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Persoonlijke aandacht, vertrouwde zorg!

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

g	Onze specialisaties zijn o.a.: 
	 • Integrale oedeemtherapie
  met aandacht voor 
  alle facetten rondom de 
  oncologische patiënt
 • Littekentherapie
 • Acnetherapie
 • Laserontharing 

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

Laagdrempelig
en goed bereikbaar Al ruim 

22 jaar 
in eigen 
praktijk!

    
  H

uidtherapie Kempers

    
   M

TC de Viergang
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Openingstijden
ma t/m vrij: 

09:00 - 17:00 uur
24/7 telefonisch 

bereikbaar

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

Specialistische 
zorg

Wondzorg

Palliatieve 
zorg

Verpleging
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.

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 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



VOORWOORDBeste lezer,
Voor u ligt weer de nieuwste editie van Reinier magazine. 
Een mooie editie, met veel verhalen over het ziekenhuis 
tijdens een intensieve periode met het coronavirus. Ik wil 
al onze medewerkers oprecht bedanken die zich dag en 
nacht hebben ingezet om de beste zorg voor patiënten te 
leveren. Ik ben ontzettend onder de indruk en supertrots 
op de inzet die zij tonen in deze waanzinnige tijd! Ondanks 
al het coronageweld zijn we als Reinier de Graaf toch 
doorgegaan met de zorg die wij altijd onderscheidend 
willen leveren.

Zo werd er uit het niets een vaccinatiestraat opgezet voor onze mede-
werkers en voor hoogrisicopatiënten. In januari kregen wij de eerste vaccins 
binnen tegen COVID-19 voor medewerkers van specifieke afdelingen die 
dagelijks patiëntencontact hebben. Omdat deze vaccins aanvankelijk 
pas vier maanden later zouden binnen komen, hebben we hard moeten 
werken om het vaccineren te organiseren. Inmiddels hebben we meer 
dan 2500 medewerkers en ongeveer 100 hoogrisicopatiënten volledig 
gevaccineerd. Lean Consultant Eveline de Moor en Lean Coach Tanja 
Zuurveld speelden in dit project een belangrijke rol en blikken terug op 
het vaccineren. Het verhaal hierover is te lezen op pagina’s 6 t/m 9.

Doordat het de goede kant lijkt op te gaan door afnemende besmettingen 
en omdat steeds meer mensen gevaccineerd zijn, hebben we ook weer 
meer aandacht voor zorginnovaties. Zo hebben we voor patiënten met 
chronische darmziekten de online omgeving/app ‘Mijn IBDCoach’ 
geïntroduceerd. De tool stelt deze patiënten onder meer in staat om 
meer te leren over hun ziekte, vragen te stellen aan de verpleegkundig
specialist en vragenlijsten in te vullen voor zij naar het ziekenhuis 
komen. Lees hier meer over op pagina’s 14 en 15. 

Nieuw is ook het informatiecentrum dementie dat op 1 juni is geopend. 
Iedereen met vragen over dementie en/of geheugenproblemen kan 
terecht bij dit centrum. Lees hierover meer op pagina’s 12 en 13. Door 
deze innovaties zorgen we dat patiënten alleen naar het ziekenhuis 
hoeven te komen als dit echt nodig is. Bovendien is het steeds vaker 
mogelijk om vanuit huis vragen en klachten te bespreken met een expert.

Verder neemt Jan Molegraaf ons mee in zijn indrukwekkende verhaal. Zijn
zieke vrouw Corina, die leed aan kanker, stierf in maart nadat zij COVID 
opliep in een hospice. Anderhalve week na haar overlijden kon Jan de 
uitvaart van zijn vrouw niet bijwonen omdat hij zelf besmet raakte met 
het coronavirus. Hij werd opgenomen op onze COVID-verpleegafdeling en 
volgde de uitvaart van zijn vrouw via een tablet. Dit heftige verhaal vindt 
u op pagina 10 en 11.

Om te zorgen dat we ook in toekomst onze patiënten de beste zorg kunnen 
blijven geven, werken we aan een nieuwe strategie. Zo willen we patiënten 
de juiste zorg op het juiste moment in hun leven bieden. Mede om zo ook 
te werken aan de gezondheid van patiënten op latere leeftijd. Als zieken-
huis is het voor ons van belang om te gast te zijn op cruciale momenten 
in het leven van onze patiënten. We willen hen ondersteunen als het 
gaat om gezond leven en preventie. Dit alles samen met onze regionale 
partners, zodat de zorg in onze regio voor iedereen toegankelijk blijft.

Veel leesplezier! JULI 2021 5

Carina Hilders, 
directeur Reinier de Graaf ziekenhuis
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Eveline de Moor & Tanja Zuurveld:

“In drie dagen 
tijd hebben we 
de vaccinatiestraat 
opgezet”



Kort nadat het coronavirus onze 
wereld op z’n kop zette, richtten 
een aantal van onze medewerkers 
een eigen productielijn voor 
mondneusmaskers op. Niet veel 
later kwam de vraag of we een 
vaccinatiestraat konden opzetten 
om medewerkers en hoogrisico-
patiënten te vaccineren. Lean 
Consultant Eveline de Moor en 
Lean Coach Tanja Zuurveld 
speelden in beide projecten een 
belangrijke rol en blikken terug op 
het vaccineren.

JULI 2021 7

AAN HET WOORD

‘WIJ ZIJN TROTS OP DE 
BETROKKENHEID EN 
SAAMHORIGHEID DIE IN ONS 
ZIEKENHUIS ONTSTOND. 
IEDEREEN GING ERVOOR, OOK 
BUITEN WERKTIJD OM’

>> Lees verder op pagina 9
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>> Vervolg van pagina 7

HOE KWAM DE 
VACCINATIESTRAAT 
TOT STAND?
Eveline: “Ik werd gebeld door een collega 
met de vraag of wij een projectleider 
konden aandragen om het project van het 
vaccineren van medewerkers te leiden. Het 
was een subtiele manier om Tanja en mij 
te vragen als projectleiders, haha.” Tanja: 
“Eveline en ik hadden net samen het 
project waarbij we in korte tijd een 
productielijn voor onze eigen mondneus-
maskers realiseerden achter de rug en dit 
zou de cirkel van het coronavirus in die zin 
voor ons rond maken. Een mooie uitdaging, 
al hadden we geen idee wat ons precies 
te wachten stond. Wanneer moesten welke 
medewerkers gevaccineerd worden, en met 
welk vaccin? Het was één groot vraagteken.”

WIE WAREN ER BETROKKEN 
BIJ HET PROJECT?
Eveline: “Eigenlijk hadden we twee werk-
groepen. De ene werkgroep bestond uit een
vertegenwoordiging van allerlei afdelingen in
het ziekenhuis, zoals een verpleegafdeling, 
de ziekenhuisapotheek, onze ICT-afdeling, 
de afdeling Communicatie, het Facilitair 
Bedrijf, Personeel & Organisatie en de 
afdeling Werk & Gezondheid. Dit team 
boog zich over alle voorbereidingen en 
de uitvoering. Wat hielp is dat we met 
studenten van het ROC Mondriaan konden 
gaan samenwerken voor het prikken. Zij 
wilden dat zelfs op vrijwillige basis doen. 
Een mooie vorm van regionale samen-
werking. Tanja en ik waren dus slechts 
twee van de mensen die aan dit project 

werkten. We hebben het zeker niet alleen 
gedaan.” Tanja: “Klopt, we hebben dit met 
elkaar gedaan. In de andere werkgroep 
hielden collega’s zich bezig met wanneer 
welke medewerkers een vaccinatie zouden 
krijgen. Vanuit het RIVM waren er uiteraard 
richtlijnen, maar die waren op verschillende 
manieren te interpreteren. Deze werkgroep 
moest daar zelf chocola van zien te maken. 
Het was behoorlijk lastig om keuzes te 
maken hierin, omdat we natuurlijk meteen 
alle collega’s wilden vaccineren die direct 
patiëntencontact hadden.” 

