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Beste lezer,

VOORWOORD

Corona is de afgelopen maanden een belangrijk
thema geweest, niet alleen in het Reinier
de Graaf ziekenhuis, maar in heel Nederland.
Ondanks de grilligheid van het aantal
besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames,
zullen we moeten accepteren dat corona
blijvend deel uitmaakt van onze samenleving.
Daarom is het ook belangrijk dat we als
ziekenhuis vooruitkijken.
We richten ons daarom al geruime tijd op het bieden van
de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment.
Dat betekent dat we op een ‘slimme’ manier kijken aan
wie, waar en hoe we zorg leveren. Ieder mens is anders
en heeft een andere zorgbehoefte, en niet alle zorg hoeft
geleverd te worden binnen de muren van ons ziekenhuis.
Naast dit uitgangspunt gaan we ons nu ook meer richten
op de zogenoemde levensloopgeneeskunde. Daarbij kijken
we nog meer naar de mens achter de patiënt en welke
zorg hij of zij in de loop van zijn of haar leven nodig heeft
of nodig zal hebben. Preventie is daarbij een belangrijk
uitgangspunt, oftewel het voorkomen van zorg.
Een mooi voorbeeld daarvan leest u op pagina’s 22 en 23,
waar we toelichten waarom we de samenwerking met de
gemeente Delft zijn aangegaan om patiënten die maatschappelijke hulp nodig hebben te helpen. We kijken niet alleen
naar de zorg die deze patiënten nodig hebben, maar ook naar
hun leven in het algemeen: Hebben ze een sociaal vangnet?
Zijn ze misschien verslaafd? En wat is hun woonsituatie?
Door deze manier van werken, willen we voorkomen dat
deze patiënten in de toekomst extra zorg nodig hebben.
Dat is iets wat we als ziekenhuis zeker niet alleen kunnen.
Daarom gaan we steeds meer samenwerken met onze (zorg)partners in de regio. Op pagina 25 leest u bijvoorbeeld hoe
we onze samenwerking met huisartsen uitbreiden om de
juiste wijkverpleging te vinden voor patiënten.
Door ons nog meer te richten op samenwerking en preventie,
willen we de zorg ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar en betaalbaar houden. Reinier de Graaf hoopt hiermee
een voorbeeld te zijn voor hoe we in Nederland ons zorgsysteem willen inrichten.

Carina Hilders,
directeur Reinier de Graaf ziekenhuis

Binnenkort zullen we u veel meer vertellen over onze
strategie én zullen we de nieuwe slogan van ons ziekenhuis
onthullen. Houd daarom onze website, social media-kanalen
en dit magazine vooral in de gaten.
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‘MET AFI WIL PRAXASENSE
DE CARDIOLOGISCHE
ZORG VERBETEREN ÉN
ONTLASTEN’
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AAN HET WOORD

Zo innoveren
we in
onderzoek
naar en
behandeling
van hartritmestoornissen
Een gezond hart slaat 60 tot
100 keer per minuut. Als het
hart onregelmatig klopt zonder
duidelijke oorzaak, dan is er
sprake van een hartritmestoornis.
De meest voorkomende
hartritmestoornis heet boezemfibrilleren. Hierbij werken de
hartboezems niet goed en
trekken de hartkamers zich
onregelmatig samen.

>> Lees verder op pagina 9

DECEMBER 2021

7

Openingstijden
ma t/m vrij:
09:00 - 17:00 uur
24/7 telefonisch
bereikbaar

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

Dichtbij,
vertrouwd en
professioneel

Verpleging
Specialistische
zorg
Wondzorg
Palliatieve
zorg

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

Willem Dreeslaan 422, 2729 NK Zoetermeer, T 079- 23 40 111
E info@aplus-szh.nl, W www. aplus-szh.nl
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Kijk voor meer informatie op: www.delftzorg.nl
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Boezemfibrilleren is niet direct levensbedreigend. Sommige mensen ervaren
zelfs helemaal geen klachten. Anderen
hebben als gevolg van boezemfibrilleren
last van ernstige vermoeidheid of druk op
de borst. In het ergste geval ontstaan
er als gevolg van hartritmestoornissen
stolsels, die los kunnen raken en kunnen
leiden tot een beroerte. Een behandeling
is dus altijd nodig, ook wanneer er geen
klachten zijn.

hierbij aan momenten zoals tijdens of na
het sporten. We hebben dit apparaatje
bij 165 hartpatiënten opgeplakt voor een
zogenoemde cardioversie. We resetten
dan het hartritme door middel van een
elektrische shock. Zo leert het apparaatje
het boezemfibrilleren te onderscheiden
van een normaal hartritme. Door het
apparaatje deze ritmes te leren, is het de
bedoeling dat het in een tweede stadium
hartritmestoornissen kan ontdekken.”

NORMAAL HARTRITME
HERSTELLEN
Bij boezemfibrilleren zoekt een cardioloog
allereerst naar de oorzaak, zoals een
hoge bloeddruk of hartklepafwijkingen.
Vervolgens wordt meestal geprobeerd om
het normale hartritme te herstellen. Om
een hartritme te onderzoeken, bestaan
verschillende mogelijkheden. Denk hierbij
aan een hartfilmpje (ECG) of een echo.
Met een dergelijk onderzoek stellen we vast
of een patiënt wel of geen last heeft van
boezemfibrilleren en in welke mate.

