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Persoonlijke aandacht, vertrouwde zorg!

Emmapark 12, 2641 EL Pijnacker  I  T: 015-369 88 63  I  E: huidtherapie@emmapark12.nl
Voor meer informatie neem een kijkje op www.emmapark12.nl

 Onze specialisaties zijn o.a.: 
• Integrale oedeemtherapie

  met aandacht voor 
  alle facetten rondom de 
  oncologische patiënt

• Littekentherapie
• Acnetherapie
• Laserontharing 

 Intensieve samenwerking 
 met Medisch Trainings-
 Centrum de Viergang
 (eigenaar Ruud Lindenburg), 
 hét centrum voor fysio-
 therapie, echografi e, dry
 needling en revalidatie.
 www.mtcdeviergang.nl 

PersoonlijkePersoonlijkePersoonlijkePersoonlijke aandacht, vertrouwde  aandacht, vertrouwde  aandacht, vertrouwde  aandacht, vertrouwde 

Laagdrempelig
en goed bereikbaar Al ruim 

22 jaar
in eigen 
praktijk!

Huidtherapie Kempers

MTC de Viergang
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VOORWOORD

Carina Hilders, 
directeur Reinier de 
Graaf ziekenhuis

Beste lezer,
Wat hebben we een zomer achter de 
rug. In Nederland en in grote delen van 
Europa werden recordtemperaturen 
aangetikt. Veel mensen hadden moeite 
om koel te blijven. Met name kwetsbare 
ouderen die extra voorzichtig moeten 
zijn, omdat zij minder goed tegen de 
warmte kunnen. In het ziekenhuis hield 
ons koelsysteem het gelukkig goed uit. 
En dat mag ook wel, want wij hebben 
deze zomer absoluut niet stil gestaan.

Zo hebben we ons uiteraard bezig gehouden 
met dat waar we goed in zijn: de best mogelijke 
zorg leveren aan onze patiënten. Want zorg staat 
nooit stil en onze medewerkers dus ook niet. 
Waarmee we deze zomer nog meer druk zijn 
geweest, leest u in dit magazine. 

Neem bijvoorbeeld onze samenwerking met 
de TU Delft, die een nieuwe impuls heeft 
gekregen door de instelling van de nieuwe leer-
stoel ‘Technologie ter verbetering van de zorg’. 
Een prachtige erkenning van hoe wij binnen 
Reinier de Graaf bezig zijn met innoveren om 
onze patiënten beter te kunnen helpen. Op 
pagina’s 7, 8 en 9 leest u hier meer over.

Daarnaast zijn we bezig met het verder 
vormgeven van onze toekomst door te starten 
met de bouw van een kleinschalig operatie-
kamercomplex op de bezoekersparkeergarage in 
Delft. Hoe dit samenhangt met onze toekomst-
plannen in Voorburg leest u op pagina 19. Door 
op deze manier onze locaties slimmer in te 
richten, besparen we kosten zodat er meer geld 
over blijft voor het verder verbeteren van onze 
patiëntenzorg.

En over niet stil staan gesproken: in dit nummer 
kunt u het geweldige verhaal lezen van Dinie de 
Roo, de oudste vrijwilliger die in ons ziekenhuis 
werkzaam is. Ondanks haar 95 jaar weet zij van 
geen ophouden en helpt ze al bijna 50 jaar 
onze patiënten. Blader naar pagina 28 voor het 
hele verhaal over deze bijzondere vrouw.

Veel leesplezier! 
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Dichtbij, 
vertrouwd en 
professioneel

Delftzorg zorgt ervoor dat u de best mogelijke verzorging en 
verpleging bij u thuis krijgt, zoals u wenst en nodig hee� .

Samen met u zorgen wij er voor dat het gezellig en plezierig 
kan zijn in uw eigen vertrouwde leefomgeving.

Tevens bieden wij hulp bij het aanvragen van een PGB budget.

Zusterlaan 70, 2611 MP Del� 
Telefoon: 06 - 415 894 77

del� zorg@gmail.com

Kijk voor meer informatie op:  www.delftzorg.nl
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Traumachirurg Maarten van 
der Elst verbindt als hoogleraar 
zorgwereld met technologie 

AAN HET WOORD

De zorg verbeteren met behulp van nieuwe technologie. Traumachirurg Maarten van der Elst zet zich hiervoor 

al 23 jaar in bij Reinier de Graaf. Sinds kort doet hij dit óók als hoogleraar van de nieuwe leerstoel ‘Technologie

ter verbetering van de zorg’ die Reinier de Graaf en de TU Delft in het leven hebben geroepen. “Ik zie mezelf 

als verbinder van twee werelden.” 
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De TU Delft en Reinier de Graaf werken al 
jaren samen op het gebied van innovatieve 
technologie. Zo doen wetenschappers 
van de TU onderzoek in het ziekenhuis 
en werken verschillende afdelingen met 
de universiteit samen. Dat heeft al 
verschillende succesvolle oplossingen 
opgeleverd waar de zorg beter van wordt. 
Zoals DORA (Digital Operating Room 
Assistant), een computersysteem dat de 
veiligheid en kwaliteit van de medische 
apparatuur op de operatiekamers 
bewaakt. 

Volgens Maarten van der Elst is innovatie 
dé oplossing voor de uitdagingen in de 
zorg. “Als innovatie ervoor zorgt dat je op 
een veilige manier wordt geopereerd en je 
sneller naar huis kan, dan is dat een 
positieve ontwikkeling. Voor de patiënten 
en voor de samenleving. We hebben die 
slimme oplossingen ook echt nodig, want 
door de vergrijzing hebben meer mensen 
zorg nodig. Tegelijkertijd moeten de 
kosten van de zorg omlaag en de kwaliteit 
omhoog. Als ik patiënt was, zou ik het niet 
erg vinden als een zorgrobot mij zou 
wassen als dat betekent dat de verpleeg-
kundige vervolgens meer tijd heeft om 
een praatje met me te maken.” Een ander 
vraagstuk waarmee het ziekenhuis 
te maken krijgt, is volgens Maarten duur-
zaamheid. “Elke schroef die ik tijdens 
een operatie gebruik zit apart verpakt. 
Medische instrumenten worden veel te 
snel weggegooid. Dit kost veel geld en is 
belastend voor het milieu. Ik denk dat dit 
anders moet en kan.” 

VEILIG EN EFFICIËNT
Dus gaat de traumachirurg de komende 
vijf jaar als hoogleraar aan de slag om 
wetenschappelijk onderzoek naar 
medische innovaties te stimuleren en te 
begeleiden en om onderwijs te geven. Met 
als doel om de zorg te verbeteren. 
Maarten: “Het uitgangspunt is daarbij altijd 
dat de patiënt er iets aan heeft en dat het 
veilig is. Techniek moet ook tot efficiënte 
zorg leiden. Als een nieuwe operatie-
techniek betekent dat de operatie langer 
duurt, zal deze het niet halen. Operatietijd 
is namelijk de duurste tijd van het 
ziekenhuis.” Eén van de taken van de hoog-
leraar is ook college geven aan studenten 
van de nieuwe studie Klinische Technologie 
en de studies Biomechanical Engineering 
en Industrieel Ontwerpen aan de TU en hen 
begeleiden in hun eindprojecten en stages. 
“Zij maken kennis met zorgprocessen. 
Van ons artsen kunnen ze communicatie, 
empathie en ethiek leren.” Omgekeerd 
leren leren co-assistenten, artsen en 
verpleegkundigen ook over innovatieve 
technologie. Maarten leidt al meer dan 
twintig jaar jonge mensen op en beleeft 
daar veel plezier aan. “Ik heb een heilig 
vertrouwen in de jeugd. Mijn ervaring is 
dat ze met hele goede en bruikbare 
ideeën komen. Maar je moet ze daarbij 
vertrouwen en hen de ruimte geven om 
zich te ontwikkelen.”

DAGELIJKS WERK 
VERBETEREN
Veel nieuwe technologie ontstaat op de 
Onderzoeks-OK (operatiekamer) in Reinier 
de Graaf. “Het voordeel van een regio-
ziekenhuis als Reinier de Graaf is dat we 
groot genoeg zijn om meerdere keren per 
dag dezelfde operatie uit te voeren”, vertelt 
Maarten. “Als je nieuwe technologie bij die 
operaties test, weet je meteen of het werkt. 
De studenten staan bij ons ook echt aan 
de operatietafel. Het is zo sprankelend 
om op deze manier je dagelijks werk te 
verbeteren.”

