
 1 band 
 
900 Korte verslagen van de KONA-commissie, meldingsformulieren 

en lijst van patiënten die (uit bed) gevallen zijn, 1984-1985  
 1 pak 
 
 Polikliniek-commissie 
901 Stuk betreffende de opzet van administratie en archief van de 

polikliniek, 1975  
 1 stuk 
 
902 Notulen van de vergaderingen van de polikliniek-

commissie/polikli niek medewerkers, met bijbehorende stukken 
en correspondentie betreffende de polikliniek-commissie, 1977-
1981  

 1 omslag 
 
903 Notulen van de vergaderingen van de polikliniek-

commissie/polikli niek medewerkers en correspondentie van de 
polikliniek-commissie, 1979-1985 

 1 omslag 
 
904 Verslagen overleg hoofd polikliniek met geneesheer-directeur, 

1981-1983  
 1 omslag 
 
905 Correspondentie en gegevens over bezoekersaantallen polikli-

niek, 1981-1983  
 1 omslag 
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 Infectie-commissie 
906 Correspondentie en andere stukken betreffende hygiëne in zie-

kenhuizen, 1960-1980  
 1 omslag 
 
907 Documentatiemateriaal betreffende hygiëne en desinfectie,  
 5 delen 
 
908 Notulen van de bijeenkomsten van de Infectie-commissie, 1969-

1979 
 1 omslag 
 
909 Notulen, agenda’s en vergaderstukken van de infectie-commissie, 

1977-1985  
 1 omslag 
 
910 Correspondentie directie JZ en infectie-commissie, 1977-1985 
 1 omslag 
 
911 Circulaire van de Hoofdinspectie Volksgezondheid, met richtlij-

nen voor een reglement van de infectie-commissie in een zieken-
huis, 1983 

 1 omslag 
 
912 Korte verslagen vergaderingen antibiotica-commissie en bijbeho-

rende stukken, 1982-1984  
 1 omslag 
 
913 Lijsten met infectie-gevallen, 1983-1984  
 1 omslag 
 
914 Verslagen van bijeenkomsten intensive care, infectie-commissie, 

intensieve verpleegafdeling, 1983-1985 
 1 omslag 
 
 O.K.-commissie 
915 Administratieve verwerking van verrichtingen der operatie-

afdeling, 1974 [...] 
 
916 Verslagen van het overleg directie/hoofd O.K., 1982-1983  
 1 omslag 
 
917 Verslagen besprekingen O.K.-commissie en O.K.-programma, 

1983 
 1 omslag 
 
918 Corespondentie directie JZ met O.K.-commissie, artsen, verple-

gers, 1983  
 1 omslag 
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 VVMH, ITC en norm- commissie  
919 Rapporten en andere documentatie betreffende Intercollegiale 

Toetsing, 1974 
 1 omslag 
 
920 Correspondentie en memoranda betreffende de Intercollegiale 

Toetsings Commissie (ITC), 1975-1981  
 1 omslag 
 
921 Notulen van de besprekingen van de Normcommissie verple-

gingsdienst, 1977-1983 
 1 omslag 
 
922 Correspondentie betreffende Normcommissie verplegingsdienst, 

1977-1983  
 1 omslag 
 
923 Rapporten betreffende de Normcommissie verplegingsdienst, 

1982 
 1 omslag 
 
924 Agenda’s en verslagen van besprekingen van Commissie Ver-

antwoording Verpleegkundigen voor Medische Handelingen, 
1981-1983  

 1 omslag 
 
925 Correspondentie en bijbehorende stukken betreffende verant-

woordelijkheid cq autorisatie van verpleegkundigen voor me-
disch handelen, 1981-1983  

 1 omslag 
 
926 Correspondentie directie JZ en Intercollegiale Toetsings Com-

missie, betreffende intercollegiale toetsing, 1982-1984  
 1 omslag 
 
927 Verslagen informatiebijeenkomsten voor verpleegkundigen die in 

aanmerking kunnen komen voor een bekwaamheidsverklaring, 
1983 

 1 omslag 
 
928 Stukken van diverse aard betreffende autorisatie, verantwoording 

en bekwaamheid, 1983  
 1 omslag 
 
 Bedrijfsveiligheidscommissie  
929 Stuk betreffende voorstel tot instelling commissie voor bedrijfs-

veiligheid, 1982  
 1 omslag 
 
930 Documentatie betreffende brandveiligheid, 1982-1985  
 1 omslag 
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931 .Concept-verslagenvergaderingen Bedrijfsveiligheidscommissie, 
1983-1984 