MONITOREN TIJDENS HET
SPORTEN
Dit jaar werd onze afdeling Hartbewaking/
Eerste Hart Hulp (CCU/ EHH) benaderd
door PraxaSense, een Delftse start-up.
De medewerkers van deze start-up wilden
een pilot opstarten om een apparaatje te
testen dat kan helpen bij het onderzoek
naar boezemfibrilleren. Het apparaatje,
genaamd Afi, moet leren om boezemfibrilleren te onderscheiden van een
normaal hartritme. Met Afi wil PraxaSense
de cardiologische zorg verbeteren én
ontlasten. Het apparaatje kan nauwkeurig
hartritmestoornissen in kaart brengen.
Cardioloog Jan Constandse licht toe:
“Een ECG, een hartfilmpje dus, geeft
waardevolle informatie, maar beperkt zich
tot een beeld van het hartritme op één
specifiek moment. Dat is anders bij dit
apparaatje. De patiënt heeft zelf de vrijheid
om het op te plakken wanneer hij of zij
dat wil. Het voordeel is dat patiënten zo
kunnen mikken op eventuele uitlokkende
factoren van hartritmestoornissen. Denk

‘WAT IK PRETTIG VIND,
IS DAT DE BEREIDHEID
VAN ONZE PATIËNTEN
OM HIERAAN MEE TE
WERKEN GROOT IS’
GROTE BEREIDHEID
CCU-verpleegkundige Marlène Ammerlaanvan Marrewijk begeleidde de patiënten
in het proces om met het device aan
de slag te gaan: “Patiënten die voor een
cardioversie komen, krijgen in het uur
voorafgaand aan de elektrische schok het
apparaatje opgeplakt. In dit uur worden
de gegevens van het hartritme verzameld.
Daarna volgt de cardioversie, waarbij het
hartritme omgezet wordt naar een normaal
ritme. Vervolgens worden weer een uur lang
gegevens van het hartritme verzameld en
opgeslagen op het apparaatje. Patiënten
ondervinden hier geen hinder van en zijn
niet langer in het ziekenhuis dan anders.
Wat ik prettig vind, is dat de bereidheid
van onze patiënten om hieraan mee te
werken groot is. Mensen vinden het fijn
om een bijdrage te kunnen leveren aan de
medische wetenschap.”

‘HET APPARAATJE, GENAAMD
AFI, GEEFT DE PATIËNT DE
VRIJHEID OM HET OP TE
PLAKKEN WANNEER HIJ OF
ZIJ DAT WIL’
toepassing. En dat is stap één, want er
zijn natuurlijk nog meer types hartritmestoornissen. Er is dus meer winst te
behalen, maar dat is toekomstmuziek. Ik
zou het prachtig vinden als het uiteindelijk
gaat doen wat het belooft en het dus
boezemfibrilleren kan onderscheiden van
een normaal hartritme.”

MEER DATA
Medeoprichter van PraxaSense Liselotte
Stolk licht toe: “Afi is een heel gebruiksvriendelijk apparaatje voor de patiënt,
waardoor het langer kan worden gedragen
dan veel huidige monitoren. Door de
langere draagduur verzamelen we meer
data, die met behulp van ons zelflerende
algoritme automatisch worden geanalyseerd.
Zo zorgen we voor goede diagnostiek en
hoeven niet alle data handmatig te worden
uitgelezen. Dit bespaart veel tijd voor zowel
de cardioloog als de ECG-analist, degene
die hartfilmpjes maakt. Op dit moment
richten we ons nog op het hartritme, maar
op den duur gaan we de monitoring ook
uitbreiden naar temperatuur, beweging en
het zuurstofgehalte in het bloed, om zo de
gezondheid van de patiënt nog breder in
kaart te brengen.”

Sommige mensen ervaren helemaal geen
klachten bij hartritmestoornissen. Anderen
hebben hierdoor last van ernstige

Constandse vult aan: “Het apparaatje moet
nog ‘slimmer’ worden: het doel van het
onderzoek is validatie van het apparaatje.
Dat betekent dat nog aangetoond moet
worden dat de methode geschikt is voor

vermoeidheid of druk op de borst. In het
ergste geval ontstaan er als gevolg van
hartritmestoornissen stollingsproblemen,
wat kan leiden tot een beroerte.
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PATIËNT VERTELT
COPD-patiënt Henk Dijker:

“Ik moet er niet
aan denken dat
mijn kleinzoon
ooit gaat roken”
De 66-jarige Delftenaar Henk Dijker is al jarenlang onder behandeling
in ons ziekenhuis, op de afdeling Longgeneeskunde. “Ik ben helaas al
ruim tien jaar COPD-patiënt. Door mijn longziekte heb ik onvoldoende
longcapaciteit om te wandelen. Daarom heb ik sinds twee jaar een
scootmobiel. Dat was eerst een hele stap voor me, maar achteraf ben
ik blij dat mijn dochter me over de streep heeft getrokken. Nu kom ik
weer overal”, aldus Henk.