HOEVEEL TIJD HADDEN 
JULLIE OM DIT OP TE
ZETTEN?
Eveline: “We hoorden dat we in mei waar-
schijnlijk de vaccins zouden krijgen, maar 
dat werd plotseling vervroegd naar januari. 
In die maand hebben we uiteindelijk rond 
de 400 prikken gezet. Ik weet het nog zo 
goed. Ik kwam net terug van vakantie en 
toen hebben we in drie dagen tijd de 
vaccinatiestraat opgezet.” Tanja: “Ja, dat 
was bizar. Gelukkig konden we deels voort-
borduren op een plan van de werkgroep 
van de griepvaccinatie dat we al hadden.”

HEBBEN JULLIE ONDERWEG
AANPASSINGEN 
DOORGEVOERD? 
Tanja: “Continu. Aanvankelijk nodigden we 
bijvoorbeeld medewerkers elke vijf minuten 
uit voor een prik, later brachten we dit terug
naar elke drie minuten. Ook nodigden we 
onze collega’s in het begin handmatig uit, 
dat was echter arbeidsintensief. We 
besloten om een digitale tool te laten maken,
zodat mensen zichzelf gemakkelijk konden 
aanmelden voor een vaccinatie. Dan merk 
je dat het lean-denken in ons systeem zit.”

WAS ER VERSCHIL TUSSEN 
HET VACCINEREN 
VAN MEDEWERKERS EN 
PATIËNTEN? 
Tanja: “Ja, bij hoogrisicopatiënten merkten 
dat we dat zij meer behoefte hadden aan 
informatie op voorhand en tijdens het 
vaccineren. Begrijpelijk natuurlijk, dus daar 
hielden we rekening mee in onze werkwijze. 
Uiteindelijk hebben we rond de duizend 
patiënten kunnen vaccineren.”

WAT IS JULLIE 
BIJGEBLEVEN?
Eveline: “Het was een pittige klus, we 
kregen te maken met allerlei emoties. 
Vaak waren mensen blij met hun 
vaccinatie, maar sommige mensen waren 
boos of teleurgesteld. Tanja: “Dat begrepen 
we wel. Er was een beperkt aantal vaccins 
en de groepen die we zouden gaan 
vaccineren waren moeilijk te definiëren.” 

WAAR ZIJN JULLIE 
TROTS OP?
Eveline: “De Inspectie voor Jeugd en 
Gezondheid bracht ons een bezoek om de 
vaccinatiestraat onder de loep te nemen. 
Gelukkig was alles in orde. Sterker nog, 
zij namen bepaalde zaken zelfs mee naar 
andere ziekenhuizen. Ook ben ik trots op de
betrokkenheid en saamhorigheid die in ons 
ziekenhuis ontstond. Iedereen ging ervoor, 
ook buiten werktijd om.” Tanja: “Collega’s 
kwamen zich spontaan aanmelden bij ons 
om te helpen, dat was super. Waar ik ook 
trots op ben, is het feit dat we geen enkel 
vaccin hebben weggegooid. Het was soms 
rennen en vliegen als we ineens flacons 
ontvingen van huisartspraktijken die we 
binnen drie uur moesten gebruiken. Maar 
het is ons steeds gelukt.”

JULI 2021 9

LEAN
Lean is in het kort te omschrijven als 
‘leren werken zonder verspillingen’. 
Het is een denk- en werkwijze gericht 
op het continu verbeteren van bedrijfs-
processen.

EVELINE:
‘WAAR IK OOK TROTS OP 
BEN, IS HET FEIT DAT 
WE GEEN ENKEL VACCIN 
HEBBEN WEGGEGOOID’

TANJA:
‘UITEINDELIJK HEBBEN 
WE ROND DE DUIZEND 
PATIËNTEN KUNNEN 
VACCINEREN’
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Enkele jaren zorgde Jan Molegraaf uit Delfgauw voor zijn zieke vrouw 
Corina, die leed aan kanker. Zij stierf op 5 maart nadat zij COVID-19
opliep in het hospice waar zij verbleef. Jan liep ook corona op en 
belandde in een rollercoaster. Zijn vrouw overleed en hij kon haar 
uitvaart niet bijwonen. 

Anderhalve week na haar overlijden lag 
hij op de COVID-verpleegafdeling in het 
Gasthuis, waar hij de uitvaart via een iPad 
volgde. Na zijn ziekenhuisverblijf was hij te 
zwak om alleen naar huis te gaan. Hij kon 
terecht bij zijn oudere broer en schoonzus, 
die voor hem zorgden tijdens zijn herstel.

Inmiddels redelijk hersteld van het corona-
virus, vertelt hij over de intensieve periode 
die hij meemaakte. Jan: “In 2015 is er 
borstkanker ontdekt bij mijn vrouw. Ze is 
toen terechtgekomen op de afdeling 
Oncologie van Reinier de Graaf en kreeg 
kort daarna een borstoperatie op de 
locatie in Voorburg. Dat was best heftig. De 
dag na de operatie moest ik haar ophalen 
in de rolstoel en was het een geregel met 
alle pijnmedicatie. Maar de operatie was 
geslaagd en ze kreeg daarna jaarlijks haar 
controles. Helaas bleek in 2018 dat zij zes 
tumoren in haar lever had. We kwamen 
toen terecht bij oncoloog Addy van de 
Luijtgaarden. Direct was er een goede klik. 
Hij was altijd betrokken en eerlijk tegen 

ons. Ook toen hij vertelde dat Corina niet 
meer kon genezen.”

“Daarna brak een periode aan met ups 
en downs. Ook al was Corina erg moe, we 
konden nog wel samen naar het strand 
met de auto. Het lopen werd in de loop van 
de tijd steeds moeilijker. Dan ga je de zorg 
uitbouwen. Een badstoel en rollator erbij, 
haar helpen met persoonlijke verzorging 
en uiteindelijk ook thuiszorg. Ook al was 
ik haar mantelzorger, ik heb het nooit zo 
ervaren. Je kiest voor elkaar en bent er in 
voor- en tegenspoed. De COVID-19 die zijn 
opmars maakte in 2020, was wel moeilijk 
omdat je toch in een isolement belandt 
samen. Maar we maakten er het beste 
van. Ook al moest ze haar zelfstandigheid 
steeds meer opgeven, was ze er emotioneel 
nog steeds voor mij als partner. Regelmatig 
bezochten we dokter van de Luijtgaarden, 
die er echt voor ons was. Hij is een goede 
luisteraar en ondanks alles was er ook 
humor. Zo namen Corina en ik na onze 
afspraken met hem altijd een kop koffie 

met een appelflap in het bezoekers-
restaurant, waar hij wel eens over grapte.”

