GADGETS

HAHA
HEBBEDINGEN
Men kan nooit genoeg spullen hebben, en december
is de maand bij uitstek om u een slag in de rondte
te winkelen. Als cadeautje voor onder de kerstboom,
nieuwjaarsgeschenk of gewoon voor uzelf voor de heb:
deze eyecatchers voor een glim- tot schaterlach.
TEKST: HANNA VAN DE WETERING

KOFFIE ERBIJ?
Filter op zazzle.nl/mokken op ‘arts’
of ‘dokter’ en u vindt honderden
verschillende artsenmokken, voor
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elk specialisme wat wils. Daar fleurt
het koffiemoment van op en zelfs
ziekenhuiskoffie smaakt er vers in.

LUNCHTIJD
Uw lunch alwéér uit de
gemeenschappelijke koelkast
verdwenen? Of hebben uw collega’s de
neiging altijd precies met spoedvragen
te komen wanneer u aan uw bammetjes
wilt beginnen? Dan is het tijd om te
denken aan de vorm, in plaats van aan
de inhoud. Deze lunchbox heeft genoeg
ruimte voor enkele vitale organen
(voor het oog van uw collega’s), of
drie sandwiches met kalkoen (voor
uw rammelende maag). Zet hem in
de koelkast, en uw lunch wordt met
rust gelaten. Loop ermee door het
ziekenhuis, en u wordt met rust gelaten.
We wensen u een rustige en smakelijke
maaltijd toe.

De gadgets zijn te bestellen via de links bij
dit artikel op medischcontact.nl/artikelen.

PLAKPLEZIER
Om uw patiënten van dienst te zijn: de pleister waarvan u altijd wist dat u die miste.
Gebeten door een haai of toch in een gevecht met ninja’s terechtgekomen? Deze
pleisters geven tekst en uitleg om onder de altijd wederkerende vraag ‘wat is er
gebeurd?’ uit te komen. Uw patiënten zullen u dankbaar zijn.

BEVROREN
HERSENS
Elke familiebijeenkomst opnieuw
raad en advies moeten geven over
jeukende tenen, vreemde uitslag
of stinkend lichaamsvocht? Bij
voorkeur als u net een hap van uw
kersttoastje wilt nemen? U zou voor
minder thuisblijven. Het is tijd om de
rollen om te draaien. Serveer vanaf
nu elk drankje met ijshersenen erin.
Zeg erbij dat die van hen er precies
hetzelfde uitzien, en – terwijl u met
een mes tussen uw vingers draait –
dat u dat best even wilt demonstreren.
Vrijwilligers? Iemand? Nee?

GLITTER
BOM
Een collega die wel een
toontje lager mag zingen?
Via ruindays.com verstuurt u
enveloppen en pakketjes vol
glitters. De kruimeldief biedt
geen uitkomst. De stofzuiger
ook niet. Glitters hebben
de neiging binnen enkele
seconden een ruimte volledig
over te nemen, en nooit meer
te verlaten. Gegarandeerd
succesvol tot minimaal het
volgende nieuwe jaar. En nog
anoniem te versturen ook.
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