Mede doordat Henk bijna 45 jaar heeft
gerookt, kreeg hij COPD. Dit is een longziekte die ongeneesbaar is en bijna altijd
ontstaat door roken. Mensen met deze
ziekte hebben vaak klachten als hoesten,
benauwdheid en vermoeidheid. Al kort
nadat Henk met klachten in het Gasthuis
in Delft kwam, adviseerde zijn longarts hem
te stoppen met roken. Henk: “Ik hoorde
toen wel wat hij zei, maar stoppen met
roken is echt iets waar je de volle 100%
voor moet gaan. Pas na meerdere
ziekenhuisopnames en uiteindelijk een
spoedopname, besloten mijn vrouw en
ik acht jaar geleden samen te stoppen
met roken. Ik heb begeleiding gehad
vanuit mijn huisartsenpraktijk en kreeg
10

onder meer nicotinepleisters om me
te helpen bij het stoppen. Ik heb er
uiteindelijk drie maanden over gedaan.”
Henk en zijn vrouw hebben sindsdien
geen sigaret meer aangeraakt. Helaas is
de zwaarte van zijn ziekte zodanig, dat hij
niet meer zal herstellen. “Wat weg is,
komt helaas niet meer terug. Maar
hopelijk wordt het in ieder geval niet erger.
Het helpt ook dat ik weer sport onder
begeleiding van mijn fysiotherapeut.
Van mijn longarts heb ik inmiddels drie
puffers en ook vernevelen helpt tegen
mijn benauwdheid. De medicijnen krijg
ik dan diep in mijn longen binnen via een
fijne nevel die ik inadem via een mond-

‘JE VOORKOMT
ZOVEEL DOOR
ER NOOIT AAN TE
BEGINNEN’

stuk. Mijn COPD-verpleegkundige heeft
me geholpen met de aanvraag van een
mobiele vernevelaar. Hierdoor kan ik
meer op pad en ben ik niet meer zo aan
huis gebonden.”
Wat Henk moeilijk vindt, is dat hij twee jaar
voor zijn pensioen noodgedwongen moest
stoppen met werken. “Graag was ik blijven
werken tot mijn 67ste, maar dit lukte niet
door mijn gezondheidsklachten. Dat heeft
me veel verdriet gedaan. Als ik op mijn
veertiende niet was begonnen met
roken, had het heel anders kunnen lopen.
Daarom vind ik het belangrijk om
kinderen en jongeren zo goed mogelijk
voor te lichten. Je voorkomt zoveel door

er nooit aan te beginnen. Ik merk dat er
steeds meer en betere begeleiding komt
voor mensen die willen stoppen met
roken, ook in het ziekenhuis. Maar het
allerbelangrijkste is dat kinderen en
jongeren er nooit aan beginnen. Ik moet
er niet aan denken dat mijn kleinzoon
van vijf ooit gaat roken. Een zoveel
mogelijk rookvrije omgeving helpt daarbij.”
Henk was in oktober betrokken bij de
opening van de eerste rookvrije speeltuin
in Delft.

GOEDE BEGELEIDING
Henk is tevreden over de begeleiding
die hij krijgt in Reinier de Graaf: “Al jarenlang kom ik bij de longarts en ook de

‘GRAAG WAS IK BLIJVEN WERKEN TOT
MIJN 67STE, MAAR DIT LUKTE NIET DOOR
MIJN GEZONDHEIDSKLACHTEN. DAT HEEFT
ME VEEL VERDRIET GEDAAN’

COPD-verpleegkundige helpt me goed. Ook
tijdens mijn ziekenhuisopnames werd er
goed voor me gezorgd. Eén keer was ik
erg benauwd en had ik dringend een
vernevelaar nodig. Ik moest toen vrij lang
wachten op de verpleegkundige, dat was
minder. Verder zijn de verpleegkundigen

echt toppers. Ook het ontbijt en de lunch
zijn goed verzorgd, maar het avondeten
vind ik minder lekker. Hopelijk blijft mijn
situatie stabiel en zijn opnames voorlopig
niet nodig.” Gelukkig maakt Henk het beste
van zijn situatie en kan hij genieten van
alles wat hij wel heeft.
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WERKEN
BIJ REINIER

“Wij zijn de oren en ogen
van de patiënt”
Chanise van der Hoeven (l)
en Pascal Gunther.

Pascal Gunther en Chanise van der Hoeven werken als anesthesiemedewerkers op de OK (operatiekamer) van het Reinier de Graaf
ziekenhuis. Dat betekent patiënten helpen op een van de meest kwetsbare
momenten van hun leven. Hoe zit dat precies? En welke rol speelt een
anesthesiemedewerker tijdens een operatie? Pascal en Chanise vertellen
er in dit artikel meer over.
12

‘HET IS ZO FIJN OM VAN EEN PATIËNT TE HOREN DAT HIJ OF ZIJ GOED GESLAPEN HEEFT
EN NIKS GEMERKT HEEFT VAN DE OPERATIE, DAAR DOE JE HET VOOR’