“Uiteindelijk ging Corina zo hard achteruit 
dat ze in februari 2021 in het hospice 
terecht kwam. Met stichting Ambulance 
Wens gingen we nog naar Scheveningen, 
waar ze genoot van de zeelucht. Een week 
later werd ze verplaatst naar een zorghotel 
in Rotterdam, nadat er een COVID-uitbraak 
was in het hospice. Een paar dagen daarna 
overleed ze. Inmiddels was ik ook positief 
getest, maar ik mocht wel bij haar zijn. 
Gelukkig hadden we onze wensen voor 
de uitvaart eerder uitgewerkt en gedeeld 
met mijn broer, want eenmaal thuis 
werd ik steeds zieker. Mijn broer belde 
me dagelijks en na ruim een week waren 

Jan Molegraaf:

“Ook al was ik 
haar mantelzorger, 
ik heb het nooit
zo ervaren” 
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we het erover eens dat ik de huisarts 
moest bellen. Deze kwam bij mij thuis in 
beschermende kleding en liet me direct 
naar het Reinier de Graaf brengen.”
“Ik ben uitstekend verzorgd op de 

COVID-verpleegafdeling. De uitvaart van 
mijn vrouw was mooi. Ik heb alles goed 
kunnen volgen via de iPad van het 
ziekenhuis. Het kon niet anders, want ik 
was zo ziek dat ik amper op mijn benen 

kon staan. Nu was ik ineens zelf degene 
die afhankelijk was van anderen. Toen een 
verpleegkundige aanbood mij te helpen 
met douchen, was ik gewoon ontroerd. In 
haar bloedhete beschermende pak hielp 
ze mij met zoveel liefde. Hulde aan alle 
zorgverleners.”

“Met behulp van medicatie en fysiotherapie,
werd ik na elf dagen ontslagen. Mijn broer 
en schoonzus boden aan om voor mij te 
zorgen in hun huis in Zeeland. Eenmaal 
daar bleek dat ik zelfs tijdens het tanden-
poetsen niet eens kon blijven staan. Mijn 
broer moest de eerste dagen continu 
achter me aan lopen als ik de trap op ging 
naar mijn bed. Maar door hard te werken 
en kleine wandelingen in hun tuin te 

maken, knapte ik weer op. Ze waren ruim
drie weken lang mijn mantelzorgers. Het 
was voor mij heel vreemd om zelf patiënt te
zijn en me hieraan over te geven. Inmiddels
ben ik weer thuis, waar ik veel betrokken-
heid ervaar van de mensen om me heen. 
Ik ben ook bij de longarts in het Gasthuis 
geweest en besef nu pas goed hoe ziek ik 
was. Ook heb ik onlangs een eindgesprek 
gehad met oncoloog van de Luijtgaarden. 
Dat was heel bijzonder, zeker omdat hij 
mijn vrouw goed heeft gekend. Ik heb fijne 
ervaringen met de zorg in dit ziekenhuis. 
Inmiddels ben ik weer aardig hersteld. Ik 
merk dat ik nu pas aan rouwen toekom. 
Hiervoor lag de focus op mijn eigen ziekte. 
Maar ik ben dankbaar dat ik er nog ben. 
En voor alle mensen die er voor me zijn.”

‘IK MERK DAT IK NU PAS 
AAN ROUWEN TOEKOM. 
HIERVOOR LAG DE FOCUS 
OP MIJN EIGEN ZIEKTE’

‘NU WAS IK INEENS 
ZELF DEGENE DIE 
AFHANKELIJK WAS 
VAN ANDEREN’
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INNOVATIE

Informatiecentrum voor dementie 
en geheugenproblemen

Mensen hebben vaak veel vragen als ze de diagnose dementie 
krijgen of wanneer er sprake is van geheugenproblemen. Zo geven 
medisch specialisten van het Reinier de Graaf ziekenhuis en huis-
artsen aan dat ze veel patiënten spreken, die deze vragen pas kun-
nen voorleggen als er een casemanager voor hen is. Met de komst 
van informatiecentrum kunnen professionals veel vragen direct 

beantwoorden. Denk hierbij aan uitleg over dementie, hoe herken 
je dementie, hoe om te gaan met een naaste als hij of zij aan 
dementie lijdt, een luisterend oor bieden of het wijzen op mogelijk-
heden qua ondersteuning. Denk aan thuiszorg, ontmoetings-
centra en het Alzheimercafé voor mensen met dementie en/of hun 
mantelzorgers.

Op 1 juni is het informatiecentrum dementie opgericht. Hier kan 
iedereen terecht met vragen over geheugenproblemen en dementie. 
Elke dinsdag en donderdag staan professionele medewerkers klaar 
om vragen te beantwoorden en passend advies te geven tijdens het 
telefonische spreekuur.

HET INFORMATIECENTRUM 
DEMENTIE IS ER VOOR IEDEREEN 
MET VRAGEN OVER GEHEUGEN-
PROBLEMEN EN DEMENTIE.



JULI 2021 1313

Klinisch geriater Hester Boomkens werkt veel met ouderen die 
dementie en/of geheugenproblemen hebben. “Patiënten en hun 
naasten weten vaak niet waar ze precies terecht kunnen voor hun 
vragen. Het informatiecentrum kan helpen om deze mensen in 
de goede richting te sturen. Van complexe vragen tot een belletje 
waarin ze hun verhaal kwijt kunnen, het informatiecentrum is er 
voor iedereen.” Dit helpt om mensen zo lang mogelijk de regie te 
laten houden als zij nog zelfstandig wonen.

HET INFORMATIECENTRUM
Het informatiecentrum wordt georganiseerd vanuit de ontmoetings-
centra van Pieter van Foreest. Deze organisatie biedt services 
en diensten aan voor ouderen op het gebied van wonen, zorg, 
behandeling en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-
Nootdorp en het Westland. Pieter van Foreest heeft tien ontmoetings-
centra, met een programma grotendeels gericht op mensen met 
geheugenproblemen en/of dementie en hun naasten.

Joyce Blom - de Wit werkt bij Pieter van Foreest als manager 
Ontmoetingscentra. Zij vertelt dat het idee van het informatie-
centrum dementie is ontstaan in de keten. “Programmacoördinator
Joke Wubben van Ontmoetingscentrum Vermeertoren in Delft 
hoorde regelmatig van verwijzers dat veel mensen met vragen lopen 
die niet beantwoord worden. Zij stelde voor een informatiecentrum 
te starten, aangezien zij in het ontmoetingscentrum alle benodigde 
kennis in huis hebben om deze vragen te beantwoorden.”
Het informatiecentrum kreeg meer vorm toen ook Reinier de Graaf 
aangaf een grote groep mensen te zien die met vragen loopt 
wanneer er sprake is van geheugenproblemen en/of dementie, 
voordat zij bij een casemanager terecht komen. “Het idee van een 
informatiecentrum werd door Reinier de Graaf met veel enthousiasme 
ontvangen, en na een aantal gesprekken was het informatie-
centrum dementie geboren.”

