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Persoonlijke aandacht, vertrouwde zorg!


Voor meer informatie neem een kijkje op www.emmapark12.nl
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Laagdrempelig
en goed bereikbaar

Intensieve samenwerking
met Medisch TrainingsCentrum de Viergang
(eigenaar Ruud Lindenburg),
hét centrum voor fysiotherapie, echografie, dry
needling en revalidatie.
www.mtcdeviergang.nl
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Onze specialisaties zijn o.a.:
• Integrale oedeemtherapie
met aandacht voor
alle facetten rondom de
oncologische patiënt
• Littekentherapie
• Acnetherapie
• Laserontharing
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Openingstijden
ma t/m vrij:
09:00 - 17:00 uur
24/7 telefonisch
bereikbaar

Een dynamisch team van
verpleegkundigen met diverse
specialisaties. Naast ‘aandacht’
voor de client vinden wij
hoogwaardige ‘kwaliteit’ van
zorg een kernbegrip. Werkzaam in
regio Zoetermeer en omstreken.

Verpleging
Specialistische
zorg
Wondzorg
Palliatieve
zorg

Willem Dreeslaan 422, 2729 NK Zoetermeer, T 079- 23 40 111
E info@aplus-szh.nl, W www. aplus-szh.nl
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Beste lezer,

VOORWOORD

Al meer dan een jaar hebben we te maken met de coronacrisis. Een enorme uitdaging voor ons ziekenhuis, maar
tegelijkertijd ook een bron van nieuwe inzichten. We hebben
geleerd dat we met elkaar veel kunnen doen en problemen
samen kunnen oplossen. Dit zit ook in onze genen als oudste
ziekenhuis van Nederland; het streven naar een voortrekkersrol en continu blijven innoveren.
Toen er tijdens de eerste coronagolf onvoldoende chirurgische mondneusmaskers waren, namen we het heft in eigen handen en begonnen zelf met de
productie van deze maskers. Hierop ben ik enorm trots, net als op de tijdelijke
non-COVID afdeling in Voorburg die we in korte tijd hebben opgericht. Hier
verzorgen we patiënten die wachten op thuiszorg of een verpleeghuisplek,
waardoor we in Delft patiënten kunnen helpen die specialistische zorg nodig
hebben. Door werving via social media hebben we in een mum van tijd
waardevolle vrijwilligers en tijdelijk personeel voor deze verpleegafdeling mogen
verwelkomen. Zo ook vrijwilliger Petra, die door de coronacrisis haar werk niet
kon doen en zich nu inzet voor de patiënten in Voorburg. Lees haar verhaal
op pagina 26 en 27. Ook vindt u in deze editie het verhaal van mevrouw van
Geest, die tijdelijk verbleef op deze afdeling.
Een jaar lang zorg verlenen tijdens een coronacrisis is intensief voor onze
medewerkers. Onze IC-medewerkers blikken daarom terug op wat hen het
meeste is bijgebleven en wat het deed met hun team. Complimenten hoe
het IC-team dit doet en hoe ze ‘in control’ blijven. Sowieso is het enorm
belangrijk om de vitaliteit van medewerkers voorop te zetten. We zijn dan ook
ontzettend trots dat het leefstijlprogramma voor onze zorgprofessionals een
accreditatie heeft ontvangen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM). Dit 12-weekse leefstijlprogramma richt zich op voeding,
beweging, sociale relaties, stressvermindering, werktevredenheid en zingeving.
Het is de eerste keer dat het RIVM dit keurmerk verleent aan een leefstijlprogramma voor zorgverleners. We hebben zelfs plannen om het programma
voor patiënten in te zetten. Lees hier alles over op pagina’s 12 en 13.
De enorme inzet en flexibiliteit van onze medewerkers inspireren ons ook bij
het bepalen van onze strategie voor de komende 5 tot 10 jaar. Het opzetten
van nieuwe vormen van zorg zoals in Voorburg en het inspelen op de
toenemende zorgvraag en de veranderende arbeidsmarkt staan hierbij voorop.
In het volgende nummer kunt u meer lezen over onze nieuwe strategie, die
draait om de beste kwaliteit van zorg voor patiënten nu én in de toekomst.
Als ziekenhuis willen we er namelijk altijd zijn voor de patiënten, wat de
toekomst ons ook brengt. Want, dat we wendbaar en weerbaar moeten zijn,
hebben we wel geleerd van deze pandemie.

Carina Hilders,
directeur Reinier de Graaf ziekenhuis

Tot slot wil ik u graag voorstellen aan Theo Hiemstra, onze nieuwe directeur
bedrijfsvoering. Ik ben blij dat we als directie weer compleet zijn, zeker in deze
periode die veel van ons allen vraagt. De ruime kennis en zorgervaring die
Theo met zich meebrengt, zien wij als ziekenhuis als een enorme aanwinst.
Veel leesplezier!
MAART 2021
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Een jaar corona op de Intensive Care:

“Binnen een paar weken
stroomden de COVID-patiënten
binnen”
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AAN HET WOORD
Het was het jaar waarin
Nederland stilviel.
Halverwege maart 2020
namen we op onze
Intensive Care (IC) de
eerste patiënt op die
besmet was met het
coronavirus. Het virus
groeide uit tot
pandemie, waardoor
alle IC’s werden
geconfronteerd met
een ongekende aanwas
van patiënten, een
aangrijpend ziektebeeld
en een uitputtingsslag op de werkvloer.
Cardioloog-intensivist
Marco Knook, hoofd IC
Betty Kalkman en
IC-verpleegkundige
Jessy van Beelen
blikken terug en kijken
vooruit.

‘WE GAAN DIT
KLUSJE KLAREN,
DACHTEN WE, NIET
WETENDE WAT
ER TOEN BOVEN
ONS HOOFD HING’
>> Lees verder op pagina 9

MAART 2021
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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
Post COVID revalidatie
Bekkentherapie

Fysiotherapie
nodig?
Vestiging Pootstraat
Pootstraat 174a
2613 PN Delft
Vestiging Phoenixstraat
Phoenixstraat 8
2611 AL Delft
E-mail
info@fysiotherapiedelft.nl
Telefoon

015 - 213 78 66

Handtherapie
Website

Vakkundig, betrouwbaar en dichtbij.
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fysiotherapiedelft.nl

