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Persoonlijke aandacht, vertrouwde zorg!

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

 Onze specialisaties zijn o.a.: 
• Integrale oedeemtherapie

  met aandacht voor 
  alle facetten rondom de 
  oncologische patiënt

• Littekentherapie
• Acnetherapie
• Laserontharing 

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

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

Laagdrempelig
en goed bereikbaar Al ruim 

22 jaar
in eigen 
praktijk!

Huidtherapie Kempers

MTC de Viergang
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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VOORWOORDBeste lezer,
Voor u ligt de nieuwste editie van Reinier 
magazine. Een editie met verhalen die laten 
zien hoe mooi en soms ook hoe aangrijpend 
het is om te werken in de zorg. Want het 
inlevingsvermogen en het handelen van 
onze zorgprofessionals kunnen zoveel 
impact hebben op het leven van patiënten 
en hun naasten.

Zo gaan we in deze editie in op de 
begeleiding die wij vanuit ons Moeder en 
Kindcentrum aan ouders bieden in geval stil 
geboren kindjes. Ook blikken we terug met 
een moeder die dit zelf meemaakte.

En omdat goede begeleiding bij tegenspoed zo 
belangrijk is, gaan we ook in op de hulp die we 
patiënten tussen de 18 en 35 jaar bieden als zij 
geconfronteerd worden met de diagnose kanker. 
Met hun vragen kunnen zij vaak niet goed terecht, 
omdat zorgverleners meer ervaring hebben met 
oncologische zorg voor ouderen. Lees hier meer 
over op pagina’s 14 en 15.

Natuurlijk blijven we ook aandacht houden voor onze 
kwetsbare oudere patiënten. Uit onderzoek dat we 
doen, wordt steeds duidelijker hoe zij beter kunnen 
slapen als ze in het ziekenhuis liggen. Want waarom 
slapen zij tijdens hun ziekenhuisverblijf minder goed 
dan thuis? Neuroloog Daan Kamphuis geeft een 
update van de onderzoeksresultaten en legt uit hoe 
we het slapen voor kwetsbare oudere patiënten kunnen
verbeteren. Lees hier meer over op pagina’s 20 en 21. 

En ook buiten onze landsgrenzen zetten onze 
medewerkers zich de afgelopen periode in. In de 
zomermaanden reisden een aantal van onze 
medewerkers namelijk af naar Suriname vanuit het 
programma ‘Grenzeloos Reinier’ om ter plekke hulp te 
bieden. In het Zuid-Amerikaanse land werd in juni 
het ergste scenario werkelijkheid: de IC’s lagen vol en 
er was een tekort aan personeel en materiaal. Vier 
van onze medewerkers delen wat zij daar aantroffen 
en wat zij konden betekenen. Lees hun verhalen en 
bekijk hun foto’s op pagina’s 18 en 19. 

Ik wil al onze medewerkers bedanken die zich 
onvermoeibaar (zijn) blijven inzetten om de beste 
zorg voor onze patiënten te leveren én voor getroffen 
patiënten in Suriname.

SEPTEMBER 2021 5

Carina Hilders, 
directeur Reinier de Graaf ziekenhuis



Wat als het anders loopt?

Zorgverleners en ouders over de 
begeleiding bij een stilgeboorte

AAN HET WOORD

Sietske en haar man met 

hun zoontje Teun en Hanna 

rechts op de foto.
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Op de Verloskunde- en kraamafdeling van ons Moeder en Kindcentrum worden dagelijks zo’n 8 baby’s 

geboren. Vaak bevallen moeders van een gezonde baby, maar helaas loopt een zwangerschap soms anders af. 

Ongeveer 40 keer per jaar komt er een overleden kindje ter wereld op onze afdeling Verloskunde. Ook bij 

zo’n ingrijpende gebeurtenis is het van groot belang te zorgen voor een goede begeleiding van de ouders. 

Hoe doen onze zorgverleners dit en wat is de ervaring van ouders?

Petra Rodenburg werkt als obstetrieverpleeg-
kundige op de Verloskunde- en kraam-
afdeling. Ze heeft al veel geboortes 
meegemaakt van gezonde kindjes, maar 
maakte ook geboortes van stil geboren 
kindjes mee. “Eigenlijk doen we veel 
hetzelfde als bij een reguliere bevalling. 
We staan de ouders bij voor, tijdens en 
na de bevalling. Nadat het kindje geboren 
is, laten we ouders kennismaken met hun 
zoon of dochter. Meestal benoemt de 
arts eerst hoe het kindje eruit ziet, omdat 
ouders het vaak spannend vinden om hun 
overleden kindje te zien. Daarna krijgen 
ouders rustig de gelegenheid om hun kind 
te bekijken en vast te houden. Het is mooi 
om te zien dat ouders, naast het grote 
verdriet, ook trots zijn en direct het mooie 
van hun kind zien. Ze zijn ouders geworden 
en moeten al zo snel weer afscheid nemen. 
Daarom is die kennismaking zo belangrijk.”

Het is belangrijk om goede informatie aan 
ouders te geven. Zij worden geconfronteerd 
met een onverwacht heftige situatie en 
moeten beslissingen nemen. Zo krijgen 
ze informatie over het inleiden van de 
bevalling en pijnstilling. Ook informeert 
de behandelend arts de ouders over de 
mogelijkheid om onderzoek te doen naar 
de oorzaak van het overlijden. Petra: “We 
vertellen ouders ook wat we kunnen bieden
aan tastbare herinneringen, zoals een 
voet- en/of handafdruk van inkt en gips, 
een naambandje en, indien mogelijk, een 
haarlokje. Ze krijgen een troostquilt of 
wikkeldoek voor hun kindje aangeboden. 
Ook vertellen we over de mogelijkheid om 

foto’s te laten maken.” Zolang de ouders 
in ons ziekenhuis zijn, kan het kindje bij 
hen op de kamer blijven in een wiegje 
of mandje met koeling. Het kindje kan 
ook in water opgebaard worden. Ouders 
kunnen ervoor kiezen de crematie via het 
ziekenhuis te laten verzorgen als het kindje 
jonger dan 24 weken is. Vanaf 24 weken 
regelen de ouders de uitvaart meestal via 
een uitvaartonderneming. Ouders kunnen 
ook alles zelf regelen. “Voor ouders is het 
belangrijk na afloop het gevoel te hebben 
dat ze alles hebben kunnen doen voor 
hun kindje. In de loop van de jaren heb ik 
gezien dat het zoveel vanzelfsprekender 
is geworden dat ouders kennis maken 
met hun overleden kindje. Dat is van grote 
betekenis voor het verwerken van het 
verlies”, aldus Petra. 