De onderzoeksvragen komen rechtstreeks 
van de werkvloer en zijn vaak heel 
praktisch. Zo had de traumachirurg vaak 
last van zijn eigen schaduw als hij aan het 
opereren was. “Vier jonge studentes 
kwamen met een simpel, maar briljant 
idee. Polsbandjes met ledlichtjes. Een 
oplossing van een paar euro voor een 
probleem dat een operatielamp van 
duizenden euro’s niet kan verhelpen. Dat 
is toch briljant”, zegt Maarten enthousiast. 
“Ander voorbeeld. Eén van onze operatie-
assistenten ergerde zich eraan dat bij het 
verwisselen van de zakken met het bloed 
dat we opvangen tijdens operaties soms 

‘IK HEB EEN 
HEILIG VERTROUWEN 
IN DE JEUGD’

Traumachirurg Maarten van der Elst 

aan het werk op de Onderzoeks-OK. 
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bloedspetters vrijkomen. Ook dat heb ik 
voorgelegd aan TU-studenten. Binnen mum 
van tijd kwamen ze met een apparaat dat 
de zakken vacuüm zuigt. Geen spetters 
meer.” In Reinier de Graaf heerst volgens 
de chirurg een doenersmentaliteit. “Dat 
vind ik erg prettig. Traumachirurgen zijn 
echte doeners en dol op techniek”, aldus 
Maarten. “In mijn vrije tijd klus ik ook 

graag. Wéér een tas van de Gamma, 
zucht mijn vrouw dan. Ik heb ook altijd de 
nieuwste gadgets van Apple. Ik probeer 
mijn vier dochters voor te blijven.”

IN GOEDE HANDEN
Patiënten reageren heel goed op 
innovatie, merkt de chirurg. “Patiënten 
lezen bijvoorbeeld over robotchirurgie 

bij prostaatkankeroperaties en willen 
vervolgens hier geopereerd worden, 
omdat dit hun kans op complicaties 
verkleint. 
Ook merk ik dat patiënten de samen-
werking met de TU Delft en de innovaties 
die hieruit voortkomen interessant vinden. 
Ze hebben daardoor het vertrouwen dat 
ze in goede handen zijn.” 

‘DE DOENERSMENTALITEIT VAN REINIER DE GRAAF 
VIND IK HEEL PRETTIG’
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PATIËNT VERTELT

‘IK KAN ZEGGEN DAT HET HELE 
ZIEKTE- EN HERSTELPROCES MIJ 
ALS MENS HEEFT VERANDERD’

10
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 “Eigenlijk liep ik al meer dan drie jaar rond met plasklachten”, 
vertelt Nico. “Heel vervelend als marktkoopman, omdat je niet 
steeds weg kunt bij je kraam. Mijn werk is belangrijk voor me. Ik 
wist dat ik wat moest met mijn klachten. Via de huisarts kwam 
ik terecht bij de uroloog in Delft, die me erg goed heeft geholpen. 
Na de MRI-scan was duidelijk dat ik prostaatkanker had, maar dat 
ik de tijd had om rustig na te denken over een operatie. Met een 
eenmanszaak is het immers best lastig. Mijn vrouw en ik zijn dit 
alles samen aangegaan en hebben ruim de tijd genomen om ons 
te verdiepen in de behandelmogelijkheden en te zoeken naar de 
beste plek voor de operatie.”
Nico kwam erachter dat je altijd op je eigen gevoel moet 
vertrouwen bij het maken van belangrijke keuzes. “Ik hoorde hoe 
vaak en hoe deskundig de prostaatkankeroperaties in Reinier de 
Graaf worden uitgevoerd. Al onze vragen hierover konden we kwijt 
bij de gespecialiseerd urologieverpleegkundigen. Ik kon ze altijd 
bellen en via hen kregen we een nog beter beeld van de ingreep 
met de operatierobot. We besloten dat ik me in Delft zou laten 
opereren. Daarna moesten we de operatie op een handig moment 
inplannen in verband met mijn werk. Uiteindelijk ben ik geopereerd 
op 2 januari 2018. Van tevoren heb ik kennis gemaakt met de 
uroloog die mij zou opereren. Dat was een relaxed gesprek en dit 
gaf me veel vertrouwen.”

TOEWIJDING
Nadat Nico’s zoon en vrouw aangeboden hadden zijn marktkraam 
tijdelijk draaiende te houden, kon hij zich overgeven aan de 
behandeling. “De dag van de operatie moest ik om half zeven in 
het ziekenhuis zijn. Ik kreeg een operatiehemd aan en nieuwsgierig 
als ik ben, zag ik hoe al het personeel zich inzette om mij zo goed 
mogelijk voor te bereiden op de operatie. Ik was zo geraakt door 
hun toewijding en de manier waarop ze naadloos samenwerkten. 
De operatie zelf duurde een paar uur. Best een gek idee dat deze 
met behulp van een operatierobot plaatsvond, maar vooral 
fantastisch dat dit zo goed werkt.”

Na de operatie dacht Nico goed bij te kunnen slapen, maar dat viel 
tegen. “Meerdere keren per nacht werd ik wakker gemaakt om te 
checken hoe het met me ging. Om drie uur ‘s nachts lag ik wakker 
in mijn ziekenhuisbed en kwam ik op het idee om nog één keer 
een marathon te lopen en hiermee geld voor onderzoek naar 
prostaatkanker in te zamelen. Ik wil graag iets terugdoen voor 
het ziekenhuis. Ik heb al eerder marathons gelopen en wil deze 
uitdaging nog één keer aangaan. Daarom ben ik druk bezig met 
mijn donatiewebsite www.nicovsprostaatkanker.nl. Al het geld dat 
ik straks ophaal, gaat naar het Prostaatkankercentrum. Het viel me 
mee hoe snel ik mijn conditie weer kon opbouwen na de operatie. 
Ik loop inmiddels iedere zondag alweer een halve marathon. In mei 
heb ik de Golden Ten Loop gelopen, maar dat is niets vergeleken 
met de 42 kilometer die ik straks ga lopen. Ik ben ook mijn 
voeding fl ink gaan aanpassen op het trainen en dat werkt goed.”

NÓG POSITIEVER
Nico is een tevreden mens. “Ik ben volledig hersteld en mijn 
plasklachten zijn verdwenen. Ik ben erg onder de indruk van de 
goede zorg die ik kreeg. Ook mijn herstel thuis en de nacontroles 
verliepen prima. Ik kan zeggen dat het hele ziekte- en herstelproces 
mij als mens heeft veranderd. Ik voel me mentaal rijker en heb 
meer inlevingsvermogen gekregen. Ik was al positief, maar dit is 
alleen nog maar verder versterkt.” 

De 59-jarige marktkoopman Nico Heijker ging in het voorjaar van 2017 naar de huisarts met plasklachten. Hij 

werd doorverwezen naar de afdeling Urologie van Reinier de Graaf. In januari 2018 is Nico aan zijn prostaat 

geopereerd met behulp van onze Da Vinci-robot. Inmiddels traint hij al een paar maanden intensief voor de 

marathon van New York in november. Door zich te laten sponsoren wil hij geld ophalen voor het Reinier Haga 

Prostaatkankercentrum voor onderzoek naar prostaatkanker. 

‘In mijn ziekenhuisbed besloot 
ik om de marathon 
van New York te gaan lopen’

Heeft u als patiënt ook een bijzondere 
ervaring gehad? Laat het ons weten via 
communicatie@rdgg.nl.
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INNOVATIE

Innovatie op de Intensive 
Care: van een nieuw systeem 
tot meer bezetting

 SEPTEMBER 2019 1313

Op de Intensive Care (IC) van het Reinier de Graaf 

ziekenhuis liggen ernstig zieke patiënten bij wie 

één of meer belangrijke lichaamsfuncties zijn 

uitgevallen of dreigen uit te vallen, zoals de 

ademhaling of de bloedsomloop. Patiënten die op 

de IC opgenomen zijn, worden behandeld door 

gespecialiseerde artsen (intensivisten) en verpleeg-

kundigen. Om de patiëntenzorg te verbeteren en 

het aantal patiënten dat overlijdt te verlagen, zijn 

we op onze IC continu bezig met innovatie. Zo is de 

afdeling met een nieuw datasysteem gaan werken, 

zijn er overdag twee intensivisten in huis en is er 

een Aftercare-team opgericht.

De IC werkt met het Patiënt Data Management Systeem, oftewel 
PDMS. Dit systeem, ingericht door de IC-afdeling, brengt in beeld 
hoe de vitale waarden van patiënten zich ontwikkelen. Zo is het 
systeem onder meer aangesloten op infuuspompen, beademings-
apparaten, (ECG-)monitoren en dialysemachines. Dit zorgt ervoor 
dat intensivisten en verpleegkundigen continu zicht hebben op de 
ontwikkeling van de gezondheidstoestand van patiënten. Daardoor 
krijgen intensivisten sneller inzicht in de medische waarden en 
kunnen ze snellere en betere beslissingen nemen. Als bijvoorbeeld 
de bloeddruk van een IC-patiënt plotseling daalt, wordt dat direct 
door het systeem opgemerkt.

MINDER AFLEIDING
Ook op het gebied van bezetting heeft de IC stappen gemaakt. 
Zo was er voorheen overdag één intensivist aanwezig op de IC, 
inmiddels zijn dat er twee. Cardioloog-intensivist en medisch 
manager Acute Zorg Marco Knook licht toe: “Deze verdubbeling 
in bezetting zorgt voor een betere manier van werken. Nu is er 
één intensivist beschikbaar voor spoedzaken en houdt de ander

zich uitsluitend bezig met de reguliere patiëntenzorg op de IC. 
We merken dat deze werkwijze voor meer rust zorgt, er is minder 
afleiding.”

