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VOORWOORDBeste lezer,
Voor u ligt het eerste nummer van het nieuwe 
jaar. Een jaar waarin wij als ziekenhuis weer 
de best mogelijke zorg aan onze patiënten 
willen bieden. Een nieuw jaar betekent ook 
vooruit kijken en denken over hoe dingen 
anders, beter en mooier kunnen worden. De 
ontwikkelingen in de zorgsector staan immers 
niet stil. Willen we de zorg voor iedereen 
toegankelijk houden, dan moeten we met onze 
tijd mee gaan.

In dit magazine leest u op verschillende plekken hoe 
wij bezig zijn om verbeteringen en vernieuwingen door 
te voeren. Neem bijvoorbeeld onze spiegelgesprekken. 
Tijdens deze bijeenkomsten vragen onze artsen en 
verpleegkundigen aan onze patiënten en ex-patiënten 
hoe zij onze zorg hebben ervaren. Een laagdrempelige 
manier om open en eerlijk van hen te horen hoe wij 
onze zorg kunnen aanpassen of verbeteren. Wie anders 
dan onze patiënten kunnen het beste vertellen hoe wij 
nog betere zorg kunnen leveren? Op pagina’s 22 en 23 
leest u meer over de spiegelgesprekken.

Een heel andere manier om te verbeteren, is de inzet van 
zogenoemde kernwaardenkaartjes tijdens de sollicitatie-
gesprekken. Daarmee wordt het sollicitatiegesprek meer 
een echt gesprek in plaats van een vragenvuur en leggen 
we de focus op echte en oprechte aandacht voor elkaar. 
Zo kunnen we nog beter bepalen of een sollicitant ook 
echt past bij Reinier de Graaf en bij wat wij als ziekenhuis 
belangrijk vinden. Meer informatie over de kernwaarden-
kaartjes is te vinden op pagina’s 16 en 17.

Momenteel is de meest zichtbare vernieuwing toch wel 
de bouw van een modern operatiekamercomplex op het 
dak van de bezoekersparkeergarage bij het Gasthuis. In 
deze uitbreiding van ons bestaande operatiekamercomplex 
komen twee operatiekamers met een recoveryafdeling, 
12 dagverplegingsbedden en -stoelen en 6 stoelen voor 
oogingrepen. Zo bieden we de juiste zorg, op de juiste 
plek. Op pagina 25 laten we u hier meer over zien.

Zo zijn we continu bezig met verbeteren waar dat mogelijk 
is. Dat levert veel nieuwe energie op om dagelijks weer de 
best mogelijke zorg aan onze patiënten te bieden. Want 
daar doen we het per slot van rekening allemaal voor.

Veel leesplezier! 

Carina Hilders, 
directeur Reinier de Graaf ziekenhuis

 MAART 2020 5



6

Nick van Dasselaar: 
‘We moeten eerder en meer 
praten over pijn bij kanker’ 

AAN HET WOORD
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“Ruim de helft van de mensen die met 
kanker te maken krijgt, krijgt ook te maken 
met pijn als gevolg van hun aandoening of 
behandeling. Maar vaak gaat pijnbestrijding
pas een rol spelen als de kanker niet meer 
te genezen is”, vertelt Nick. Een gemiste 
kans, vindt hij. “We moeten eerder praten 
over pijn, want er valt vaak veel aan te 
doen. Pijnbestrijding geeft het leven meer 
kwaliteit. Pijn is zó indringend. Hoe eerder 
je met pijnbestrijding begint, hoe beter.”

Hoe komt het dat er zo weinig aandacht 
is voor pijn bij kanker? “Als je kanker 
hebt, ben je niet in eerste instantie 
bezig met pijn”, vertelt de anesthesioloog-
pijnspecialist. “Je gaat naar de dokter 
omdat je van de kanker af wil. Je wil 
genezen! Ook alle artsen die je ziet, zoals 
de huisarts, oncoloog en radiotherapeut, 
zijn bezig met het bestrijden van die 
kanker. Uit een onderzoek van de stichting 
Pijn bij Kanker blijkt dat 80 procent van 
de artsen vraagt naar pijnklachten bij hun 
patiënten. Terwijl maar 30 procent van de 
patiënten aangeeft dat hun arts hiernaar 
gevraagd heeft. Dat is een opvallend 
verschil. Als behandelaars moeten we hier 
dus heel alert op zijn.”

Niet alle patiënten met kanker weten dat 
pijnbestrijding een optie is. Nick: “Veel 
mensen denken dat pijn erbij hoort. Ze 
bespreken niet met hun arts dat ze pijn 
hebben en hun arts heeft er vaak niet 
genoeg aandacht voor. Het gebeurt ook 
vaak dat patiënten een drempel voelen 
om over pijn te beginnen bij hun arts. De 
angst om de eigen autonomie te verliezen 
is groter dan de angst voor pijn. Ze denken 
bijvoorbeeld: als ik aan de morfine 
begin, kom ik niet meer uit bed of word ik 
afhankelijk van de medicijnen. Daar willen 
ik en mijn collega’s bij het Pijncentrum 
in Reinier de Graaf en met de stichting 
verandering in brengen.” Stichting Pijn bij 
Kanker is een initiatief van Nick en zijn 

Er moet veel meer gepraat worden over pijn bij kanker. Dat vindt 

anesthesioloog-pijnspecialist Nick van Dasselaar. In het 

Pijncentrum van Reinier de Graaf en als voorzitter van de stichting 

Pijn bij Kanker zet hij het onderwerp op de kaart bij patiënten en 

artsen. “Het is geen sexy onderwerp, maar het is zó belangrijk om 

hier aandacht voor te hebben.” 

‘PIJNBESTRIJDING 
GEEFT HET LEVEN 
MEER KWALITEIT’
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Dichtbij, Dichtbij, 
vertrouwdvertrouwd en  en 
professioneelprofessioneel

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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collega Michel Wagemans. De stichting zet 
zich in voor toename van kennis over pijn 
bij zowel patiënten als zorgverleners en 
verbetering van communicatie over pijn. 
Met als doel minder pijn bij kanker. 

Stichting Pijn bij Kanker probeert zowel 
artsen als patiënten te scholen. Bijvoor-
beeld met de Cancer Pain Academy. 
“Tijdens deze bijeenkomsten proberen 
wij zorgverleners bewust te maken van 
het belang van vragen naar pijn bij 
kanker”, zegt Nick. “In februari stond een 
bijeenkomst met huisartsen gepland. Zij 
spelen ook een belangrijke rol in het 
signaleren van pijn.” Het onderwerp op 
de kaart zetten bij zorgverleners vergt 
een voorzichtige aanpak. Nick: “Je moet 
voorzichtig zijn met kritiek door te zeggen: 
jij doet het niet goed. De focus van de 
verschillende artsen is anders.”

In Reinier de Graaf weten collega’s de 
anesthesioloog-pijnspecialisten inmiddels 

goed te vinden. Zo zijn er verschillende 
zogenoemde multidisciplinaire overleggen 
(MDO’s) waarbij pijnbestrijding een rol 
speelt. Zoals bijvoorbeeld het oncologie 
MDO, een overleg tussen artsen en hulp-
verleners van verschillende specialismen 
over oncologie en palliatieve zorg. Ook de 
verpleegkundig pijnspecialist, Natascha 
van Schie, wordt vaak ingeschakeld. Zij en 
haar collega’s zijn het aanspreekpunt voor 
patiënten én zorgverleners. Daarbij is er 
ook veel aandacht voor palliatieve zorg, 
zorg voor patiënten die niet meer kunnen
genezen. Ook hier speelt pijnbestrijding 
een grote rol.

Maar ook patiënten moeten weten dat ze 
de ‘pijnvraag’ kunnen en mogen stellen. 