DE UITDAGING
De grootste uitdaging is, nu het informatiecentrum daadwerkelijk is
gestart, het onder de aandacht te brengen bij de patiënten/cliënten
en naasten en te onderzoeken of deze mensen daadwerkelijk gaan 
bellen of, als dat weer mogelijk is, langskomen als ze vragen 
hebben. Mensen vinden het vaak lastig om over problemen te 
praten, terwijl het ze enorm kan helpen als ze het met deskundigen 
kunnen delen. Ook al in een vroeg stadium, of wanneer er twijfel 
is over wat er aan de hand is kan passend advies rust, kracht en 
richting geven en helpen de regie zelf in handen te houden.

Vanaf nu krijgt elke nieuwe patiënt met geheugenproblemen en/of 
(diagnose) dementie bij Reinier de Graaf een flyer mee over het 
informatiecentrum dementie. Het is van belang dat het informatie-
centrum laagdrempelig is, zodat iedereen (familie, vrienden, 
vrijwilligers, andere organisaties) zich vrij voelt om met alle vragen 
te kunnen bellen, zonder dat daar gelijk allerlei acties aan 
verbonden zijn.
Niet alleen naar het ziekenhuis, ook naar andere verwijzers en 
organisaties zijn flyers gestuurd, bijvoorbeeld aan huisartsen en

welzijnsorganisaties. Zo kunnen mensen altijd contact opnemen 
met het informatiecentrum dementie. De Zorgorganisatie Eerste 
Lijn (ZEL) is eveneens betrokken bij het informatiecentrum, hier zijn 
veel huisartsen aangesloten.”

TELEFONISCH SPREEKUUR 
Het informatiecentrum is elke dinsdag telefonisch bereikbaar 
van 10.00 uur tot 11.00 uur en op donderdag van 15.00 uur 
tot 16.00 uur via 088 – 166 88 23. Mailen kan ook via 
informatiedementie@pietervanforeest.nl. In verband met de 
coronamaatregelen is het informatiecentrum met een telefonisch 
spreekuur gestart. Er zijn plannen om dit uit te breiden met een 
fysieke ontmoetingsplek. 

SAMENWERKING
Het informatiecentrum wordt georganiseerd in samenwerking met 
diverse organisaties die zich richten op dementie en/of geheugen-
problemen waaronder het Reinier de Graaf ziekenhuis, huisartsen,
casemanagers, de Zorginstantie Eerste Lijn (ZEL), Alzheimer 
Delft-Westland-Oostland (DWO) en andere zorg- en welzijns-
organisaties en wordt georganiseerd vanuit de ontmoetingscentra 
van Pieter van Foreest.

WAT IS EEN CASEMANAGER?
Een casemanager is een vaste persoonlijke begeleider voor 
mensen van een specifieke patiëntengroep. Een casemanager 
informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo 
helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de 
gevolgen ervan in het dagelijks leven.

Programmacoördinator Joke Wubben stelde voor een informatie-
centrum te starten.
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In ons ziekenhuis behandelen we ongeveer 

tweeduizend patiënten met een chronische 

darmziekte. Hieronder vallen de ziekte van 

Crohn en colitis ulcerosa. De verzamelnaam 

voor deze ziekten is Inflammatory Bowel Disease, 

afgekort IBD. We behandelen deze ziekten met 

medicatie en soms een operatie, maar toch 

kunnen ontstekingen soms opvlammen. In mei 

introduceerde onze maag-darm-lever-(MDL) 

afdeling als eerste in ons ziekenhuis een 

telemonitoringstool, genaamd MijnIBDCoach. 

Met deze tool kunnen we (klachten van) onze 

IBD-patiënten beter monitoren. Maag-darm-lever-

arts Sita Jansen en verpleegkundig specialist 

Machteld van Rookhuijzen vertellen meer. 

Patiënten met chronische 
darmziekten op afstand 
monitoren 

NIEUW IN REINIER

SITA JANSEN:
‘MET MIJNIBDCOACH HEBBEN PATIËNTEN 
MEER REGIE OVER HUN EIGEN ZIEKTE, 
WAT LEIDT TOT MEER BETROKKENHEID, 
INZICHT EN VAAK OOK TOT MEER THERAPIE-
TROUW’



HOE IS DIT IDEE TOT STAND GEKOMEN?
Machteld: “Tijdens mijn studie tot verpleegkundig specialist heb 
ik medisch wetenschappelijk onderzoek gedaan naar ervaringen 
van jongvolwassenen met chronische darmziekten. Zo onderzocht 
ik bijvoorbeeld de mate van therapietrouw. Ook ging ik na in welke 
mate deze patiënten behoefte hebben aan begeleiding en de 
behandeling van hun ziekte. Eén van mijn aanbevelingen was een 
online omgeving waar IBD-patiënten meer kunnen leren over hun 
ziekte en waar zij handvatten kunnen krijgen om met hun ziekte om 
te gaan. 

Sita: “We hebben toen gekozen voor MijnIBDCoach. Met deze tool 
werken verschillende ziekenhuizen in Nederland. Wetenschappelijke 
studies en praktijkervaringen hebben de voordelen van het gebruik 
hiervan al aangetoond.”

WAT ZIJN DE VOORNAAMSTE VOORDELEN 
VAN DE TOOL?
Sita: “Het is een online platform dat ervoor zorgt dat we IBD-
patiënten beter kunnen monitoren en begeleiden. Patiënten vullen 
periodiek en bij klachten vragenlijsten in. Hierdoor kunnen we 
klachten, die passen bij een opvlamming, detecteren en kunnen 
we sneller ingrijpen. We hopen hiermee ziekenhuisopnames te 
voorkomen die natuurlijk erg belastend zijn voor een patiënt. Met 
MijnIBDCoach hebben patiënten meer regie over hun eigen ziekte, 
wat leidt tot meer betrokkenheid, inzicht en vaak ook tot meer 
therapietrouw. Bovendien kunnen patiënten meer leren over hun 
ziekte door het volgen van e-learnings over bijvoorbeeld medicatie-
gebruik, roken en zwangerschap. Nieuw is dat patiënten een aantal 
dagen voorafgaand aan een bezoek op de polikliniek een vragen-
lijst moeten invullen. Zo kunnen ze zich goed voorbereiden op hun 
afspraak. De arts of verpleegkundig specialist bekijkt voorafgaand 
aan het bezoek de vragenlijst. Zo zien we op voorhand waar 
patiënten tegenaan lopen en wat ze tijdens het bezoek willen 
bespreken. Patiënten kunnen ook bij klachten gemakkelijk contact 
opnemen en ze kunnen hun behandelafspraken inzien.” 

Machteld: “Door een bericht te sturen komen patiënten gemakkelijk 
en laagdrempelig met mij in contact. Het voordeel is ook dat 
als het goed gaat met hen, zij niet naar het ziekenhuis hoeven 
te komen voor een controle. Dat gebeurde voorheen wel.” 

Sita: “IBD zien we vaak bij jongvolwassenen. De diagnose van hun 
ziekte wordt vaak gesteld als zij tussen de 15 en 40 jaar zijn. Dit 
heeft in veel gevallen een negatieve impact op hun kwaliteit van 
leven. Met MijnIBDCoach kan de zorg zoveel mogelijk op afstand en 
hebben patiënten het gevoel zelf meer controle te hebben over 
hun ziekte en de behandeling.”