 1 omslag 
 
932 Ontwerp actieplan JZ, tekeningen voor plaatsing brandblusappa-

raten,  
 1 omslag 
 
933 Correspondentie directie JZ en Bedrijfsveiligheidscommissie, 

1983 1985 
 1 omslag 
 
934 Verslag bespreking brandweer en leden Bedrijfsveiligheidscom-

missie, 1983-1984 
 1 stuk 
 
935 Instructies voor de portiers, z.d. 
 1 stuk 
 
 Commissies patiëntenzaken 
 
936 Correspondentie en enquete-formulieren betreffende de patien-

ten- enquete-commissie, 1977-1982  
 1 omslag 
 
937 Correspondentie betreffende de commissie -patiëntenboekje en 

bijlagen, 1983-1984  
 1 omslag 
 
938 Documentatie van het JZ: folders, wegwijzer en voorbeelden, 

1984 
 8 delen 
 
939 Stukken betreffende kerst, pasen, pinksteren, 1983-1985  
 1 omslag 
 
940 Verslag van de vergadering commissie-patiëntendossier,  
 1 omslag 
 
941 Correspondentie en bijbehorende stukken betreffende het patiën-

ten- dossier, 1983-1986  
 1 omslag 
 
942 Documentatie-materiaal betreffende patiëntenzaken, 1984-1985 
 1 omslag 
 
943 Overzicht van de tijd die verstrijkt tussen het ontslag van de pa-

tint en het schrijven van de ontslagbrief door de specialist aan de 
huisarts, 1985  

 1 stuk 
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944 Stukken betreffende oprichting, reglement, enquete en corres-
ponden tie van de commissie-patiëntengiften, 1985-1986  

 1 omslag 
 
945 Verslag en correspondentie van de commissie patiëntenontspan-

ning, 1985-1986  
 1 omslag 
 
 Werkgroep efficiency 
946 Correspondentie betreffende werkgroep efficiency, 1983-1986 1 

omslag 
 
 Werkgroep buitenlanders 
947 Notulen van de vergadering en correspondentie van/betreffende 

de werkgroep buitenlanders, 1981-1982  
 1 omslag 
 
948 Jaarverslag en folder ‘Onze Wereld: buitenlanders in onze zie-

kenhuizen’, 1982  
 1 omslag 
 
949 Notulen van de werkgroep buitenlanders, 1983-1986  
 1 omslag 
 
950 Correspondentie betreffende (werkgroep) buitenlanders, 1983-

1986 
 1 omslag 
 
951 Dossier werkgroep buitenlanders: documentatie betreffende bui-

tenlanders,  
 1 omslag 
 
 Personele Commissie  
952 Notulen van de Personele Commissie, 1979  
 1 stuk 
 
 Mortuarium-commissie  
953 Verslagen en resultaten van de werkgroep mortuari-

um/mortuarium- commissie, 1980-1981  
 1 omslag 
 
954 Correspondentie van/betreffende het mortuarium, 1980-1981 1 

omslag 
 
 Kinderafdeling, 1983-1985 
955 Notulen bijeenkomsten werkgroep Kinderafdeling, 1983-1985  
 1 omslag 
 
956 Correspondentie en bijbehorende stukken betreffende de Kinder-

afdeling, 1983-1985  
 1 omslag 
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 Röntgenafdeling  
957 Correspondentie van de röntgenafdeling, met planningsoverzicht 

radiologisch lab, 1980-1985  
 1 omslag 
 
958 Verslagen van overleg directie/hoofd röntgenafdeling, 1983  
 1 omslag 
 
 Enquêtes  
959 Interne correspondentie betreffende enquetes en onderzoeken, 

1982-1985  
 1 omslag 
 
960 Verslag enquete onder het personeel JZ en andere enquetes, 1983 
 1 omslag 
 
 Verpleegtehuizen  
961 Rapport ‘Dagbehandeling in verpleeghuizen’ in Amsterdam en 