“Het begint allemaal met meer aandacht 
voor het onderwerp. Patiënten moeten 
het gevoel hebben dat ze met hun 
verhaal en vragen terecht kunnen.” 
Daarnaast heeft Nick ook drie concrete 
tips: “Práát over pijn. Bereid je gesprek 
hierover met je arts thuis voor, bijvoorbeeld 
door vragen op te schrijven. En volg de 
voorschriften over medicatie van je arts 
goed op.” 

‘MAAR OOK PATIËNTEN MOETEN WETEN DAT ZE DE 
‘PIJNVRAAG’ KUNNEN EN MOGEN STELLEN’

Meer informatie over de 
stichting Pijn bij Kanker 
is te vinden op 
www.stichtingpijnbijkanker.nl.

NICK VAN DASSELAAR 

Nick van Dasselaar is anesthesioloog, een arts die 
verantwoordelijk is voor de verdoving van patiënten die een
operatie of andere ingreep moeten ondergaan. Hij specialiseerde 
zich als pijnspecialist. Hij staat per week een aantal dagen in 
de operatiekamer (OK), en een aantal in het Pijncentrum. 
“Ik ben er tijdens mijn studie in terecht gekomen en heb nooit 
meer iets leukers gevonden. Vooral die afwisseling vind ik heel 
leuk. Als pijnspecialist behandel ik in ons Pijncentrum patiënten 
met langdurige of chronische pijn. Denk daarbij aan patiënten 
met kanker die pijn hebben als gevolg van hun aandoening 
of behandeling. Als pijnspecialist moet je soms buiten de 
kaders denken. Er is niet altijd een pasklare oplossing, maar 
dat je toch iets kunt doen, dat is mooi!”

‘PRÁÁT OVER PIJN. 
BEREID JE GESPREK HIEROVER 
MET JE ARTS THUIS VOOR, 
BIJVOORBEELD DOOR VRAGEN 
OP TE SCHRIJVEN’
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INNOVATIE

Sinds half december vrolijkt de lief ogende robot Reinier de huiskamer 
van de Geriatrische Trauma Unit in het Reinier de Graaf ziekenhuis op. 
De sociale robot, die kan spreken, dansen én muziek kan afspelen, 
is goed op zijn plek op de afdeling voor (licht) dementerende ouderen. 
Deze interactieve robot is voor een groot deel bekostigd door de 
Rabobank, een belangrijke relatie van ons ziekenhuis.

Activiteitenbegeleider Nousjka Olffers ziet 
de robot als een mooie aanvulling op de 
activiteiten die zij inzet om de ouderen 
actief en gefocust te houden. “In de 
ochtenduren zorg ik vaak voor een leuke 
quiz of ik duik met de ouderen het 
verleden in aan de hand van afbeeldingen 
van oude spullen, zoals een petroleum-
kachel of Singer naaimachine. Voor al 
deze dingen kan ik Reinier ook inzetten. 
Alles wat de robot zegt en doet, is namelijk 
gebaseerd op apps die ik programmeer. 
Op de computer kan ik leuke vragen, 
spelletjes of muziek met bijbehorende 
bewegingsinstructies voor de robot 
programmeren. Op het moment dat ik de 
robot aanzet, trekt hij direct de aandacht 
van de patiënten door zijn fl itsende oogjes 
en grappige bewegingen. Zodra hij gaat 
praten, merk ik dat de patiënten direct 
naar hem kijken, antwoord geven op zijn 
vragen en lekker meebewegen.”

OUDEREN EXTRA 
STIMULEREN
De robot zorgt ervoor dat Nousjka en de 

vrijwilligers op de afdeling zich meer 
kunnen richten op het helpen van de 
ouderen. “We zetten Reinier in als extra 
ondersteuning bij de activiteiten. Zo 
doet hij verschillende geheugenspelletjes, 
waarbij wij de patiënten extra kunnen 
stimuleren om mee te doen. Bijvoorbeeld 
door bepaalde zinnen te herhalen die ze 

niet goed horen of begrijpen en in te gaan 
op wat Reinier heeft gezegd. Joke de Kok, 
hoofd van de Geriatrische Trauma Unit, is 
erg te spreken over de inzet van Reinier. 
Joke: “Het is een kleine robot met een 
groots effect. Het geeft een extra dimensie 
aan de activiteiten voor de ouderen in 
de huiskamer. De ouderen vinden Reinier 

Robot ‘Reinier’ 
houdt oudere 
patiënten scherp
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niet eng of spannend omdat hij klein is en 
vriendelijk oogt. Ik vind het mooi om te zien 
dat er echt interactie is tussen Reinier en 
de patiënten.”

EENVOUDIG 
PROGRAMMEREN
Vrijwilliger Jim Driessen komt elke maandag-
middag helpen in de huiskamer. Als echte 
techneut heeft hij geholpen met de 
voorbereidingen voor de komst van de 
robot. “Ik ben namelijk erg geïnteresseerd 
in de toepassing van technologie in de 
zorgsector.” Met name Joke en Nousjka 
hebben in de voorbereidingsfase 
contact gehad over de robot met 
Interactive Robotics, een startup-bedrijf 

van de opleiding Robotica van de TU Delft. 
Omdat de robot eigenlijk is ontwikkeld 
voor gebruik op basisscholen, is het 
programmeren kinderlijk eenvoudig 
gemaakt. Tijdens een workshop hebben 
Nousjka, Joke, senior-verpleegkundige 
Leonne en Jim vrij snel geleerd hoe je 
apps kunt maken voor de robot en wat er 
allemaal mogelijk is. Met name Leonne, 
die werkzaam is als senior-verpleegkundige 
op de Geriatrische Trauma Unit, kon met 
haar kennis over oudere patiënten een 
grote bijdrage leveren in het proces.

Nousjka is blij met het positieve effect 
van de interactieve robot op de ouderen. 
“Omdat de patiënten zo snel reageren op 

de robot, gaan ze ook enthousiast aan 
de slag. Bovendien zijn ze vrij fanatiek 
en houden het vaak wel drie kwartier vol. 
Dat is best lang. Veel ouderen vinden 
de robot leuk en grappig. Dit motiveert 
mij om steeds weer nieuwe apps aan te 
maken voor de robot. Zo scan ik plaatjes 
in en zorg ik voor leuke muziekfragmenten 
en spreekwoorden en gezegdes die veel 
ouderen kennen. Laatst was er een oudere 
meneer die sceptisch was over de robot. 
Nadat hij Reinier in actie had gezien, was 
hij helemaal om. Daar doen we het toch 
voor.” Ook andere patiënten op de afdeling 
reageren enthousiast. “Ik vind de robot 
zo leuk, hij is grappig en ziet er mooi uit,” 
aldus één van de ouderen. 

Half december werd robot Reinier in gebruik genomen in de huiskamer op de Geriatrische Trauma Unit. De robot is voor een groot deel 
mogelijk gemaakt door de Rabobank. Tjerk-Martijn Mulder, directievoorzitter Rabobank: “Wij hebben een enorm netwerk met 
innovatieve startups. Tijdens gesprekken met het ziekenhuis werd duidelijk hoeveel innovaties er plaatsvinden voor de patiënt, maar 
ook hoeveel behoefte er is aan innovaties die het verplegend personeel ondersteunen. Zo kunnen zij meer tijd aan de zorg voor de 
patiënt besteden.”

‘HET IS EEN KLEINE ROBOT 
MET EEN GROOTS EFFECT’
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Hepatitis van A tot Z   
De zomer komt er weer aan en veel mensen zullen naar het buitenland afreizen om daar te genieten 

van een welverdiende vakantie. Om goed voorbereid op reis te gaan, is het belangrijk om ook even 

te denken aan de juiste vaccinaties, waaronder die voor hepatitis. Want zeker in de vakantieperiode 

ligt besmetting hiermee op de loer. Maar wat is hepatitis eigenlijk en hoe kun je besmetting 

voorkomen? We vroegen het aan verpleegkundig specialist Marja Dekker van de afdeling Maag-

Darm-Leverziekten.