WAT ZIJN DE VOORNAAMSTE VOORDELEN 
VOOR JULLIE ALS BEHANDELAARS? 
Machteld: “De controleafspraken zijn efficiënter nu. We spelen in 
op de ingevulde vragenlijsten tijdens ons spreekuur. De diversiteit 
van de vragen helpt soms om onderwerpen met hen te bespreken 

die anders niet ter sprake zouden komen, zoals bijvoorbeeld 
intimiteit.” 

Sita: “Als het goed gaat, hoeft de patiënt maar één keer per jaar 
naar het ziekenhuis te komen voor controle. Dat is nu standaard 
twee of drie keer per jaar. Minder poliklinische controles dus en de 
controles die plaatsvinden, zijn er vanwege klachten of specifieke 
vragen. Zo zijn de fysieke en telefonische contacten waardevoller 
voor beide partijen. Het belangrijkste is dat we met MijnIBDCoach 
de kwaliteit en efficiëntie van onze zorg willen verbeteren. Daar 
zijn we voortdurend mee bezig. Innovatie en meegaan met de tijd 
is voor ons belangrijk. Het is daarnaast mooi om te zien dat zowel 
patiënten als zorgverleners enthousiast zijn over deze tool.”
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MACHTELD VAN ROOKHUIJZEN:
‘DE CONTROLEAFSPRAKEN ZIJN 
EFFICIËNTER NU. WE SPELEN IN 
OP DE INGEVULDE VRAGENLIJSTEN 
TIJDENS ONS SPREEKUUR’



WERKEN 
BIJ REINIER

Eigen regie op de gezondheid 
van onze (zorg)professionals 

Om de beste zorg te kunnen bieden aan patiënten, vinden we het als 
ziekenhuis belangrijk dat onze medewerkers zich mentaal en fysiek goed 
voelen. Na een jaar vol uitdagingen vanwege het coronavirus merken 
we dat het belang om onze medewerkers daarin te ondersteunen nóg 
groter is geworden. Daarom zetten we ons in voor de vitaliteit van al onze 
medewerkers.



17 JULI 2021

Via ons online platform Vitaal@Reinier hebben onze medewerkers 
toegang tot tal van leuke en gezonde activiteiten en tools. Zo hopen 
we hen nog meer plezier in het werk te geven, inzicht te geven in 
hun eigen vitaliteit en hen te enthousiasmeren om hiermee aan 
de slag te gaan. 

SUIKERCHALLENGE
Iedere maand hebben we aandacht voor een specifiek thema 
rondom vitaliteit. Zo stonden er tijdens de themamaand 
ontspanning onder meer (online) yoga- en meditatielessen op 
het programma. Tijdens de maand van de voeding was er extra 
aandacht voor een gezonde, vaste basis en ontspannen relatie 
met voeding. De suikerchallenge was daarin het hoogtepunt: 

we daagden onze medewerkers uit om zeven dagen minder 
(ongezonde) suikers te eten en te drinken. Tijdens de maand van 
de beweging boden we gratis sportactiviteiten aan. Ook bieden we 
nog persoonlijke vitaliteitsvideo’s voor medewerkers. Naar eigen 
behoefte kunnen medewerkers meer verdieping geven aan thema’s. 

SUCCESVOL LEEFSTIJLPROGRAMMA
Met het leefstijlprogramma ‘Gezond & Vitaal Voor Zorgprofessionals’ 
gaan we nog een stapje verder in het geven van verdieping en 
het focussen op vitaliteit. Medewerkers gaan dan tijdens het 
12-wekelijkse programma aan de slag om de regie op hun 
leefstijl (terug) te krijgen. We ondersteunen hen met wekelijkse 
bijeenkomsten en workshops begeleid door een leefstijlcoach 
waar iedere week een andere professional bij aansluit. Denk hierbij 
aan een diëtist die voedingsadvies geeft, een beweegcoach die 
meekijkt naar welke soort beweging bij jou past, een psycholoog 
die ingaat op niet helpende gedachtes en denkpatronen en een 
mindfulness trainer die aan de slag gaat met ontspannings-
momenten. Dit programma heeft onlangs, als eerste leefstijl-
programma gericht op zorgverleners, een accreditatie ontvangen 
van het RIVM. 

MEDEWERKER OP 1
We zijn enorm trots dat we met Vitaal@Reinier onze medewerkers 
kunnen ondersteunen in hun vitaliteit. Want alleen als 
medewerkers goed in hun vel zitten en met plezier aan het werk 
zijn, kunnen zij de beste zorg geven aan onze patiënten. Wil je 
meer weten over hoe het is om bij Reinier de Graaf te werken? 
Kijk op www.werkenbijreinier.nl 

SYLVIA BOER, ADVISEUR WERK 
& GEZONDHEID:
“Het is mooi om te zien dat steeds meer medewerkers de 
weg naar ons online platform vinden. Medewerkers zijn meer 
met hun eigen vitaliteit bezig en door corona heeft dit nog 
een extra boost gekregen. We staan niet alleen stil bij gezonde 
voeding of beweging, maar geven juist aandacht aan vitaliteit 
in de breedte. Met de themamaanden zorgen we voor 
verdieping op allerlei onderwerpen. We zien dat medewerkers 
groepjes vormen en elkaar uitdagen. Ook horen we persoonlijke 
succesverhalen. Het zorgt voor verbinding en een gezondere 
organisatie. Daar doen we het voor.” 

SYTIAN MIMPEN-HAAK, PROJECTLEIDER LEEFSTIJLPROGRAMMA 
‘GEZOND & VITAAL VOOR ZORGPROFESSIONALS’:
“We zijn enorm trots op de accreditatie die we hebben mogen ontvangen. Dit programma bieden we al sinds 2012 aan. Doordat 
het belang van een gezonde leefstijl steeds meer onder de aandacht is, zien we het enthousiasme en het aantal aanmeldingen verder 
toenemen. En het mooiste is dat de medewerkers die hieraan hebben meegedaan ook mooie resultaten behaalden. Ze zitten beter in 
hun vel en voelen zich gezonder. En niet alleen voor een korte periode. Ook na zes maanden was dit effect nog steeds aanwezig.” 
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SOCIAL MEDIA

Van militaire versterking op onze tijdelijke 

non-COVID-verpleegafdeling in Voorburg tot de 

opening van de eerste drive-in OK van Nederland: 

2021 is nu al een bewogen jaar. Hier zie je wat jullie 

de leukste en opvallendste publicaties vonden op 

onze Facebook-, Instagram- en LinkedIn-accounts.

7 JANUARI: 
MILITAIRE VERSTERKING OP 
NON-COVID AFDELING
Op de tijdelijke non-COVID-verpleegafdeling in Voorburg kwamen 
vier militaire zorgverleners het team versterken. Met deze hulp 
van Defensie konden we op deze afdeling meer patiënten 
verplegen, zodat er extra bedden vrijkwamen in Delft voor de 
zorg van COVID-patiënten.

Dit is onze top 6 op onze social mediakanalen 

1

23 APRIL: 
VACATURE VOOR LEERLING 
DOKTERSASSISTENT BEROEPS 
BEGELEIDENDE LEERWEG (BBL)
Deze vacature was erg gewild en dat kunnen we zeker begrijpen. 
Een leerling doktersassistent (BBL-traject) komt terecht in een 
tweejarig leerwerktraject dat in september start. In deze twee 
jaar leren deze leerlingen alles over het vak en betalen wij de 
opleiding. Op de vacature ontvingen we meer dan 150 enthousiaste 
sollicitatiebrieven.