Amstel veen, 1981  
 1 deel 
 
962 Correspondentie JZ met verpleeghuizen en bijlagen, 1981-1984 
 1 omslag 
 
 ‘Gespreksronden’  
963 Interne correspondentie betreffende ‘gespreksronden’ en bijla-

gen, 1983  
 1 omslag 
 
964 Verslagen gespreksavonden, 1983  
 1 omslag 
 
 Geestelijke verzorging/ christelijke identiteit  
965 Artikel over de relatie tussen artsen en verplegenden en sterven-

den, 1972  
 1 stuk 
 
966 Interne correspondentie betreffende geestelijke verzorging, met 

bijlagen, 1975-1982  
 1 omslag 
 
967 Rapport van de commissie voor levensbeschouwelijke aspecten 

van het ziekenhuis, z.d.  
 1 stuk 
 
968 Verslag van een conferentie ‘geestelijke problemen bij een fusie 

van een christelijk en niet-christelijk ziekenhuis, 1975 
 1 stuk 
 
969-971 Stukken betreffende euthanasie,  
 2 stukken 
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972 Interne correspondentie betreffende euthanasie/pastoraat, 1980-
1985 

 1 omslag 
 
973 Correspondentie betreffende ‘geestelijke verzorging’ en bijbeho-

rende stukken, 1983-1985  
 1 omslag 
 
974 Onderzoek naar christelijke identiteit van bij C.V.Z. aangesloten 

instellingen,  
 1 omslag 
 
975 Correspondentie personeelszaken JZ en afdeling reclassering van 

het Leger des Heils en Reclasseringsraad Amsterdam, betreffen-
de ‘dienstverlening’, 1983-1984 
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D. STICHTING CHRISTELIJKE ZIEKENVERPLEGING  
 
 
 
 
 
 
Stukken van algemene aard 
 
 Notulen van de bestuursvergaderingen  
976 Notulen van de eerste en de tweede bespreking tussen besturen 

en directies van JZ en LDI, inzake mogelijkheden voor en lokatie 
van gezamelijke nieuwbouw en bijbehorende stukken, 1968-1977  

 1 omslag 
 
977 Notulen van beleidscommissie JZ en LDI, 1969-1970  
 1 omslag 
 
978 Agenda’s, notulen en bijbehorende stukken van gecombineerde 

vergaderingen van bestuur en beleidscommissie der SCZ, 1970-
1980  

 1 omslag 
 
979 Kort verslag van de bespreking van bestuur en beleidscommissie 

van de SCZ, betreffende de zieknhuisproblematiek in Amster-
dam-Noord en eventuele kandidatuur voor bouw van een zieken-
huis in Noord, 1975 

 1 stuk 
 
 Ingekomen stukken  
980-982 Stukken betreffende geluidhinder rondom Schiphol, 1964-1967  
 3 delen 
 
983 Stukken betreffende affiliatie van niet-universiataire ziekenhui-

zen aan universiteiten, 1967-1971  
 1 omslag 
 
984 Verslag van een bespreking tussen de Dienst Stadsontwikkeling 

van de gemeente Amsterdam en drie bestuursleden van het JZ, 
betreffende lokatie en grootte van een nieuw ziekenhuis in 
Bullewijk of Diemen-Zuid, 1969  

 1 stuk 
 
985 Afschrift van een brief van het bestuur van het St. Lucas Zieken-

huis aan het college van B&W van Amsterdam, 1969  
 1 stuk 
 
986 Brieven van wethouder Verheij van Amsterdam aan het bestuur 

van de GVZ, betreffende een terrein voor het nieuwe ziekenhuis 
van JZ en LDI, 1969  

 2 stukken 
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987 Afschrift van het memorie van antwoord van staatssecretaris 
Kruisin ga van Sociale Zaken en Volksgezondheid, betreffende 
de Wet Ziekenhuisbouw, 1970  

 1 stuk 
 
988 Brochure met begeleidende brief van Ventair N.V., werkplaatsen 

voor luchttechnische installaties, 1971  
 1 omslag 
 
989 Agenda 5e augustus-conferentie van het Academisch Medisch 

Centrum, secretariaat commissie Nieuwbouw, 1971  
 1 stuk 
 
990 Begroting voor klinisch-chemisch laboratorium voor 1972 en 

verdere jaren, gezonden door drG. van der Wal aan de directies 
van JZ en LDI, 1971  