WAT IS HEPATITIS? 

“Hepatitis betekent leverontsteking en kan door meerdere factoren 
veroorzaakt worden. Een veel voorkomende oorzaak van hepatitis is 
besmetting via een virale infectie. Die virale infectie veroorzaakt veel 
voorkomende hepatitisvarianten, zoals A, B en C, en de minder vaak 
voorkomende varianten, zoals D en E. Elke variant is eigenlijk een 
ziekte op zichzelf. Onder meer de wijze van besmetting, de ziektever-
schijnselen en de bijbehorende complicaties verschillen per variant.”

HOE VINDT BESMETTING MET VIRALE HEPATITIS PLAATS?

“Hepatitis A zit in de ontlasting van iemand die besmet is en be-
smetting vindt plaats via ontlasting naar de mond. Een besmet per-
soon gaat bijvoorbeeld naar de wc, wast zijn of haar handen niet of 
niet goed en maakt eten klaar waar iemand anders vervolgens van 
eet. Op deze manier wordt de ziekte overgedragen. Ook kan je be-
smet raken door het eten van rauwe, besmette groenten, ongeschild 

IS HEPATITIS GEVAARLIJK? EN KUN JE 
ER WEER VAN GENEZEN?

“De leverontsteking die het gevolg is van vira-
le hepatitis kan levercirrose en leverfalen tot 
gevolg hebben en daarmee fataal zijn voor de 
besmette persoon. De precieze gevolgen van 
een besmetting en de heftigheid van de ziek-
te verschillen wel per variant en per persoon.” 
“Hepatitis A verdwijnt vanzelf weer uit het 

HOE WERKT HET

IN WELKE LANDEN REGIO’S LOPEN  
MENSEN KANS OP BESMETTING?

“Besmetting met de verschillende varianten van hepatitis 
is mogelijk in vrijwel alle niet-westerse landen.  Vakantie-
gangers die reizen naar Noord-Amerika of Australië 
hoeven zich geen zorgen te maken, maar bij alle andere 
reisbestemmingen is het aan te raden om voorzorgsmaat-
regelen te nemen. Dit geldt dus ook voor mensen die net 
over de grens van West-Europa op vakantie gaan, naar 
landen als Turkije, Marokko of Egypte en ook de Oost- 
Europese landen.”

WAT KUNNEN VAKANTIEGANGERS DOEN OM  
HET RISICO OP BESMETTING TE VOORKOMEN?

“Door allereerst voorzichtig te zijn tijdens de vakantie en te zorgen 
voor goede handhygiëne. Eet geen voedsel dat ergens bereid is 
waar de hygiëne niet in orde lijkt te zijn. Vrij ook veilig tijdens je 
vakantie en pas op in buitenlandse ziekenhuizen, barbershops en 
tattoo- en piercingwinkels. Let op dat hier gebruik wordt gemaakt 
van steriele naalden en mesjes.” 

“Daarnaast is het belangrijk om je te laten vaccineren voordat je 
op vakantie gaat. Tegen hepatitis C bestaat geen vaccin, maar wel 
tegen hepatitis A en B. Wees hier wel op tijd bij. De vaccins worden 
gegeven in drie rondes; na een eerste prik volgt vier weken later 
een tweede en zes maanden later een derde. Ook is het mogelijk 
om een versneld vaccinatieschema te doorlopen, waarbij de twee-
de prik na zeven dagen en de derde prik na 21 dagen wordt gege-
ven. Na een jaar volgt dan nog een vierde injectie. Deze vaccinaties 
blijven in elk geval tien jaar actief en waarschijnlijk levenslang.” 

lichaam en hoeft niet behandeld te worden 
met medicijnen, maar sommige mensen 
kunnen er flink ziek van zijn. Hepatitis B en 
C verdwijnen niet altijd vanzelf weer uit het 
lichaam. In het geval van hepatitis B blijft 
ongeveer 20 procent van de geïnfecteerde
personen chronisch besmet.  

Bij hepatitis C is dit ongeveer 80 procent. 
Chronische besmetting kan leiden tot lever-
cirrose, waardoor de leverfunctie vermindert. 
Dit brengt verschillende complicaties met 
zich mee, zoals een verhoogd risico op 
leverkanker.”

fruit of schaal- en schelpdieren. De A-variant van virale hepatitis is 
daarmee relatief gemakkelijk overdraagbaar en heel besmettelijk. 
Je kunt het ook oplopen door te eten in een vijfsterrenhotel, niet 
alleen in een kraampje op de lokale markt.”

“Hepatitis B zit in lichaamsvocht, zoals bloed en sperma. In de 
westerse wereld staat deze variant dan ook vooral bekend als een 
SOA (seksueel overdraagbare aandoening). Besmetting vindt onder 
meer plaats door onveilige seks, maar ook door vuile naalden, een 
niet goed schoongemaakt scheermes of een besmette tattoo- of 
piercingnaald.”

“Hepatitis C zit alleen in het bloed en wordt via bloed-op-bloed-
contact overgedragen. Deze variant is daarmee dan ook de minst 
besmettelijke vorm. Besmetting kan plaatsvinden via een bloed-
transfusie of via besmette naalden of mesjes. De kans op over-
dracht via seks is heel klein, maar kan voorkomen bij wilde seks 
waar bloed bij vrij komt.”

HOE WERKT HET
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schijnselen en de bijbehorende complicaties verschillen per variant.”

HOE VINDT BESMETTING MET VIRALE HEPATITIS PLAATS?

“Hepatitis A zit in de ontlasting van iemand die besmet is en be-
smetting vindt plaats via ontlasting naar de mond. Een besmet per-
soon gaat bijvoorbeeld naar de wc, wast zijn of haar handen niet of 
niet goed en maakt eten klaar waar iemand anders vervolgens van 
eet. Op deze manier wordt de ziekte overgedragen. Ook kan je be-
smet raken door het eten van rauwe, besmette groenten, ongeschild 

IS HEPATITIS GEVAARLIJK? EN KUN JE 
ER WEER VAN GENEZEN?

“De leverontsteking die het gevolg is van vira-
le hepatitis kan levercirrose en leverfalen tot 
gevolg hebben en daarmee fataal zijn voor de 
besmette persoon. De precieze gevolgen van 
een besmetting en de heftigheid van de ziek-
te verschillen wel per variant en per persoon.” 
“Hepatitis A verdwijnt vanzelf weer uit het 

HOE WERKT HET

IN WELKE LANDEN REGIO’S LOPEN  
MENSEN KANS OP BESMETTING?

“Besmetting met de verschillende varianten van hepatitis 
is mogelijk in vrijwel alle niet-westerse landen.  Vakantie-
gangers die reizen naar Noord-Amerika of Australië 
hoeven zich geen zorgen te maken, maar bij alle andere 
reisbestemmingen is het aan te raden om voorzorgsmaat-
regelen te nemen. Dit geldt dus ook voor mensen die net 
over de grens van West-Europa op vakantie gaan, naar 
landen als Turkije, Marokko of Egypte en ook de Oost- 
Europese landen.”

WAT KUNNEN VAKANTIEGANGERS DOEN OM  
HET RISICO OP BESMETTING TE VOORKOMEN?

“Door allereerst voorzichtig te zijn tijdens de vakantie en te zorgen 
voor goede handhygiëne. Eet geen voedsel dat ergens bereid is 
waar de hygiëne niet in orde lijkt te zijn. Vrij ook veilig tijdens je 
vakantie en pas op in buitenlandse ziekenhuizen, barbershops en 
tattoo- en piercingwinkels. Let op dat hier gebruik wordt gemaakt 
van steriele naalden en mesjes.” 