WELK MOMENT VAN HET
AFGELOPEN JAAR IS
JULLIE BIJGEBLEVEN?
Betty: “De enorme toestroom van patiënten
en als gevolg daarvan de chaos rondom
apparatuur en medewerkers. De energie
die we toen hadden, kwam voort uit
adrenaline. We gaan dit klusje klaren,
dachten we, niet wetende wat er toen
boven ons hoofd hing.” Jessy: “En het ging
zo snel, in een paar weken tijd hadden we
twee zalen van de afdeling Longziekten
bij de IC betrokken en omgebouwd voor
opname van COVID-patiënten.” Marco: “En
dan te bedenken dat we in februari aan
journalisten vertelden dat we er klaar voor
waren. Binnen een paar weken stroomden
de COVID-patiënten binnen en hadden
we ineens 22 bedden op de IC.” Jessy:
“Ik herinner me een avonddienst waarin
er 3 COVID-patiënten achter elkaar binnen
kwamen. De eerste COVID-patiënt was
een man van eind vijftig, ik heb heel lang
naast hem gezeten en ben hem geen
moment uit het oog verloren”. Marco:
“Wat mij daarnaast ook is bijgebleven,
zijn de families van de patiënten. Ik
herinner me dat we de behandeling van
een COVID-patiënt moesten staken. De
naasten van deze man hadden toen erg
met míj te doen. Het leek hun verdriet te
overschaduwen. Later heb ik de zoon van
deze patiënt nogmaals gesproken en
informeerde hij hoe het met me ging. Dat
vond ik bijzonder.”

BETTY:
‘ER WAREN
MOMENTEN WAAROP
IK ANGST HAD DAT WE
DOOR ONZE VOEGEN
ZOUDEN GAAN’

WELK EFFECT HEEFT DE
CORONACRISIS OP JULLIE
TEAM GEHAD?
Betty: “Ik denk dat we als team nog
hechter zijn geworden. Er waren momenten
waarop ik angst had dat we door onze

voegen zouden gaan. Ik spreek maandelijks
onze bedrijfsarts en besprak met haar
dan steeds hoe we onze collega’s konden
steunen.” Marco: “En we hadden geen
moment rust, het hield maar niet op, of
het nu een doordeweekse- of weekenddag was. Inmiddels hebben we geleerd
om rust te nemen. Ik denk dat de
waardering voor elkaar toenam door die
intensieve samenwerking, zoals voor
artsen en verpleegkundigen onderling.”

JESSY:
‘WE ZIJN ELKAAR
INDERDAAD MEER GAAN
WAARDEREN. OVERIGENS
GELDT DAT OOK VOOR
COLLEGA’S BUITEN
DE IC’

Jessy: “We zijn elkaar inderdaad meer gaan
waarderen. Overigens geldt dat ook voor
collega’s buiten de IC. We kregen
ondersteuning van collega’s van andere
afdelingen, daar waren we erg dankbaar
voor.” Betty: “In de eerste golf bestond de
IC letterlijk uit twee delen, het gedeelte
waar COVID-patiënten opgenomen waren
en het gedeelte waar patiënten met
andere ziektebeelden lagen. Die scheiding
hielp niet. Dat hebben we nu handiger
ingericht. Maar de energie is niet meer
zoals een tijd geleden, dat merk je ook
aan informele activiteiten. Daar sluiten
minder collega’s bij aan dan voor de
eerste golf.” Marco: “Dat soort activiteiten
associeerden we met werk en dat wilden
we juist niet meer op dat moment. Dat is
nu gelukkig weer anders.”

HEEFT DE CORONACRISIS
VOOR STRUCTURELE
VERANDERINGEN OP DE
WERKVLOER GEZORGD?
Betty: “Ons buddysysteem is hier een
voorbeeld van. In mei zijn we verpleeg-

kundigen van andere afdelingen gaan
opleiden om op te IC te kunnen werken.”
Marco: “Voorheen liep er één intensivist
visite, vanwege corona werden dat er twee,
één in het COVID-gedeelte en één in het
andere gedeelte. Dat doen we nog steeds
zo. Hierdoor kunnen verpleegkundigen
sneller door met hun werkzaamheden, zoals
het doorvoeren van wijzigingen in medicatie
en het draaien van patiënten. ”Jessy:
“Dat scheelt. ’s Ochtends moet er altijd
veel gebeuren, dat gaat gemakkelijker als
we één aanspreekpunt hebben, dus één
intensivist. Daarnaast meten we nu meer
met onze beademingsapparatuur, zoals
de verhouding tussen hoeveel zuurstof we
patiënten geven en hoeveel zij opnemen.
Daardoor kunnen we sneller zien of we
patiënten alweer op hun buik moeten
draaien. We passen hiervoor inmiddels
de zogenoemde mummiemethode toe.
We bakenen patiënten dan feitelijk in
voor we hen omdraaien, vandaar die
naam.”

MARCO:
‘IK HERINNER ME
DAT WE DE
BEHANDELING VAN
EEN COVID-PATIËNT
MOESTEN STAKEN. DE
NAASTEN VAN DEZE
MAN HADDEN TOEN
ERG MET MÍJ TE DOEN.
HET LEEK HUN
VERDRIET TE
OVERSCHADUWEN.
LATER HEB IK DE ZOON
VAN DEZE PATIËNT
NOGMAALS GESPROKEN
EN INFORMEERDE
HIJ HOE HET MET ME
GING. DAT VOND IK
BIJZONDER’

MAART 2021
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PATIËNT VERTELT
Mevrouw van Geest verblijft op de tijdelijke verpleegafdeling
in Voorburg:

“Eigenlijk ben ik al over de garantie
heen, dus dit is een extraatje.”
De 85-jarige Adri van Geest uit Naaldwijk ligt op de tijdelijke non-COVID
verpleegafdeling op onze locatie in Voorburg. Ook al zit ze er ontspannen
bij en oogt ze kwiek, heeft Adri wel het een en ander achter de rug.

“Ik woon zelfstandig en ben gewend alles
in huis nog zelf te doen. Ik voelde me al
wel een tijdje moe en wat flauw en ik
was in korte tijd flink afgevallen. Op een
gegeven moment was ik zo moe dat mijn
zoon me thuis vond. Met mijn stofdoek in
de hand was ik in slaap gevallen aan
de eettafel. Ik kwam niet goed uit mijn
woorden en was mezelf niet. Eenmaal in
het ziekenhuis werd ik onderzocht en
bleek mijn onderdruk veel te laag. Ik
moest blijven en werd opgenomen op de
verpleegafdeling Geriatrie. Het was
fantastisch hoe ik daar ben verzorgd, ik kan
niet anders zeggen. Alle verpleegsters en
artsen waren zo vriendelijk en goed voor
me. Het eten was ook prima, er was keuze
genoeg. Voor mij was het soms wat flauw,
omdat ik thuis aardig wat zout gebruik. In
Delft ben ik van top tot teen doorgelicht.
Ik kreeg allerlei onderzoeken om te kijken
wat er aan de hand was. Ik hoorde
achteraf dat ik vooral veel sliep en niet
altijd goed verstaanbaar was.”
Mevrouw van Geest gaf zich over aan de
situatie en liet alles over zich heen komen.
”Ik ben alleen, dus niemand die last had
van mijn opname. En ik ben eigenlijk al
over de garantie heen, dus dat het nu
weer beter gaat zie ik als een extraatje.
10

Uiteindelijk heb ik tien dagen in het
ziekenhuis in Delft gelegen. Ik ben nog
niet de oude en moet daarom eerst naar
een verpleeghuis om verder te herstellen.