 1 stuk 
 
991 Programma van Eisen voor de bouw van een ziekenhuis, uitge-

bracht aan de SCZ door Raadgevend Bureau irBerenschot te Til-
burg, 1972  

 1 omslag 
 
992 ‘De nazorg voor ontslagen ziekenhuispatiënten in Noord-

Holland’, rapport van de provinciale raad voor de volksgezond-
heid, 1972  

 1 deel 
 
993 Voorstel voor een stafreglement voor het nieuwe ziekenhuis, van 

de commissie tot opstelling van een stafreglement en een stafcon-
tract, aan de bestuursleden van JZ, LDI en SCZ en de medische 
staven van JZ en LDI, met commentaren van bestuur/directie JZ, 
LDI en SCZ, 1972-1973  

 1 omslag 
 
994 Brochures met begeleidende brief van technisch bureau Speek & 

Van Donk N.V., leveranciers en installateurs van Rheinstahl rol-
trappen en liften, 1972  

 1 omslag 
 
995 Nota plannen nieuwbouw van de Prot. Chr. Stichting voor ver-

pleging van bejaarden en langdurig zieken te Amsterdam, 1975  
 1 stuk 
 
996 Ingekomen stukken van de NZR, de commissie Sanering Zieken-

huis- voorzieningen en het Centraal Orgaan Tarieven Gezond-
heidszorg, 1977-1984 

 1 omslag 
 
997 Brochure met informatie over werkwijze, gebruikte techniek en 

uitgevoerde projekten van installatiebureau Van Elden N.V. te 
Mijdrecht, z.d 

 1 deel 
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Stukken van bijzondere aard 
 
Orgaan 
 
Voorgeschiedenis 
 
 Notulen vergaderingen gecombineerde staven JZ en LDI 
998 Notulen van gecombineerde vergaderingen van de medische 

staven van JZ en LDI, betreffende de gezamelijke nieuwbouw in 
de Bijlmermeer, 1970-1974  

 1 omslag 
 
 Correspondentie  
999 Correspondentie van dr. W. Dijk betreffende nieuwbouw JZ en 

LDI alsmede de vestiging van specialisten in de Bijlmermeer, 
1968-1969 

 1 omslag 
 
1000 Brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

aan debesturenvanJZ en LDI,waarin in beginselmedewerking-
wordt toegezegd aan gecombineerde nieuwbouw, 1970-1973  

 1 stuk 
 
1001 Briefvande SCZ aan de minster vanVolksgezondheiden Milieu-

hygiëne inzake noodzaak vervangende nieuwbouw voor JZ en 
LDI en snelle ministeriële beslissing tot goedkeuring van de 
nieuwbouw, 1973 

 1 stuk 
 
1002 Memo organisatie nieuwbouw JZ/LDI, z.d. 
 1 stuk 
 
 Oprichting en statuten  
1003 Statuten en oprichting (koninklijke goedkeuring) van de SCZ 

door JZ en LDI, 1970  
 1 stuk 
 
 
Bestuur 
 
 Bestuursleden 
1004 Lijst met bestuursleden SCZ, 1982 
 1 omslag 
 
 Correspondentie 
1005 Correspondentie van het bestuur van JZ, JZ & LDI en SCZ met 

het ministerie van volksgezondheid & Milieuhygiëne, betreffen-
de nieuwbouwplannen, 1956-1976  

 1 omslag 
 
1006 Correspondentie van de SCZ betreffende nieuwbouwplannen en 

aanverwante zaken, 1963-1973  
 1 omslag 
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1007 Correspondentie met de wethouders van Publieke Werken en 

voor de Openbare Gezondheid en het Ziekenhuiswezen van de 
gemeente Amsterdam, betreffende terrein voor nieuw JZ, later 
SCZ-ziekenhuis in de Bijlmermeer, later nieuw ziekenhuis met 
ZAN in Amsterdam-Noord, 1963-1976  

 1 omslag 
 
1008 Bestuurscorrespondentie SCZ van secretaris mr. W. Konijnen-

belt, alfabetisch gerangschikt, 1966-1972  
 1 omslag 
 
1009 Correspondentie met de gemeente Diemen inzake (optie op) een 

terrein voor het te bouwen SCZ-ziekenhuis, 1966-1977  
 1 omslag 
 
1010 Correspondentie met adviesbureaus Deerns, Van Rossum, Vee-

nemans, Van Krimpen, Koumans, betreffende verstrekken van 
deelopdrachten voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis, erva-
ringen en inlichtingen m.b.tandere adviesbureaus, 1970-1973  