“Daarnaast is het belangrijk om je te laten vaccineren voordat je 
op vakantie gaat. Tegen hepatitis C bestaat geen vaccin, maar wel 
tegen hepatitis A en B. Wees hier wel op tijd bij. De vaccins worden 
gegeven in drie rondes; na een eerste prik volgt vier weken later 
een tweede en zes maanden later een derde. Ook is het mogelijk 
om een versneld vaccinatieschema te doorlopen, waarbij de twee-
de prik na zeven dagen en de derde prik na 21 dagen wordt gege-
ven. Na een jaar volgt dan nog een vierde injectie. Deze vaccinaties 
blijven in elk geval tien jaar actief en waarschijnlijk levenslang.” 

lichaam en hoeft niet behandeld te worden 
met medicijnen, maar sommige mensen 
kunnen er flink ziek van zijn. Hepatitis B en 
C verdwijnen niet altijd vanzelf weer uit het 
lichaam. In het geval van hepatitis B blijft 
ongeveer 20 procent van de geïnfecteerde
personen chronisch besmet.  

Bij hepatitis C is dit ongeveer 80 procent. 
Chronische besmetting kan leiden tot lever-
cirrose, waardoor de leverfunctie vermindert. 
Dit brengt verschillende complicaties met 
zich mee, zoals een verhoogd risico op 
leverkanker.”

fruit of schaal- en schelpdieren. De A-variant van virale hepatitis is 
daarmee relatief gemakkelijk overdraagbaar en heel besmettelijk. 
Je kunt het ook oplopen door te eten in een vijfsterrenhotel, niet 
alleen in een kraampje op de lokale markt.”

“Hepatitis B zit in lichaamsvocht, zoals bloed en sperma. In de 
westerse wereld staat deze variant dan ook vooral bekend als een 
SOA (seksueel overdraagbare aandoening). Besmetting vindt onder 
meer plaats door onveilige seks, maar ook door vuile naalden, een 
niet goed schoongemaakt scheermes of een besmette tattoo- of 
piercingnaald.”

“Hepatitis C zit alleen in het bloed en wordt via bloed-op-bloed-
contact overgedragen. Deze variant is daarmee dan ook de minst 
besmettelijke vorm. Besmetting kan plaatsvinden via een bloed-
transfusie of via besmette naalden of mesjes. De kans op over-
dracht via seks is heel klein, maar kan voorkomen bij wilde seks 
waar bloed bij vrij komt.”
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HOE LANG WERK JE AL VOOR HET 
ZIEKENHUIS EN HOE BEN JE HIER 
TERECHT GEKOMEN?
“Sinds 2005 ben ik werkzaam als dialyseverpleegkundige in Reinier 
de Graaf. Daarvoor werkte ik ook al in dit ziekenhuis, maar toen als 
algemeen verpleegkundige. Omdat Reinier de Graaf in het verleden 
geen dialyseafdeling had, heb ik ook een tijdje in het Haagse 
ziekenhuis Westeinde gewerkt als dialyseverpleegkundige. Toen 
Reinier de Graaf wel een eigen dialyse-afdeling kreeg, hoefde ik 
niet lang na te denken om hier weer aan de slag te gaan. 
Het was voor mij dichterbij huis en bovendien heb ik het altijd 
enorm naar mijn zin gehad bij Reinier de Graaf. Het werken als 
dialyseverpleegkundige is echt mijn ding, ik vind het een geweldige 
baan waarin techniek en patiëntenzorg gecombineerd zijn.”

WAT IS JE ROL BINNEN HET ZIEKENHUIS?
“Als dialyseverpleegkundige zorg ik voor mensen die, met een wat 
moeilijkere term, nierfunctievervangende therapie nodig hebben. 
Dit zijn patiënten bij wie de nieren niet meer goed werken en bij wie
het niet meer lukt om dit met een dieet, medicatie en wijzigingen 
in leefstijl onder controle te krijgen. Deze patiënten komen bij ons 
in het ziekenhuis voor een zogenoemde hemodialyse. Hierbij neemt 
een kunstnier van een hemodialysemachine het filteren van het 
bloed van de nieren over. Deze patiënten komen hiervoor minimaal 
drie keer per week naar het ziekenhuis, voor een behandeling 
die een paar uur per keer duurt. Ik koppel deze patiënten aan de 
hemodialysemachine, maar ik doe nog veel meer dan dat. 
Zo coach ik patiënten met aanpassingen in hun leefstijl. Ook bied 
ik psychische ondersteuning. Hemodialyse heeft, zeker omdat het 
zo vaak moet gebeuren, namelijk een behoorlijke impact op het 
leven van dialysepatiënten. Daarnaast signaleer ik zaken waar 
patiënten tegenaan lopen tijdens hun behandeling. Samen met 
collega’s van andere specialismen, zoals diëtisten en maatschap-
pelijk werkers, proberen we dan tot de juiste oplossing te komen.” 

Verder is Wilma actief in de vaatcommissie, die de zogenoemde 
vaattoegang van patiënten in de gaten houdt. Wilma: “Dit is de 
aansluiting waarmee patiënten op de hemodialysemachine 
aangesloten worden, zoals een shunt of een katheter. Een goede 
vaattoegang is van levensbelang voor de patiënten. Zonder een 
goede bloedtoevoer is hemodialyse niet mogelijk. Een vaattoegang 
kan betekenen dat de patiënt door middel van een operatie een 
zogenaamde shunt heeft gekregen. Hierbij maakt de chirurg een 
verbinding tussen een slagader en oppervlakkige ader. De shunt 
wordt door een verpleegkundige aangeprikt met dialysenaalden, 
waardoor het bloed met voldoende snelheid door de kunstnier kan 
stromen. Als het aanleggen van een shunt niet mogelijk is, dan 
krijgt de patiënt een centraal veneuze katheter. Omdat de vaat-
toegang echt van levensbelang is, is het belangrijk om deze goed 
te monitoren en eventuele problemen tijdig met de nefroloog, 
radioloog of chirurg te bespreken. Daarnaast ben ik nog actief in 
de patiëntenplanning en personele planning.”

WAT DOE JE ZOAL OP EEN DAG?
“Als ik ‘op zaal’ werk, krijg ik vier patiënten toegewezen die ik 
aansluit op de hemodialysemachines. Daarnaast houd ik de 
patiënten in de gaten tijdens de behandeling, bereid ik de 
benodigde dialysemedicatie en indien nodig overleg ik met de 
nefroloog, de arts die gespecialiseerd is in nieraandoeningen.
Tijdens de behandeling maak ik een praatje met de patiënten en 
heb ik daarnaast tijd voor administratieve dingen, zoals het maken 
van roosters en patiëntenplanningen.”

“Als dialyseverpleegkundigen hebben we het werk verdeeld in 
dag- en middagdiensten. Daarnaast draaien we bereikbaarheids-
diensten als de afdeling dicht is, zoals ’s avonds en in het 
weekend, zodat patiënten in noodgevallen toch de juiste zorg 
kunnen krijgen. Ook dialyseer ik ook patiënten bij hen thuis. Zij 
worden dan ook aangesloten op een machine, maar zijn stabiel 

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 
dialyseverpleegkundige Wilma Davis.

Steun en toeverlaat voor
dialysepatiënten

PASSIE VOOR MIJN WERK
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genoeg om hiervoor niet naar het ziekenhuis te hoeven komen. 
Het leuke van bij patiënten thuis komen voor dialyse is dat je toch 
een heel ander contact met ze krijgt. Er is meer ruimte voor een 
diepgaand gesprek en het is prettig om te zien dat ze zich in de 
thuissituatie minder patiënt voelen.”