HANNA
Sietske Heijkoop en haar man verloren hun 
dochtertje Hanna na een zwangerschap 
van 40 weken in 2019. Sietske: “Vlak voor 
de uitgerekende datum voelde ik haar 
minder. We maakten ons niet te druk omdat

‘WE MISSEN HANNA 
NOG ALTIJD, MAAR WE 
ZIJN DANKBAAR VOOR 
DE GOEDE BEGELEIDING 
WAARDOOR WE MOOIE 
HERINNERINGEN AAN 
HAAR HEBBEN’

Y
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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.
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HERDENKINGSBIJEENKOMST EN NAGESPREKKEN
Twee keer per jaar organiseert onze afdeling Verloskunde samen met onze geestelijk verzorgers een speciale herdenkingsbijeenkomst 
voor ouders van stil geboren kindjes en eventueel hun familie of vrienden. Ouders steken een lichtje aan voor hun kindje en er is 
muziek en overdenking. Ook krijgen ouders de gelegenheid om te praten met een van onze geestelijk verzorgers. Caroliene van Waveren- 
Hogervorst, geestelijk verzorger: “Soms moeten ouders tijdens de zwangerschap een moeilijk besluit nemen over mogelijke afbreking 
van de zwangerschap als het niet goed gaat met hun kindje. Als geestelijke verzorgers kunnen we hulp bieden door met ze mee te 
denken en er voor ze te zijn. Ook kunnen we op verzoek van ouders hun overleden kindje dopen. Voor ouders is dit vaak een heel 
bijzonder moment. Soms verwijst een collega van verloskunde de moeder, al dan niet samen met de vader, door naar ons voor een 
nagesprek. Hierin proberen we ze te helpen om alle emoties die ze tegenkomen na het verlies van hun kindje te uiten en hierin hun 
weg te vinden. Dit kan waardevol zijn voor de verdere verwerking.”

dit eerder was gebeurd. De volgende dag 
fietste ik naar de verloskundige. Tijdens de 
echo kreeg ik te horen dat er geen hartslag 
meer was. Mijn vader haalde mijn man 
van zijn werk en zij kwamen naar Reinier 
de Graaf, waar ik ondertussen al was met 
de verloskundige. Daar kregen we nog 
een echo, die het afschuwelijke nieuws 
bevestigde. Ik kreeg het advies om eerst 
naar huis te gaan om de ergste klap te 
verwerken, maar ik wilde blijven. Diezelfde 
middag kreeg ik medicatie om de bevalling 
in te leiden, maar dat duurde een tijd. Mijn 
man lag inmiddels naast me te slapen, 
maar die nacht was de verpleegkundige er 
voor me. Ik sprak met haar over mijn angst 
en verdriet. De volgende ochtend ben ik 
bevallen van Hanna. Mijn bevallingsplan is 
opgevolgd zoals we dat hadden gewenst 
met een levend kindje. Mijn man heeft 
haar aangepakt van de artsen en op mijn 
borst gelegd. We hebben zelf eerst het 
geslacht gezien en mijn man heeft de 
navelstreng doorgeknipt. Het was rustig en 
sereen en het zorgpersoneel was zo lief 
voor ons.”

BETROKKEN
Sietske en haar man zijn blij met de 
begeleiding die ze kregen in het ziekenhuis. 
“We zijn bij iedere stap voorbereid en 
begeleid door de zorgmedewerkers. Ook na 
de geboorte van Hanna waren ze er voor 
ons. Al onze wensen zijn gerespecteerd 
en we merkten dat zowel de artsen als 
verpleegkundigen erg betrokken waren 
bij ons.” In april zijn Sietske en haar man 
weer ouders geworden van zoon Teun. 
Sietske kreeg tijdens deze zwangerschap 
regelmatig controles en extra begeleiding. 

“De zwangerschap was beladen, maar nu 
kunnen we genieten van Teun. We missen 
Hanna nog altijd, maar we zijn dankbaar 
voor de goede begeleiding waardoor we 
mooie herinneringen aan haar hebben. 
We kunnen terugkijken op een liefdevolle, 
verdrietige en bijzondere week met haar 
dichtbij ons.”

HERINNERINGEN MAKEN
Fotograaf Astrid Grootscholten is één van 
onze vier fotografen die dag en nacht 
oproepbaar zijn om stil geboren kindjes 
vlak na de geboorte te fotograferen. 
“Vanuit de Verloskunde bieden we ouders 
een fotoreportage aan zodat zij een 

blijvende herinnering hebben aan hun 
kindje.”
Astrid merkt dat ouders erg verschillend 
reageren na het verlies van hun kindje. 
“Soms tref ik ouders die intens verdrietig 
zijn of in zichzelf gekeerd zijn. Andere 
ouderparen zijn vooral trots op het kindje 
of zijn nog helemaal in shock. Op het 
moment dat ik met mijn camera de 
verloskamer binnenkom, zijn ouders soms 
sceptisch over het fotograferen van deze 
laatste momenten. Na afloop reageren ze 
vaak met een gevoel van dankbaarheid. 
Soms krijg ik zelfs een bedankkaartje. 
Zelf ben ik blij om iets voor ze te kunnen 
doen.”
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Leo Muis is onder behandeling in Reinier de Graaf en lag onlangs na 

een operatie op onze chirurgische verpleegafdeling 4J. Hier verblijven 

patiënten die een operatie door de orthopedisch chirurg, uroloog, 

gynaecoloog, keel-neus-oorarts of kaakchirurg achter de rug hebben. 

Ook al is Leo nog herstellende, hij zit er verzorgd bij en vertelt maar al 

te graag hoe hij dit heeft ervaren. 

“Ik geef ze daar een dikke 9. Dag en nacht werken ze keihard door. Dat 

doen ze heel gestructureerd, geïnteresseerd en professioneel. Mijn 

dochters werken beiden in de gehandicaptenzorg, dus ik hoor natuurlijk 

wel hoe het is om in de zorg te werken. Maar pas als je zelf zorg nodig 

hebt, merk je hoe toegewijd het verplegend personeel is.”

Leo heeft zelf al jaren een succesvol 
bouwbedrijf. Het afgelopen jaar was pittig 
voor hem. Zijn dochter werd ziek en 
helaas moest hij ook afscheid van zijn 
geliefde nemen. Het kwam dan ook rauw 
op zijn dak toen hij daarna zelf ziek werd: 
blaaskanker. Toen hij uiteindelijk werd 
doorverwezen naar Reinier de Graaf, 
kon hij de volgende dag terecht en een 

dag later kreeg hij al een diagnose. 
“De arts was direct eerlijk tegen me: 
‘U heeft pech, maar er is wel een
mogelijkheid om u te behandelen’. Zo heb 
ik het ook graag, gewoon eerlijk weten 
wat de situatie is en ik wilde ook weten 
of een behandeling zin had. Door zijn 
oprechte manier van communiceren zag ik 
het zitten om een behandeling te starten.” 