‘OOK MAG IK MIJN EIGEN
RITME AANHOUDEN.
IK BEN NOGAL EEN
AVONDMENS EN GA ECHT
NIET VOOR 23.30 UUR
NAAR BED’
Omdat er niet gelijk plek was voor me, kon
ik hier in Voorburg terecht. En ze zorgen
hier werkelijk geweldig voor me. Ik krijg flink
te eten en drinken omdat ik zoveel ben
afgevallen. En ik heb een ruime kamer hier.
Ook mag ik mijn eigen ritme aanhouden.
Ik ben nogal een avondmens en ga echt
niet voor 23.30 uur naar bed. Dat is geen
probleem. Soms komt er gezellig nog een
vrijwilliger langs in de avonduren om even
bij me te zitten en een praatje te maken.
Ook het uitzicht is prachtig, ik kijk uit op
de Vliet. In de ochtend slaap ik graag wat
langer, dus de verpleging komt mij als
laatste helpen met wassen en aankleden
in de ochtend. Dat kan allemaal. Soms ben
ik pas om 10.30 uur aangekleed.”

Wel vindt Adri het lastig dat haar kinderen
apart moeten langskomen, omdat zij in
verband met de coronamaatregelen maar
één bezoeker per dag mag ontvangen.
“Maar ik zie ze gelukkig wel en ook mijn
kleinkinderen laten regelmatig van zich
horen. Maar ook voor hen is het fijner als
ik terecht kan in het verpleeghuis in
het Westland, want dan hoeven ze niet
elke keer op en neer naar Voorburg. En
uiteindelijk hoop ik dat ik daarna weer
naar huis mag. Hopelijk lukt dat met goede
thuiszorg. Tot die tijd hou ik het best nog
even vol.”

TIJDELIJKE NON-COVID VERPLEEGAFDELING VOORBURG
In december 2020 is een tijdelijke verpleegafdeling voor non-COVID patiënten die
wachten op thuiszorg of een plek in een verpleeghuis geopend in het Diaconessenhuis
Voorburg. Met deze tijdelijke noodoplossing komt capaciteit vrij voor patiënten die in
het Gasthuis in Delft specialistische ziekenhuiszorg nodig hebben. En dat is nodig,
want de druk op het aantal beschikbare ziekenhuisbedden en onze zorgverleners
blijft groot. Onder supervisie van de behandelend arts en betrokkenheid van huisartsen
leveren verpleegkundigen, zorgassistenten en verzorgenden de best mogelijke zorg
op deze afdeling in Voorburg. Daarnaast staan vrijwilligers, die ook afkomstig zijn uit
andere branches, dag en nacht voor deze kwetsbare, vaak oudere patiënten klaar.
Dit gebeurt uiteraard met een heel team, waaronder de schoonmakers, verzorgenden,
verpleegkundigen, vrijwilligerscoördinatoren en vele anderen die zich dagelijks inzetten.

WEL VINDT ADRI
HET LASTIG DAT HAAR
KINDEREN APART
MOETEN LANGSKOMEN

MAART 2021
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INNOVATIE

Leefstijlprogramma van Reinier
de Graaf krijgt RIVM-accreditatie

‘IK BEN HEEL ENTHOUSIAST OVER
HET LEEFSTIJLPROGRAMMA!’

12

Het leefstijlprogramma ‘Gezond & Vitaal Voor
Zorgprofessionals’, ontwikkeld in Reinier de Graaf,
heeft een accreditatie ontvangen van het RIVM.
Met dit programma willen we zowel de fysieke
als mentale gezondheid van zorgprofessionals
verbeteren. We overwegen om dit in de toekomst
ook in te zetten bij patiënten.

De RIVM-accreditatie betekent dat het programma erkend is
door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit
instituut gaat na of het programma inhoudelijk goed in elkaar zit.
Het is de eerste keer dat het RIVM dit keurmerk verleent aan een
leefstijlprogramma gericht op zorgverleners.
Directievoorzitter Carina Hilders is enthousiast: “In Reinier de Graaf
staan onze medewerkers op één. Zij leveren immers 24/7 de
beste zorg aan onze patiënten. Om dit vol te houden, is het heel
belangrijk dat zij goed voor zichzelf leren zorgen. Veel medewerkers
zijn altijd bezig met het zorgen voor de ander. Met ons erkende
leefstijlprogramma kunnen medewerkers leren werken aan hun
eigen vitaliteit. Betere zorg voor jezelf en vitaliteit leiden tot
een betere balans en meer betekenis voor anderen, zoals onze
patiënten.”

LEEFSTIJLPROGRAMMA VOOR
ZORGPROFESSIONALS
Het leefstijlprogramma bestaat uit twaalf bijeenkomsten en een
terugkombijeenkomst. De onderwerpen die aan bod komen zijn
motivatie, energiemanagement, beweging, ontspanning, voeding,
het bewust worden van je valkuilen en het doorbreken van
ongezonde leef- en denkpatronen.
Sytian Mimpen is naast projectleider en onderzoeker van het leefstijlprogramma ook leefstijlcoach en begeleidt het groepsproces
tijdens de bijeenkomsten. Ze vertelt over het programma: “Meestal
weet je wel wat wel of niet gezond is om te doen en lukt het vaak
wel dit een tijdje vol te houden. Maar als je niet kritisch bent op de
vraag waarom je bepaalde dingen doet, kun je weer snel in je oude
patronen terugvallen. Stel, je hebt besloten om minder te snoepen
en iemand heeft speciaal voor jou een taart gebakken. Hoe
moeilijk is het dan om toch ‘nee’ zeggen. Dus je neemt een klein
stukje, op zich prima. Maar dan wordt de verleiding te groot en
neem je nog eens een flink stuk. Nu denk je waarschijnlijk: ik
heb nu toch al gezondigd, het maakt vandaag nu niet meer uit.
Alle goede voornemens zijn dan in één klap weg. Het leefstijlprogramma richt zich dan ook op hoe je bepaalde gedragspatronen
kan doorbreken en hoe je dit op de lange termijn volhoudt.
Sytian is blij met de accreditatie: “Dit is echt een kroon op ons
werk. Wij geloofden in 2009 als team echt in het belang van een
gezonde leefstijl, maar wij waren in die tijd één van de weinigen.