WAAROM IS JUIST JOUW WERK 
BELANGRIJK BINNEN HET ZIEKENHUIS?
“Ik kan patiënten helpen die chronisch ziek zijn en daarin voor 
hen het verschil maken. Sommige patiënten komen al vele jaren 
meerdere keren per week dialyseren. Ik bouw dan echt een band 
met ze op. Dat komt op bijzondere manieren tot uiting. Zo ga ik met 
collega’s als het kan naar de uitvaart als een patiënt is overleden. 
Zo hebben we toch weer even contact met de familie en krijgen wij 
ook een kans om het af te sluiten.” 

WAT IS VOOR JOU BELANGRIJK IN JE 
WERK?
“Het werken in een team waarin je je veilig voelt en waar naar 
elkaar wordt geluisterd, waarin iedereen betrokken is en zich 
gehoord voelt. Ik vind het ook belangrijk om waardering te krijgen, 
zowel van patiënten als van collega’s. Daarnaast is het contact 
met patiënten mij veel waard.”

WAT IS HET MEEST OPMERKELIJKE DAT 
JE IN JE LOOPBAAN BIJ HET ZIEKENHUIS 
HEBT MEEGEMAAKT?
“Dat is de weerbaarheid en de veerkracht van mijn patiënten. Ik zie 
dat veel van hen ondanks hun beperkingen toch de kracht vinden 
om door te gaan. Ondanks hun chronische ziekte passen ze zich 
aan en blijven ze positief. Daarin zie je echt hoe sterk mensen 
kunnen zijn. Diezelfde kracht zie ik trouwens ook terug bij patiënten 
die besluiten te stoppen met hun behandeling, omdat deze voor 
hen geen kwaliteit van leven meer biedt.” 

ALS JE REINIER DE GRAAF IN EEN ZIN 
MOCHT SAMENVATTEN WAT IS DAT DAN?
“Het is letterlijk en fi guurlijk een prettig ziekenhuis om in te werken 
en een plek waar je je kunt blijven ontwikkelen.”

‘IK VIND HET OOK BELANGRIJK OM 
WAARDERING TE KRIJGEN, ZOWEL VAN 
PATIËNTEN ALS VAN COLLEGA’S’

Wilma Davis,
dialyseverpleegkundige
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WERKEN 
BIJ REINIER

Van vragenvuur tot echt gesprek

Een sollicitatiegesprek heeft vaak iets weg van een vragenvuur en in 
veel gevallen zijn de vragen voorspelbaar. In ons ziekenhuis steken we 
sollicitatiegesprekken sinds een aantal maanden daarom anders in.
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Sollicitanten krijgen vaak vragen als ‘waarom
zou juist jij deze baan moeten krijgen’, 
‘wat zijn je sterke eigenschappen’ en ‘op 
welk vlak is er ruimte voor verbetering’.
Natuurlijk leer je als organisatie een 
kandidaat beter kennen door deze vragen
beantwoord te krijgen, maar het is 
misschien wat beperkt. Want hoe goed 
leer je iemand écht kennen als je vragen 
stelt waarop de kandidaat zich ongetwijfeld 
heeft voorbereid? Bovendien heet het toch 
niet voor niets een sollicitatiegesprek?

In ons ziekenhuis steken we sollicitatie-
gesprekken sinds een aantal maanden 
daarom anders in. Recruiter Inge de 
Glopper vertelt hoe wij onze drie kern-
waarden hebben geïntegreerd in de 
gesprekken met sollicitanten. Inge: “Wij 
hebben drie kernwaarden die typeren 
waar wij als ziekenhuis, en dus ook als 
werkgever, voor staan. Deze kernwaarden 
zijn Oprechte aandacht, Grensverleggend 
en Eigen inbreng. Medewerkers verwijzen 
hier wel eens naar als het ‘DNA van 
Reinier’. Het typeert hoe onze medewerkers 
zijn en hoe zij hun werk doen. Daarom 
hebben we zogenoemde kernwaarden-
kaarten laten maken die we inzetten tijdens
de sollicitatiegesprekken. Per kernwaarde 
hebben we een stapel kaartjes met open 
en meerkeuzevragen. Deze kaarten kunnen 
sollicitanten tijdens het gesprek pakken en 
beantwoorden. Dat levert een echt gesprek 
op het brengt lucht in een sollicitatie-
gesprek. Bij een sollicitatiegesprek is het 
uiteraard belangrijk om na te gaan of een 
kandidaat past bij de organisatie. Hoe 
beter we dat kunnen inschatten, hoe beter 
we onze selectie kunnen doen. Ik ben 
ervan overtuigd dat we deze inschatting 
met behulp van de kernwaardenkaartjes 
nog beter kunnen maken.” 

De recruiters gebruiken de kaarten niet 
bij elk sollicitatiegesprek en laten het 
afhangen van hoe een gesprek verloopt. Zo 
zetten de recruiters de kaarten bijvoorbeeld 
eerder in als iemand wat minder vertelt 
dan in een gemiddeld sollicitatiegesprek.

VAN PERSOON TOT 
PERSOON
Het idee om deze kaarten te ontwikkelen, 
kwam voort uit een brainstorm die enkele 

maanden geleden plaatsvond in het team 
van het Carrièrebureau. Inge: “Tijdens die 
brainstorm kwam dit format ter sprake 
en waren we direct allemaal enthousiast. 
Daarna hebben we samen de vragen 
geformuleerd. Sommige vragen gaan over 
werk, andere juist helemaal niet. Zo 
hebben we voor de kernwaarde Eigen 
inbreng bijvoorbeeld de vraag bedacht 
wanneer iemand voor het laatst iets 
gedaan heeft waar niet om gevraagd werd. 
Voor de kernwaarde Oprechte aandacht 
vragen we onder meer hoe mensen goed 
voor zichzelf blijven zorgen wanneer de 
werkdruk hoog is. En voor de kernwaarde 
Grensverleggend hebben we een vraag die 
ingaat op hoe nieuwsgierigheid iemand 
verder heeft geholpen. Zo wordt een 
sollicitatiegesprek veel meer een gesprek 
dan een vragenvuur. We leren elkaar 
kennen van persoon tot persoon en zo 
kunnen we ook beter vaststellen of iemand 
bij onze organisatie past of niet.” 

VAN VOETBALPRAAT 
TOT INGRIJPENDE 
LEVENSVERHALEN 
“Een tijd terug had één van mijn collega’s 
een verpleegkundige op sollicitatiegesprek. 
Vanwege de kernwaardenkaarten ontstond 
toen een leuk gesprek over Ajax en 
Feyenoord. Dat zorgde ervoor dat de 
kandidaat ontdooide en zij veel minder 
zenuwachtig was. De kaarten kunnen dus 
echt het ijs breken. Maar de kaarten 
blijken ook ware levensverhalen boven 
te kunnen brengen. Zo namen wij enkele 
maanden geleden Neda Jahed aan als 
medewerker bij de bloedafname. Door 
het gebruik van de kaarten kwam haar 
bijzondere en aangrijpende levensverhaal 
naar boven. Zij moest vluchten uit Iran 
en bracht vier en een half jaar door in 
een asielzoekerscentrum. Het was een 
uitdaging voor haar om een baan te 
vinden. Neda beheerste aanvankelijk de 
Nederlandse taal niet en haar Iraanse 
diploma had in Nederland een andere 
waarde. Ondanks de vele afwijzingen bij 
het solliciteren gaf zij nooit op. Uiteindelijk 
kwam Neda in ons ziekenhuis terecht en 
boden wij haar een baan aan. Zonder 
het gebruik van de kernwaardenkaarten 
hadden we dat verhaal mogelijk nooit te 
horen gekregen.”