Pascal: “Als anesthesiemedewerker vervul je een belangrijke rol
wanneer een patiënt geopereerd moet worden. Hij of zij krijgt dan
een gehele of gedeeltelijke narcose en samen met de anesthesist,
een speciaal opgeleide arts, zorgt een anesthesiemedewerker
ervoor dat dit zo goed mogelijk verloopt. Zo houden wij de
zogenoemde vitale functies van een patiënt in de gaten tijdens
de operatie, zoals de hartslag, bloeddruk en de ademhaling. Met
name bij kwetsbare patiënten, zoals ouderen en patiënten met
meerdere aandoeningen, is het belangrijk om goed te controleren
of alles goed gaat.”
“Je zou kunnen zeggen dat wij de oren en de ogen van de patiënt
zijn tijdens een operatie”, zo vertelt Chanise. “Deze kan tijdens
een operatie immers vaak niet of niet goed aangeven hoe hij of zij
zich voelt. Daarnaast zijn wij het verlengstuk van de anesthesist,
de medisch specialist die de narcose toedient aan de patiënt.
De anesthesist wordt in ons ziekenhuis vaak ingezet tijdens twee
operaties tegelijkertijd en loopt daarom voortdurend heen en weer
tussen twee operatiekamers. Als anesthesiemedewerker moet je
daarom vaak zelf besluiten nemen, omdat het niet altijd mogelijk is
om direct te overleggen met de anesthesist. Je moet heel alert zijn
en je hebt veel verantwoordelijkheid.”
Ondanks de grote verantwoordelijkheid zijn Pascal en Chanise heel
positief over hun werk: “Het is het mooiste beroep wat er is”, aldus
Chanise. “Het is zo fijn om van een patiënt te horen dat hij of zij
goed geslapen heeft en niks gemerkt heeft van de operatie, daar
doe je het voor.” Pascal: “Patiënten zijn bang als ze geopereerd
moeten worden. Logisch ook, want het is voor hen vaak een van de
spannendste momenten van hun leven. Als anesthesiemedewerkers
zijn wij erbij als ze onder narcose gaan en weer wakker worden.
Wij kunnen patiënten geruststellen en helpen, dat maakt het werk
heel mooi.”

OPLEIDING
Om anesthesiemedewerker te kunnen worden, doorloop je eerst
een opleiding van drie jaar waarin je de opleiding en het werken
op de afdeling met elkaar afwisselt. Pascal heeft deze opleiding
in 2008 afgerond, nadat ze al sinds 1990 in Reinier de Graaf
werkzaam was als verpleegkundige. “Ik had toen al een gezin
en een opleiding erbij maakte mijn leven nog drukker. Maar toch
wilde ik het doen, omdat werken als anesthesiemedewerker zo
gaaf is!”
Chanise is vergeleken met Pascal een relatieve nieuwkomer in
Reinier de Graaf. “Ik ben in 2018 begonnen met de opleiding,
nadat Pascal me heeft aangenomen. Aanvankelijk was ik begonnen

met de opleiding tot dierenartsassistent, maar dit vond ik toch
niet zo leuk. Een vriendin van me werkt als anesthesiemedewerker
in het Erasmus MC en had me enthousiast gemaakt voor deze
functie. De stap naar Reinier de Graaf was toen snel gemaakt. Ik
kom namelijk uit het Westland en mijn zusje, tante, nichtje en een
vriendin werken hier al.”
Chanise: “Ook al zit er veel verschil tussen ons qua aantal
dienstjaren, toch merk ik geen verschil tussen hoe collega’s op de
OK met ons omgaan. Iedereen is hier gelijk, mensen willen elkaar
helpen en we zorgen er met elkaar voor dat onze patiënten de
beste zorg krijgen.”
“Het is ook belangrijk dat we het hier op de OK fijn met elkaar
hebben”, aldus Pascal. “We zijn toch een soort organisatie binnen
een organisatie, waar we heel intensief met elkaar samenwerken.
Wat dat betreft vergelijk ik de OK wel eens met de cockpit van een
vliegtuig: een mysterieuze plek waar niet veel mensen toegang tot
hebben, waar belangrijke dingen gebeuren en waar goed samenwerken van levensbelang is. Tegelijkertijd hebben we ook enorm
veel lol samen, zo gaan we bijvoorbeeld elk jaar met elkaar op
wintersport.”

MOGELIJKHEDEN
“Het fijne aan het werken in Reinier de Graaf is niet alleen
het team, maar ook dat je hier heel veel mogelijkheden krijgt”,
vertelt Pascal. “Zo ben ik jarenlang werkzaam geweest als
praktijkopleider, naast mijn werkzaamheden als anesthesiemedewerker. Daarna heb ik een opleiding gevolgd om zelf een
zogenoemd preoperatief spreekuur te houden met patiënten.
Daarbij zie ik zelfstandig patiënten om hen voor te bereiden op
hun operatie. Je krijgt hier heel veel kansen om te blijven leren
en jezelf verder te ontwikkelen.”
Chanise: “Voor mij betekent het dat ik de gelegenheid krijg om
komend voorjaar met onbetaald verlof te gaan, zodat ik tijdelijk op
Aruba als anesthesiemedewerker aan de slag kan gaan. Voor mij
een mooie kans om mezelf verder te ontwikkelen. Bovendien kan
ik de ervaring die ik daar op doe weer gebruiken voor mijn werk in
Reinier de Graaf.”

Wil jij ook aan de slag bij het Reinier de Graaf ziekenhuis?
Als anesthesiemedewerker of ligt je passie ergens anders?
Neem dan een kijkje op www.werkenbijreinier.nl
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INNOVATIE

Samenwerken op
de hybride OK

‘OP DE HYBRIDE OK WERKEN DE ZORGPROFESSIONALS IN DEZELFDE RUIMTE.
DOOR OP DEZE MANIER MET ELKAAR
SAMEN TE WERKEN, HEBBEN WE DE ZORG
AAN PATIËNTEN ECHT VERBETERD’
14

Sinds kort is het Reinier de Graaf ziekenhuis een nieuwe innovatie rijker:
de hybride operatiekamer (oftewel hybride OK). Met deze innovatieve
operatiekamer behandelen we een groeiende groep patiënten met perifeer
en diabetisch vaatlijden. Dat zijn patiënten die voornamelijk last hebben
van de vaten in hun buik of benen, zoals een vaarvernauwing of een
vaatafsluiting. Dankzij de hybride OK hebben we de kwaliteit van zorg aan
deze groep patiënten aanzienlijk verbeterd.