Toen was het veel meer gericht op medicatie. Zo was internist Dave
Schweitzer een van de eerste artsen die erin geloofde dat leefstijl
tot een duurzame gezondheidsverbetering kan leiden. Gelukkig zijn
de tijden veranderd en is er een omslag gekomen van ziekte en
zorg naar gezondheid en gedrag.

LEEFSTIJLPROGRAMMA VOOR PATIËNTEN
Het team van het leefstijlprogramma kijkt vooruit. Zo zijn er
plannen om het programma ook aan patiënten aan te bieden. Dave
Schweitzer, initiatiefnemer van het leefstijlprogramma, legt
uit hoe dat eruit kan komen te zien. ”Je bent erkend ‘patiënt’ bij
ziekte, bijvoorbeeld met een hartinfarct. Dan repareren wij je hartinfarct en verklaart de specialist in het ziekenhuis je weer beter.
Toch kun je je ziek blijven voelen en allerlei ongemakken ervaren,
van lichamelijke tot psychische klachten .”

‘MET DIT LEEFSTIJLPROGRAMMA
KUNNEN MEDEWERKERS AAN HUN
EIGEN VITALITEIT LEREN WERKEN’

“Mensen met klachten willen we graag met lotgenoten in
contact brengen. Bij patiënten die ziek zijn of zich ziek voelen,
speelt eenzaamheid vaak een rol. Zij voelen zich vaak niet
begrepen in hun directe omgeving. Contact met medepatiënten
en lotgenoten doorbreekt de eenzaamheid en brengt toekomstperspectief. Deze nieuwe contacten moeten duurzaam zijn en het
programma is erop gericht om dit te ondersteunen, desnoods
door het inzetten van e-health. Mochten we alles rondkrijgen, dan
willen we onze plannen in de spiksplinternieuwe polikliniek in
Voorburg in het laatste kwartaal van 2021 lanceren.”

OUD-DEELNEMER VERTELT
Tussen 2012 en 2018 is het programma door maar liefst
124 zorgprofessionals voltooid. Conny Hegge is een van deze
zorgprofessionals. Zij rondde het leefstijlprogramma in 2016 af,
maar past nog veel toe in het dagelijkse leven. Conny: “Tijdens
het leefstijlprogramma heeft bij mij de metafoor van de snelweg
de meeste indruk gemaakt. Deze snelweg staat voor de dagelijkse
gewoontes. In het programma heb ik geleerd om nieuwe wegen
aan te leggen, dus om anders te denken en te doen dan ik gewend
was. Denk aan gezondere keuzes maken tijdens het eten of op
een andere manier naar dingen kijken. Door deze nieuwe wegen
steeds vaker te gebruiken, maak je ze steeds breder en verlaat
je de oorspronkelijke hoofdweg. Ik ben heel enthousiast over het
leefstijlprogramma. Ik heb zelfs gekeken of ik mij dit jaar weer kon
aanmelden!”

MAART 2021
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NIEUW IN REINIER
Nieuwe directeur bedrijfsvoering Theo Hiemstra:

“Ik vergelijk mijn functie
met een helikopter”
Samen met directievoorzitter Carina Hilders vormt directeur bedrijfsvoering
Theo Hiemstra sinds 1 januari 2021 onze directie. Alhoewel Theo ruime
ervaring in het bedrijfsleven heeft, komt hij uit een familie waarin veel
mensen in de gezondheidszorg werken als arts, bestuurder of verpleegkundige. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan; imiddels werkt Theo al
jarenlang in de zorgsector.
WAAROM JUIST DIT ZIEKENHUIS?
Theo: “Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft in de afgelopen jaren
een mooie positie opgebouwd. Dat is een goed uitgangspunt
voor de komende periode, waarin de ontwikkelingen elkaar snel
opvolgen. Ik wil daarom graag samen met mijn collega’s een
bijdrage leveren aan de koers van dit ziekenhuis. Zo kunnen we in
de regio een betekenisvolle zorgpartner in de keten zijn en blijven.”

‘ZIEKENHUIZEN ZIJN MEESTAL
GROTE EN COMPLEXE ORGANISATIES,
WAAR VEEL GEBEURT EN VERANDERT.
DAT BRENGT TEGELIJKERTIJD EEN
ROEP OM RUST EN CONTINUÏTEIT MET
ZICH MEE’

HOE KIJK JIJ NAAR HET BESTUREN VAN
EEN ZIEKENHUIS?
“Ziekenhuizen zijn meestal grote en complexe organisaties, waar
veel gebeurt en verandert. Dat brengt tegelijkertijd een roep om
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rust en continuïteit met zich mee. Ik vergelijk mijn functie met een
helikopter: van boven kun je het geheel goed in de gaten houden,
maar soms moet je ook inzoomen op een belangrijk detail. In deze
functie gaat het om bouwen en vertrouwen op mensen en ze
begeleiden van ideeën naar uitvoering. Ik houd ervan een visie neer
te leggen en de hoofdlijnen uit te zetten. Ik focus op ontwikkeling
en talent. Voor mij is het essentieel om goede mensen om me
heen te verzamelen. Mensen die over de structuur en belangrijke
details waken, zodat ik dat los kan laten en op die manier de
ruimte creëer om mijn vaardigheden als bestuurder in te zetten.”

WAT IS JE VISIE OP PATIËNTENZORG IN
DE TOEKOMST?
“Mijn doel is om veilige, kwalitatief goede en duurzame innovatieve
zorg te leveren, ondanks de financiële beperkingen waarmee we in
de zorg tegenwoordig te maken hebben. Ook vind ik het belangrijk
om waarde toe te voegen aan de vitaliteit en het welbevinden
van patiënten. Samen met partners in de regio moeten we ervoor
zorgen dat patiënten zich beter voelen als zij het ziekenhuis of een
andere zorginstelling verlaten. Het geheim van veranderen is om je
energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het
realiseren van het nieuwe. Mensen in een zorgorganisatie verrassen
zichzelf door te kiezen voor wat een patiënt, cliënt of inwoner echt
nodig heeft, in plaats van te kiezen voor routine.”