ADVIES OP LOCATIE 
Daarnaast is de IC gaan werken met een Aftercare-team. Dit team 
bestaat uit IC-verpleegkundigen en een arts-assistent. Marco: 
“Vanaf het moment dat we een IC-patiënt verplaatsen naar de 
verpleegafdeling Gastro Enterologische chirurgie gaat het Aftercare-
team drie dagen aaneengesloten bij die patiënt langs. De 
medewerkers van dit team kennen de patiënt en zijn of haar 
medische geschiedenis en kunnen daardoor ondersteuning bieden 
bij bijvoorbeeld het verzorgen van speciale infusen of een advies 
geven over medicatie. We merken dat de inzet van dit team zijn 
vruchten afwerpt. Zo nemen we bijvoorbeeld een daling waar in het 
aantal patiënten dat opnieuw opgenomen moet worden op de IC. 
In de toekomst zetten we dit team dan ook graag op andere 
verpleegafdelingen in.”

Cardioloog-intensivist Marco Knook (rechts) en anesthesioloog-intensivist 

Job van den Bosch in overleg op de IC.
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De ‘r’ zit weer in de maand en dus komt de griep weer om de hoek kijken. Over het griepvirus 
(ook wel infl uenzavirus genoemd) en de griepprik bestaan nog steeds veel misverstanden. 
Daarom hebben we op deze pagina’s de belangrijkste cijfers, weetjes, feiten en fabels op 
een rij gezet.

Griep en de griepprik

90 procent van de besmette mensen is 
na ongeveer 1 week genezen. 10 procent 
krijgt complicaties, zoals een long-
ontsteking, oorontsteking of bronchitis. 
5 procent hiervan moet opgenomen 
worden in het ziekenhuis. Een klein deel 
van de besmette personen overlijdt, met 
name ouderen.

Complicaties komen het vaakst voor bij mensen met een chronische 
ziekte, ouderen, zwangere vrouwen en zuigelingen. Deze mensen 
krijgen dan ook een uitnodiging van hun huisarts om gratis de griep-
prik te komen halen. Mensen die niet tot deze doelgroepen behoren, 
kunnen op eigen initiatief en tegen betaling de griepprik laten zetten 
door de huisarts.

Hoe krijg je de griep? 
• Via de lucht bij hoesten of niezen
• Door direct contact via de handen
• Door indirect contact via bijvoorbeeld
 deurklinken en kranen

Jaarlijks krijgt gemiddeld 5 tot 10 procent van 
de mensen wereldwijd de griep, afhankelijk van
de ernst van de epidemie.

De griepepidemie treedt in Nederland 
meestal op tussen december en april
en duurt gemiddeld 8 weken.

In het Reinier de Graaf ziekenhuis stimuleren 
we onze medewerkers om ook de griepprik 
te halen. Zo zorgen we ervoor dat 
collega’s minders snel de griep krijgen en 
we zo voldoende fi tte handen aan het bed 
houden.

Kijk voor meer informatie 
op voorkomgriep.nl

HOE WERKT HET
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Feit: De griepprik is veilig voor de zwangere vrouw en het 
ongeboren kind. Zwangere vrouwen hebben een groter risico om 
ernstig ziek te worden door griep. Daarom krijgen zij juist het 
advies om de griepprik te halen.

Feit: Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe beter de overdracht 
van het griepvirus kan worden voorkomen. Dit heeft te maken 
met wat ‘kudde-immuniteit’ wordt genoemd. Onderzoek heeft 
aangetoond dat een vaccinatiegraad van 30 tot 50 procent in een 
willekeurige groep mensen voldoende is om een explosieve toename 
van het aantal griepgevallen af te remmen.

Feit: Het griepvaccin is de beste manier om griep te vermijden.
Als je gevaccineerd bent, is de kans dat je griep krijgt veel kleiner. 

De meest voorkomende bijwerkingen na een griepprik 
zijn roodheid en pijn op de plaats van de injectie.
In enkele gevallen krijgt de gevaccineerde lichte koorts 
en pijnlijke spieren. 

De werkzaamheid van het vaccin is 
afhankelijk van onder meer de leeftijd van 
de ontvanger, diens afweersysteem en de 
tijd tussen de griepprik en de blootstelling 
aan het virus. Ook is het afhankelijk van de 
gelijkenis tussen het virus in het vaccin en 
het virus of de virussen die heersen. 

Het griepvaccin bevat een afgezwakte vorm van
een griepvirus, waardoor de ontvanger antistoffen 
aanmaakt en daardoor geen of minder klachten 
krijgt bij een besmetting.

Fabel: Van de griepprik kun je juist griep krijgen. Een griepvaccin 
is gemaakt uit een aantal verschillende griepvirussen waar het 
ziekmakende deel is uitgehaald. Een griepprik kan dus nooit griep 
veroorzaken.

Fabel: Iedereen die met het griepvirus is besmet, krijgt 
lichamelijke klachten. Niet iedereen die met het griepvirus is 
besmet krijgt lichamelijke klachten. Zo blijkt uit onderzoek dat 
40 tot 50 procent van de met griep besmette mensen nauwelijks 
iets van de ziekte merkt.

Fabel: De griepprik biedt volledige bescherming tegen de griep.
Soms krijg je ondanks de griepprik toch de griep. Meestal verloopt 
de ziekte dan minder ernstig en zijn er minder complicaties. 
Hoe goed de griepprik werkt, is echter per jaar en per persoon 
verschillend.

Door te vaccineren
• Heb je minder kans op griep
• Word je minder ernstig ziek
• Zijn de gevolgen van de griep 
 minder ernstig

Het griepvirus verandert voortdurend en na de 
griepprik neemt in de loop van de tijd het aantal 
antistoffen af. Daarom is het nodig om elk jaar 
opnieuw te vaccineren.



Hoe is het om in het Reinier de Graaf ziekenhuis te werken? En wat maakt 
dit werk leuk, interessant en uitdagend? In deze rubriek geven onze 
medewerkers zelf antwoord op deze vragen. Deze keer een gesprek met 
physician assistant Michel Coenders.

De physician assistant 
als vaste waarde

PASSIE VOOR MIJN WERK

Michel 
Coenders,
physician 
assistant

16
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HOE LANG WERK JE AL VOOR HET 
ZIEKENHUIS EN HOE BEN JE HIER TERECHT 
GEKOMEN?
“In 2008 ging ik aan de slag als verpleegkundige op de verpleeg-
afdeling Orthopedie. De orthopeden wilden graag dat er een 
physician assistant opgeleid zou worden en vroegen vervolgens aan 
mij of ik hiervoor de hbo-opleiding wilde volgen. Ik heb ja gezegd 
en ben in 2010 met mijn opleiding gestart. Twee en een half jaar 
later was ik klaar en kon ik als gediplomeerd physician assistant, 
oftewel PA, aan de slag. Daarmee was ik de eerste PA in Reinier de 
Graaf. Inmiddels werken er hier in totaal zeven, waaronder ikzelf, en 
zijn er twee in opleiding.”

WAT IS JE ROL BINNEN HET ZIEKENHUIS?
“Het idee van het werken als PA is dat je een aantal medische 
taken overneemt van de medisch specialist, in mijn geval van 
de orthopedisch chirurgen. Hierdoor zorgen we voor een betere 
verdeling van de meer gespecialiseerde zorg. Zo kan de ortho- 
pedisch chirurg zich bijvoorbeeld meer op de operaties richten, 
terwijl ik bijvoorbeeld de controles en het verdere verloop na een 
operatie of behandeling op me neem. Door op deze manier de 
zorg te verdelen, bieden we patiënten de juiste zorg op de juiste 
plek. Gekscherend word ik door mijn collega’s ook wel eens een 
‘hbo-dokter’ genoemd. Daarnaast werk ik nauw samen met de 
orthopedisch chirurgen die zich richten op de schouder- en de 
hand- en polsproblematiek tijdens speciaal ingerichte spreekuren 
voor patiënten met klachten aan deze gewrichten. Ook probeer ik 
mijn steentje bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek, wat wij 
veel doen bij Orthopedie. De werkzaamheden van een PA hebben 
veel raakvlakken met dat van een verpleegkundig specialist. In de 
praktijk worden we wel op een andere manier ingezet.”

WAT DOE JE ZOAL OP EEN DAG?
“Mijn werkzaamheden richten zich met name op de polikliniek. 
Ik begeleid zelfstandig patiënten tijdens het hele traject rondom 
de behandeling van een orthopedische aandoening. Dit kan 
bijvoorbeeld voor en na een ingreep of operatie zijn. Zo bespreek 
ik samen met de patiënt wat de vervolgstappen hierna zijn om 
een zo goed mogelijk resultaat te krijgen. Ook zie ik patiënten die 
voor het eerst met hun klacht bij ons komen, doe ik lichamelijk 
onderzoek en waar nodig aanvullend onderzoek om zo samen met 
de patiënt tot een diagnose en een behandeling te komen. Op 
de polikliniek Orthopedie hebben wij een apart spreekuur voor 
patiënten met schouderklachten en spreekuren voor patiënten 
met hand- en polsklachten ingericht. Tijdens deze spreekuren zie 
ik zelfstandig patiënten en voer ik overleg met de orthopedisch 

chirurgen als dat nodig is. Daarnaast ben ik betrokken bij het 
wetenschappelijk onderzoek dat wij op de afdeling doen. Zo 
hebben we, onder andere samen met studenten van de TU Delft, de 
zorg voor patiënten met een heup- of knieprothese geoptimaliseerd 
en dit ook onderzocht. Mijn rol bestaat hierbij uit onder meer het 
doen van lichamelijk onderzoek bij patiënten om zo onderzoeks-
gegevens te verzamelen. Ook ondersteun ik bij het analyseren van 
deze data en het opschrijven ervan.”