De hybride OK voldoet aan alle strenge
eisen van een operatiekamer, met daarin
alle faciliteiten en hoge beeldkwaliteit van
een radiologische katheterisatiekamer.
Dankzij ingebouwde hightech röntgenapparatuur is het mogelijk om minimaal
invasieve endovasculaire operaties uit te
voeren in combinatie met open chirurgie.
Daardoor kunnen deze behandelingen in
één ingreep plaatsvinden en daar dankt de
hybride OK dan ook zijn naam aan.

patiënten met vaataandoeningen. Met
behulp van deze innovatieve techniek
kunnen wij aanzienlijk betere zorg leveren”,
zo vertellen interventieradioloog René
Dallinga en vaatchirurg Wolter Hoffmann.
“Het is mooi dat we als regionaal
ziekenhuis deze specialistische zorg
voor patiënten dichtbij huis kunnen
aanbieden.”

In het verzorgingsgebied van Reinier de
Graaf komen relatief veel mensen voor die
last hebben van de vaten in hun buik of
benen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die
roken, overgewicht hebben of die diabetes
hebben. Bovendien neemt dit aantal verder
toe. Zo hebben steeds meer mensen last
van overgewicht en zij hebben daardoor
een verhoogde kans op diabetes.

De komst van de hybride OK betekent ook
dat de zorgverleners die betrokken zijn bij
het behandelen van deze groep patiënten
nog intensiever met elkaar kunnen samenwerken. Dat zijn onder andere de vaatchirurgen, de interventieradiologen, de
röntgenlaboranten en de verpleegkundigen.
René en Wolter: “Dat gebeurde natuurlijk
al, maar dan regelmatig op afstand omdat
de ingrepen op verschillende afdelingen
plaatsvonden. Op de hybride OK werken al
deze zorgprofessionals in dezelfde ruimte.
Door op deze manier met elkaar samen te
werken, hebben we de zorg aan patiënten
echt verbeterd.”

VAN TWEE KEER NAAR ÉÉN
KEER NAAR HET ZIEKENHUIS
Op dit moment is het nog zo dat vaaten diabetespatiënten vaak eerst naar de
angiokamer op de afdeling Radiologie
moeten voor een ingreep, gevolgd door
een behandeling op de operatiekamer.
Met behulp van de beeldtechniek van
de hybride OK kunnen alle ingrepen op
één plek worden uitgevoerd. Dat zorgt
voor minder complicaties bij de patiënt
en resulteert in een kortere ligduur
achteraf.
De vaatchirurgen en interventie-radiologen
zijn blij met de komst van de hybride OK.
“We zien een grote groei van het aantal

SAMENWERKING OP DE
HYBRIDE OK

René en Wolter zijn dan ook heel
enthousiast over de komst van de hybride
OK: “Dit sluit aan bij onze ambitie om
verder te specialiseren in het behandelen
van vaatafwijkingen. We zijn hiermee klaar
voor de toekomst en klaar om een eigen
vaatexpertisecentrum op te richten.
Bovendien kunnen we de hybride OK
gebruiken om in samenwerking met de
TU Delft wetenschappelijk onderzoek uit te
voeren.”
DECEMBER 2021
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RENÉ:
‘DE GROOTSTE UITDAGING
VOOR ONTREGELAARS IS HET
MEEKRIJGEN VAN MENSEN.
DAAROM MOETEN WIJ TAAI
EN VASTHOUDEND ZIJN. IK
ZOU ALTIJD ADVISEREN OM
TE BEGINNEN MET DE KLEINE,
KORTLOPENDE DINGEN’
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ONTREGELEN

Minder administratie en
meer kwaliteit van zorg op de
polikliniek Oogheelkunde
Het verminderen van de regeldruk op de poliklinieken is een belangrijk onderdeel binnen het
Reinier de Graaf ziekenhuis. Vanuit het programma
(Ont)Regel de Zorg van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn in ons
ziekenhuis meerdere zogenoemde ‘ontregelaars’
bezig om de administratieve taken voor zorgprofessionals te verminderen. Zo vergroten we
niet alleen het werkplezier van collega’s, maar ook
onze kwaliteit van zorg.

René Correljé is ontregelaar op de polikliniek Oogheelkunde, waar
hij inmiddels al mooie stappen heeft gemaakt op het gebied van
ontregelen. René: “Ik was al langer bezig met dit thema, dus ik
was blij dat we hiermee aan de slag konden op de poliklinieken.”
René meldde zich direct aan voor de cursus ontregelen die via het
ziekenhuis wordt aangeboden. “Een leerzame opleiding”, vertelt
hij. “Je doet veel kennis op en je ontmoet collega’s die ook
enthousiast worden van ontregelen. Met elkaar hebben we verkend
wat we konden ontregelen, waardoor je ook nieuwe invalshoeken
leert kennen.”

was het compleet overbodig. Op de Oogpolikliniek hebben we het
inscannen dus meteen afgeschaft voor bepaalde documenten,
zoals de medicatielijsten of vragenlijsten van patiënten. Dit scheelt
overigens niet alleen ons veel werk, maar ook het scanteam.”
Daarnaast keek René ook kritisch naar de vinkjes die moesten
worden gezet bij fysieke patiëntconsulten. “Ik stelde de vraag: doen
we er iets mee? Maar het bleek geen enkele meerwaarde meer te
hebben. Dat doen we dus ook niet meer op onze polikliniek. Daar
word ik als ontregelaar best blij van, want dat scheelt onze afdeling
toch al snel 55.000 vinkjes op jaarbasis.”