 1 omslag 
 
1011 Correspondentie SCZ met Raadgevend bureau Ir. B. Berenschot, 

betreffende nieuwbouwplannen, 1970-1975  
 1 omslag 
 
1012 Correspondentie van het bestuur van de SCZ met architect W. 

Lugthart betreffende bouwplannen en bijbehorende stukken, 
1970-1976 

 1 omslag 
 
1013 Tekeningen van architect W. Lugthart van het prot. chr. ver-

pleeghuis ‘De Poort’ in Diemen, 1971  
 1 deel en 2 stukken 
 
1014 Correspondentie met adviesbureaus, 1971-1972  
 1 omslag 
 
1015 Brief van apotheker A. Visser-Edel aan het bestuur van de SCZ 

en begeleidende brief aan het bestuur van het JZ, betreffende een 
eigen apotheek voor het nieuwe ziekenhuis, 1972  

 2 stukken 
 
1016 Correspondentie bestuur JZ c.q. SCZ, betreffende nieuwbouw 

Diemen, 1972-1981  
 1 omslag 
 
1017 Brief van architect W. Lugthart aan het bestuur van de SCZ, be-

treffende nieuwbouw Diemen en bijbehorende stukken, 1973 
 3 stukken 
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1018 Brief van bestuur SCZ aan het personeel van JZ en LDI, betref-
fende voorbereiding van de gezamelijke nieuwbouw, 1973  

 1 stuk 
 
1019 Correspondentie betreffende de ontwikkeling van de ziekenhuis-

situa tie in Amsterdam, 1974-1975  
 1 omslag 
 
1020 Correspondentie SCZ, 1974-1976  
 1 omslag 
 
1021 Correspondentie SCZ-bestuur met gemeente Diemen en NMB en 

bespreking met departement van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne, betreffende rijksgarantie voor aanloopkosten SCZ en ver-
lenging optie op een terrein voor nieuwbouw in Diemen, 1975-
1976  

 1 omslag 
 
1022 Brieven van architect W. Lugthart aan bestuur SCZ, betreffende 

renovatieplannen oude ziekenhuis en afrekening honorarium voor 
de schetstekeningen van het nieuwe ziekenhuis, 1976 2 stukken 

 
1023 Correspondentie van SCZ met VAZ, 1977-1978  
 1 omslag 
 
1024 Correspondentie van SCZ met diversen, met bijlagen, 1984-1985 
 1 omslag 
 
 
Commissies 
 
Beleidscommissie Nieuwbouw 
 
 Notulen  
1025 Notulen van vergaderingen van de beleidscommissie van JZ en 

LDI met bijbehorende stukken, 1965-1970  
 1 omslag 
 
1026 Notulen van vergaderingen van de beleidscommissie van JZ en 

LDI met bijbehorende stukken, 1968-1977  
 1 omslag 
 
 
 Overige stukken beleidscommissie  
1027 Stukken betreffende de beleidscommissie van JZ en LDI, betref-

fende de gezamelijke nieuwbouw, 1964  
 1 omslag en 1 deel 
 
1028 Verslagen van bezoeken van leden van de beleidscommissie 

Nieuwbouw van JZ en LDI aan andere ziekenhuizen, 1968-1970  
 1 omslag 
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1029 Mededelingen van de beleidscommissie Nieuwbouw van JZ en 
LDI aan personeel en bestuur beide ziekenhuizen en aan bestuur 
SCZ, betreffende de voortgang in de nieuwbouwplannen, 1969-
1976 

 1 omslag 
 
 
Werkgroep Basisprogramma 
 
 Notulen  
1030 Verslagen van vergaderingen van de werkgroep Basisprogramma 

vande SCZ, met bijbehorende stukken, 1971  
 1 omslag 
 
 Overige stukken  
1031 Brieven en nota’s van artsen en specialisten van JZ en LDI aan 

(leden van) de werkgroep Basisprogramma en Bouwcommissie 
van de SCZ, betreffende wensen vanuit diverse medische specia-
lisaties tav. inrichting en benodigde ruimte in het nieuwe zieken-
huis, 1970-1971 