WAAROM IS JUIST JOUW WERK 
BELANGRIJK BINNEN HET ZIEKENHUIS?
“Ik ben een van de vele schakels die binnen het orthopedisch team 
de zorg probeert te optimaliseren. Daardoor is het mogelijk dat wij 
met elkaar ons werk goed kunnen doen. Als ik specifiek kijk naar 
mijn eigen werk, denk ik dat patiënten het fijn vinden dat ik hen 
continuïteit kan bieden. Dus dat ik voor patiënten die veelvuldig 
terugkomen gedurende hun behandeling het vaste aanspreekpunt 
en het bekende gezicht ben. Daarin zit, denk ik, de winst van het 
werk als physician assistant. De AIOS, oftewel de artsen in opleiding
tot specialist, zijn slechts voor korte tijd werkzaam bij het ziekenhuis.
Soms vinden patiënten het dan lastig om weer bij iemand anders 
hun behandeling voort te zetten die er mogelijk ook maar een korte 
periode is. Het is dan fijn dat ik als vaste waarde op kan treden.”

EN WAT IS VOOR JOU BELANGRIJK 
IN JE WERK?
“Dat is dat ik de kans krijg om te blijven leren. Ik hou van 
uitdagingen en vind het belangrijk om nieuwe dingen te doen. 
Daarnaast vind ik orthopedie een magistraal mooi specialisme 
en vind ik het prachtig dat wij patiënten kwaliteit van leven terug 
kunnen geven door ze weer in beweging te krijgen of hun pijn weg 
te nemen. Heel belangrijk in mijn werk is ook het gezellige team 
waarin ik werk. Er is veel ruimte voor gezelligheid en een grapje, 
er hangt een goede sfeer hier.”
 
WAT IS HET MEEST OPMERKELIJKE DAT 
JE IN JE LOOPBAAN BIJ HET ZIEKENHUIS 
HEBT MEEGEMAAKT?
“Bij Orthopedie hebben wij er een paar jaar geleden voor gezorgd 
dat we patiënten die een nieuwe heup krijgen nog dezelfde dag 
weer naar huis kunnen sturen. We waren daarmee het eerste 
ziekenhuis in Europa dat dit mogelijk maakte. Ik vond het heel 
indrukwekkend om bij de eerste patiënten te zien hoe zij tijdens 
de operatie al hun been konden bewegen en een paar uur hierna 
alweer over de gang liepen. Dat is kenmerkend voor hoe wij als 
team bezig zijn met het verbeteren van onze zorg en hoe wij met 
elkaar als team iets moois neerzetten.”

ALS JE REINIER IN EEN ZIN MOCHT 
SAMENVATTEN WAT IS DAT DAN?
“Reinier is een fijne en gezellige werkplek, waar altijd ruimte is om 
te leren en jezelf te ontwikkelen en waar vriendschappen ontstaan. 
Het is een prettige plek om te zijn en waar patiënten zich op hun 
gemak voelen.”

‘ALS PA NEEM JE EEN AANTAL 
MEDISCHE TAKEN OVER VAN DE MEDISCH 
SPECIALIST, HIERDOOR ZORGEN WE 
VOOR EEN BETERE VERDELING VAN DE 
MEER GESPECIALISEERDE ZORG’ 
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Wij werken nauw samen met uw specialist! Optimaal herstellen 

in uw directe omgeving tijdens of na uw behandelingen in het 

ziekenhuis. Wij bieden:

 Oncologische 

 revalidatie

 Longrevalidatie 

 en COPD training

 Orthopedische 

 revalidatie

 Pre operatieve training 

 en advies

Fysiotherapie 
nodig?

Vestiging Pootstraat

Pootstraat 174a

2613 PN  Del� 

Vestiging Phoenixstraat

Phoenixstraat 8

2611 AL  Del� 

E-mail

info@fysiotherapiedel� .nl

Telefoon

015 - 213 78 66

Website

fysiotherapiedel� .nl

in uw directe omgeving tijdens of na uw behandelingen in het 

 Pre operatieve training 

Vestiging Phoenixstraat

info@fysiotherapiedel� .nlinfo@fysiotherapiedel� .nl

fysiotherapiedel� .nlVakkundig, betrouwbaar en dichtbij.
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Door de veranderende zorgvraag en technologische ontwikkelingen 
zijn er op termijn minder grote en dure ziekenhuisgebouwen nodig. 
Om onze patiënten, waar nodig, toch zorg dichtbij te kunnen 
leveren, gaan we de zorg op onze locaties meer concentreren en 
overbodig geworden en verouderde gebouwen afstoten. 
Dat betekent dat we alle zorg en ingrepen waar een ziekenhuis-
opname voor nodig is op onze hoofdlocatie in Delft gaan samen-
brengen. En dat we in de regio moderne, kleinere poliklinieken 
hebben, waar patiënten terecht kunnen voor spreekuren, controles 
en eenvoudige onderzoeken. Door onze locaties slimmer in te 
richten, besparen we op termijn op huisvestingskosten. Dit geld
kunnen we inzetten voor het verder verbeteren van de patiëntenzorg.

BOUW OK-COMPLEX DELFT GESTART
Begin september zijn we gestart met de bouw van een kleinschalig 
operatiekamercomplex bovenop onze bezoekersparkeergarage 
(zie illustratie). Tijdens het eerste deel van bouwperiode sluiten 
we de bovenste twee etages van de garage. Er is tegenover het 
voorplein van het Gasthuis een tijdelijk parkeerterrein ingericht 
waar bezoekers kunnen parkeren als de parkeergarage vol is. Deze 
situatie duurt naar verwachting tot eind 2019. De bouw zal medio 
2020 worden afgerond en we verwachten het OK-complex begin 
2021 in gebruik te kunnen nemen.

In het nieuwe complex komen twee operatiekamers, 12 dag-
verplegingsbedden en 6 stoelen voor oogingrepen. Patiënten 
kunnen hier straks terecht voor relatief eenvoudige ingrepen, die 
plaatsvinden in dagbehandeling. Zij rijden de bezoekersparkeer-
garage binnen, parkeren hun auto en nemen de lift naar boven om 
in de ontvangstlounge van het moderne complex te komen. Door 
middel van een loopbrug verbinden we dit nieuwe deel met het 
bestaande OK-complex in het Gasthuis. 

VOORBEREIDINGEN BOUW POLI VOORBURG
In het eerste kwartaal van 2020 willen we starten met de bouw 
van een moderne polikliniek in Voorburg. Het verouderde 
Diaconessenhuis maakt plaats voor een nieuw, toekomstbestendig 
gebouw. In deze nieuwe polikliniek komen dus geen verpleeg-
afdelingen en operatiekamers meer.

Het nieuwe gebouw wordt op de fundering van de oude zusterfl at 
op het ziekenhuisterrein gebouwd. Het grootste deel van de huidige 
poliklinieken blijft gehandhaafd, net als de bloedafname, radiologie 
en het Fertiliteitscentrum. Naar verwachting gaat de polikliniek in 
het voorjaar van 2021 open.

REINIER BOUWT

Het Reinier de Graaf ziekenhuis werkt momenteel aan twee bouwprojecten. 
Zo gaan we een nieuwe polikliniek bouwen in Voorburg en komt er een klein-
schalig operatiecomplex op het dak van de bezoekersparkeergarage in Delft. 
Waarom doen we dit en wat gaat er veranderen? 
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REINIER IN HET KORT

Vanaf september tot eind 2019 is de Jan 
Thoméelaan aan de achterzijde van het 
Reinier de Graaf Gasthuis afgesloten. 
Dit vanwege voorbereidende werkzaam-
heden door de gemeente Delft voor de 
herinrichting van de Reinier de Graafweg.

Fietsers en voetgangers kunnen omrijden 
via de Apothekersweg en de achterzijde 
van het ziekenhuis, langs het parkeer-
terrein voor medewerkers (zie de blauwe 
lijn op bijgaand kaartje). Er zijn verkeers-
regelaars aanwezig om fietsers en 
voetgangers de goede kant op te leiden. 
Vanwege de veiligheid is het niet 
toegestaan om via de leveranciers- en 
ambulancetoegang te lopen of te fietsen.

Omrijden via de weg langs de voorzijde 
van het ziekenhuis is niet mogelijk in 

verband met de bouw van het OK 
(operatiekamer)-complex op het dak 
van de bezoekersparkeergarage. De 
verwachting is dat deze werkzaamheden 
tot medio 2020 duren.