KLEINE, KORTLOPENDE DINGEN
“De grootste uitdaging voor ontregelaars is het meekrijgen van
mensen. Daarom moeten wij taai en vasthoudend zijn. Ik zou altijd
adviseren om te beginnen met de kleine, kortlopende dingen. Wat
op de oogpolikliniek ook helpt is dat het ontregelen van zorg een
onderdeel is van het jaarplan, waardoor het een echt thema is op
de afdeling. Tevens zou ik alle afdelingen aanraden om iemand
naar het netwerkoverleg van (Ont)Regel de Zorg te sturen, dat
georganiseerd wordt door ons Bureau Verpleegkundige Zaken.
Daar kwam ik er bijvoorbeeld achter dat iemand anders al bezig
was om de wachtlijst-agenda te vervangen door een jaarplanning,
iets waar bijna alle poliklinieken mee worstelen. Het delen van
elkaars kennis en ervaringen is heel belangrijk om ook de grotere
thema’s aan te kunnen pakken.”

COMPLEET OVERBODIG
Samen met Maaike Bozemoj van de polikliniek Urologie verdiepte
René zich in een specifiek onderdeel: het scanproces op de poliklinieken. “De bak waar alles in wordt gelegd om te scannen lag altijd
erg vol en het aantal acties dat dit vervolgens opleverde was
onvoorstelbaar. Ik heb op de Oogpolikliniek gekeken of het wel nodig
is om al die documenten in te scannen. Wat bleek? In veel gevallen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft
samen met de zorgsector het programma (Ont)Regel de Zorg
opgesteld. Het doel hiervan is om de regeldruk voor zorgverleners te verminderen. Dit moet leiden tot meer tijd voor
zorg aan patiënten en meer werkplezier voor zorgverleners.

DECEMBER 2021
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ZO WERKT HET

De reis van binnenkomende post
Per dag ontvangen wij in het ziekenhuis ongeveer 2.000 tot 2.500 brieven. Daarnaast versturen we zelf
tussen de 1.800 en 2.200 brieven per dag. En dan komen daar nog de talloze pakketjes bij. De postkamer
is dus altijd in beweging. Coördinator Luc Nagtegaal zorgt er met één van zijn collega’s voor dat alles
op rolletjes loopt. Per werkdag leggen de medewerkers van de postkamer maar liefst tussen de 8 en
11 kilometer af om alle post in hele ziekenhuis te brengen en op te halen.

We lopen een dagje mee met Luc om een beeld te geven van
wat er zoal komt kijken bij het werk van de postkamer. We brengen
daarvoor de reis van een teddybeer in beeld die als eindbestemming patiëntje Bibi op de Kinder- en Jeugdafdeling heeft.

07.30 UUR - 08.30 UUR
Luc van de afdeling Logistiek, waar de postkamer deel van
uitmaakt, start zijn werkdag. Tussen 08.00 en 08.15 uur
komt de post binnen. Luc of zijn collega Hans sorteert
alle binnenkomende post. Zij sorteren de post op naam en
afdeling, maatschap of polikliniek.

08.30 UUR - 10.30 UUR
Een van de twee medewerkers vult de postkarren en deelt
volgens een vaste route alle post in het ziekenhuis uit. Zo wordt
alle post voor de verdiepingen 2 tot en met 5 uitgedeeld vanaf
09.30 uur. Dat betekent dat de teddybeer voor Bibi nu mee
gaat op een kar.

18

ROND
10.30 UUR
De teddybeer maakt
een tussenstop bij de
balie van de Kinderen Jeugdafdeling.
Hier deelt Annette
Meijneke de
teddybeer uit aan
Bibi, die zichtbaar
blij is met haar
zachte vriend.

GEDURENDE DE DAG
Gedurende de dag blijven pakketten binnenkomen. De medewerkers van de postkamer noteren elk pakket op een specifieke lijst, zodat
niets over het hoofd gezien kan worden. Spoedpakketten worden ook nog ingeboekt en afgetekend.

DECEMBER 2021
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TOPZORG

Borstkankercentrum biedt
hoogwaardige borstkankerzorg
Het Borstkankercentrum van het Reinier de Graaf
ziekenhuis heeft een topklinische erkenning
ontvangen van de Samenwerkende Topklinische
opleidingsZiekenhuizen (STZ). Dit betekent dat het
centrum hoogwaardige borstkankerzorg verleent en
daarmee vooroploopt in Nederland. In het Borstkankercentrum wordt effectief samengewerkt tussen
verschillende afdelingen en specialisten van ons
ziekenhuis, met als vast aanspreekpunt een
verpleegkundig specialist. Op die manier weten
patiënten sneller waar zij aan toe zijn, zodat een
goede en gerichte behandeling eerder mogelijk is.