 1 omslag 
 
1032 Stuk betreffende de organisatiestructuur van de SCZ, 1971  
 1 stuk 
 
1033 Basisprogramma en concept-basisprogramma voor de nieuw-

bouw van het ziekenhuis van de SCZ, uitgebracht door Raadge-
vend Bureau Ir. B. Berenschot, 1971  

 1 omslag 
 
1034 Besprekingen Basisprogramma en Programma van Ruimtelijke 

en Functionele Eisen; commentaren van artsen en specialisten 
van JZ en LDI op het concept-basisprogramma, 1971-1972  

 1 omslag 
 
1035 Brief van dr. S. de Vries aan de geneesheer-directeur van de LDI/ 

werkgroep Basisprogramma van de SCZ, betreffende de begrip-
pen ‘basisspecialismen’, ‘deelspecialismen’ en ‘superspecialis-
men’ in het concept-basisprogramma, 1971  

 1 stuk 
 
 
Commissie van functionele en ruimtelijke eisen 
 
 Notulen  
1036 Verslagen van besprekingen van de commissie van Fuctionele en 

Ruimtelijke Eisen, met bijbehorende stukken, 1971-1972  
 1 omslag 
 
 Overige stukken  
1037 ‘Enige artikelen betreffende ziekenhuisprogrammering en -

organisatie’ van Raadgevend Bureau IrB. Berenschot b.v., 1968  
 1 deel 
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1038 ‘Uitgangspunten voor de realisatie van gezondheidscentra’ van 
Ingenieursbureau voor project Rationalisatie en Coördinatie n.v.,  

 z.d1 deel 
 
1039 ‘Bouwplan JZ te Amsterdam’ van Bredero’s bouwbedrijf, 1975  
 1 deel 
 
1040 Concepten van programma van eisen tbv ziekenhuis Diemen van 

Raadgevend Bureau IrB. Berenschot, 1971  
 1 omslag 
 
1041 Rapport, betreffende elektro-technische voorzieningen tbv. het 

nieuw te bouwen ziekenhuis te Diemen van Ontwerp- en Advies-
bureau R. Veenhuizen, 1972  

 1 deel 
 
1042 Programma van eisen voor de bouw van een ziekenhuis, uitge-

bracht aan SCZ, door Raadgevend Bureau IrB. Berenschot, 1972  
 1 band 
 
1043 Wijzigingen in het programma van eisen, 1972  
 1 omslag 
 
1044 Codering documentatie nieuwbouw SCZ, z.d.  
 1 omslag 
 
1045 Voorstel technische installaties van het ziekenhuis te Diemen van 

Adviesbureau PDeerns n.v., z.d.  
 1 deel 
 
 
Bouwcommissie 
 
 Correspondentie  
1046 Briefwisseling van dr. G. v.d. Wal met de Bouwcommissie van 

de SCZ, betreffende het klinisch-chemisch laboratorium, 1972  
 2 stukken 
 
 
Medische commissie van eisen 
 
 Notulen 
1047 Verslagen van de besprekingen van de commissie van eisen JZ 

en LDI, met bijbehorende stukken, 1969-1972  
 1 omslag 
 
 
 
 Correspondentie  
1048 Lijsten van namen en correspondentie van de leden van de medi-

sche commissie van eisen van de SCZ, 1969-1971  
 1 omslag 
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Werkcommissies 
 
 Notulen  
1049 Notulen van de werkcommissies Verpleegdienst, Voedingsdienst, 

Technische Dienst en Civiele Dienst van JZ en LDI, met bijbeho-
rende stukken, 1969-1971  

 1 omslag 
 
 Overige stukken  
1050 Verzameling stukken, getiteld ‘Werkcommissies, bijlagen’, 

1968-1970 
 1 omslag 
 
 
Financiering 
 
 Leningen  
1051 Correspondentie met de NMB inzake bankkredieten, 1970-1977  
 1 omslag 
 
1052 Correspondentie met de NMB betreffende kredietovereenkom-

sten en borgstellingsakten,  
 1 omslag 
 
1053 Correspondentie met het ministerie van Volksgezondheid & Mi-

lieu, betreffende een lening van ¦ 8.000.000, 1976-1981 
 1 omslag 
 
 Correspondentie betreffende tarieven  
1054 Correspondentie met de Stichting Centraal Orgaan Ziekenhuista-

rieven inzake doorberekenen van kosten van nieuwbouwvoorbe-
reiding in de verpleegtarieven, 1973-1976  

 1 omslag 
 
1055 Correspondentie van SCZ met ziekenfondsen, betreffende verho-

ging van de tarieven, 1982 [...] 
 