Autoverkeer wordt omgeleid via de 
Brahmslaan, Griegstraat en de Buitenhof-

dreef naar de Reinier de Graafweg (zie de 
rode lijn op bijgaand kaartje). De bussen 
blijven over de Reinier de Graafweg 
rijden. Wij houden u op de hoogte van 
de verdere werkzaamheden rondom de 
herinrichting van de Reinier de Graafweg. 
Naar verwachting gaan ook deze werk-
zaamheden tot medio 2020 duren.

OMLEIDINGEN VANWEGE HERINRICHTING REINIER DE GRAAFWEG

DONATIE VAN ROPARUN BRENGT PATIËNTEN 
IN BEWEGING MET BEHULP VAN DE MOBILYZER

Patiënten helpen om snel na een operatie 
of behandeling weer te lopen. Dat is het 
idee achter de Mobilyzer, een combinatie 
tussen een infuuspaal en een rollator. Het 
Reinier de Graaf ziekenhuis is dankzij een 
donatie van de Roparun sinds kort in het 
bezit van elf van deze hulpmiddelen.

De afdeling Fysiotherapie zet de Mobilyzer 
in om patiënten in beweging te krijgen. 
Fysiotherapeut Wim van den Bos: “Veel van 
hen kunnen na een operatie of behandeling 
in principe vrij snel weer lopen, maar dit 
wordt moeilijk gemaakt door de draden van 
de medische apparatuur die ze meedragen. 
Denk aan een infuus, sondevoeding, 
wonddrain, katheter, maaghevel of een 
zuurstoffles. Patiënten kunnen dit allemaal 

aan de Mobilyzer bevestigen, wat bij een 
gewone infuuspaal niet mogelijk is. 
Daardoor gaan ze eerder en meer lopen. 
Heel belangrijk, want dat bevordert het 
herstel na een operatie.”

De patiënten die gebruikmaken van de 
Mobilyzer zijn er heel tevreden over: “Ik kan 
meer en gemakkelijker lopen”, aldus een 
oudere patiënte. “Ik hoef minder op mijn 
voeten te letten. Met alleen een infuuspaal 
heb ik de hulp van een zuster nodig om 
naar het toilet te gaan, nu kan ik dat zelf.” 
Een andere patiënte bevestigt het gemak 
van de Mobilyzer: “Het is veel stabieler 
dan met een infuuspaal. Daar kun je je 
maar met één hand aan vast houden. Dit 
apparaat geeft houvast.”
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Sinds kort heeft Reinier de Graaf een 
eigen Innovatiecentrum. Hier kunnen 
patiënten, bezoekers en medewerkers 

van alles te weten komen over de 
innovaties in het ziekenhuis. Denk bijvoor-
beeld aan videoconsulten, bedsensoren, 

wandelend solliciteren en de robot-
rollator. Het Innovatiecentrum is te vinden 
in de centrale gang op de begane grond 
van het Gasthuis in Delft, naast het 
Stiltecentrum.

In het interactieve Innovatiecentrum 
hangen twee schermen waarop patiënten, 
bezoekers en medewerkers kunnen zien 
en lezen hoe Reinier de Graaf innoveert 
om de zorg beter te maken. Op een 
van de schermen is het mogelijk om 
zelf informatie over het ziekenhuis op 
te zoeken en filmpjes te kiezen om te 
bekijken. Ook kunnen patiënten, 
bezoekers en medewerkers op dit grote 
aanraakscherm puzzels maken.

BELEEF DE INNOVATIES VAN REINIER 
DE GRAAF IN HET INNOVATIECENTRUM

LAAT HET ONS WETEN
Mist u iets in het magazine of heeft u ideeën of suggesties waarover wij kunnen schrijven? Laat het ons weten via communicatie@rdgg.nl. 

Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum heeft een tweede locatie geopend in het Hagaziekenhuis in Den Haag op de locatie Leyweg. 
Patiënten met een verdenking op prostaatkanker kunnen hier terecht voor het eerste consult en onderzoek. Ook is de capaciteit voor 
prostaatkankeroperaties in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft met 50 procent uitgebreid. Hierdoor wordt de wachttijd voor een 
operatie verkort van zes tot maximaal drie weken. De extra voorzieningen zijn nodig om de groeiende stroom van patiënten in de regio zo 
snel mogelijk te kunnen behandelen.

REINIER HAGA PROSTAATKANKERCENTRUM OPENT EXTRA LOCATIE IN 
DEN HAAG EN BREIDT OPERATIECAPACITEIT UIT

De 3D-handscanner van het bedrijf 
Manometric heeft de innovatiechallenge 
gewonnen van de Vereniging Samen-
werkende Topklinische Ziekenhuizen 
(STZ). De scanner, waarmee 
gepersonaliseerde hand- en polsbraces

gemaakt worden, verbetert de kwaliteit
van zorg aan patiënten met artrose en 
reuma aanzienlijk. De scanner is uitvoerig 
getest in het Hand- en polscentrum van het 
Reinier de Graaf ziekenhuis. 
De 3D-handscanner maakt in enkele 

seconden een zeer nauwkeurige 
handscan, waarmee de orthopedische 
technoloog een gepersonaliseerde 
handbrace in 3D kan printen. Voor 
patiënten met hand- en polsklachten 
als gevolg van artrose en reuma, is de 
gepersonaliseerde brace een enorme 
verbetering ten opzichte van de 
traditionele brace.

ORTHOPEDISCHE 3D-HANDSCANNER WINT 
PRESTIGIEUZE INNOVATIEAWARD
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Evelien de Rijcke werkt sinds 2009 als diëtist in het Reinier de 
Graaf ziekenhuis. Samen met 16 andere diëtisten behandelt zij 
patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn, de polikliniek 
bezoeken of naar de dagbehandeling komen. Uit onderzoek blijkt 
dat 15 procent van de patiënten bij opname in het ziekenhuis 
ondervoed is. 

RISICO OP ONDERVOEDING
Evelien: “Binnen de diëtetiek hebben we zes specialisaties. Zelf 
werk ik voornamelijk op de afdelingen Oncologie en Gastro 
Enterologische chirurgie. Op verzoek van de artsen kom ik op die 
afdelingen om patiënten advies te geven. Meestal is het advies 
dat ik geef gericht op het verbeteren van de voeding van mijn 
patiënt, door voornamelijk aandacht te besteden aan het binnen 
krijgen van voldoende eiwitten en energie. Dat gebeurt bijvoorbeeld
omdat zij een operatie of behandeling moeten ondergaan en 
daarvoor fi t genoeg moeten zijn. Bij kwetsbare patiënten met een 
vergroot risico op ondervoeding worden we soms uit voorzorg 
ingeschakeld. De duur van de begeleiding is afhankelijk van het 
ziektebeeld. Zo begeleiden we patiënten met slokdarmkanker 

intensief en voor langere tijd. In samenwerking met de verpleeg-
kundig specialist van de afdeling Chirurgie organiseren we vier keer 
per jaar lotgenotenbijeenkomsten. Ik vind het mooi om te zien dat 
we deze patiënten zo iets extra’s kunnen brengen.”

VOEDING EN BEWEGING 
“Omdat voeding een belangrijke rol speelt voor patiënten, werken 
we samen met medewerkers van allerlei afdelingen binnen het 
ziekenhuis. Het komt bijvoorbeeld voor dat patiënten terminaal ziek 
zijn en we nauw samenwerken met verpleegkundigen die hen in 
hun laatste levensfase begeleiden. Dat kan best heftig zijn, maar 
ik vind het ook een mooi onderdeel van mijn werk. Om zo goed 
mogelijk te herstellen na ziekte, hebben we aandacht voor 
voeding en beweging tijdens ziekenhuisopname. Ik ben er groot 
voorstander van dat patiënten in het ziekenhuis aan tafel eten in 
plaats van in bed en meer in beweging komen. Daarom werk ik ook 
nauw samen met onze fysiotherapeuten. Ik vind het prettig dat de 
lijntjes bij Reinier de Graaf kort zijn, het is gemakkelijk om collega’s 
op te zoeken. Dat doe ik vaak, het maakt mijn werk leuker en 
afwisselender.”

WERKEN 
BIJ REINIER

Bij Reinier de Graaf 
werken bijna 3.000 
medewerkers die zich 
elke dag inzetten om 
de best mogelijke zorg 
aan onze patiënten te 
leveren. Dit varieert van 
medisch specialisten 
en verpleegkundigen 
tot vrijwilligers en 
receptiemedewerkers. 
In deze rubriek laten 
we de grote diversiteit 
aan medewerkers zien.

Evelien de Rijcke is diëtist en geeft

adviezen gericht op het verbeteren 

van de voeding van patiënten.