In 1994 opende het Reinier de Graaf ziekenhuis als eerste
ziekenhuis in Nederland een mammapoli. Sinds 1 januari 2021
is deze polikliniek verdergegaan als het Borstkankercentrum. Met
de nieuwe naam wordt de effectieve en multidisciplinaire samenwerking in het ziekenhuis nog beter belicht. Irma van Gelderen,
manager Zorgeenheid Oncologie: “Door deze samenwerking krijgen
patiënten nog eerder duidelijkheid. Zo bieden we patiënten nu
eerst diagnostiek op de afdeling Radiologie aan, waarna we hen
bij een goede uitslag meteen terug naar de huisarts kunnen
verwijzen. Mocht er aanleiding zijn voor verder onderzoek, dan

kan de patiënt heel snel in ons Borstkankercentrum terecht.
Patiënten krijgen zo sneller de juiste zorg op de juiste plek, geheel
in lijn met de aangescherpte strategie van ons ziekenhuis.
Bovendien maakt dit de zorg niet alleen efficiënter, maar ook
goedkoper.”

CASEMANAGEMENT: DE PATIËNT
CENTRAAL
Een van de onderscheidende kenmerken van de zorg in het Borstkankercentrum is het zogenoemde casemanagement. Patiënten
worden hiermee gedurende hun gehele behandeltraject begeleid
door een vaste verpleegkundig specialist. Marcel Andriessen,
chirurg in Reinier de Graaf: “Van diagnose tot aan ontslag kunnen
onze patiënten altijd terecht bij dezelfde persoon voor medische
controles, vragen, hulp of extra informatie. Zo organiseren we
de borstkankerzorg om de patiënt heen en voorkomen we dat
patiënten steeds te maken hebben met andere gezichten wanneer
zij een nieuwe behandelfase ingaan.”
Naast casemanagement spelen ook continu innoveren, deelname
aan wetenschappelijke studies en het actief betrekken van
patiënten om de zorg te verbeteren een belangrijke rol in het
Borstkankercentrum. Onlangs waardeerden patiënten in een intern
tevredenheidsonderzoek de zorg in het Borstkankercentrum nog
met een 9.
DECEMBER 2021
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NIEUW IN REINIER

Meer samenwerking
om kwetsbare patiënten
te helpen
Patiënten die geen vast dak boven hun hoofd hebben, die niet thuis
kunnen herstellen van een ingreep of die geen verblijfsstatus hebben.
Regelmatig krijgen we als ziekenhuis te maken met patiënten die in een
dergelijke schrijnende situatie zitten. Daarom zijn we begin oktober een
pilot gestart om mensen die maatschappelijke hulp nodig hebben eerder
de juiste zorg te bieden. Professionals uit het sociaal domein werken
hierin samen met maatschappelijk werkers van Reinier de Graaf.
Het doel van deze samenwerking is om
de zorgvraag van patiënten snel in kaart
te brengen en om hen na ontslag direct
de juiste zorg te bieden. De aanvragen
voor medisch maatschappelijk werk in ons
ziekenhuis nemen flink toe. Patiënten die
psychologische of sociale hulp nodig
hebben, hebben steeds vaker te maken
met eenzaamheid, verwaarlozing,
dakloosheid, mishandeling of verslaving.
Om hen eerder de juiste zorg te kunnen
bieden, zijn we een bijzondere samenwerking gestart met Delft Support (de
uitvoeringsorganisatie van de gemeente
Delft) en het Sociaal Kernteam Westland
(wijkteam van de gemeente Westland).
Sinds oktober werken twee professionals
vanuit het sociaal domein samen met onze
maatschappelijk werkers. Zij brengen de
problematiek van de patiënt in kaart en
zoeken samen naar oplossingen op maat.
Zo bepalen ze samen met de patiënt
welke zorg of ondersteuning hij of zij
22

nodig heeft en ze leggen het eerste
contact met een (zorg)aanbieder. Anja van
der Eijk, manager Bureau Transmurale
zorg in Reinier de Graaf: “Ik geloof dat
deze samenwerking de zorg voor onze
patiënten verbetert. Zo was er een
moeder uit Zuid-Afrika bij ons bevallen,
maar ze had geen verblijfsvergunning.

‘DOOR DEZE SAMENWERKING KUNNEN WE
ONZE HULP VEEL
EERDER AANBIEDEN’
Ze was alleen en had geen sociaal
netwerk om haar op te vangen. Ze moest
langer in het ziekenhuis blijven, omdat
ze nergens naartoe kon. In zo’n geval is
de expertise van onze nieuwe collega’s
uit de eerste lijn enorm waardevol. Zij
kennen alle sociale instanties en weten
de wegen te bewandelen om voor haar

een veilige plek te vinden buiten het
ziekenhuis.”