MAART 2021
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WERKEN
BIJ REINIER

Aandacht voor de doktersassistent
De doktersassistent; een onmisbare spin in het web bij een bezoek aan
het ziekenhuis. Iedere dag staan er tientallen doktersassistenten in
ons ziekenhuis klaar om patiënten te helpen om hun behandelingen en
afspraken bij Reinier de Graaf zo soepel mogelijk te laten verlopen.
en snijdende poliklinieken. Het type werk
en de dynamiek zijn net even anders. We
geven inzicht in wat dit verschil precies
inhoudt, zodat (toekomstige) doktersassistenten goed voorbereid zijn op
een carrière in ons ziekenhuis.
4 Tips & tricks rondom solliciteren.

Als ziekenhuis ontvangen we altijd veel
vragen van enthousiaste doktersassistenten
(in spe) over hoe het nu is om als doktersassistent in het ziekenhuis te werken?
Welke skills zijn er nodig? En welke
opleiding kun je voor deze functie het beste
volgen? Daarom zijn we samen met onze
poliklinieken gestart met de maandelijkse
webinar ‘de doktersassistent bij Reinier de
Graaf’. Hier geven we geïnteresseerden en
werkzoekenden de mogelijkheid om zich te
laten inspireren en vragen te stellen. Ook
kunnen zij horen hoe het is om doktersassistent in ons ziekenhuis te zijn en wat
de route daarnaartoe is.

Tijdens de webinar staat dit in ieder
geval dop de agenda:
1 De competenties en vaardigheden die
passen bij een doktersassistent:
spin in het web, organisatorisch sterk
en mensgericht zijn in ieder geval
onmisbaar.
2 Uitleg over hoe je doktersassistent in
een ziekenhuis wordt. Welke opleidingsmogelijkheden zijn er en welke sluiten
het beste aan bij vacatures?
3 Inzicht in de verschillende disciplines in
het ziekenhuis. Als doktersassistent zijn
er kortweg twee type poliklinieken waar
je aan de slag kunt: de beschouwende

Jolanda ’t Hart, hoofd van de polikliniek
Oogheelkunde, is vanuit het Reinier de
Graaf ziekenhuis aanwezig bij de webinar
en vindt het fijn om met werkzoekenden in
gesprek te gaan. Bij de polikliniek kunnen
we namelijk niet zonder doktersassistenten:
“Doktersassistenten zijn onmisbaar, het zijn
de radars die de poliklinieken soepel laten
draaien. Zij zijn het eerste contact met de
patiënt, zowel aan de telefoon als aan de
balie. Ze weten precies hoe ze de patiënt
gerust moeten stellen, de dokter kunnen
ondersteunen bij het leveren van de juiste
zorg en het zijn collega’s waar je op kunt
bouwen.”
Met de webinar hopen we geïnteresseerden dus de juiste handvatten te
geven voor hun carrière als doktersassistent en mogelijk ook te verwelkomen
als nieuwe collega’s. De webinars en
events die we voor werkzoekenden
organiseren, zijn te vinden op:
www.werkenbijreinier.nl/agenda.

MAART 2021
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HOE WERKT HET?
Het afgelopen jaar liepen vanwege het coronavirus
veel zaken anders dan anders. Zo ook in ons
ziekenhuis. Door de RIVM-maatregelen moesten we
aanpassingen doorvoeren in de manier waarop we
zorg verlenen en onze bedrijfsvoering inrichten.
Een greep uit de voorbeelden:

SCREENING BIJ INGANG
Sinds april 2020 is er een screening bij de hoofdingang voor
iedereen die een van onze locaties wil betreden. Bij deze screening
vragen we onze patiënten en bezoekers of zij een afspraak hebben.
Is dit het geval, dan vragen we of zij symptomen hebben die bij
COVID-19 horen en of ze recent in het buitenland zijn geweest.
Door deze screening zorgen wij ervoor dat mogelijke besmettingen
op onze locaties zo beperkt mogelijk blijven.

EXTRA BORDEN & WEGWIJZERS
Om iedereen zo goed mogelijk te wijzen op de coronamaatregelen
binnen onze locaties, hebben we extra wegwijzers geplaatst.
Denk aan stickers op de grond en banners in het ziekenhuis die
bezoekers informeren over de maatregelen.

EIGEN PRODUCTIE MONDNEUSMASKERS
Tijdens de eerste coronagolf was een tekort aan chirurgische mondneusmaskers. Wij namen het heft in eigen handen en besloten zelf
mondneusmaskers te gaan produceren. Met succes, want hierdoor had ons eigen personeel genoeg voorraad om hun werkzaamheden
veilig uit te voeren.

MAART 2021
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HOE WERKT HET?
AFSPRAKEN VIA VIDEOBELLEN
In deze periode is het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven. Hierdoor werden afspraken, waar mogelijk, ook verplaatst naar online
beeldbellen. Zo kunnen patiënten toch hun afspraak door laten gaan terwijl ze het huis niet hoeven te verlaten.
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HARTEN ONDER DE RIEM

Naast giften hebben we ook steunbetuigingen ontvangen in allerlei
vormen, van spandoeken gemaakt door ADO-supporters tot kaarten
van leerlingen van basisscholen.

Z
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GIFTEN & CADEAUS
Het afgelopen jaar zijn we overspoeld
met giften van lokale bedrijven en
particulieren, waar wij heel dankbaar
voor zijn.

MAART 2021
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ACTUEEL IN REINIER

Zwanger in coronatijd
Inmiddels hebben we al meer dan een jaar te maken met het coronavirus.
Ook al gaat de meeste zorg gewoon door, hebben zwangere vrouwen
regelmatig vragen over de coronamaatregelen tijdens hun ziekenhuisafspraken en bevalling.
Obstetrieverpleegkundige Margreet Verheijen vindt het belangrijk
om vrouwen goed voor te bereiden. “Zo vragen we zwangeren
bijvoorbeeld om zoveel mogelijk alleen naar hun ziekenhuisafspraken te komen. De partner mag uiteraard meekomen bij echo’s
of als het niet goed gaat met de zwangere of de baby. Broertjes en
zusjes zijn pas welkom als de moeder langer dan 48 uur in het
ziekenhuis verblijft, ook na de bevalling. Marloes Nuijten beviel op

25 december in ons ziekenhuis van dochter Nine: “Het is best
jammer dat er na de bevalling niemand bij mag. Mijn zoontje kon
niet gelijk zijn zusje komen bewonderen.”
Marloes wilde het liefste thuis bevallen: “Voornamelijk in verband
met corona. Toen ik aan het einde van mijn zwangerschap Nine
minder voelde, ben ik uiteindelijk opgenomen. Dat vond ik