4

1 APRIL: 
REINIER OPENT EERSTE 
DRIVE-IN OK VAN NEDERLAND
Op 1 april openden we de eerste drive-in OK van Nederland. 
Op het dak van de bezoekersparkeergarage kunnen patiënten 
terecht die chirurgische ingrepen in dagbehandeling ondergaan. 
Ondanks de timing was dit geen 1 april-grap.

3

21 APRIL: 
GROENTEPAKKETTEN 
VOOR MEDEWERKERS
Om alle medewerkers van Reinier de Graaf 
een hart onder de riem te steken, deelde de 
directie op 22 en 23 april groentepakketten 
uit. Bij deze pakketten zaten twee recepten voor 
gezonde maaltijden. De groentepakketten vielen 
ook goed in de smaak op social media. 

2
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14 FEBRUARI: HEART SHAPE 
CHALLENGE (VALENTIJNSDAG)
Voor Valentijnsdag riepen we voor onze medewerkers de Heart 
Shape Challenge in het leven. Het idee was dat zij een hart 
moesten vormen en dat op de foto zouden zetten om de liefde 
en passie voor de zorg te symboliseren. Met bijna 900 likes op 
Instagram voelden we de liefde!

15 FEBRUARI: SCHAATSERS OP 
DE SPOEDEISENDE HULP
Het weekend van 13 en 14 februari had heel Nederland de 
schaatskoorts te pakken: van jong tot oud, iedereen bond zijn of 
haar ijzers vast en maakte een rondje op het ijs. Helaas leverde 
dat ook een flink aantal uitglijders op. Op onze Spoedeisende 
Hulp (SEH), operatiekamers en een aantal verpleegafdelingen 
zorgde dat voor een uitzonderlijk druk weekend: op vrijdag, 
zaterdag én zondag kwamen op de SEH dagrecords aan 
patiënten binnen. Op dit bericht stroomden de reacties binnen 
op Facebook. Zo kregen we in de reacties foto’s van mensen 
met mitella’s en kregen we lovende reacties over hoe we deze 
patiëntenstroom opvingen. 

55
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SOCIAL MEDIA

VOLG ONS OOK!  Wil jij ook op de hoogte blijven van ons ziekenhuis? Volg ons dan op social media!

@reinierdegraafziekenhuis @reinierdegraafziekenhuis@reinierdegraafziekenhuis @RdGziekenhuis



“Toen ik in 2000 de overstap maakte naar het Gasthuis in Delft, 
moest ik best even wennen. Het was een beetje vreemd voor mij. 
Zo’n groot ziekenhuis, toen nog met twee aparte gebouwen. Dat 
was heel wat anders dan in Voorburg, waar ik iedereen kende.” 
Burhan paste zich snel aan en vond zowel letterlijk als figuurlijk zijn 
weg in het ziekenhuis. “Ik kom overal inmiddels. Een tijd lang heb 
ik veel schoongemaakt op de kinderafdeling. Voor mij was het 
geen probleem om rekening te houden met de kinderen, dat liep 
allemaal soepel. Misschien juist omdat ik toen zelf nog jong was.”
Hij vindt het belangrijk om zijn werk goed en grondig te doen. 
“Inmiddels ben ik na een jarenlang dienstverband bij het 
ziekenhuis in dienst van Hago Zorg. Van beide werkgevers kreeg ik 
cursussen en instructies aangeboden, waar ik dankbaar gebruik 
van maak. Het is belangrijk om precies te weten hoe je goed 
schoonmaakt en waar je op moet letten.” Burhan werkt vijf dagen 
per week en maakt daarnaast ook deel uit van de calamiteiten-
ploeg. Dat houdt in dat hij tijdens zijn werk oproepen kan krijgen 
om direct ruimtes te desinfecteren waar patiënten met COVID of 
andere virussen hebben gelegen. 

CORONA
Burhan: “De afgelopen anderhalf jaar heb ik veel ervaring op 
kunnen doen met deze vorm van schoonmaak. Als er patiënten 
met COVID in een kamer hebben gelegen, kom ik in speciale 
beschermende kleding. Soms ben je dan zo drie kwartier tot een 
uur bezig om de ruimte helemaal grondig schoon te maken. De 
muren, lampen, het bed, werkelijk alles maken we schoon met 
speciale desinfectiemiddelen. Zelfs de gordijnen gaan eraf. Dat is 

best intensief werk dus. In het begin vond ik het wel een beetje 
eng, maar ik ben goed beschermd. Nu is het geen probleem meer. 
Het is belangrijk werk om zo mogelijke besmettingen te voorkomen.”

VLOERENMAN
Naast zijn werk in de calamiteitenploeg is Burhan een echte 
vloerenman. “Ik ben veel bezig met vloeronderhoud. In het hele 
ziekenhuis kom ik om de vloeren eerst goed te reinigen en er dan 
een kleine waslaag op aan te brengen. Daarna wrijven we de was 
uit met behulp van de vloermachine. Dit zorgt voor mooie glans op 
de vloer. Je kunt mij in het hele ziekenhuis tegenkomen. Ook op 
patiëntenkamers, waar we natuurlijk altijd zorgen voor een goede 
afstemming met het personeel én de patiënten. Ik krijg regelmatig 
complimenten. Mensen zijn blij als alles weer schoon is. Niet 
iedereen spreekt dit uit, maar ik krijg wel voldoende waardering.”

DANKBAAR
Als zijn gezondheid het toelaat, wil Burhan dit werk graag tot zijn 
pensioen blijven doen. “Als ik mijn werk maar goed kan blijven 
doen. Dat vind ik belangrijk. Verder heb ik leuke collega’s, dat is 
fijn. Ook met de verpleegkundigen heb ik meestal prima contact. 
Zeker tijdens de coronacrisis merkte ik dat zij veel stress hadden. 
Door goed uit te leggen hoe de speciale schoonmaak werkt en 
wat hiervoor nodig is, konden we elkaar helpen. Juist door corona 
merken mensen hoe belangrijk een grondige schoonmaak is. 
Daarvoor ben ik dankbaar. Als het aan mij ligt, ben ik hier voorlopig 
nog lekker bezig met schoonmaken. Natuurlijk word ik ouder, maar 
het is goed werk en ik doe het graag.” 

Al 40 jaar lang zet hij zich met hart en ziel in voor een kraakhelder 
ziekenhuis. De inmiddels 58-jarige Burhan Kalay begon in november 1980 
als schoonmaker in het Diaconessenhuis Voorburg, waar hij zich al snel 
thuis voelde. Vroege diensten, weekenddiensten; het was allemaal geen 
probleem voor de toen piepjonge Burhan. Inmiddels werkt hij als 
zeer ervaren schoonmaker in het Gasthuis Delft.