Leo heeft een eerste operatie gehad om 
de tumor te verwijderen. Deze was nog 
niet volledig succesvol en daarom volgt 
er in september een nieuwe operatie. “Ik 
hoop dat ik dan weer zo goed terecht kom. 
Mijn ziekenhuisopname was ondanks 
de situatie prettig. De verpleegkundigen 
anticiperen heel goed op wat er gebeurt. 
Zo kreeg ik verhoging. De verpleegkundige 

Leo Muis werd opgenomen na 
zijn blaaskankeroperatie:

“Dag en nacht gaat 
de zorg door. Ik heb 
echt bewondering 
voor de verpleging 
gekregen”
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merkte dit op, schakelde direct met een 
arts en binnen 5 minuten kreeg ik er al 
iets voor. Het is fijn dat je je volledig kunt 
overleveren en weet dat er goed naar je 
geluisterd en gekeken wordt. Ik lag op een 
patiëntenkamer die ik deelde met een 
aantal anderen. Ik vond dat fijn, ik ben 
een mensenmens. En ja, gedeelde smart 
is halve smart. Slapen deed ik niet echt. 

Ik slaap sowieso niet lekker in een vreemd 
bed, en het wordt ook niet makkelijker met 
alle draden aan je lijf.” 

HARD WERKEN EN HARD 
GENIETEN
Leo moet nu verplicht rust nemen om aan
te sterken voor de volgende operatie. Iets 
wat hem niet gemakkelijk af gaat als harde 

werker én levensgenieter: “Ik haal het liefste
alles uit het leven wat erin zit. Hard werken, 
maar ook heel hard genieten. Dat vond ik 
ook zo mooi om te zien bij de dames van de
afdeling waar ik opgenomen was. Zij gingen 
volledig op in hun werk en niets was hen 
teveel. Je staat als patiënt echt centraal en 
ze hebben plezier in hun werk. Ik hoop dat 
ik het de komende keer weer zo tref.”

‘HET IS FIJN DAT JE 
JE VOLLEDIG KUNT 
OVERLEVEREN EN 
WEET DAT ER GOED 
NAAR JE GELUISTERD 
EN GEKEKEN WORDT’
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INNOVATIE

Nieuw in Reinier de Graaf: 
een borstreconstructie met
lichaamseigen weefsel
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Plastisch chirurg Philip Juten, de kartrekker om deze operatie naar 
het Reinier de Graaf te halen, is blij met de mijlpaal: “We deden 
al ongeveer alles op het gebied van borstreconstructies, behalve 
deze DIEP lap reconstructie. Dus je kunt wel stellen dat ons palet 
aan mogelijkheden hiermee compleet is. Een belangrijke stap voor 
patiënten die door bijvoorbeeld borstkanker een borst zijn kwijt-
geraakt.”

INTENSIEVE OPERATIE
De DIEP lap borstreconstructie is een grote ingreep die een dag 
duurt. Tijdens de operatie wordt huid- en onderhuids vetweefsel 
inclusief toevoerende en afvoerende bloedvaten uit de onderbuik 
gehaald en naar de borst verplaatst. Vervolgens sluit de plastisch 
chirurg het weefsel met behulp van een microscoop aan op de 
bloedvaten in de borstkas. “Daarmee is de operatie eigenlijk een 
buikwandcorrectie en borstreconstructie in één”, legt Philip Juten 
uit. “Dat maakt de hersteltijd langer dan bij een borstprothese, al 
zijn de meeste patiënten na ongeveer zes weken wel weer goed 
op de been.”

GEDRAGEN ALS EEN VETROL
De operatie is dus zwaar en bewerkelijk, maar dat is volgens 
Philip het enige nadeel aan de ingreep. “Nee, het is geen snelle 
oplossing. Maar het mooie van deze lichaamseigen reconstructie 
is dat het zich ook volledig gaat gedragen als een vetrol. Het groeit 
mee als je aankomt en het wordt kleiner als je afvalt. En doordat 
het van jezelf is, kan er nooit sprake zijn van afstoting.” Toch is de 
ingreep niet voor iedereen geschikt. “Naast leeftijd en fitheid speelt 
de buik-borst verhouding een rol: bij iemand met een platte buik 

kun je geen D-cup maken. En bij rokers voeren we deze operatie 
niet uit, omdat de kans op complicaties dan te groot is.”

BASIS VOOR GOEDE SAMENWERKING
Voor het OK-personeel van het Reinier de Graaf was de DIEP lap 
een geheel nieuwe ervaring. Daarom nam Philip zijn OK-assistentes 
eerder dit jaar mee naar Nieuwegein, waar hij de operatie in het 
verleden zelf al vaak uitvoerde toen hij daar werkte. “Er vonden 
toen twee DIEP lap reconstructies tegelijkertijd plaats, dus we 
vielen met onze neuzen in de boter. Mijn assistentes konden beide 
operaties van dichtbij meemaken en alle vragen stellen aan de 
OK-medewerkers daar, dus dat was een erg waardevolle ervaring. 
Het vormde de basis voor de eerste DIEP lap operaties in ons 
ziekenhuis, die heel goed verliepen qua samenwerking tussen alle 
betrokken disciplines. Van alle kanten was de wil aanwezig om er 
een succes van te maken, dus dat biedt alle vertrouwen voor de 
toekomst.”

GOUDEN STANDAARD
Het streven is dat er in eerste instantie ongeveer twintig DIEP lap 
reconstructies per jaar plaatsvinden in het Reinier de Graaf, maar 
die frequentie gaat snel omhoog als het aan Philip ligt. “Op den 
duur hoop ik dat we de operatie wekelijks gaan uitvoeren. Je merkt 
ook dat er in ons vakgebied steeds meer toepassingen komen om 
dit soort zware ingrepen nog beter te kunnen doen, waardoor het 
voor veel patiënten laagdrempeliger wordt om voor deze operatie 
te kiezen. Misschien wordt de DIEP lap methode op termijn wel de 
gouden standaard voor borstreconstructies. Al zal dat nog wel wat 
tijd kosten.”

Begin juli vond er voor het eerst een zogenoemde DIEP lap microchirurgische
borstreconstructie plaats in het Reinier de Graaf. Bij deze operatie wordt 
een nieuwe borst gemaakt van huid- en onderhuids vetweefsel van de buik 
van de patiënt. Door het eigen weefsel voelt de reconstructie niet alleen 
warm en soepel aan voor een vrouw, ook verandert de borst mee als de 
patiënt aankomt of afvalt in gewicht. Bovendien zijn er in tegenstelling tot 
reconstructies met protheses geen risico’s op de lange termijn, omdat het 
lichaam de nieuwe borst niet kan afstoten.

‘HET MOOIE VAN DEZE LICHAAMSEIGEN RECONSTRUCTIE IS DAT HET ZICH OOK 
VOLLEDIG GAAT GEDRAGEN ALS EEN VETROL. HET GROEIT MEE ALS JE AANKOMT 
EN HET WORDT KLEINER ALS JE AFVALT. EN DOORDAT HET VAN JEZELF IS, KAN 
ER NOOIT SPRAKE ZIJN VAN AFSTOTING.’ 



Zorg op maat voor 
jongvolwassenen met 
kanker 

NIEUW IN REINIER
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Meer informatie is te vinden op www.reinierdegraaf.nl/aya-zorg. 
Ook kunt u telefonisch contact opnemen met één van 
onze verpleegkundig specialisten of gespecialiseerd oncologie-
verpleegkundigen via (015) 260 39 46.