Door kernwaardenkaartjes 

in te zetten ontstaat er een

écht gesprek.
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Reinier de Graaf organiseert jaarlijks 
een meerdaagse nascholingsreis voor 
huisartsen. Verschillende specialisten 
van het ziekenhuis geven tijdens de 
reis nascholing over de laatste 
ontwikkelingen in hun vak. Dit jaar 
gingen 22 huisartsen uit de regio mee 
naar Zwitserland. Een goede samen- 
werking tussen specialisten en huis-
artsen is belangrijk, zeker als het gaat 
om de toekomst van de zorg. Dit was 

dan ook een van de thema’s tijdens de
reis. Zo vertelde de manager Financieel 
Beleid & Beheer over financiering van 
ziekenhuiszorg en de verandering die nodig 
is om aan de toenemende zorgvraag in de 
regio te kunnen voldoen. De huisartsen 
willen hierover graag meedenken. Zij vinden 
het belangrijk om samen naar oplossingen 
voor de toekomst te zoeken. Daarnaast 
gaven oncologen Annelie Vullink en Karin 
Beelen nascholing over de huidige manier 

waarop borstkanker wordt vastgesteld 
en wat dit voor huisartsen betekent. Ook 
was er uitgebreide aandacht voor de 
effecten op de lange termijn en nazorg 
na kanker. Radiologen Judith Reijnen en 
Linda van Zeeland gingen in op de 
effecten van röntgenstraling en welke 
onderzoeken huisartsen kunnen 
aanvragen bij welke klachten. Longarts 
Marc van Lanen sprak onder meer over 
longaandoeningen en chronisch hoesten. 

NASCHOLING VOOR HUISARTSEN IN ZWITSERLAND

Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum 
(PKC) heeft in 2019 250 robotgestuurde 
prostaatkankeroperaties uitgevoerd. Een 
belangrijke prestatie voor het PKC. Urologen 
Jasper Tijsterman en John van der Hoeven 
behandelden de 250ste patiënt op de 
laatste de dag van 2019. 

In 2019 kreeg het PKC een tweede locatie 
in Den Haag. Hierdoor kon de capaciteit 
fors worden uitgebreid en werd de wachttijd 
voor een behandeling verkort. Het 
afgelopen jaar is het PKC ook regelmatig in 
de media geweest. Hierdoor is er meer 
aandacht gekomen voor prostaatkanker en 
hebben we duidelijk kunnen maken wat 
ons prostaatkankercentrum uniek maakt. 
Dit spreekt patiënten aan. Ze geven aan 
dat ze uiterst tevreden zijn over de prostaat-
kankerzorg die wij bieden.

DONATIE 
Marktkoopman Nico Heijker onderging in 
2018 een prostaatkankeroperatie bij het 
PKC. Omdat hij erg onder de indruk was 
van de zorg die hij ontvangen had, besloot 
hij geld in te zamelen voor het PKC. In 

november 2019 liep Nico de marathon van 
New York en zamelde daarmee 10.000 
euro in. De cheque overhandigde hij 
onlangs aan uroloog Peter Ausems en zorg-
manager Irma van Gelderen van het PKC. 
Zij zijn erg blij met dit bedrag. “Er is nog 
veel onbekend over prostaatkanker en met 
dit bedrag kunnen we verder onderzoek 

doen om meer te weten te komen over deze 
ziekte. Bovendien is het een fantastische 
prestatie die Nico heeft geleverd, zeker als 
je nog aan het herstellen bent. Petje af 
voor Nico!” Nico: “Ik wil graag iedereen 
bedanken voor de gulle giften. Vooral 
door mijn betrokken klanten hebben we 
dit mooie bedrag bij elkaar gekregen.”

250 PROSTAATKANKEROPERATIES EN GROTE DONATIE VOOR PKC

REINIER IN HET KORT
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De nieuwe busbaan over de Reinier de 
Graafweg is eind januari in gebruik 
genomen. De busbaan doet op dit 
moment dienst als doorgaande weg voor
al het verkeer. De werkzaamheden aan 
de Reinier de Graafweg zijn namelijk nog 
in volle gang. Het ziekenhuis blijft tijdens
de werkzaamheden gewoon bereikbaar. 
De gewijzigde verkeerssituatie wordt met 
tijdelijke bewegwijzering en verkeers-
borden aangegeven. De verwachting is 
dat de nieuwe Reinier de Graafweg in de 
zomer klaar is. 
De Reinier de Graafweg krijgt een 
aansluiting op de A4. Verkeer vanaf 

de snelweg kan daardoor via de Hooi-
polderweg en Reinier de Graafweg direct 
naar het centrum van Delft rijden. En er 
rijdt minder verkeer door Den Hoorn. Ook 

het ziekenhuis wordt beter bereikbaar. 
Het werk gebeurt in fasen. Tot juni wordt 
er gewerkt aan de noordzijde van de 
Reinier de Graafweg.

BUSBAAN REINIER DE GRAAFWEG OPEN 

ELFSTEDENTOCHT OP DE AFDELING DIALYSE Echt winterweer was ook dit jaar weer ver 
te zoeken en op een Elfstedentocht durfde 
bijna niemand meer te hopen. Maar op 
de afdeling Dialyse werd wél ‘it giet oan’ 
geroepen. Om dialysepatiënten nog 
beter in beweging te krijgen, hebben 
we namelijk onze eigen versie van de 
Elfstedentocht georganiseerd. De 
deelnemers leggen de kilometers fietsend
af terwijl ze gedialyseerd worden. 
De afstanden en het aantal gefietste 
minuten werden nauwkeurig bijgehouden 
en aan het eind van de week werd er 
een winnaar uitgeroepen. Bewegen 
tijdens de dialyse is niet alleen leuk, 
maar ook gezond: patiënten die fietsen 
hebben een stabielere bloeddruk en 
raken hun afvalstoffen beter kwijt. 
Bovendien helpt het tegen rusteloze 
benen en vermindert het kramp.

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. 

REINIER IN HET KORT
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IN GESPREK

In Reinier de Graaf maken zorgverleners soms gebruik van de mogelijkheid 
om een spiegelgesprek te houden. Dit is een open kringgesprek waarbij 
twee gespreksleiders een groep (ex-)patiënten vragen hoe zij de zorg 
hebben ervaren. Het ziekenhuis organiseert deze gesprekken omdat 
artsen en verpleegkundigen hierdoor nieuwe, verrassende inzichten krijgen, 
waardoor zij de zorg kunnen aanpassen of verbeteren. Hoe verloopt 
zo’n spiegelgesprek en hoe vinden de patiënten dit? We volgden een 
spiegelgesprek over de zorg op de Acute Opname Afdeling (AOA) en 
verpleegafdeling Interne Geneeskunde.

Patiënten houden onze 
zorgverleners een spiegel voor
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Nadat de sessie in het Gasthuis Delft is 
geopend door internist acute geneeskunde 
en nefroloog Bas Huisman, leggen 
gespreksleiders Yvonne Meijndert en 
Marjolein Clasquin (afdeling Opleidingen) 
de ‘spelregels’ uit. Een van die regels is 
bijvoorbeeld dat er geen namen van 
verpleegkundigen of artsen worden 
genoemd. Hoofden Patty de Hoogh (AOA) 
en Melanie de Cock (Interne Geneeskunde) 
zitten klaar om aantekeningen te maken. In 
de zaal luisteren artsen, verpleegkundigen 
en andere zorgverleners en een 
afvaardiging van de Cliëntenraad mee. 
De aandacht ligt puur bij de overdracht 
tussen en de verleende zorg op de AOA en 
afdeling Interne Geneeskunde.

Dan passeren zowel positieve als kritische 
ervaringen van patiënten de revue. 
Onderwerpen als bezoektijden, 
eenduidigheid over gebruik van medicatie, 
samenwerking tussen zorgverleners en 
communicatie over uitslagen komen aan 
bod. Opvallend is de openheid van 
patiënten als het gaat om het delen van 
hun ervaringen. Maar ook de vele 
complimenten die patiënten geven over de 
zorg. Aan het einde van het spiegelgesprek, 
dat zo’n anderhalf uur duurt, beloven de 
gespreksleiders dat de patiënten een 
verslag krijgen van het gesprek met daarin 
de verbeterpunten. Na afloop praten 
patiënten en zorgverleners nog even rustig 
na onder het genot van een drankje.