‘Juist door het coronavirus 
merken mensen hoe belangrijk 
grondig schoonmaken is’

TROTS OP MIJN BAAN
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‘Juist door het coronavirus 
merken mensen hoe belangrijk 
grondig schoonmaken is’
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‘MENSEN ZIJN BLIJ ALS ALLES 
WEER SCHOON IS. NIET IEDEREEN 
SPREEKT DIT UIT, MAAR IK KRIJG 
WEL VOLDOENDE WAARDERING’
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REINIER IN HET KORT

Eind 2020 ontving het Reinier Haga Prostaatkankercentrum 
een topklinische erkenning van de Samenwerkende Topklinische 
opleidingsZiekenhuizen (STZ) voor haar zorg op het gebied van 
prostaatkanker. Dit betekent dat het centrum hoogwaardige 
prostaatkankerzorg verleent en daarmee vooroploopt in Nederland. 
Door middel van precisiediagnostiek kan zeer gericht en specifiek 
worden vastgesteld of een man prostaatkanker heeft, hoe ernstig 
de kanker is en hoe deze behandeld moet worden. Ook kunnen 
eventuele uitzaaiingen al in een zeer vroeg stadium worden 
opgespoord. Door gerichte inzet van MRI en een PSMA-scan 

kan gerichter worden gekozen voor de meest effectieve behandeling: 
chemo, hormonen of een operatie. Daarnaast kunnen biopten 
met nieuwe diagnostische technieken zowel nauwkeuriger als 
met minder pijn en infectierisico worden afgenomen én kunnen 
uitzaaiingen vanaf drie millimeter opgespoord worden.

Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum opende drie jaar geleden 
haar deuren. Naast innovaties staan ook vertrouwen, kennis delen 
en persoonlijk contact hoog in het vaandel om nog betere zorg te 
leveren voor de patiënt. Het prostaatkankercentrum werkt daarom 
intensief samen met alle huisartsen uit de regio. Uroloog Peter 
Ausems: “Gezien alle ontwikkelingen in de wereld van prostaat-
kankerzorg is het belangrijk dat wij goed contact hebben met 
verwijzers voor patiëntoverleg en bijscholing, om zo tot de beste 
behandelkeuze te komen. Wij helpen onze huisartsen bij het 
screenen van patiënten en huisartsen helpen ons op hun beurt 
weer met medische achtergrondkennis over hun patiënten. Zo 
maken we gezamenlijk met de huisarts en patiënt een keuze voor 
de beste behandeling.”

REINIER HAGA PROSTAATKANKERCENTRUM BESTAAT DRIE JAAR:

“Een voorbeeld van hoe prostaatkankerzorg
georganiseerd moet zijn.”
Door precisiediagnostiek en innovatieve operatie-

technieken en behandelingen is de overlevingskans 

van patiënten met prostaatkanker de afgelopen 

jaren aanzienlijk toegenomen. Het Reinier Haga 

Prostaatkankercentrum (PKC) loopt op deze 

gebieden voorop in Nederland.

Voor prostaatkankeroperaties gebruiken 
we de speciale Da Vinci operatierobot.
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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. 

“Goede slaap is belangrijk voor iedereen, van jong tot oud. 
Het is naast voeding en beweging een van de pijlers voor een 
goede gezondheid”, zegt Hilde van Winden, coördinator van ons 
Centrum voor Slaapstoornissen. Maar goed slapen in een andere 
omgeving is niet altijd even gemakkelijk. Daarom onderzoeken 
wij momenteel hoe we de slaapkwaliteit van oudere patiënten 
in het Reinier de Graaf ziekenhuis verder kunnen verbeteren. 

Ouderen zijn vaak extra kwetsbaar bij slaapgebrek, omdat het 
kan leiden tot minder energie, concentratie en balans, wat het 
risico op een val of delier vergroot. Daan Kamphuis, neuroloog in 
Reinier de Graaf en initiatiefnemer van het project Beter Slapen: 
“Met behulp van Fitbit-horloges registreren we de slaapkwaliteit 
van 15 oudere patiënten, waarbij ook omgevingsgeluiden worden 
gemeten via speciale apparatuur. Zo willen we in kaart brengen 
welke geluiden de slaap het sterkst beïnvloeden, zodat we hier 
concreet iets aan kunnen doen. We voeren dit onderzoek nu 
uit op één afdeling, maar we willen de uitkomsten uiteindelijk 
doortrekken naar de rest van het ziekenhuis.”

BETER SLAPEN IN HET ZIEKENHUIS

De uitbreiding van ons Moeder en Kindcentrum is dit voorjaar 
van start gegaan. Door de blijvende stijgende vraag aan 
geboortezorg in onze regio maken we nog meer ruimte om 
vrouwen en hun partners te kunnen begeleiden in de zorg die 
zij nodig hebben.

Deze uitbreiding komt op de leegstaande ruimte op de tweede 
verdieping en wordt gecreëerd in het verlengde van het huidige 
Moeder en Kindcentrum. In april zijn we gestart met de bouw 
en naar verwachting zal de uitbreiding na de zomer klaar zijn. 
Er komen in totaal drie extra verloskamers, zeven kraamsuites, 
een inleidingskamer en een neonatologiekamer bij. Met deze 
uitbreiding kunnen we tot minstens 2030 de toenemende 
geboortes in de regio opvangen.

MOEDER EN KINDCENTRUM KRIJGT UITBREIDING
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Tom van Veldhuizen helpt mensen via Sociaal Fonds: 

“Mooi om mensen met 
geldzorgen weer perspectief 
te geven”

‘HET IS ZO FIJN OM MENSEN 
RUST EN UITZICHT OP EEN 
LEVEN ZONDER SCHULDEN 
TE GEVEN’
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Ruim 15 jaar lang heeft laboratoriummedewerker Tom van Veldhuizen 
zich met hart en ziel ingezet voor het Sociaal Fonds van Reinier de Graaf. 
Hij hielp vele medewerkers, en soms ook patiënten, die kampen met geld-
problemen. Uit onderzoek van het NIBUD en de Wageningen Universiteit 
blijkt dat 30 procent van de Nederlandse huishoudens een flinke schuld 
heeft. Tom: “Soms komt dit door onverwachtse uitgaven, maar vaak heeft 
het ook te maken met persoonlijk leed en tegenslagen die op iemands 
pad kunnen komen.” 

Tom vindt dat mensen recht hebben op hulp: “Als je ziek bent, ga 
je naar de dokter en krijg je medische hulp. Als je geldproblemen 
hebt, dan sta je hier vaak alleen in en kom je er moeilijk uit. Juist 
daarom zijn deze mensen gebaat bij hulp. Een werknemer die 
gebukt gaat onder geldproblemen, neemt deze zorgen ook mee 
naar het werk. Door als organisatie steun te bieden, krijgen mede-
werkers weer perspectief en zien ze weer een toekomst. Zo krijgen 
ze hun leven weer op de rit en kunnen ze zich weer focussen 
op hun werk. De leden van het fonds zijn collega’s die collega’s 
helpen. Natuurlijk doen we dit discreet en in goed vertrouwen.”

Al sinds 1984 is Tom werkzaam in het laboratorium, het Reinier 
Haga Medisch Diagnostisch Centrum (RHMDC). Daarnaast zet hij 
zich dus al jarenlang in als voorzitter van de commissie Sociaal 
Fonds. Inmiddels is Tom hiermee gestopt omdat zijn pensioen 
nadert. In de loop van de jaren heeft hij tientallen medewerkers met 
geldproblemen geholpen. Tom: “Ik heb dit met veel plezier gedaan. 
Het is zo fijn om mensen rust en uitzicht op een leven zonder 
schulden te geven. Mensen krijgen soms te maken met zaken als 
een echtscheiding of andere gebeurtenis waardoor ze in de schulden 
raken. Door schaamte roepen ze vaak pas laat hulp in, waardoor 
hun problemen alleen maar groter worden. Dat is zo zonde. Het is 
zo belangrijk om geldzorgen op tijd bespreekbaar te maken.”