Je staat midden in het leven, bent druk met van 

alles. En dan hoor je dat je kanker hebt. De wereld 

staat even stil. Hoe moet je verder? Wie kan je 

helpen met al je vragen en de problemen die op je 

afkomen?

In Nederland horen elk jaar ongeveer 3800 jongvolwassenen tussen
de 18 en 39 jaar dat zij kanker hebben. De meerderheid van alle 
kankerpatiënten is ouder dan 60 jaar. Zo zijn jongvolwassenen dus 
vaak een uitzondering in de wachtkamer. Deze patiënten worden 
AYA’s genoemd: een afkorting voor adolescents and young adults, 

vertaald adolescenten en jongvolwassenen. Omdat deze patiënten 
niet meer op de Kinder- en jeugdafdeling horen, komen zij terecht 
tussen patiënten die hun vader of oma hadden kunnen zijn. Zij 
kampen echter met heel andere vragen, zoals over het afronden 
van hun studie, solliciteren voor een eerste baan, het afsluiten van 
een hypotheek of het stichten van een gezin. 

Omdat deze patiënten in de bloei van hun leven zijn, kunnen zij 
bij de diagnose de grip op hun leven verliezen. Het Reinier de 
Graaf ziekenhuis biedt deze patiënten leeftijdsspecifieke zorg en 
ondersteuning, die samenhangt met hun medische behandeling. 
De AYA-zorgverlening gaat uit van de vraag: ’Wie ben jij en wat 
heb je nodig?’. Deze vragen stellen we tijdens de behandelingen, 
maar ook daarna. Het AYA-kernteam van ons ziekenhuis bestaat 
uit zorgprofessionals, die speciaal zijn opgeleid om jongeren met 
kanker optimaal te begeleiden. Per jaar helpen zij ongeveer 80 van 
deze patiënten. Het AYA-zorgnetwerk is er niet alleen voor AYA’s zelf, 
maar ook voor hun naasten. Daarom worden er voor hen regelmatig 
(digitale) bijeenkomsten georganiseerd.

VERBETERING KWALITEIT VAN ZORG
“Dat jongvolwassenen met kanker in ons ziekenhuis nu ook terecht 
kunnen voor AYA-zorg, is een verbetering van onze kwaliteit van zorg”,
zegt Anja van Wijk, verpleegkundig specialist Oncologie van het 
Reinier de Graaf ziekenhuis. Zij is een van de vijf zorgprofessionals 
uit het kernteam waar AYA’s terecht kunnen: “Ik zie regelmatig dat 
jongeren na de diagnose kanker de aansluiting met de maatschappij
lijken te verliezen. Door heel gericht in te spelen op hun zorg-
behoeften proberen we hun levenskwaliteit te verbeteren, zodat zij 
zo snel mogelijk weer in hun kracht komen te staan. 
Ons AYA-kernteam heeft regelmatig overleg met alle zorg-
professionals, die betrokken zijn bij de AYA-zorg. Denk hierbij aan 
een oncologieverpleegkundige, een medisch specialist, maar ook 
aan een geestelijk psycholoog, een seksuoloog en een fysio-
therapeut. Volgens een speciaal format bespreken we alle punten
die belangrijk zijn voor het welzijn van deze jonge patiënten.” 
Voordat de patiënt uitsluitsel heeft over de diagnose, ziekte en de 
behandelingen heerst er veel onrust en onzekerheid. Zo geeft een 
van hen aan: “Als je weet waar je aan toe bent, raak je heel veel 
onrust kwijt, hoe vervelend de boodschap ook is.”
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AYA ZORGNETWERK
Het AYA-zorgteam van het Reinier de Graaf ziekenhuis werkt samen met het Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC) en is onderdeel van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk.
Binnen dit netwerk wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kanker bij jongvolwassenen,
wordt scholing gegeven aan AYA-zorgverleners en expertise gedeeld. Zo blijft alle kennis en 
kunde over kanker op jonge leeftijd actueel. De website AYAzorgnetwerk.nl is er ook voor de 
patiënten zelf. Zij vinden hier informatie over hoe om te gaan met kanker en hoe zij de regie-
houden over hun eigen zorg. Ook kunnen zij hier in contact komen met lotgenoten. Het zorg-
netwerk groeit, omdat steeds meer ziekenhuizen en zorgprofessionals hierbij aansluiten. Samen 
gaan ze uit van het principe ‘zorg dichtbij huis als het kan, verder weg in een AYA-centrum als 
het moet.’

V.l.n.r.: Internist-oncoloog 

Arjan Verschoor, verpleeg-

kundig specialisten Marjan 

van der Wiel en Anja van Wijk, 

oncologieverpleegkundige 

Chantal Trip en verpleeg-

kundig specialist Chantal 

Oosterkamp.  



Mbo-v leerwerktraject

Albeda, Careyn en Reinier de 
Graaf starten samen nieuw 
leerwerktraject Verpleegkunde 

Dit schooljaar is de nieuwe opleiding mbo-verpleegkundige (bbl) van 
Albeda, Careyn en het Reinier de Graaf ziekenhuis van start gegaan. 
In een speciale klas met studenten namens Careyn en Reinier de Graaf 
verzorgt Albeda Zorgcollege een uniek leerwerktraject van 3,5 jaar. 
Door de bijzondere samenwerking tussen de drie zorgketenpartners 
krijgen studenten de mogelijkheid om nog breder opgeleid te worden 
tot verpleegkundige. Ze doen tijdens de opleiding praktijkervaring op in 
het ziekenhuis én in de verpleeg- en thuiszorg. 
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WERKEN 
BIJ REINIER

Het is de eerste keer dat de twee zorgaanbieders en het opleidings-
instituut op deze manier gaan samenwerken. Freya Etman, Adviseur 
Leren & Ontwikkelen van Reinier de Graaf, licht toe: “Door samen 
in een klas te zitten is het voor de studenten makkelijker om kennis 
en ervaringen vanuit de andere organisatie te delen. Bovendien 
doen ze ook zelf ervaring op buiten de eigen werkomgeving, omdat 
de lessen om en om plaatsvinden op locaties van Careyn en het 
Reinier de Graaf. We zijn erg blij om op deze manier verpleeg-
kundigen te kunnen opleiden en hopen dat zowel de studenten, 
patiënten als onze zorgorganisaties de vruchten gaan plukken van 
dit gezamenlijke leerwerktraject.”

ZIJ-INSTROMERS
De eerste groep studenten voor de opleiding is divers te noemen. 
Freya Etman: “Vanuit Reinier de Graaf gaat het om interne 
medewerkers die zich willen omscholen, maar ook om mensen 
die de stap maken vanuit branches als de horeca, marine en het 
onderwijs. Deze zij-instromers brengen weer waardevolle kennis 

en ervaringen mee, die van pas kunnen komen in hun nieuwe 
rol als verpleegkundige in het ziekenhuis en in de thuiszorg.” Nu 
de eerste groep verpleegkundigen in spe is gestart, kijken 
Albeda, Careyn en het Reinier de Graaf ook al vooruit naar de 
toekomst en hopen ook volgend schooljaar weer een nieuwe klas 
mbo-verpleegkundige te laten starten. 