Voor een overzicht van de meest
actuele coronamaatregelen
kun je kijken op onze website:
www.reinierdegraaf.nl.
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spannend, maar ik merkte al snel dat alles werd gedaan om de
zorg veilig te houden. Uiteindelijk was het medisch noodzakelijk
dat ik in het ziekenhuis ging bevallen. Van tevoren heb ik al mijn
vragen over de voorzorgsmaatregelen op de verloskamer kunnen
stellen. Dat gaf me een gerust gevoel. Vlak voor de bevalling werd
ik verkouden. Gelukkig kreeg ik een negatieve coronatestuitslag.
Tijdens de bevalling droegen zowel de arts als verpleegkundige
een mondneusmasker. Dat gaf me een veilig gevoel en ik kon me
volledig focussen op de bevalling. En gelukkig mocht mijn vriend
me gewoon steunen tijdens de bevalling.”
Margreet: “De zorg zelf is niet anders. Wel testen we sinds kort alle
vrouwen direct bij binnenkomst op corona, tenzij iemand hier
binnenkomt op het moment dat de baby er al bijna is. Dan doen
we het na de bevalling. Sowieso dragen we hier op de afdeling
Verloskunde en kraamafdeling allemaal een mondneusmasker
en letten we extra op de hygiëne. Ook mag de partner gewoon bij
de bevalling zijn, wel vragen wij de partner zoveel mogelijk bij de
partner op de kamer te blijven. Na de bevalling mag er helaas
geen bezoek komen, ook geen grootouders. Dit vinden kersverse
ouders vaak wel jammer, net als de regel dat alleen de partner bij
de bevalling mag zijn. Sommige vrouwen willen nog iemand bij de
bevalling, zoals hun moeder of een vriendin.”

‘NA DE BEVALLING MAG ER HELAAS
GEEN BEZOEK KOMEN, OOK
GEEN GROOTOUDERS. DIT VINDEN
KERSVERSE OUDERS VAAK WEL
JAMMER, NET ALS DE REGEL
DAT ALLEEN DE PARTNER BIJ DE
BEVALLING MAG ZIJN’

Gewoon voldoende afstand bewaren en een mondkapje dragen
als ik naar de polikliniek ga. Meestal ga ik ook alleen naar mijn
afspraken. We hebben al twee kinderen, dus mijn man blijft
meestal thuis bij hen. En tijdens de bevalling mag hij er gewoon bij
zijn. Vanuit het ziekenhuis krijg ik goede begeleiding en informatie.
Zo weten we nu al dat we na de bevalling geen kraambezoek
mogen ontvangen. Wel zo duidelijk. We zitten nu eenmaal in een
pandemie, dus het is niet anders. Ik voel me in het ziekenhuis
veiliger dan thuis en hoop op een voorspoedige bevalling.”

GEBOORTEPIEK
Marloes geniet inmiddels thuis volop van Nine en adviseert vrouwen
vooral naar hun eigen gevoel te luisteren bij het maken van de
keuze waar zij willen bevallen. “Ook al is er geen medische noodzaak om in het ziekenhuis te bevallen, het kan juist veiliger voelen.
Laat je van tevoren goed informeren door je verloskundige. Het is
belangrijk om je goed te kunnen ontspannen en je veilig te voelen
tijdens je bevalling. Laat daarom je gevoel spreken en bereid je van
tevoren goed voor.”

GEEN KRAAMBEZOEK
Het coronavirus weerhoudt veel vrouwen er niet van om te kiezen
voor een ziekenhuisbevalling. Monica van Wijk heeft geen twijfels.
“Over ruim drie weken ben ik uitgerekend. In het ziekenhuis
bevallen vind ik toch het veiligste. En alles is goed geregeld.

Margreet vertelt dat bevallen in het ziekenhuis ook tijdens de
pandemie gewoon veilig kan, niet alleen als dit medisch noodzakelijk is. “Alle vrouwen die graag in het ziekenhuis willen
bevallen, kunnen dit bespreken met hun eerstelijns verloskundige
of gynaecoloog. Bevallen met je eigen verloskundige in Reinier de
Graaf is dus mogelijk. We hebben hier zelfs een lichte geboortepiek
gehad in januari, ruim negen maanden na de start van de eerste
lockdown. Normaal hebben we in de maand januari ongeveer
245 bevallingen. Dit jaar waren het er 271.”
Margreet vertelt dat de maatregelen altijd nauw nageleefd worden.
“We zijn heel zorgvuldig, maar hanteren wel de menselijke maat.
Als een vrouw bevalt van een doodgeboren kindje, laten we
bijvoorbeeld de grootouders er wel bij om afscheid van het kindje
te kunnen nemen.”
MAART 2021
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REINIER IN HET KORT
UITKOMSTEN NA DARMKANKEROPERATIE VERBETEREN MET BEBOP

Op 1 februari 2021 zijn de afdelingen
chirurgie, geriatrie, diëtetiek en fysiotherapie gestart met de BEBOP-studie.
BEBOP staat voor “Beter BovenOp” en
heeft als doel de uitkomsten na een
darmkankeroperatie bij patiënten van
70 jaar en ouder te verbeteren. Dit doen
we door patiënten te laten prehabiliteren
(verbeteren van de conditie vóór
operatie) en te revalideren (verbeteren
van de conditie ná operatie).
Wat houdt het BEBOP-traject in?
Binnen het prehabilitatie- en het
revalidatietraject hebben we aandacht
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voor fysieke conditie (door middel van een
trainingsprogramma), voedingsstatus
(door middel van dieetadviezen en
bijvoeding), leefstijl (stoppen-met-rokenproject), psychosociale omstandigheden
(psychologische support) en aanvullende
medische optimalisatie (o.a. behandeling
bloedarmoede).
Regionaal samenwerkingsproject
Het Reinier de Graaf is een van de pioniers
op het gebied van prehabilitatie bij ouderen
in Nederland. Door te prehabiliteren
verwachten we dat het aantal complicaties
na operatie het aantal opnamedagen zal

afnemen. In combinatie met revalidatie
hopen we ook dat de overleving en de
kwaliteit van leven verbetert. Dankzij de
samenwerking met team Westland kan
de BEBOP-studie regionaal worden
ingezet en kunnen patiënten in de
andere ziekenhuizen in de regio hier
ook van profiteren. Hierdoor hopen we
dat patiënten na de operatie er weer
Beter BovenOp komen!