WAARDEVOL
Mevrouw Wennekes was samen met haar 
man aanwezig tijdens het gesprek: “Ik heb 
de afgelopen periode veel in het ziekenhuis 
gelegen. Ik vind het belangrijk om vooral 
mijn recente ervaringen te delen. Wat ik 
belangrijk vind om aan te stippen, is het 
feit dat artsen soms teveel gericht zijn op 
hun eigen specialisme. Hierdoor kijken ze 
minder naar het algehele gezondheids-
beeld van de patiënt. En dat is juist van 
belang. En als patiënten zelf aangeven last 
te hebben van andere klachten, moet dit 
altijd serieus genomen worden. Maar 
verder alle lof voor de verpleegkundigen en 
andere zorgverleners. Vanaf het moment 
dat ik uit de ambulance kwam, kreeg ik 
alle aandacht van de artsen en verpleeg-
kundigen. Het was waardevol om mijn 
ervaringen te delen tijdens het spiegel-
gesprek. Het is goed dat het ziekenhuis dit 
organiseert.”

Ook mevrouw Sluyter is meerder malen 
opgenomen in het ziekenhuis. Zij vond het 
leerzaam om bij het spiegelgesprek te zijn. 
“Het was goed om mijn ervaringen te 
kunnen vertellen in deze setting. Tijdens 
mijn verblijf in het ziekenhuis lukt het mij 
altijd aandachtig te luisteren naar de 
artsen en verpleegkundigen en vragen 
aan ze te stellen. Omdat ik van beroep 
verpleegkundige ben, ga ik echt in gesprek 
met de zorgverleners als ik me zorgen 
maak over mijn gezondheid. Tegelijkertijd 

besef ik me dat dit niet voor iedereen 
geldt. Sommige patiënten zijn te ziek om 
vragen te stellen of zijn gewoon wat minder 
mondig. Daarom gun ik het iedere patiënt 
om een spiegelgesprek bij te wonen. Er 
wordt namelijk echt goed naar je geluisterd 
en ik merk dat ze in het ziekenhuis oprecht 
willen leren van de punten die patiënten 
aandragen. Ik weet als geen ander hoe 
hectisch het werk in de zorg kan zijn. Juist 
daarom is het goed om de tijd voor 
reflectie te nemen. Door bij dit spiegel-
gesprek aanwezig te zijn, help ik niet alleen 
mezelf, maar ook andere patiënten.”

ERVARINGEN UIT DE 
EERSTE HAND
Patty de Hoogh, hoofd van de AOA, is van 
mening dat spiegelgesprekken veel kunnen 
betekenen voor de zorg. “Verpleegkundigen 
werken keihard en handelen soms vanuit 
hun natuurlijke reflexen. Het is dan heel 
goed om vanuit het perspectief van 
de patiënten te horen hoe zij onze zorg 
ervaren. Het werkt het beste als verpleeg-
kundigen dit rechtstreeks van de patiënten 
horen en niet via mij als leidinggevende. Ik 
ben ervan overtuigd dat zorgverleners altijd 
handelen vanuit de beste bedoelingen. Wel 
merk ik dat verpleegkundigen de neiging 
kunnen hebben om teveel voor de patiënt 
te denken omdat ze zo graag willen helpen 
en zorgen. Het spiegelgesprek laat zien dat 
aannames -met alle goede bedoelingen- 
van zorgverleners niet altijd juist zijn. We 
gaan de verbeterpunten die uit het spiegel-
gesprek komen dus ook zeker bespreken 
in beide teams. Zo kunnen we onze zorg 
continu blijven verbeteren.”

‘HET SPIEGELGESPREK 
LAAT ZIEN DAT 
AANNAMES -MET 
ALLE GOEDE 
BEDOELINGEN- VAN 
ZORGVERLENERS NIET 
ALTIJD JUIST ZIJN’

Patiënte mevrouw Sluyter houdt verpleegkundige Bastiaan een spiegel voor. 
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Het gaat om een uitbreiding van het 
operatiekamercomplex in het Gasthuis. 
Begin dit jaar is de aansluiting voor de loop-
brug naar het ziekenhuis gemaakt. Deze 
verbindingsbrug zorgt ervoor dat het OK-
personeel makkelijk van het ene naar het 
andere operatiekamercomplex kan lopen.

Ondertussen werkt onze aannemer verder 
aan de opbouw van het nieuwe complex 
op de parkeergarage. In dit nieuwe dag
behandelingscomplex komen twee 
operatiekamers met een recoveryafdeling, 
12 dagverplegingsbedden en -stoelen 
en 6 stoelen voor oogingrepen. Patiënten 
kunnen hier vanaf begin 2021 terecht voor 
geplande ingrepen die plaatsvinden in 
dagbehandeling. 

REINIER BOUWT

In september 2019 is de bouw van een kleinschalig, modern 
dagbehandelingscentrum op het dak van de bezoekersparkeergarage 
bij het Gasthuis in Delft gestart. 

In januari is de loopbrug naar het OK-complex ingehesen.

Bekijk een filmpje over de bouw op www.reinierdegraaf.nl/algemeen/nieuws
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MENSEN VAN REINIER 

Ineke is in 1969 als stagiair begonnen bij Reinier de Graaf, in wat 
toen het Oude en Nieuwe Gasthuis was. “Ik was 16 jaar oud en 
bezig met de opleiding INAS, oftewel inrichtingsassistente. Ik deed 
toen allerlei facilitaire werkzaamheden, zoals eten voorbereiden in 
het restaurant, de uitgifte van kleding en het aanzetten van knopen.”

“Na deze stage heb ik mijn opleiding afgemaakt en ben ik een 
jaar later officieel in dienst gegaan bij Reinier de Graaf. Ik ben 
toen begonnen als keukenassistent, waar ik me bezighield met het 
bereiden van het eten voor patiënten. Dat ging toen totaal anders 
dan nu. Zo sneden we zelf de kaas en maakten we zelf porties 
boter van de boterberg die elke week werd afgeleverd. In de zomer 
deed je dat in de koelcel, omdat het anders te warm was. Ook 
maakte we zelf de sondevoeding, door melk met vitamines te 
mengen en door een koffiefilter te halen.”

Inmiddels waren aan de Reinier de Graafweg de nieuwe gebouwen 
van het katholieke Sint-Hippolytusziekenhuis en het protestantse 
Bethelziekenhuis gebouwd. In 1982 fuseerden deze ziekenhuizen 
en Ineke ging aan de slag als sous-chef in de eveneens gefuseerde 
patiëntenkeukens. “We deden daar nog steeds heel veel dingen zelf.
Zo schilden we zelf de aardappels en maalden we zelf de snijbonen.
En met Oud en Nieuw maakten we onze eigen appelbeignets.”

“Er waren destijds nog behoorlijk veel cultuurverschillen tussen 
de beide ziekenhuizen. Dat veranderde pas echt toen er op Derde 
Kerstdag 1987 brand uitbrak in het Bethelziekenhuis en dit 
daarom tijdelijk dicht moest. Dan moet je wel samenwerken. 

Bijna 50 jaar heeft ze bij het Reinier de Graaf ziekenhuis gewerkt. Begin 
2020 is Ineke Mosterd met pensioen gegaan. Haar loopbaan weerspiegelt 
de veranderingen die het ziekenhuis en het zorgen voor patiënten in de 
loop der jaren heeft ondergaan. “Ik ben zo lang gebleven, omdat het werk 
zo leuk en afwisselend is!”