BEROEPSOPLEIDINGEN
Er zijn naast deze opleiding tot verpleegkundige nog meer 
opleidingen in het Reinier de Graaf mogelijk waarmee je werken 
en leren kunt combineren. Je gaat dan direct in het ziekenhuis aan 
de slag en volgt daarnaast lessen om het vak helemaal onder 
de knie te krijgen. Denk daarbij aan een opleiding tot dokters-
assistent, longfunctieanalist en aan radiodiagnostisch laborant. 
Om kans te maken op een opleidingsplaats, solliciteer je op de 
vacature voor een leerwerktraject. De trajecten hebben eigen start-
momenten en daarom staan de vacatures ook verspreid door het 
jaar open. 

Meer informatie is hier te vinden: 
www.werkenbijreinier.nl/beroepsopleidingen.

17SEPTEMBER 2021
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GRENZELOOS 
REINIER

In juni werd in Suriname het ergste scenario 

werkelijkheid: de IC’s lagen vol en er was een tekort 

aan personeel en materiaal. Tegelijkertijd bleef het 

aantal mensen met een coronabesmetting oplopen. 

De zorgmedewerkers waren de wanhoop nabij en 

kregen hulp van collega’s uit Nederland. Ook een 

aantal van onze medewerkers stapte het vliegtuig 

in om hulp te bieden. 

LOUISE URLINGS, INTENSIVIST 
“Om de Surinaamse collega’s te helpen waar ‘code zwart’ 
heerste na de ervaringen met COVID hier, voelde als een 
logische plicht. De eerste indrukken waren heftig. Er lagen veel 
jonge patiënten in de ziekenhuizen die veel zuurstof nodig 
hadden. Met de missie bouwden we voornamelijk aan bedden 
die geschikt waren voor maskerbeademing; zelf werkte ik op 
de IC. Iedereen zette zijn schouders eronder om zoveel 
mogelijk kwaliteit van zorg te leveren. Toch werden we beperkt 
door tekorten aan materialen, gebrek aan mogelijkheden tot 
aanvullend onderzoek of beschikbare medicatie, waardoor 
soms toch schrijdende situaties ontstonden.”

Onze hulptroepen in Suriname 

Louise Urlings
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JESSY VAN BEELEN, 
IC-VERPLEEGKUNDIGE
“In juli zijn mijn collega Lotte en ik voor twee weken naar
Suriname vertrokken om daar te helpen op de COVID nood-
IC’s. We hebben gewerkt in het ’s Lands Hospitaal, het oudste 
ziekenhuis van Suriname. Het was zonder te overdrijven een 
onvergetelijke ervaring. We hebben zorg verleend met veel 
minder materiaal en middelen dan dat we gewend zijn. Ook 
was de manier van werken soms compleet anders dan in 
Nederland, vooral met betrekking tot beademing. Hierdoor 
was het voor ons af en toe echt pittig, maar ik zou het zonder 
twijfel nog een keer overdoen.”

LOTTE REMMERSWAAL, 
IC-VERPLEEGKUNDIGE 
“We hebben gewerkt op de COVID-IC in Paramaribo, een echte
ervaring en een groot avontuur voor ons. De verschillen tussen 
de IC’s in Suriname en Nederland zijn heel groot. We werden
vaak met de harde realiteit geconfronteerd; het was roeien 
met de riemen die we hadden. Gelukkig hebben we ook 
patiënten zien opknappen. Mooi om te zien was dat patiënten 
en collega’s erg dankbaar waren voor de hulp. Wie weet 
‘mo syi’, oftewel tot ziens.” 

Ook één van onze KNO-artsen vertrok afgelopen zomer richting 
Suriname om medische hulp te bieden, los van COVID-zorg:

DICK KOOPER, KNO-ARTS
“Ik was werkzaam in een ziekenhuis in Nickerie, op 5 uur rijden 
van Paramaribo. Ik hield me bezig met zorg van patiënten met 
uiteenlopende klachten aan keel, neus en/of oren. Tijdens mijn 
werk in Suriname liep ik soms tegen tekorten aan materialen 
aan, compleet anders dan in Nederland. Zo behandelde ik 
bijvoorbeeld een patiënt met een hardnekkige oorontsteking 
die niet aan de voorgeschreven oordruppels kon komen. Hij 
had hier vier of vijf apotheken voor bezocht. Ik heb hem toen 
letterlijk alle oordruppels meegegeven die ik voorhanden had.” 

Het Reinier de Graaf ziekenhuis hecht belang aan een grote maatschappelijke betrokkenheid. Daarom zetten wij onze brede expertise 
graag in op plaatsen waar een tekort is aan goede zorg. Wij geloven dat we elkaar over en weer kunnen versterken met het uitwisselen 
van kennis en kunde. Bovendien doet een buitenlandse werkervaring vaak een beroep op het improvisatievermogen en maakt ons 
bewust van de luxe die we hier in Nederland hebben. Daarnaast geeft een buitenlandse ervaring energie en brengt het ons terug naar 
de essentie van de zorg. Het programma Grenzeloos Reinier biedt medewerkers deze mogelijkheid met een week betaald verlof en de 
reiskosten te betalen.

Jessy van Beelen (rechts)

Lotte Remmerswaal, tweede van rechts bovenste foto



ACTUEEL IN REINIER 

Slaap is voor iedereen belangrijk, van jong tot oud. Wie goed slaapt, voelt 
zich fitter en is productiever. Als je in het ziekenhuis ligt, is het voor je 
herstel nóg belangrijker om goed te slapen. Onderzoek wijst echter uit dat 
patiënten gemiddeld 83 minuten korter slapen in het ziekenhuis dan thuis 
en dat de slaapefficiëntie 12% lager is dan thuis. 

Ouderen zijn vaak extra kwetsbaar bij slaap-
gebrek, omdat het kan leiden tot minder 
energie, concentratie en balans. Dit kan 
het risico op een val of delier vergroten. 
Om slapen beter te begrijpen en goed 
slapen te bevorderen, zijn we in maart van 

dit jaar samen met de TU Delft gestart met 
het project ‘Beter Slapen’ op de afdeling 
Neurologie. Initiatiefnemer en neuroloog 
Daan Kamphuis licht toe: “Tijdens dit project 
onderzochten we welke geluiden ’s nachts 
zorgden voor slaapverstoringen. Dit meetten 

we met behulp van Fitbit-polsbanden en 
audioapparatuur. Daarnaast namen we 
vragenlijsten af bij deelnemende patiënten 
om informatie in te winnen.”

Onderzoek wijst uit dat patiënten 
gemiddeld 83 minuten korter slapen 
in het ziekenhuis dan thuis en dat 
slaapefficiëntie 12% lager is dan thuis. 
Slaapefficiëntie is simpelweg de 
effectiviteit of kwaliteit van slaap. 
Doorgaans wordt aangenomen dat 
een slaapefficiëntie van 85% of hoger 
een gezond percentage is. 