Instagram: achter de schermen 
en tussen de bedrijven door 
Met ruim 1 miljard gebruikers wereldwijd en 4,1 miljoen gebruikers in 
Nederland kan Reinier de Graaf niet meer om het social mediaplatform 
Instagram heen. Op ons account @reinierdegraafziekenhuis delen we 
laagdrempelige, grappige en spontane foto’s, video’s en verhalen. 
Zo zoeken we aansluiting bij met name tieners, twintigers en dertigers. 
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Onder de aandacht komen bij deze doelgroepen vinden we belang-
rijk, niet in de laatste plaats om jongeren te interesseren voor 
het werken in de zorg. De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg is 
een feit en neemt steeds verder toe. Communicatieadviseur Carla 
Jongenengel licht toe: “Om ook op de lange termijn gemotiveerde 
medewerkers aan te trekken, is het belangrijk om hen al op jonge 
leeftijd te laten kennismaken met het werken in de zorg. Instagram 
leent zich er perfect voor om dat op een laagdrempelige manier 
te doen. Vooral tieners zien Facebook als een platform voor ‘oude 
mensen’ en zijn op dat medium dus niet of nauwelijks te bereiken. 
Daarom laten we op Instagram zien hoe mooi en betekenisvol het 
werk van zorgverleners is. Bijvoorbeeld met een foto van verpleeg-
kundigen die een ernstig zieke patiënt op de Intensive Care helpen 
om weer in beweging te komen. Maar we hebben ook aandacht 
voor de lichtere kant van het werk, zoals de onderlinge grapjes van 
collega’s.”

BEELDVORMING 
Juist de medewerkers op de werkvloer weten hoe het er in de 
praktijk aan toegaat. Daarom geven we collega’s de mogelijkheid om
op het Instagramaccount van Reinier te Graaf te posten, zodat zij 
direct hun ervaringen kunnen delen. Zo bracht Broeder Tim, één van 
onze verpleegkundigen, een avond thuis door in een ouderdoms-
simulatiepak met gewichten en verminderd zicht en gehoor. 
Hiermee liet hij zien hoe het voelt om oud te zijn. 

Een andere manier waarop we een kijkje in de keuken geven is 
via onze wekelijkse rubriek #achterdeschermen. Daarin maken we 
het onzichtbare van het ziekenhuis zichtbaar, door foto’s te maken 
van collega’s die aan het werk zijn op plekken waar patiënten en 
bezoekers minder snel komen. Carla: “Zo hebben we verpleeg-
kundigen op de Spoedeisende Hulp laten zien die voorbereidend 
werk deden in een traumakamer. Zowel de traumakamer als deze 
werkzaamheden zijn normaal gesproken onzichtbaar. Aan de 
reacties van onze volgers is te merken dat de rubriek aanslaat; we 
ontvangen steeds meer verzoeken om een bepaalde afdeling uit 
te lichten. Stapje voor stapje zorgt Instagram er dus voor dat onze 
volgers letterlijk steeds meer beeld krijgen bij wie wij als ziekenhuis 
zijn en hoe is het om hier te werken.” 

‘OP INSTAGRAM LATEN WE ZIEN 
HOE MOOI EN BETEKENISVOL HET 
WERK VAN ZORGVERLENERS IS’
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SAMENWERKING

Het Palliatief Consultatie Team behandelt 
zo’n 300 patiënten per jaar en dit 
aantal groeit. Steeds meer artsen in het 
ziekenhuis raadplegen het team of brengen 

hun patiënten met hen in contact. 
Daarnaast is er een nauwe samenwerking 
met huisartsen en thuiszorgorganisaties. 
“Veel mensen denken dat palliatieve zorg 

hetzelfde is als terminale zorg in de 
stervensfase”, vertelt oncoloog Annelie 
Vulink. “Dat gaat over kwaliteit van 
sterven, terwijl we bij palliatieve zorg ook 

Patiënten met een levensbedreigende aandoening bij wie geen genezing 
meer mogelijk is, kunnen bij Reinier de Graaf een beroep doen op het 
Palliatief Consultatie Team. Hierin werken deskundigen met verschillende 
achtergronden samen om de kwaliteit van leven van deze mensen te 
verbeteren en lijden te voorkomen en verlichten. Dat is maatwerk, want 
iedere patiënt is anders en heeft andere wensen. “We kijken naar mogelijk-
heden, niet naar onmogelijkheden”, aldus teamleden Annelie Vulink en 
Esther Ponsioen.

Gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg Esther 

Ponsioen (links) en oncoloog Annelie Vulink werken 

in het Palliatief Consultatie Team nauw samen 

met zorgprofessionals in én buiten het ziekenhuis. 

Maatwerk voor meer 
kwaliteit van leven 
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graag voorafgaand aan de stervensfase 
de kwaliteit van leven verbeteren. We 
stellen artsen en verpleegkundigen de 
vraag ‘denk je dat deze patiënt binnen 
een jaar zal overlijden’. Door in een vroeger 
stadium van een levensbedreigende 
ziekte met patiënten in gesprek te gaan 
en palliatieve zorg aan te bieden, kunnen 
zij beter de regie houden over hun leven.” 
Esther: “Je hoort zo vaak dat iemand 
‘uitbehandeld’ is. Deze term is verwarrend 
en kan patiënten het gevoel geven dat 
er niets meer voor hen gedaan wordt. 
We kunnen áltijd iets voor patiënten 
betekenen.”

PATIËNT STAAT CENTRAAL
Het Palliatief Consultatie Team bestaat uit 
artsen – een oncoloog, anesthesist/
pijnspecialist, radiotherapeut en geriater – 
gespecialiseerd verpleegkundigen, een 
apotheker, een geestelijk verzorger en een 
huisarts. Gespecialiseerd verpleegkundige 
palliatieve zorg Esther Ponsioen is met 
collega-verpleegkundigen Ellemieke van 
Eeden en Manon Immerzeel de spin in het 
web. Zij gaan met patiënten en naasten 
in gesprek. Esther: “Voordat we zorg gaan 
regelen, kijken we altijd eerst naar wat een 
patiënt wil en wat hij of zij nog belangrijk 
vindt in het leven. Kiest hij of zij voor zorg 
die gericht is op maximale levensverlenging 
met acceptatie van bijwerkingen van 
behandelingen of voor klachtenverlichting 
om de kwaliteit van leven te verhogen? En 
welke pijnbestrijding moet er bijvoorbeeld 
komen voor lichamelijk comfort? Maar we 
bespreken ook eventuele psychische 
klachten en/of vragen over de zin van het 
leven. Hierin nemen we ook de naasten 
mee. Als we dat allemaal in kaart hebben, 
creëren we een zorgnetwerk om de patiënt 
en naasten heen.” 

Het team komt wekelijks bij elkaar om 
patiënten te bespreken. Annelie: “Bij 
palliatieve zorg draait het om wat de 
patiënt wil. Ik vind het mooi dat wij naar 
deze patiënten mogen luisteren! Doordat 
we bij elkaar gaan zitten, kunnen we alle 
zorg goed op elkaar afstemmen. We kijken 
of we misschien meer kunnen bereiken, of 
we dingen over het hoofd zien. Samen 
komen we tot meer.” 

GEEN WACHTLIJST
Het Palliatief Consultatie Team werkt nauw 
samen met huisartsen in de regio. Annelie: 
“Wij ondersteunen de huisarts en thuiszorg 
en kunnen behandelingen om klachten te 
verlichten uitvoeren die thuis niet gedaan 
kunnen worden.” Nelie van Oosterom, al 
31 jaar huisarts aan de Brahmslaan in 
Buitenhof in Delft: “Als huisarts probeer ik 
de zorg rondom een patiënt zo te regelen 
dat zijn of haar laatste levensfase zo 
aangenaam mogelijk is. Als ik behoefte heb 
aan een ruggensteuntje, kan ik Reinier de 
Graaf bellen. Bijvoorbeeld voor advies over 
pijnstilling, of als ik nog vragen heb aan 
de specialist. Het contact met het team 
verloopt via Esther. Ze is heel toegankelijk. 

Ze denken in het team zoals ik als huisarts 
ook denkt: als er nu een probleem is, dan 
gaan we het nu oplossen. Er is geen wacht-
lijst en weinig papierwerk. Zo had ik laatst 
een patiënt met een drain in zijn buik die 
ik zelf niet kon verwijderen. Deze patiënt 
kon niet meer naar het ziekenhuis. Na wat 

overleg is er toen iemand van Reinier de 
Graaf naar die patiënt toegegaan.” 
Palliatieve zorg is creatieve zorg, beaamt 
Esther: “We kijken naar mogelijkheden, niet 
naar onmogelijkheden. Er is veel ruimte om 
na te denken over de beste oplossing voor 
de patiënt en voor maatwerk.” Esther vertelt 
over een patiënt die zijn laatste zomer 
dolgraag op zijn favoriete camping in 
Gelderland wilde doorbrengen. “Toen ben ik 
gaan zoeken naar een thuiszorgorganisatie 
die hem kon verzorgen op de camping. Zo 
werd het voor hem toch mogelijk om op 
vakantie te gaan. Als dat lukt, geeft me dat 
veel voldoening.” Daarnaast gaat de zorg 
verder dan een medische oplossing. “Veel 
van mijn werk is regelwerk”, zegt Esther. 

“Laatst gaf een van oorsprong Amerikaanse 
vrouw aan dat ze nog zo veel zaken moest 
regelen in Amerika voor haar dood. Ik ben 
gaan kijken wie in haar zorgnetwerk hierbij 
kon helpen. Toen ze wist dat alles geregeld 
was, kreeg ze rust.”