NIEUWE INNOVATIE PROSTAATKANKERCENTRUM OP VLAK VAN
DIAGNOSTIEK
Het Reinier Haga Prostaatkankercentum (PKC) streeft continu
naar innovatieve diagnostiek- en behandelmogelijkheden.
Onlangs heeft het PKC dankzij sponsoring van Team Westland
een nieuw systeem aangeschaft om de modernste technieken
van prostaatbiopten te kunnen uitvoeren.
We gebruiken in het Prostaatkankercentrum sinds drie jaar het
Uronav-systeem. Met dit apparaat kunnen we heel gericht
prostaatbiopten afnemen. Met de meest recente versie van de
Uronav introduceren we een nieuwe techniek van prostaatbiopten: met grote precisie wordt het prostaatweefsel via de huid

(perineaal) in plaats van via de darm afgenomen. Hiermee neemt
het risico op complicaties zeer sterk af.
Bij een prostaatbiopt dat door de wand van de endeldarm gaat,
is er een infectierisico van 6%. Met de nieuwste versie van de
Uronav gebeurt dit onder lokale verdoving via de huid. Dit
verlaagt de kans op infecties enorm. Jaarlijks nemen we bij
circa 600 patiënten een prostaatbiopt af. We bieden voortaan
alle patiënten deze nieuwe manier van biopteren aan. Het
Reinier de Graaf is een van de eerste ziekenhuizen waar het
nieuwe Uronav-apparaat wordt ingezet voor perineale biopten.

IC-VERPLEEGKUNDIGE LAURA BLINKT UIT IN BEADEMING VAN PATIËNTEN
Naast verpleegkundige op de IC bij Reinier de Graaf is Laura
Buiteman-Kruizinga ook ventilation practitioner, wat inhoudt dat zij
verpleegkundig specialist is op het gebied van beademing en
respiratie. Op de IC werken Laura en haar collega’s sinds een tijd
met een innovatieve manier van patiënten beademen. Laura heeft
een artikel gepubliceerd in het Amerikaanse IC-journal ‘Critical Care
Explorations’ over welke beademingsvorm het minst schadelijk is
voor de longen.
Laura: “Met beademing is er altijd kans op longschade, omdat je
met beademen eigenlijk energie op de longen loslaat. Die energie is
nodig om te beademen, maar teveel is niet goed. Dus je wilt altijd
zo veilig mogelijk beademen. Ik heb de conventionele beademing,
dus hoe beademen ‘normaal gesproken’ wordt ingesteld, vergeleken
met de innovatieve beademingsvorm Adaptive Support Ventilation,
afgekort ASV. Hierbij heb ik gekeken welke beademingsvorm de
minste energie overbrengt op de longen en waarbij er dan mogelijk
minder beademingsgerelateerde longschade ontstaat. Die energie
heb ik berekend met de zogenoemde ‘mechanical power’ formule.
Deze formule meet hoeveel energie de beademingsmachine
overbrengt op de longen via de beademing. Uit deze berekening
blijkt dat ASV met een lagere energie beademt, wat een mooie en
belangrijke bevinding is.”

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.
MAART 2021
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MENSEN VAN REINIER
Vrijwilliger Petra:

“De patiënten kruipen
in mijn hart”
INZET VRIJWILLIGERS IS WAARDEVOL
Toen de eerste coronagolf in maart 2020 een feit was, boden veel mensen
zich aan bij Reinier de Graaf om een helpende hand te bieden. Vrijwilligers
deden administratief werk vanuit huis, hielpen met het naaien van mondneusmaskers en hielpen met het screenen van patiënten en bezoekers in
de centrale hal. Om de vrijwilligers goed in te zetten op de beschikbare
taken en functies, is vorig jaar het matchingsplatform Part-up ingezet. We
zijn erg dankbaar voor alle extra hulp en de enorme inzet van de vrijwilligers.
Afhankelijk van de behoefte publiceren we regelmatig nieuwe taken op dit
platform. Aanmelden kan via www.helphetreinier.nl.
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Veel mensen kwamen tijdelijk zonder werk te zitten, toen vorig jaar de
coronacrisis uitbrak. Zo ook Petra Groeneboer. Zij heeft een praktijk voor
massage en lichaamsgerichte therapie en geeft hierin ook meerdaagse
trainingen. Op het moment dat Petra haar werk niet meer op een veilige
manier kon doen, wist ze direct dat zij zich op een andere manier nuttig
wilde maken voor anderen: “De hele dag thuis zitten is niets voor mij.”
Sinds december werkt ze meerdere dagen per week als vrijwilliger
op de tijdelijke non-COVID verpleegafdeling in Voorburg. Deze
afdeling is ingericht voor patiënten van Reinier de Graaf die geen
medische zorg meer nodig hebben, maar wachten op thuiszorg of
een plek in een verpleeghuis.
In haar werk als vrijwilliger doet Petra alles om patiënten op hun
gemak te laten voelen. “Op de verpleegafdeling liggen veel oudere

mensen, die zich soms eenzaam voelen. Ik ben altijd beschikbaar
voor een praatje of om gewoon even voor gezelschap te zorgen.
Mensen mogen hun zorgen met me delen, maar kunnen ook
gewoon even hun verhaal bij me kwijt. Het is zo belangrijk voor
mensen om zich gehoord te voelen. Ook ga ik er weleens bij zitten
tijdens het eten voor de gezelligheid. Soms maak ik bijzondere
momenten mee. Een tijdje terug was er een meneer die bang was
nooit meer te kunnen lopen, waardoor hij erg somber was. Elke
dag probeerde hij toch een paar stappen te zetten. Eerst wilde het
niet zo, maar uiteindelijk was hij zover dat hij ervoor ging. Na dagen
oefenen liep hij zelfs de gang door. Het was voor hem zo’n mijlpaal
dat hij een traantje moest wegpinken.”
Tijdens de eerste coronagolf was Petra ook werkzaam voor Reinier
de Graaf. “Een nicht van mij die als arts werkzaam is, zag een
oproep waarin vrijwilligers werden gevraagd om te helpen met het
maken van mondneusmaskers. Ik heb toen een paar maanden in
Delft gewerkt met het voorbereiden van de materialen voor de mondneusmaskers. Ook mooi werk. Tegen de zomer mocht ik mijn praktijk
weer openen, maar het geven van trainingen was nog niet mogelijk.
Na een tijdje ging ik op zoek naar een invulling voor de uren waarin
ik normaal trainingen geef. Zo kwam ik in Voorburg terecht.”