Zo slaap je als patiënt beter 
in een ziekenhuis

20
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WAT ZIJN SLAAPVERSTORINGEN? RESULTATEN
Geluiden die verstoringen
veroorzaken

 *Percentage verstoringen

Snurken 56%

Incidentele
geluiden 20%

Spreken 11%

Medische
alarmen 6%

Voetstappen 3%

Kuchen 3%

Andere
oorzaken 1%

Ontwaken
zonder
geluidsverstoring 21%

*Sommige geluidsbronnen kwamen 
gelijktijdig voor

Hoewel snurken dus de grootste bron 
van geluidsgerelateerde slaapverstoringen 
op de verpleegafdeling blijkt te zijn, is 
daarnaast meer dan 30% van de 
verstoringen te wijten aan medische 
handelingen en alarmen. Verder is het 
gemiddelde geluidsniveau tijdens late 
avonduren ongeveer 10 decibel hoger 
dan ‘s nachts, wat kan betekenen dat het 
misschien moeilijk is voor sommige 
patiënten om in slaap te vallen. Hoofd 
verpleegafdeling Neurologie Mariëlle van 
der Wilk legt uit: “Het onderzoek heeft 
gezorgd voor meer bewustzijn rond dit 
onderwerp. Nu zijn we aan het kijken en 
onderzoeken hoe we op de verstoringen 
kunnen anticiperen. Zo denken we onder 
meer aan slapen met muziek en slaap-
tenten.”

SLAPEN MET MUZIEK 
Samen met studenten van de TU Delft 
kijken we naar het idee om met muziek in 
slaap te vallen. Want alhoewel sommige 
mensen het juist prettig vinden om met zo 
min mogelijk prikkels in slaap te vallen, zijn 
er ook mensen die met muziek aan beter 
in slaap komen. Een aantal medewerkers 
van ons ziekenhuis heeft aan deze pilot 
meegewerkt. Mogelijk gaan we hier in de 
toekomst meer onderzoek naar doen.

SLAAPTENT
Ook zijn we geïnteresseerd in het idee om 
een persoonlijke, prikkelarme ruimte te 
creëren rond het bed van de patiënt in 
de vorm van een slaaptent. Dit wordt ook 
wel een microkosmos genoemd. Buiten 
het verminderen van externe prikkels 

krijgen patiënten zo ook meer privacy. De 
slaaptent zou patiënten een geborgen en 
veilige ‘bubbel’ moeten geven, wat slaap 
en herstel bevorderend werkt.

We brengen ongeveer 1/3 van onze 
tijd slapend door. De gemiddelde 
Nederlander slaapt 7 uur en 12 minuten 
per dag. Maar liefst 63% is ontevreden 
over zijn of haar slaapkwaliteit. Slapen 
doen we in fasen: de inslaapfase, lichte 
slaap, overgangsfase naar diepe slaap, 
diepe slaap, en de REM-slaap. Alle fasen 
samen vormen een slaapcyclus. In een 
normale nacht doorlopen we de slaap-
cyclus 4 à 5 keer.



Wij zijn trots op onze telefonistes die dag in, dag uit onze patiënten te woord staan en hen proberen te helpen waar mogelijk. 
Dus heeft u een vraag, schroom dan niet. Ons hoofdlocatie in Delft is telefonisch te bereiken op (015) 260 30 60. 

Als ziekenhuis zijn wij uiteraard 24 uur per dag 7 dagen in de week 
bereikbaar. Als u naar een ziekenhuis wordt doorverwezen of een naaste ligt 
in het ziekenhuis, is het logisch als u vragen heeft. Onze telefonistes zijn 
dan vaak het eerste aanspreekpunt; zij beantwoorden gemiddeld maar 
liefst tweeduizend telefoontjes per dag. Op maandag krijgen zij de meeste 
telefoontjes, op vrijdag iets minder dan de andere werkdagen. Uiteraard 
krijgen zij uiteenlopende vragen, maar veel vragen komen ook terug. Hierbij 
onze top 5: 

Tweeduizend telefoontjes 
per dag 
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REINIER IN HET KORT

Kunt u mij 
doorverbinden 

met poli…?

y Kunt u mij 
doorverbinden 

met…?

c
Wat zijn jullie 
bezoekuren?

vKan ik een
afspraak maken voor 

bloedprikken? 

x

Op welke afdeling 
en of kamer ligt 

patiënt…?
b
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COLUMN 
CLIËNTENRAAD

Medezeggenschap 
patiënten: 
nieuwe wet, blijvende 
betrokkenheid
Wetswijzigingen zijn zelden spannend, maar toch. Voor ons als 
cliëntenraad betekent de wijziging van de Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen (Wmcz) die in 2020 inging, best veel. We 
pikken er twee dingen uit.

Een gevolg van de nieuwe wet is dat medisch specialistische bedrijven in een 
ziekenhuis een cliëntenraad moeten instellen. Binnen het Reinier de Graaf 
ziekenhuis is gekozen om dit te doen in een ‘personele unie’. Dit betekent dat de 
leden van de cliëntenraad van het ziekenhuis nu tegelijkertijd ook dienen als 
cliëntenraad van het medisch specialistisch coöperatief (MSC), waarin de medisch 
specialisten samenwerken. Voor iedereen nog even wennen, maar de eerste 
ervaringen zijn positief. 

De nieuwe wet draagt cliëntenraden duidelijk op om zich goed op de hoogte te 
stellen van wat er leeft onder de patiënten. Binnen ons ziekenhuis gaan de directie, 
het MSC en de cliëntenraad daarom zorgen voor een patiëntenpanel. Dit houdt in 
dat we enkele honderden mensen die (regelmatig) zorg ontvangen van of via het 
ziekenhuis, een paar keer per jaar willen vragen naar hun ervaringen, wensen en 
suggesties. We houden u hierover op de hoogte. 

Wat de nieuwe wet niet regelt, is hoe het in de praktijk gaat. Wordt de cliëntenraad 
betrokken bij wat er gebeurt, luistert het ziekenhuis goed naar de raad? In zijn 
jaarverslag over 2020 is de 
cliëntenraad daar positief over. 
Net als in de voorafgaande jaren 
hebben we de samenwerking met 
de directie en de medewerkers 
als zeer positief ervaren. De 
cliëntenraad heeft veel vertrouwen 
in en waardering voor de wijze 
waarop leiding, medewerkers en 
vrijwilligers zich elke dag weer 
inzetten voor optimale zorg voor de 
patiënten. Heeft u tips, opmerkingen 
of vragen, dan kunt u ons mailen 
via clientenraad@rdgg.nl. 