Huisarts Nelie van 

Oosterom schakelt het 

Palliatief Consultatie 

Team in als ze 

behoefte heeft aan 

een ruggensteuntje. 

‘ER IS VEEL RUIMTE OM NA TE DENKEN 
OVER DE BESTE OPLOSSING VOOR DE PATIËNT 
EN VOOR MAATWERK’
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“Iedereen doet de verpleegkundige 
overdracht met de beste intenties en naar 
beste kunnen, maar dat ging en gaat niet 
altijd goed”, zo vertelt verpleegkundige 
Marjan van Bergenhenegouwen. “Er bestond
geen standaard methode en afspraken 
waren niet vastgelegd in een werkwijze om 
patiënten aan een collega van een andere 
afdeling over te dragen. Daardoor ging 
nogal eens informatie verloren of was het 
niet volledig. Denk aan een compleet 
overzicht van de gedane controles, de 
gebruikte medicatie en de relevante 
voorgeschiedenis van de patiënt. Wat dat 
betreft kun je de overdracht zien als een 
noodzakelijk stap in het zorgproces, maar 
wel met bepaalde risico’s.”

Marjan werkt op de AOA (Acute Opname 
Afdeling). Veel patiënten die acute en 
intensieve zorg nodig hebben, komen eerst 
op deze afdeling terecht. Daarna gaan ze 
geregeld door naar een verpleegafdeling 
voor het vervolg van hun behandeling. Juist 
vanuit de AOA worden daardoor veel 
patiënten overgedragen. “We zijn daarom 
met elkaar gaan zitten om te bepalen waar 

we als verpleegkundigen tegenaan liepen 
bij het overdragen van patiënten”, zo vertelt 
Marjan.

“Toen hoorde ik dat de afdeling Kwaliteit & 
Veiligheid van Reinier de Graaf al bezig was 
om de verpleegkundige overdracht te 
verbeteren. Vanuit deze afdeling is een 
projectgroep gestart om de uitdaging op 
te pakken. Daarin zaten onder andere 
verpleegkundigen van de verschillende 
afdelingen van het ziekenhuis om een 

nieuwe overdrachtsmethode te kiezen. 
Vervolgens zijn de AOA en twee verpleeg-
afdelingen gekozen als afdeling om 
hiermee proef te draaien. Voor mij persoon-
lijk sloot dit bovendien heel goed aan bij 
mijn opleiding tot hbo-verpleegkundige die 
ik in het ziekenhuis volg. Daarin worden 
we uitgedaagd om na te denken hoe we 
zorgprocessen kunnen verbeteren en hoe 
we dit in de praktijk kunnen brengen.”

‘WARME OVERDRACHT’
Marjan typeert de nieuwe manier van 
overdragen als een ‘warme overdracht’. 
Nieuw is namelijk dat zowel een verpleeg-
kundige van de afdeling waar de patiënt is 
opgenomen, als een verpleegkundige van 
de afdeling waar de patiënt naar toe gaat 
samen met de patiënt de overdracht 
bespreken. De patiënt kan zo een actieve 
bijdrage leveren tijdens de overdracht. De 
betrokken verpleegkundigen bespreken de 
achtergrond van de patiënt, de behandeling 
en de vervolgstappen in het bijzijn van hem 
of haar. De patiënt is daardoor onderdeel 
van het gesprek en kan waar nodig 
aanvullen en verbeteren. Ook geeft dit hem 

VOORKOMEN IS 
BETER DAN GENEZEN

Patiënten leggen binnen een ziekenhuis soms een hele reis af langs 
verschillende afdelingen om de juiste behandeling te krijgen. Bij het 
overdragen van patiënten van de ene naar de andere afdeling, ook 
wel de verpleegkundige overdracht genoemd, kunnen nog wel eens 
wat dingen mis gaan. Daarom is het Reinier de Graaf ziekenhuis aan 
de slag gegaan om dit proces te verbeteren.

Nieuwe verpleegkundige overdracht: 
samen met de patiënt naar een 
gestandaardiseerde methode

‘DE NIEUWE 
VERPLEEGKUNDIGE 
OVERDRACHT IS ÉÉN 
VAN DE MANIEREN 
WAAROP WE PATIËNTEN 
MEER BIJ HUN 
BEHANDELING WILLEN 
BETREKKEN’
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of haar een extra mogelijkheid om vragen 
te stellen. De nieuwe verpleegkundige 
overdracht is daardoor één van de 
manieren waarop we patiënten meer bij 
hun behandeling willen betrekken. Een 
bijkomend voordeel van deze manier van 
overdragen is dat de behandelend 
verpleegkundige en de patiënt afscheid van 
elkaar kunnen nemen en de patiënt alvast 
kennis kan maken met een verpleegkundige 
van de ‘nieuwe’ afdeling.

PRICAVY
“Een heel belangrijk onderdeel van dit 
veranderproces is dat alle verpleegkundigen 
volgens deze nieuwe methode gaan 
werken”, aldus Marjan. “We willen immers 

dat dit de standaard methode wordt. 
Daarom hebben we vanaf het begin zoveel 
mogelijk collega’s van de werkvloer hierbij 
betrokken, niet alleen van de AOA maar ook 
van de verpleegafdelingen. Zo kregen we 
in de aanloop naar de invoering van de 
nieuwe overdracht de vraag of deze manier 
van werken niet te veel de privacy van 
de patiënt zou schenden, omdat het 
overdrachtsgesprek vaak plaatsvindt op een 
kamer waar ook andere patiënten liggen. 
In de praktijk blijkt het overgrote deel van 
de patiënten dit geen probleem te vinden. 
Ook hebben we er met elkaar voor gezorgd 
dat deze nieuwe manier van overdragen 
geen extra administratieve werkdruk voor 
de verpleegkundigen zou opleveren. Sterker 

nog, we ervaren dat we minder vaak 
nagebeld worden door de ontvangende 
afdeling met vragen of onduidelijkheden, 
dus dat scheelt werk.”

Uit de proefperiode op de AOA en twee 
verpleegafdelingen bleek dat de nieuwe 
manier van patiënten overdragen een 
succes is. Daarom is besloten om de 
vernieuwde overdracht in het gehele 
ziekenhuis door te voeren. Marjan: “We zijn 
daarom nu al bezig om ook de andere 
afdelingen van het ziekenhuis hiervoor 
warm te laten draaien. Ook in dit proces 
willen we iedereen een stem geven, zodat 
het een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
wordt. We moeten het met elkaar doen.”

Marjan van Bergenhenegouwen (rechts) draagt op de AOA een patiënt over aan haar collega.
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MENSEN VAN REINIER 

De reden dat Dinie dit vrijwilligersweek al zo lang met zo veel 
plezier doet, is het contact met de patiënten. “Ik geniet zo van de 
gesprekken met de mensen. Door gewoon naar ze te luisteren en 
ze gerust te stellen, kan ik er voor ze zijn. Ook kan het geloof soms 
houvast bieden voor zieke mensen. Laatst zei ik tegen een meneer 
‘ik kan u niet de hemel inprijzen, maar ik denk wel dat de dienst u 
rust kan brengen’. Ik ontmoet allerlei soorten mensen en dat maakt 
het juist leuk. Van nature ben ik geduldig en ik kan goed luisteren.” 
In 1999 is ze geridderd door de Delftse burgemeester voor haar 
mooie werk. Ze heeft veel meegemaakt en gedaan al die jaren. 

ELKE WEEK TONEEL 
Mevrouw De Roo: “Ik ben begonnen in 1970. Ik haalde toen lege 
kopjes op van de verpleegafdelingen en maakte een praatje met 
de patiënten. Ik maakte ook de opening van het toen nieuwe 
Hippolytus mee. Er was nog geen patiëntentelevisie, dus werd er 
iedere week een toneelstuk opgevoerd. Samen met de andere 
vrijwilligers zorgde ik ervoor dat patiënten hiernaartoe werden 
gebracht. Dat was echt een prachttijd. De dokters, verpleegkundigen
en vrijwilligers waren samen één geheel. Regelmatig lunchten we 
samen, dat was zo gezellig. Samen met de verpleegkundigen heb ik
zo veel gelachen. Met twee van hen heb ik nog steeds contact.” De
jaren daarna verzorgde ze koffie en thee voor patiënten, bracht poli-
klinische patiënten vanuit de hal naar hun afspraak en hielp met 
het vouwen van de boekjes voor de kerkdienst. Inmiddels hoeft ze 
de boekjes niet meer te vouwen, maar brengt zij ze met liefde rond. 