Een leven lang in dienst 
van het ziekenhuis 



We zijn toen overgestapt naar één keuken voor het bereiden van 
de patiëntmaaltijden. Die bereidden we inmiddels volgens een 
vaste receptuur, in plaats van dat we het uit de losse pols deden.”
Ineke klom in de loop der jaren op naar chef-kok en later team-
leider keuken. Het bereiden van patiëntmaaltijden veranderde in de
loop der jaren behoorlijk. “Steeds meer onderdelen van maaltijden
werden kant en klaar bij ons aangeleverd. Rond 2002 zijn we 
begonnen met het inkopen van volledig kant en klare maaltijden. 
Een goede ontwikkeling, want daardoor gooien we minder eten weg.”

Vlak na deze omschakeling maakte Ineke zelf de overstap naar het 
Facilitair Bedrijf van Reinier de Graaf, om daar aan de slag te gaan 
als informatiebeheerder. Daar was ze verantwoordelijk voor het 
opzetten van allerlei automatiseringsprocessen, zoals het inrichten 
van een digitaal roostersysteem. “Inmiddels werkte ik al zo lang bij 
het ziekenhuis, dat ik alles wel zo’n beetje kende. Heel handig voor 
deze functie.”

En nu is Ineke met pensioen. Ze kijkt terug op een carrière vol 
ontwikkelingen: “Voor verandering of vernieuwing hoef je hier niet 
weg, er gebeurt zoveel binnen het ziekenhuis. Ik heb ook altijd de 
ruimte gekregen om zelf dingen op te zetten, dat heeft er zeker voor 
gezorgd dat ik hier zo lang heb gewerkt. Nu ga ik rustig bedenken 
wat ik ga doen met mijn vrije tijd.”
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Meer informatie over het patiëntenportaal 
en veelgestelde vragen staan op 
www.reinierdegraaf.nl/patienten/mijnreinierdegraaf.

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 patiënten-
portaal.
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 er bij een 
aantal afdelingen digitaal een vraag worden gesteld aan een 
arts.
Het patiëntenportaal is goed beveiligd. Alleen patiënten zelf 
kunnen erop. 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.

Al bekend met het 
patiëntenportaal 
Mijn Reinier de Graaf?

GOED OM TE WETEN
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GOED OM TE WETEN

MOBIELE TELEFOON EN WIFI
Patiënten en bezoekers kunnen op al onze locaties gewoon gebruikmaken van hun mobiele telefoon. Op sommige plekken binnen het 
ziekenhuis kunnen echter de signalen van mobiele telefoons de werking van medische apparatuur verstoren. Dit staat aangegeven op 
de desbetreffende plekken. Bij twijfel kunnen onze medewerkers meer vertellen. Op alle locaties van ons ziekenhuis hebben patiënten 
en bezoekers toegang tot gratis wifi (draadloos internet). Maak via de smartphone, tablet, laptop of ander apparaat verbinding met het 
netwerk ‘ReinierGast’ om hiervan gebruik te maken.

HUISKAMERS
Op verschillende afdelingen binnen het 
Gasthuis in Delft 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 versnelt.

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.
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HART VOOR DE ZORG

De harten gingen van de ene naar de andere afdeling. Van de 
Intensive Care naar de OK, de Spoedeisende Hulp, naar de 
vrijwilligers, de directie, verpleegafdelingen en naar de 
receptionisten. “Samen brengen we op deze manier de zorgsector 
positief onder de aandacht ”, zegt Michel Kuijper, recovery 
verpleegkundige. “De zorg staat onder druk, maar het werken in 
deze sector blijft mooi. Ik heb een hart voor de zorg omdat ik 
daarmee het verschil kan maken voor mijn medemens op een voor 
hem of haar kwetsbaar moment.” Intensivist Job van den Bosch van 
de Intensive Care: “Regelmatig komen patiënten of familieleden 
na de ziekenhuisopname terug om ons te bedanken. Dat doet me 
dan extra beseffen hoeveel impact ons werk kan hebben.” 

Liefde voor het zorgberoep stond centraal in het Reinier de Graaf
ziekenhuis op Valentijnsdag, 14 februari. Op social media toonden onze 
zorgprofessionals en andere medewerkers dat ze een ‘hart voor de zorg’ 
hebben door op de foto te gaan een groot hart. Hiermee liet het personeel 
zien hoe mooi het werken in de zorg is en hoeveel dit betekent voor 
patiënten.

Medewerkers uiten 
hun liefde voor de zorg

De harten van onze mensen op de Intensive care en dagverpleging (foto onder) kloppen voor de zorg.
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WORTELTAART 
MET WALNOTEN

ZO MAAK JE HET
n Verwarm de oven voor op 175 graden.
n Mix de suiker met de olie, klop er het ei en de dooiers door. 
 Meng er de wortels, walnoten en kokos door en als laatste 
 bloem, bakpoeder, zuiveringszout en kaneel.
n Klop de eiwitten stijf met een snufje zout en spatel ze door het
 cakebeslag.
n Doe in een beboterde springvorm en bak ongeveer een uur, een
 satéprikker moet er dan droog uitkomen. Je kunt de taart als hij
 afgekoeld is bestrijken met glazuur.
n Dan 175 gram roomkaas vermengen met 70 gram zachte boter,
 35 gram poedersuiker en 25 gram vloeibare honing. In een 
 dikke laag aanbrengen op de taart en garneren met een paar 
 hele walnoten.
n Doe het sap van 4 citroenen met de geraspte schil van 1 citroen,
 200 gram basterdsuiker, 4 losgeklopte eieren, 4 eidooiers en 
 150 gram boter in een steelpan. Verwarm al kloppend met een 
 garde op halfhoog vuur. Als het mengsel wat dik wordt op de 
 bodem het vuur lager zetten en flink blijven kloppen tot de curd
 bijna kookt; er komen dan luchtbellen naar de oppervlakte. 
n Neem de pan van het vuur en klop nog even flink door. Laat de
 curd afkoelen en bewaar in schone jampotten in de koelkast.
 Blijft ongeveer een week goed.

INGREDIËNTEN
n 240 gram bloem
n 1 tl bakpoeder +
 1 tl zuiveringszout
n 2 tl kaneel
n 1 ei + 2 eidooiers
n 300 gram olie

n 300 gram suiker
n 75 gram gehakte walnoten
n 75 gram geraspte kokos
n 200 gram geraspte wortel
n 2 eiwitten
n zout

Deze feestelijke, zoete worteltaart 
is leuk om te maken, maar smaakt 
vooral heerlijk.

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

Horizontaal: 
1 slagwerk 4 bek 7 tot en met 8 afzetgebied 9 uitroep van pijn 
11 noordwest 13 pl. in Zwitserland 15 hoogfrequent 
16 kiezelsteen 17 land in Azië 18 tegenover 19 vogelproduct 
20 zeegod 21 vechtsport 23 buiten dienst 24 voegwoord 
25 familielid 28 kleur 30 zangnoot 31 ondernemingsraad 
32 harde klap 33 Europese hoofdstad 35 en dergelijke 
36 controle 37 kosten koper 38 gedaan en laten 
40 welriekende stof 42 informatie-technologie 43 deel v.h. 
hoofd 44 brompot

Verticaal: 
1 lengtemaat 2 bijbelse stad 3 stierenvechter 4 inlegwerk 
5 United Nations 6 bergplaats 7 gereedschap 10 Europese 
voetbalbond 12 onmens 13 tegen 14 verbond 15 lastig 
20 kloosteroverste 22 gewicht 26 handigheid 27 afdeling 
28 gepofte maïs 29 rijstdrank 32 bakmengsel 34 kaartspel 
39 lumen 40 met name 41 Europese Unie 42 ego

32        20        44        21        23         9          29        18        15         35          42        1



32


