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Archief Interkerkelijk Protestants Ziekenhuisbureau

Ten Geleide

Interkerkelijk Protestants Ziekenhuisbureau (1950-1968)
Het Interkerkelijk Protestants Ziekenhuisbureau is opgericht op 4 juni 1951, met als doel het bevorderen van de belangen
van het Protestants Christelijk Ziekenhuiswezen.
In het bureau participeerden:
-    Bond der Nederlandse Diaconessenhuizen
-    Gereformeerde Bond van Verenigingen en Stichtingen van Barmhartigheid
-    Bond van Protestants Christelijke Ziekeninrichtingen
-    en verder de protestantse en gereformeerde kerken in Nederland.
Het IPZ heeft op 3 november 1951 de "Stichting tot Stimulering van de Protestantse Ziekenzorg en het Protestantse
Ziekenhuiswezen" in het leven geroepen als opvolger van de landelijke Stichting tot Activering der Protestantse
Ziekenverzorging, met als doel het bewustmaken van de bevolking van haar verantwoordelijkheid van de protestantse
ziekenzorg.
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Archief Interkerkelijk Protestants Ziekenhuisbureau

  
 1-12.Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van de Stichting IPZ; onder

andere vergaderstukken van het bestuur.  1950-1968
Bevat 12 stukken

  
  1.Juni 1950 - 1952.  1950-1952
  
  2.1953 - juli 1954.  1953-1954
  
  3.September 1954 - 1956.  1954-1956
  
  4.December 1956 - januari 1959.  1956-1959
  
  5.1959 - maart 1960.  1959-1960
  
  6.Maart 1960 - 1961.  1960-1961
  
  7.1962
  
  8.1963
  
  9.1964
  
  10.1965
  
  11.November 1965 - 1966.  1965-1966
  
  12.1967-1968
  
 13.Stukken betreffende de samenwerking en het contact met het Oranje-Groene Kruis

in het kader van de herstructurering van het IPZ, waaronder vergaderstukken van
het algemeen bestuur.  1964-1965

  
 14.Stukken betreffende de Werkgroep Verpleegstersopleiding van het IPZ, waaronder

de nota en concept-nota en het jaarverslag 1963 van het IPZ.  1963-1965
  
 15.Speciale editie van het #Financieel Dagblad#, over het Ziekenhuiswezen in

Nederland. Ingekomen stukken en minuten van het IPZ met betrekking tot de
totstandkoming van deze speciale editie. Editie van mei 1967. Totstandkoming van
november 1966 - juni 1967.  1966-1967

  
 16.Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van de directeur van het IPZ

betreffende de financiering van ziekenhuisbouw door middel van obligatieleningen.
December 1964 - februari 1967.  1964-1967

  
 17.Stukken betreffende de oprichting van de NV Bank voor de Financiering van het

Ziekenhuiswezen en de uitgifte van een obligatielening. Jaarrekening IPZ 1962.
Januari - oktober 1964.  1962, 1964

  
 18.Stukken betreffende de totstandkoming van de Wet Ziekenhuistarieven. Februari

1962 - juni 1964.  1962-1964
  
 19.Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van het IPZ aan het bestuur

van de Bond van Protestants-Christelijke Ziekeninrichtingen. Juni 1951 - december
1952.  1951-1952

  
 20.Stukken betreffende fusiebesprekingen tussen de Bond van Protestants-

Christelijke Ziekeninrichtingen en de Gereformeerde Bond van Verenigingen en
Stichtingen van Barmhartigheid in Nederland, van welke besprekingen het IPZ de
organisatie had. Resulteerde in de "Vereniging Christelijke Bond van
Ziekeninrichtingen". November 1967 - december 1968.  1967-1968

  
 21.Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van het IPZ betreffende

wetenschappelijk onderzoek, te verrichten door de afdeling Sociale Geneeskunde
van de Faculteit der Geneeskunde van de VU te Amsterdam onder leiding van prof.
Drogendijk. Januari 1964 - augustus 1968.  1964-1968

  
 22-26.Stukken betreffende tekeningen van architecten van ziekenhuizen of uitbreidingen

daarvan. Geordend op instelling.  1951-1953, 1959
Bevat 5 stukken

  
  22.Missiehuis te Driehuis (Gemeente Velzen).  1953
  
  23.Algemeen Ziekenhuis te Harlingen.  1959
  
  24.Ziekenhuis Bethel te Delft.  1951-1952
  
  25.Cornelia Stichting te Beetsterzwaag.  1951
  
  26.Streekziekenhuis te Bennekom.  1951, 1953
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Archief Interkerkelijk Protestants Ziekenhuisbureau

 27.Stukken betreffende de Stichting van protestants ziekenhuis "Zeeuws Vlaanderen"
te Terneuzen. Twee rapporten van de Stichting Bouwcentrum, een nota van de
Stichting Protestantse Ziekenzorg "Zeeuws Vlaanderen".  1950

  
 28.Exploitatiebegroting voor een klinisch ziekenhuis met 300 bedden in combinatie

met een afzonderlijke polikliniek, samengesteld door C. de Kievit, administrateur
van het ziekenhuis Eudokia te Rotterdam, en A. Vons, Hoofd Economische Dienst
van het De Lichtenberg Ziekenhuis in Amersfoort. Maart 1950.  1950

  
 29.Stukken betreffende de Stichting van diverse Protestantse Ziekenhuizen.  1949-1950
  
 30.Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van het IPZ betreffende de

verhouding en conflicten tussen IPZ en Landelijke Stichting Protestantse
Ziekenverpleging (PZV), de Landelijke Stichting tot Activering der Protestantse
Ziekenverzorging (APZV) en diverse andere protestantse organisaties op het gebied
van de gezondheidszorg. Mei 1946 - april 1960.  1946-1960

  
 31-33.Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van het IPZ betreffende

diverse organisaties van de protestantse gezondheidszorg.  1951-1953
Bevat 3 stukken

  
  31.Januari 1951 - oktober 1952.  1951-1952
  
  32.Maart 1951 - maart 1953.  1951-1953
  
  33.Maart 1951 - maart 1952.  1951-1952
  
 34.Stukken betreffende jaarverslagen, ingekomen stukken en minuten van uitgaande

stukken van de Directeur-secretaris van het IPZ. Maart 1950 - juli 1962.  1950-1962
  
 35.Vergaderstukken van de Contactcommissie Het Nederlandse Ziekenhuiswezen en

de Vereniging van Katholieke Ziekenhuizen. December 1963 - november 1964.
  1963-1964

  
 36.Stukken betreffende het IPZ en de Stichting tot Stimulering van de Protestantse

Ziekenzorg en het Protestants Ziekenhuiswezen, waaronder copie van de
stichtingsacte van laatstgenoemde stichting en conceptstichtingsacte IPZ.
  1950-1951
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