OPTIMISTISCH BLIJVEN
Op de vraag hoe het kan dat ze nog zo vitaal is op haar leeftijd, 
geeft Dinie de Roo aan dat het vooral belangrijk is om optimistisch 
te zijn. Maar ook in beweging blijven, veel groente eten en niet 
te lang in verdriet te blijven hangen zijn haar adviezen. ”Ik werd 
weduwe op mijn 46ste. Dat was vreselijk, maar na een tijdje heb 
ik de deur van dat verdriet als het ware gesloten. Ik heb rijlessen 
genomen, zodat ik mobiel werd en naar mijn vrijwilligerswerk kon 
rijden. Ook heb ik veel steun mogen ontvangen, ook van twee 
priesters die ik tijdens de diensten leerde kennen. Ik heb twee lieve 
dochters en schoonzoons en fijne klein- en achterkleinkinderen 
en voel me zo rijk. Het is belangrijk om altijd je blik te blijven 
verruimen en om te kijken naar mensen die het minder hebben.”

Onze bijna 300 vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor Reinier de 
Graaf. Ze helpen patiënten en bezoekers en ondersteunen daarmee de 
zorgprofessionals. De 95-jarige Dinie de Roo is onze oudste vrijwilliger. 
Al bijna 50 jaar is ze aan ons ziekenhuis verbonden. Iedere vrijdag 
bezoekt ze de patiënten op de verpleegafdelingen om te vragen of ze 
naar de zondagse kerkdienst willen en zorgt ze ervoor dat patiënten 
tijdig worden gebracht en gehaald.

95-jarige Dinie de Roo oudste 
vrijwilliger van Reinier 

Dinie de Roo bezoekt patiënten om te vragen of ze naar de zondagse 

kerkdienst willen. 

‘DE DOKTERS, VERPLEEGKUNDIGEN EN 
VRIJWILLIGERS WAREN SAMEN ÉÉN GEHEEL’
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KIPFILET MET 
MOSTERDROOMSAUS 
Twee personen

INGREDIËNTEN
n 250g kipfilet
n 25g boter of margarine
n 1 el bloem
n 2 el grove mosterd
n 1/8 liter slagroom
n 8 kleine zilveruitjes
n zout, peper

ZO MAAK JE HET
n De kip onder koud stromend water afspoelen. Met keukenpapier
 droogdeppen.
n De kip in dunne reepjes snijden en de boter in de koekenpan
 verhitten. De kipreepjes in 8 minuten rondom bruinbakken. 
n Bloem en mosterd erdoor roeren.
n Toevoegen: slagroom, 3 el water, zilveruitjes, zout, peper.
n Al roerende 3 minuten zachtjes laten koken. Lekker met
 pommes parisiennes en gemengde salade.

Analist Roel Boer van het Reinier 
Haga Medisch Diagnostisch 
Centrum kwam met een heerlijk 
najaarsrecept om eens goed van 
te genieten.

KRUISWOORDPUZZEL

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11 12

13 14 15

16 17

18 19 20 21 22

23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35

36 37 38 39

40 41

42 43 44

45

Horizontaal: 1 balsport  7 dreun  8 koortsachtig spreken  
10 grondtoon  11 zoon  13 computertaal  15 soort aardappel  
16 Japanse gordel  18 en volgende  20 groot hert  
22 assistent-econoom (afk.)  23 lijfspreuk  24 borstharnas  
25 naaigerei  27 frisdrank  29 voegwoord  30 vaart  32 klein 
kind  34 gravin van Holland  36 vlaskam  38 vervoermiddel  
40 titel  41 en dergelijke  42 hevig  44 riv. in Duitsland  
45 knots

Verticaal: 1 muzieksoort  2 tegen  3 Nederlandse Spoorwegen  
4 insect  5 op die manier  6 jaargetijde  9 boom  
12 drinkgerei  14 frisdrank  15 deel v.d. hand  17 uitroep van 
afkeer  19 op grote afstand  20 muggenlarve  21 tweestrijd  
22 pl. in Zwitserland  25 Europese taal  26 overeenkomst  
27 waterdeeltje  28 Amerikaans stinkdier  31 met dank  
33 leer v.h. heldendicht  35 universiteitsbode  37 lof bewijzen  
39 toespraak  43 rijksuniversiteit  44 voorzetsel

Vul hier uw oplossing in:

13        41        38        43        16         45        24        18        25         1          33        40         21
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GOED OM TE WETEN

Meer informatie over het patiëntenportaal en veelgestelde vragen staan op www.reinierdegraaf.nl/patienten/mijnreinierdegraaf

 Mijn gegevens
• Wijzig zelf uw telefoonnummer en e-mailadres
• Geef adres- en huisartswijzigingen door
aan de patiëntenregistratie

• Ontvang e-mails vanuit het patiëntenportaal

 Agenda
• Bekijk uw afspraken en bezoekhistorie
• Plan zelf uw afspraak (dit is mogelijk bij een
aantal afdelingen)

15

 Dossier
• Bekijk uitslagen van onderzoeken
• Lees brieven aan uw huisarts na
• Bekijk uw gezondheidsoverzicht

 Patiëntenvoorlichting
• Lees belangrijke folders over uw
behandeling thuis na

 Medicatie
• Bekijk het overzicht van uw medicatie
• Stel een vraag over uw medicijn aan 
de ziekenhuisapotheker

Vragenlijsten
• Vul thuis vragenlijsten over uw
   ziekte of behandeling in

E-consult
• Stel online een vraag aan uw arts of 
verpleegkundige (dit is mogelijk bij 
een aantal afdelingen)

Patiënten hebben graag de regie over 
hun gezondheid. Het patiëntenportaal 
Mijn Reinier de Graaf maakt dat mogelijk. 
Patiënten krijgen hiermee inzicht in hun 
medische gegevens. Er maken al ruim 
2.500 patiënten gebruik van het 
patiëntenportaal.

In Mijn Reinier de Graaf hebben 
patiënten altijd en overal online toegang 
tot een belangrijk deel van hun medisch 
dossier van Reinier de Graaf. In het 

patiëntenportaal is het onder andere
mogelijk uitslagen van onderzoeken en 
afspraken te bekijken, vragenlijsten in te 
vullen, belangrijke folders te lezen en 
persoonsgegevens te wijzigen. Bovendien 
kan een patiënt bij een aantal afdelingen 
digitaal een vraag stellen aan een arts.

Het patiëntenportaal is goed beveiligd en 
alleen door de patiënt zelf te bekijken. 
Om toegang te krijgen zijn een computer 
of tablet met internetverbinding, een DigiD 

met sms-controle en een mobiele 
telefoon voor ontvangst van de sms-code 
nodig. Inloggen is eenvoudig: ga naar 
mijn.reinierdegraaf.nl en volg de 
aanwijzingen op het DigiD-scherm. 
Wie geen DigiD heeft en toegang wil 
krijgen tot het patiëntenportaal, kan 
een DigiD aanvragen op DigiD.nl. 
Na ontvangst van de DigiD is het 
mogelijk in te loggen op het patiënten-
portaal Mijn Reinier de Graaf. 

Al bekend met het patiënten-
portaal Mijn Reinier de Graaf?
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ASSISTMEDEWERKERS
Onze assistmedewerkers zijn werkzaam 
op de verpleegafdelingen en zijn voor 
patiënten het eerste aanspreekpunt voor 
niet-medische vragen. Zij hebben geen 
verpleegkundige of medische taken. Assist-
medewerkers verzorgen ontbijt, lunch en 
diner en drankjes. Daarnaast zorgen de 
assistmedewerkers in samenwerking met 
de schoonmaakmedewerkers voor de 
dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden 
 op de patiëntenkamers. De assists zijn te 
herkennen aan hun blauwe kleding. 

ESPRESSOBAR, WINKEL 
EN BRASSERIE
Zin in een kopje koffie of thee of iets te 
eten? In de centrale hal van het Gasthuis 
in Delft bevinden zich een espressobar, een 
winkel en een brasserie met wisselende 
menukaart en bediening aan tafel. De 
espressobar en winkel zijn op werkdagen 
van 7.30 tot 20.00 uur open en in het 
weekend van 10.00 tot 20.00 uur. De 
brasserie is op werkdagen van 10.00 tot 
20.00 uur open en in het weekend van 
12.00 tot 20.00 uur.

ROKEN ALLEEN IN DE ABRI’S
Reinier de Graaf is een rookvrij ziekenhuis. Ook het roken van een e-sigaret is niet toegestaan. Patiënten en bezoekers die toch 
behoefte hebben aan nicotine, moeten daarom de buitenlucht in. We faciliteren rokers daar met speciale rookabri’s. Alleen in deze 
cabines is roken toegestaan. Het gasthuis in Delft heeft er twee voor patiënten en bezoekers. Eén op het voorplein tegenover de hoofd-
ingang en één in de binnentuin. Deze abri is bereikbaar vanuit de centrale hal, via de gang naast het winkeltje. 

HUISKAMERS
Op verschillende afdelingen binnen het 
Gasthuis zijn huiskamers voor patiënten. 
Zij kunnen hiervan gebruikmaken om even 
te ontspannen in een huiselijke omgeving. 
In de huiskamers is het mogelijk om alleen 
of gezamenlijk te eten, televisie te kijken, 
een krant te lezen, een spelletje te doen of 
een praatje te maken. Er zijn vrijwilligers 
aanwezig om patiënten die zijn opgenomen 
aandacht en afleiding te bieden. Dit helpt 
hen met het weer ontwikkelen van een 
gezond dag- en nachtritme, wat de 
revalidatie bespoedigt.
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