 
 Overige financiële stukken  
1056 Stukken betreffende de balans van het LDI, 1970-1971  
 1 omslag 
 
1057 Accountantsrapport, jaarrekening en liquiditeitsbalans door 

Klynveld Kraayenhof & Co, 1982-1984  
 3 delen 
 
1058 Inschrijving Kamer van Koophandel,  
 1 stuk 
 
1059 Memorandum accountants Wolfrat Entrop & v. Namen, inzake 

de 5%-regeling mbt EV van JZ,  
 1 stuk 
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1060 Stuk betreffende tijdelijke erfpachtrecht, [...] 
 
 Tekeningen van het ziekenhuis van de SCZ in Diemen 
1061 Tekeningen van architect W. Lugthart voor het ziekenhuis in 

Diemen, 1971-1973  
 1 pak 
 
 



 89 

E. STICHTING GEZONDHEIDSZORG AMSTERDAM (SGA) 
 
 
 
 
 
 
Voorgeschiedenis 
 
 Notulen  
1062 Notulen van de gecombineerde stafvergaderingen JZ/LDI/ZAN 

en bijbehorende stukken, 1977-1980  
 1 omslag 
 
 Commissies en werkgroepen  
1063 Verslag besprekingen over voorstellen Institutionele commissie, 

1977  
 3 stukken 
 
1064 Stukken van diverse aard betreffende samenwerking van JZ, LDI 

en ZAN in commissies en werkgroepen, 1977-1978 
 1 omslag 
 
1065 Notulen bijeenkomst personele commissie, 1978 
 1 omslag 
 
 Futurologenvergaderingen 
1066 Futurologenvergaderingen en bijbehorende stukken, 1977-1980  
 1 omslag 
 
 Bestuursstukken betreffende de SGA 
1067 Concepten marsroute, correspondentie van het samenwerkings-

orgaan en andere stukken betreffende de fusie van JZ, LDI en 
ZAN, 1979-1982 

 1 pak 
 
 Financiën 
1068 Rapport aan het bestuur van SGA inzake de jaarrekening 1979-

1980 [...] 
 
 
Bouwactiviteiten 
 
 Bouwcommissie  
1069 Instelling bouwcommissie SGA en brieven van projectbureau 

SGA/ bouwcommissie aan diverse afdelingen van het ziekenhuis, 
betreffende planning nieuwe ziekenhuis, 1986  

 1 omslag 
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 Bouwbesprekingen  
1070 Besprekingen en correspondentie van Kroese Bouwcoördinatie 

b.v. en ASGA-architectengroep, betreffende de bouw van het 
nieuwe ziekenhuis, geordend per afdeling, 1981-1986  

 1 pak 
 
 
 Stichting en Statuten  
1071 Registratie bij de kamer van koophandel, de statuten en de fuzie-

overeenkomst, 1979-1986 
 1 omslag 
 
 Juridische zaken  
1072 Stukken betreffende het geschil van de SGA en het ministerie 

van WVC voor de Raad van State, met bijlagen, 1983 
 1 omslag 
 
1073 Stukken betreffende het kort geding van de JZ-specialisten versus 

SGA- en JZ-bestuur, 1985-1986 
 1 omslag 
 
– Stukken betreffende een arbeidsconflict, 1986-1988. 
 
 Fusie in de pers  
1074 Kranteknipsels betreffende de fusie, 1984-1986 
 1 omslag 
 
 SGA en overheveling  
1075 Stukken betreffende de medische evaluatie en de overheveling, 

1986 
 1 omslag 
 
1076 Stukken betreffende de financiële berekening van de overheve-

ling, 1986 
 1 omslag 
 
1077 Correspondentie van SGA en Medische staf, 1985-1987 
 1 omslag 
 
1078 Stukken betreffende het overleg van de directie met het Hoofd 

van Dienst, 1984-1986 
 1 pak 
 
1079 Stukken betreffende het capaciteitsoverheveling- en reductieplan, 

1985 
 1 pak 
 
1080 Stukken betreffende het capaciteitsoverhevelingplan, 1986 
 1 pak 