WAARDERING
Petra draait verschillende soorten diensten en heeft soms ook een
nachtdienst. “Omdat ik inmiddels mijn bedrijfshulpverleningstraining heb gedaan, heb ik dan een slaapdienst in Voorburg voor
het geval zich een calamiteit voordoet. Sowieso ben ik van alle
markten thuis. Ik help patiënten die met ontslag gaan bij het
inruimen van hun tas, regel rolstoelen en maak soms posters voor
op de afdeling. Ik draai bijna altijd meer diensten dan ingepland.
Het is fijn om mensen te helpen. Laatst kon ik een mevrouw die
last had van trillende handen helpen met haar telefoon, waardoor
ze na dagen haar man weer eens kon bellen. Al sinds mijn
achttiende doe ik regelmatig vrijwilligerswerk in de zorg. Het werken
met mensen geeft me voldoening. Prachtig, al die levensverhalen
die mensen me vertellen. Ik merk dat de mensen in mijn hart
kruipen en vind het soms moeilijk ze weer los te laten als ze met
ontslag gaan. Het belangrijkste wat ik doe is ze aandacht geven
en respect tonen. Het werk geeft me voldoening omdat ik weet dat
het er echt toe doet. Dat maakt ook dat ik me gewaardeerd voel.
In deze crisis waarin we zitten, is het belangrijk dat mensen elkaar
helpen waar het kan. En ik geloof dat je moet doen waar je goed in
bent. In mijn geval is dat werken met mensen.”
MAART 2021
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In dit nummer een gezond
Aziatisch recept met een flinke
dosis vette vis van onze diëtiste
Deborah Meijburg.
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THAISE CURRY MET ZALM
INGREDIËNTEN
n

n

n
n
n

400 gram vastkokende
aardappelen
3 eetlepels groene Thaise
currypasta
1 blik kokosmelk
300 gram sperziebonen
1 eetlepel vissaus

n
n
n

n
n

1 eetlepel sojasaus
sap van 1 limoen
2 theelepels bruine
basterdsuiker
300 gram zalm
1 eetlepel olie

ZO MAAK JE HET
Snijd in de eerste plaats de aardappelen in blokjes van 2 cm
grootte. Vervolgens kook je die blokjes in 5 minuten beetgaar.
Verhit nu de olie in een wok en bak hierin razendsnel de currypasta
(maximaal 1 minuut). Voeg daarna de kokosmelk toe en breng het
geheel aan de kook.
Nu begin je met het in blokjes snijden van de zalm. Doe de zalm
samen met de aardappel in de pan en kook het geheel 5 minuten.
Maak de sperziebonen schoon en snijd ze doormidden. Ook dit
doe je bij de curry en je laat alles nog 2 minuten koken. De laatste
stap bij dit Thaise curry met zalm recept is om de vissaus, het
limoensap, de sojasaus en de suiker erbij te doen en alles nog
1 minuut te laten koken.

Horizontaal 1 zwaardwalvis 5 magma 9 vlaktemaat
11 zaadje 13 hemelbrood 15 ooit 17 leslokaal 18 lidwoord
19 troefkaart 21 voegwoord 22 per expresse 23 ontbijtspek
25 toets alleen 27 riv. in Duitsland 29 loods 31 bijbelse stad
32 ad interim 33 voedingsstof 36 pl. in Zwitserland
38 motorraces 39 windrichting 41 ego 42 administratietroepen
44 soort zeil 45 rijksgrens 46 kledingstuk 48 watertje
50 verfplank 52 Engelse titel 53 hoofdsieraad 54 leuze
55 brievensnoer
Verticaal 2 riv. in Frankrijk 3 vrucht 4 tennisterm 5 jong dier
6 rijstdrank 7 pl. in Limburg 8 Noorse godheid 10 kledingstuk
12 universiteitsbode 14 petroleum 16 droog 19 grappenmaker
20 boogbal 22 houten paaltje 23 vrouwelijk dier 24 naaigerei
26 Amerikaans stinkdier 28 beschut 30 tochtje 34 Latijnse
bijbelvertaling 35 fideel 36 zwaardwalvis 37 intiem
40 vrouwelijk dier 43 letterteken 45 gewrichtsaandoening
46 pl. in België 47 niveau 48 baken 49 kleurentelevisie
51 hoeveelheid 52 kleine ruimte
Vul hier uw oplossing in:
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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 heeft.
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 Delft
Telefoon: 06 - 415 894 77
delftzorg@gmail.com

Kijk voor meer informatie op: www.delftzorg.nl
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GOED OM TE WETEN
NIEUW DAGBEHANDELINGSCENTRUM DELFT OPENT IN APRIL
In april openen we het nieuwe dagbehandelingscentrum op onze locatie in Delft. Dit nieuwe operatiecomplex staat op een bijzondere
plek, namelijk bovenop het dak van de parkeergarage. In dit innovatieve centrum kunnen patiënten terecht voor ingrepen in dagbehandeling. Omdat het complex direct te betreden is via de parkeergarage, kunnen patiënten op een snelle, toegankelijke en efficiënte
manier worden geholpen. Vanaf half april worden de eerste ingrepen in het dagbehandelingscentrum uitgevoerd.
Door de veranderende zorgvraag gaan we onze (complexe) zorg en ingrepen concentreren op de hoofdlocatie in Delft. Om die reden is
deze extra OK-capaciteit hier gerealiseerd. In Voorburg en Naaldwijk behouden we moderne poliklinieken voor spreekuren, controles en
diagnostiek. Zo zorgen we op al onze locaties voor laagdrempelige zorg, dichtbij de patiënt.
Gastvrije omgeving
In het nieuwe Dagbehandelingscentrum is bewust gekozen voor een onderscheidende setting. Caroline van Herpen, Manager OK in het
Reinier de Graaf: “Vanwege het bijzondere karakter van dit nieuwe complex hebben we er alles aan gedaan om een ontspannen en
gastvrije sfeer te creëren, zodat we patiënten zo prettig en efficiënt als mogelijk door hun dagbehandeling kunnen leiden.” Hoewel het
nieuwe centrum hoofdzakelijk is bedoeld voor ingrepen in dagbehandeling, kan het ook fungeren als uitwijkmogelijkheid voor andere
ingrepen in het reguliere het OK-complex in het Gasthuis.

STILTECENTRUM
Te midden van de onrust van het ziekenhuis biedt
het stiltecentrum patiënten, bezoekers en
medewerkers de mogelijkheid om even tot zichzelf
te komen. Wie daar behoefte aan heeft kan een
gedachte opschrijven of een elektrisch kaarsje
aansteken. Ook gedurende de lockdown is en blijft
het stiltecentrum open. U vindt het stiltecentrum op
de begane grond van het Gasthuis in Delft, in de
gang direct achter de centrale hal. Naast de stilteruimte is de gebedsruimte te vinden.
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