Resultaat 
om trots 
op te zijn

Als ziekenhuis vinden wij het 
uiteraard erg belangrijk om u 
goede zorg te bieden. Om te 
bepalen of we dit daadwerkelijk 
doen, bezoekt het bedrijf Qualicor 
Europe ons elke 20 maanden met 
een team van auditoren. Zij doen 
dit in alle ziekenhuizen in 
Nederland. Het team van auditoren 
bestaat uit zorgprofessionals uit 
andere zorginstellingen. Aan de 
hand van een aantal eisen gaan 
zij na hoe onze zorg eruitziet en 
vertellen zij ons hoe we het nog 
beter kunnen doen. Hierbij hebben 
ze vooral aandacht voor veilige en 
verantwoorde zorg en kijken ze of 
we ons continu verbeteren. Van 
15 tot en met 17 juni 2021 waren 
de auditoren in ons ziekenhuis. 
Naar aanleiding hiervan heeft 
Qualicor Europe besloten dat we 
goede zorg leveren en is onze 
accreditatiestatus verlengd. 
Een mooi resultaat waar we trots 
op zijn.

Max Kommer, 
voorzitter Cliëntenraad

✔
✔
✔
✔
✔
✔



MENSEN VAN REINIER 

Teamleider receptie & vrijwilligers Saskia van de Graaf:

“Ik ben trots op mijn team, 
dat elke weer met een glimlach 
klaarstaat voor onze patiënten”

‘IK BEN VAN 
MENING DAT 
ER IN PRINCIPE 
OVERAL EEN 
OPLOSSING 
VOOR IS’

‘IK BEN VAN 
MENING DAT 
ER IN PRINCIPE 
OVERAL EEN 
OPLOSSING 
VOOR IS’

‘IK BEN VAN 
MENING DAT 
ER IN PRINCIPE 
OVERAL EEN 
OPLOSSING 
VOOR IS’
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Al ruim 10 jaar is Saskia van de Graaf een bekend gezicht in de centrale 
hal van het Gasthuis Delft. Vriendelijk en gastvrij als ze is, hielp ze met 
plezier veel patiënten en bezoekers aan de receptiebalie. Sinds kort mag ze 
als teamleider Receptie & Vrijwilligers het werk van 16 receptionisten en 
265 vrijwilligers aansturen en bijstaan. “Een prachtbaan. Er gebeurt altijd 
zoveel in de ontvangsthal. Ik ben trots op het hele team, dat elke dag weer 
met een glimlach klaarstaat voor onze patiënten.”

Van jongs af aan wist Saskia dat ze in de zorg wilde werken. “Ooit 
deed ik de opleiding tot verpleegkundige, maar dat was het niet. 
Daarna werkte ik 20 jaar lang in de cadeauwinkel die ik samen 

met mijn vader opzette en vervolgens kreeg ik kinderen. Toen begon 
het toch weer te kriebelen. Mijn zus werkt hier en zij wees me op 
een vacature als oproep receptiemedewerker. Ik kreeg de baan en 
draaide zowel dag-, avond- als nachtdiensten. Al vanaf dag één 
voelde ik me hier thuis. Iedereen is vriendelijk en behulpzaam en 
noemt elkaar bij de voornaam. Ik voel me hier als een vis in het 
water.”

Als receptionist maakte ze veel mee. “Soms wordt er iemand 
onwel in de hal en moet je snel handelen. Ook is belangrijk dienst-
verlenend en menselijk te zijn. Zo had ik eens dienst op onze 
locatie in Voorburg. Er stond toen een patiënte bij mijn balie die 
een endoscopie moest ondergaan. Ik kwam erachter dat zij een 
afspraak in Delft had en dus op de verkeerde locatie stond. 
Toevallig was ik net klaar met mijn dienst. Omdat ze snel naar haar 
afspraak moest, heb ik haar toen in mijn auto meegenomen en 
haar bij het Gasthuis Delft gebracht. Ook tijdens de nachtdiensten 
maak je van alles mee. Van spoedpatiënten die binnenkomen, 
ongeruste familieleden die bellen tot mensen die hun afspraak 
willen afbellen.” 

SOCIALE CONTACTEN
Al snel werd gezien dat Saskia een aanpakker is. In 2018 werd ze 
eerste medewerker receptie: “In die functie leerde ik veel. Ik loste 
conflictsituaties op, maar ook de sociale kant is van belang. Ik 
mocht toen ook de vrijwilligers aansturen. Vaak zijn dit mensen die 
al veel werk- en levenservaring hebben. Ik leer ook veel van hen. 
Van nature ben ik een sociaal mens en hou ik van contact met 
mensen.”

BEDRIJVIGHEID
In haar nieuwe functie moet ze nog meer schakelen. Gelukkig 
vindt Saskia het leuk om problemen op te lossen. “Ik ben van 
mening dat er in principe overal een oplossing voor is. Er is altijd 
wel iemand die ik kan bellen voor hulp en soms moet je out of 
the box denken. Omdat ik nu zoveel mensen aanstuur, zorg ik voor 
voldoende structuur. Daarnaast is empathie en interesse voor de 
mensen om me heen cruciaal, dat maakt mijn werk nog leuker. 
Omdat ik in een kantoor in de centrale hal zit, zie ik alles en ben 
ik altijd alert. Het is een drukke werkomgeving en sommige vaste 
patiënten leer je kennen. Soms komen ze zelfs bloemen of chocola 
brengen. We zijn en blijven het visitekaartje van het ziekenhuis.” 



TROTS OP MIJN BAAN

Al 42 jaar lang zet hij zich met hart 
en ziel in voor een technisch 
optimaal functionerend ziekenhuis. 
De inmiddels 63-jarige Johan Haak 
voelt zich als een vis in het water 
als technicus beheer en regie. 
Samen met zijn drie collega’s 
coördineert en controleert hij het 
onderhoud aan onze gebouwen. 
Zijn kennis over water en medische 
gassen is veel waard voor de 
organisatie. 

Of het nu gaat om reparatie aan het dak van het Gasthuis of een 
nieuwe polikliniek, Johan en zijn collega’s hebben overal tentakels. 
Bijna ironisch, omdat de afdeling waar zij werkzaam zijn, de 
Technische Dienst, vaak onzichtbaar is. Johan: “We hebben alle 
vier onze eigen specialiteit. Zo houd ik me bijvoorbeeld bezig met 
water. Hierbij kun je denken aan drinkwater. Achter de schermen 
doe ik alles dat nodig is om te zorgen dat mijn collega’s en onze 
patiënten schoon drinkwater hebben. Ook houd ik me bezig met 
zogenaamd grijs water. Dat is afvalwater dat we in het ziekenhuis 
hergebruiken. Ik ga na hoe we dat het beste kunnen doen en waar 
we op moeten letten. Dan is er nog zoiets als onthard water. Bij 
dit water vermindert men de hardheid, omdat de calcium en 
magnesium er uitgefilterd zijn. Deze watersoort gebruiken we 
bijvoorbeeld bij een afdeling als Endoscopie. Tot slot is er nog 
het dialysewater. Dit water gebruiken we voor dialysepatiënten, 
mensen die kampen met nierziekten of -aandoeningen. Ik zorg 
ervoor dat de kwaliteit van dat water voldoet aan de afspraken 
die ik maak met de arts, ofwel de nefroloog, en apotheker. Als de 

26

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan 
veroorzaken. Veteranenziekte is een ernstige longontsteking. 
Er bestaat ook een lichtere vorm van infectie, de legionella-
griep.