INZET BUDGETCOACH
“Medewerkers komen soms bij me via Personeelszaken, maar 
meestal gaat het via hun leidinggevende. Een loonbeslag kan hiervoor 
een aanleiding zijn en soms delen mensen hun problemen met 
hun manager”, aldus Tom. “Het belangrijkste is om een luisterend 
oor te bieden. Na een eerste evaluatie bieden we medewerkers 
vaak een renteloze lening, die ze in drie jaar tijd via hun salaris 
terugbetalen. Ook brengen we ze in contact met een budgetcoach. 
Die helpt hen om hun financiële zaken weer goed op te rit te 
krijgen en hier meer grip op te krijgen.” Via verpleegkundigen 
of maatschappelijk werkers in het ziekenhuis komen er soms 
aanvragen voor patiënten binnen. “Het gaat dan om patiënten 

die geen geld hebben voor specifieke uitgaven door hun ziekte, 
zoals een pruik bij kanker of een weegschaal bij een dieet. 
Uiteraard helpen we deze mensen ook via het fonds.“

DANKBAAR
Nu zijn pensioen nadert en hij minder is gaan werken, heeft Tom 
afscheid genomen van het Sociaal Fonds. Graag geeft hij nog wat 
algemene tips om geldproblemen te voorkomen. “Juist omdat het 
werkelijk iedereen kan overkomen,” aldus Tom. “Zorg daarom dat 
je administratie goed op orde is en er voldoende geld op je spaar-
rekening staat voor als er iets stuk gaat en je voor onverwachte 
kosten komt te staan. Ook is het belangrijk om je goed te verdiepen 
in eventuele toeslagen waar je recht op hebt, zoals huur-, kinder-
opvang- of zorgtoeslag. En laat je adviseren door een onafhankelijk 
adviseur als je bijvoorbeeld een nieuwe hypotheek wilt afsluiten. Wees 
verstandig, kijk goed vooruit en geniet van het geld dat je overhoudt.”

Tom is dankbaar voor de vele jaren dat hij mensen heeft mogen 
helpen via het Sociaal Fonds. “Het is zulk mooi werk, dat ik na 
mijn pensioen mogelijk ook mensen met geldproblemen wil 
gaan helpen. Bijvoorbeeld bij SchuldHulpMaatje, een vrijwilligers-
organisatie die mensen met financiële problemen helpt.”

In de jaren ’70 gingen drie oude ziekenhuizen in Delft op in de 
Reinier de Graaf Groep. Patiënten lagen toen nog wekenlang in het 
ziekenhuis. Familieleden bedankten de artsen en verpleegkundigen 
regelmatig met flinke geldbedragen. Al dat geld is, samen met 
nalatenschappen van overledenen, in het Sociaal Fonds gestopt. 
Hierdoor kunnen we medewerkers met geldproblemen en patiënten 
met een klein budget helpen. Inmiddels stelt de directie van ons 
ziekenhuis jaarlijks een bedrag beschikbaar voor het Sociaal Fonds, 
omdat zij het belangrijk vindt om goed voor medewerkers te zorgen. 

HOE IS HET SOCIAAL FONDS 
ONTSTAAN?
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PAPPARDELLE MET RICOTTA 
EN GEPOFTE SNOEPTOMATEN

BEREIDINGSWIJZE
1	 Verhit de olie in een hapjespan en bak de tomaten met 
 de deksel op de pan 12 min. op middelhoog vuur. Snijd 
 ondertussen de knoflook fijn en voeg na 7 min. toe. Plet de 
 zacht geworden tomaten. Voeg de spinazie in delen toe, laat 
 slinken en laat nog 3-4 min. meekoken. Breng op smaak met 
 peper en zout.
2	 Kook ondertussen de pasta volgens de aanwijzingen op de 
 verpakking.
3	 Verhit ondertussen een koekenpan zonder olie of boter en 
 rooster de pistachenoten 4-5 min. Laat afkoelen op een bord 
 en hak grof. Boen de citroen schoon en rasp de gele schil. 
 Meng het rasp door de ricotta en breng op smaak met peper 
 en zout. Snijd de citroen in parten.
4	 Schep de pappardelle door het tomatenmengsel. Verdeel over 
 diepe borden en verdeel daar de ricotta en pistachenoten over. 
 Serveer de citroenparten ernaast.

n 750g snoeptomaten
n 2 el olijfolie
n 2 teentjes knoflook
n 200g spinazie

n 500g verse pappardelle
n 40g gepelde pistachenoten
n 1 citroen
n 250g ricotta

Diëtiste Joke Veenman deelt graag 
dit gezonde, zomerse pastarecept. 
Makkelijk en lekker!

KRUISWOORDPUZZEL

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29 30

31 32

33 34 35 36 37 38 39

40 41

42 43 44

45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56

57 58

Horizontaal  1 tegenspoed  4 optisch hulpmiddel  7 mat  
9 laag  10 stannum (afk.)  12 voedingsstof  14 titel  15 wilde 
haver  17 lokspijs  18 erfelijk materiaal  19 bijgeluid  
21 gedorste halmen  24 Engelse omroep  25 jaartelling  
27 uitroep  29 heester  31 Europese Unie  32 water in 
Friesland  33 landbewerking  37 filmprijs  40 loflied  41 hals-
bont  42 vrouwelijk dier  43 vis  45 golfterm  46 voordat  
48 Europees Monetair Stelsel  50 inhoudsmaat  51 gezwel  
53 ijzer  54 muurholte  55 zelfkant  57 onversneden  
58 staat in Amerika

Verticaal  1 vreemde munt  2 muziekschijfje  3 vragend vnw.  
4 mondstuk  5 radon  6 vreemde munt  8 mislukking  
9 blunder  11 gevangenis  13 wettelijke aansprakelijkheid  
14 dochter van Cadmus  16 muziekinstrument  18 bezinksel  
20 in bezit van  22 vlekkenwater  23 boom  26 riv. in 
Frankrijk  28 deel v.h. lichaam  30 één en ander (afk.)  
34 afvoerbuis  35 pl. in Gelderland  36 zeegod  37 elfen-
koning  38 zangnoot  39 drinkgelegenheid  42 korrelig  
44 televisiezender  45 informatiedrager  47 emeritus  
49 rustteken  51 aanduiding op vrachtwagens  52 koordans  
54 heden  56 Japans bordspel

Vul hier uw oplossing in:

INGREDIËNTEN

36 15 40 7 22 37 12 38 5516 1823
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GOED OM TE WETEN

Mooie foto’s? Stuur ze in! 
Op ons Facebook- en Instagram-

account publiceren we regelmatig 

foto’s die we ontvangen van

enthousiaste medewerkers en soms ook van 

patiënten of omwonenden. Denk hierbij aan 

foto’s van het ziekenhuis in bijzondere weers-

omstandigheden, aan foto’s vanuit een mooie 

hoek en aan hele oude foto’s. In het kader 

van privacy kunnen we uiteraard geen foto’s 

gebruiken waar mensen op te zien zijn die 

daar geen toestemming voor hebben gegeven. 

Meer weten of direct inzenden? 

Mail ons: communicatie@rdgg.nl.
>

>

>

>
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