‘Als het nodig is, controleer ik dagelijks 
de waterkwaliteit. Het voorkomen van 
legionella is van groot belang voor een 
ziekenhuis’



kwaliteit van dit water niet in orde zou zijn, zouden we een serieus 
probleem kunnen hebben. Tot slot ben ik verantwoordelijk voor het 
legionellabeleid. Het voorkomen van een bacterie als legionella is 
van groot belang voor een ziekenhuis. Ik ben er trots op dat ik dit 
mag doen.”

VAN ZUURSTOF TOT LACHGAS 
Buiten zijn specialisatie in ziekenhuiswater, is Johan ook aanspreek-
punt op het gebied van medische gassen. Johan: “In 2017 werd 
ik hierbij betrokken. Ik zit in een speciale commissie die zich gaat 
over de medische gassen. Kort samengevat moet ik zorgen dat er 
zuurstof komt uit zuurstofpunten en lachgas uit lachgaspunten. 
De druk op alle gassen moet goed zijn, het onderhoud moet 
kloppen en ik stem dit ook continu af met de apotheker. Vier jaar 

geleden heb ik me moeten inlezen in dit thema. In een nieuw 
ziekenhuis werken we immers met nieuwe technieken. De vraag die 
ik me dan vaak stel is: ‘hoe halen we het hier technisch gezien het 
maximale uit?’. Dat maakt mijn werk erg leuk.”

Maar ook eerder in mijn werk in dit ziekenhuis heb ik veel geleerd. 
Van 1999 tot 2015 werkte ik op de locatie in Voorburg. Ik had daar 
als techneut toen veel eigen projecten en werkte erg zelfstandig. 
Ik kreeg veel ruimte; zo heb ik daar bijvoorbeeld ooit ledverlichting 
geïntroduceerd. Later hebben we hier in het ziekenhuis op 
doorgeborduurd. Het zijn mooie dingen en het fijne is dat de 
lijnen in deze organisatie kort zijn. Als ik met pensioen ga, vind 
ik het fijn dat ik mijn kennis kan overdragen op de volgende 
generatie.” 
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COUSCOUSSALADE MET 
KIKKERERWTEN EN PAPRIKA

BEREIDINGSWIJZE
1	 Kook de couscous volgens de aanwijzingen op de verpakking 
 met groentebouillon, kurkuma en 1 el olijfolie extra vergine. 
 Roer daarna los met een vork en laat iets afkoelen.
2	 Meng de couscous met de puntpaprika, kikkererwten, lente-ui, 
 abrikozen, munt en peterselie.
3	 Schenk er een flinke scheut olijfolie extra vergine en 1 el azijn 
 bij en een snuf zout. Meng goed door elkaar en proef. Voeg 
 eventueel extra olijfolie toe.

n 300 gr volkoren couscous
n 400 ml groentebouillon
n 2 tl kurkuma
n olijfolie extra vergine
n 3 puntpaprika’s, 
 in kleine stukjes
n 300 gr kikkererwten, 
 uitgelekt
n 6 stengels lente-ui, fijngehakt

Diëtiste Deborah Meijburg verrast 
ons met dit frisse nazomerrecept. 
Gezond en zomers!

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 contant 4 vrij 7 tuinafscheiding 9 heftig 
10 kilowatt 12 palmriet 14 zangnoot 15 eikenschors 17 mal 
aanwensel 18 pers. vnw. 19 worp 21 warme drank 
24 vreemde munt 25 handvat 27 gespannen 29 vol kieren 
31 uitroep van pijn 32 en andere 33 sierplant 37 spectrum 
40 scheepstouw 41 dik en zwaar 42 schuine strook 
43 voorheen 45 metalen staafje 46 persbureau 48 familielid 
50 boom 51 snedig 53 ijzer 54 in orde 55 afgunst 
57 af en toe 58 aangeschoten

VERTICAAL: 1 soort gebak 2 slechthorend 3 opnieuw 
(in samenst.) 4 domoor 5 pluralis 6 titel 8 bouwstijl 9 element 
11 verdwenen 13 ter inzage 14 sprookjesfiguur 16 zanggroep 
18 herkauwer 20 bid (Latijn) 22 vragend vnw. 23 Russisch 
heerser 26 vlak 28 slaapje 30 mager 34 pl. in Frankrijk 
35 ontkenning 36 gedachtenuithaal 37 afbreken 38 bergpas 
39 opgeld 42 schrander 44 handwarmer 45 Oosters tapijt 
47 nummer 49 gier 51 grote bijl 52 insect 54 Openbaar 
Ministerie 56 lidwoord

Vul hier uw oplossing in:

INGREDIËNTEN

2 31 33 49 3 4 12 30 158 30 567

Hoeveelheid: 4 personen
Bereidingstijd: 20 minuten

n 75 gr gewelde abrikozen, 
 in stukjes
n handje verse munt, blaadjes
 fijngehakt
n handje platte peterselie, 
 fijngehakt
n fruitazijn (bijvoorbeeld 
 granaatappel- of frambozenazijn)
n zout
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Voor meer informatie kunt u kijken op: 
www.reinierdegraaf.nl/locaties.

GOED OM TE WETEN

Waarvoor kunt u waar terecht?
Regelmatig krijgen wij vragen over waarvoor onze patiënten op welke locatie terecht kunnen. 

Daarom een overzicht van onze drie locaties:

DELFT
De hoofdlocatie van het Reinier de Graaf ziekenhuis 
heet het gasthuis en bevindt zich in Delft. Alle specialismen 
zijn hier aanwezig, naast de Spoedeisende Hulp, een 
huisartsenpost en een poli-apotheek. 

Reinier de Graafweg 5
2625 AD Delft
Tel: (015) 260 30 60

NAALDWIJK
Op ons Behandelcentrum Westland (BCW) bevinden zich 
verschillende poliklinieken. Ook kunt u hier onder meer terecht 
voor het maken van röntgenfoto’s en buikecho’s. Daarnaast is er 
een behandelkamer voor poliklinische ingrepen en er zijn 
ECG-faciliteiten. In het Behandelcentrum Westland verrichten 
we ook longfunctieonderzoeken en gehoortesten. Op deze locatie 
bevindt zich geen Spoedeisende Hulp.

Middel Broekweg 2a
2671 ME Naaldwijk
Tel: (0174) 63 77 00

VOORBURG
Op onze locatie in Voorburg, genaamd Diaconessenhuis, vinden 
ingrepen in dagbehandeling of kort verblijf plaats. Ook het 
uitvoeren van alle IVF- en ICSI-behandelingen zijn mogelijk op deze 
locatie. Op deze locatie bevindt zich geen Spoedeisende Hulp. 

Fonteynenburghlaan 5
2275 CX Voorburg
Tel: (070) 340 11 00
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