KRACHTEN BUNDELEN
DOOR PILOT
Ook de casuscoördinator van Delft
Support en de zorgregisseur van het
Sociaal Kernteam Westland zijn
enthousiast. Aline Beugelaar en Judith
Tieleman leggen uit: “Door deze samenwerking kunnen we onze hulp veel eerder
aanbieden. De patiënten die wij straks in
het ziekenhuis al kunnen ondersteunen,
zagen we voorheen pas op een veel
later moment. En voor complexe
sociaal-maatschappelijke hulpvragen
geldt dat je meer voor iemand kunt
betekenen in een vroeg stadium van de
problematiek.”
Judith vindt de samenwerking positief:
“Mijn collega Aline en ik zitten wekelijks
ook een aantal uur in het ziekenhuis en
dat werkt fijn. We richten ons vooral op

patiënten die op de verpleegafdeling liggen,
maar ook op poliklinische patiënten uit
het Moeder en Kindcentrum. Nadat
patiënten door de arts of transferverpleegkundige zijn aangemeld, plannen
wij een consult met hen in. Zo was er
laatst een moeder die meerdere malen
was opgenomen tijdens haar zwangerschap
en beviel van een te vroeg geboren
tweeling. Haar netwerk was inmiddels
uitgeput door alle zorg die ze nodig heeft,
dus ik moest even pionieren. Maar
uiteindelijk is het gelukt en ze waardeerde
de hulp die ik voor haar heb kunnen
regelen enorm.” Aline is ervan overtuigd
dat de kracht van de samenwerking is
dat je gebruik maakt van elkaars kennis:
“Ik merk nu al dat we de hulp voor
patiënten sneller voor elkaar kunnen
krijgen doordat we ze al spreken tijdens

hun opname in het ziekenhuis. De lijntjes
zijn korter en dat zorgt ervoor dat we eerder
de juiste instanties kunnen benaderen.”
De pilot, die in eerste instantie zes
maanden duurt, past binnen onze strategie
om patiënten samen met regionale zorgpartners de juiste zorg, op de juiste plaats
en op het juiste moment in hun leven te

bieden. Deze bijzondere pilot is mogelijk
door een samenwerkingsverband tussen
de gemeenten Delft en Westland, zorgverzekeraar DSW en ons ziekenhuis. De
samenwerking gaat uit van de overtuiging
dat netwerkzorg dé oplossing is om de
stijgende zorgvraag aan te kunnen, wat
alleen lukt door deze uitdaging samen aan
te gaan.

‘DE SAMENWERKING GAAT UIT VAN DE OVERTUIGING
DAT NETWERKZORG DÉ OPLOSSING IS OM DE
STIJGENDE ZORGVRAAG AAN TE KUNNEN, WAT
ALLEEN LUKT DOOR DEZE UITDAGING SAMEN AAN
TE GAAN’
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REINIER IN HET KORT
ONTLASTEN VAN HUISARTSEN IN ZOEKTOCHT NAAR
WIJKVERPLEGING
Een tijdje terug zijn we gestart met de pilot ‘Coördinatie Wijkverpleging’.
Hiermee willen we de huisartsen in onze regio ontlasten als ze zoeken
naar wijkverpleging voor hun patiënten. De pilot is onderdeel van het
Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg.
Als de huisarts één keer heeft geprobeerd
om wijkverpleging voor zijn of haar patiënt
te vinden, neemt ons Bureau Transmurale
Zorg het regelwerk over. Het bureau neemt
de aanvraag in behandeling, formuleert
een zorgvraag, eventueel met aanvullende
informatie vanuit de huisarts/familie.

Daarna verstuurt het bureau de aanvraag
naar de verpleging, verzorging en thuiszorg.
De uitkomst wordt teruggekoppeld
naar de huisarts. Door deze manier van
werken houden de huisartsen meer
kostbare tijd over om zorg te bieden aan
patiënten.

Met het inzetten van pilots proberen we
uit of een andere manier van werken helpt
om de stijgende zorgvraag op te vangen
en om ouderen zo lang en veilig mogelijk
thuis te laten wonen. Zodra uit een pilot
blijkt dat een andere aanpak werkt,
streven we ernaar om deze in de Westland,
Schieland en Delfland (WSD)-regio toe
te passen in de dagelijkse praktijk. Dat
geldt ook voor de pilot ‘Coördinatie
Wijkverpleging’.

TOEGANKELIJKE ZORG

We kijken hierbij naar uiteenlopende
zaken. Om te beginnen: gebouw,
inrichting en buitenomgeving. Is het
gebouw goed bereikbaar, met openbaar
vervoer, auto of fiets? En als je in een
rolstoel of scootmobiel zit, zijn er dan
geen drempels, zijn de lift en het toilet
ruim genoeg? Kun je bij de balie de
medewerker goed zien en verstaan?
Vervolgens de digitale omgeving. Kun je
op de website makkelijk vinden wat je
wilt weten, ook als je visueel beperkt

bent? En hoe zit het met het patiëntenportaal, waar je je medische gegevens kunt
inzien zoals uitslagen van bloedonderzoek
en afspraken. Kennen patiënten dit en is
het makkelijk te gebruiken?

Ria Havekes

De Cliëntenraad kijkt momenteel naar de
toegankelijkheid van Reinier de Graaf.
Als je zorg nodig hebt in het ziekenhuis of
iemand wilt bezoeken, loop je dan tegen
belemmeringen aan door bijvoorbeeld
een beperking of andere persoonlijke
kenmerken?

opname. Maar zijn die folders makkelijk
te vinden? En als je het Nederlands niet
goed beheerst, is hij dan wel te lezen?
Staan er bijvoorbeeld moeilijke woorden
in, zijn de zinnen erg lang en staan er wel
plaatjes in om de tekst beter te kunnen
begrijpen? En is de folder ook leesbaar
voor mensen die slechtziend zijn?
We zullen dit soort dingen aan patiënten
vragen en ook als een soort mystery
guest het ziekenhuis bezoeken om zelf te
kijken hoe het zit. En natuurlijk gaan we
hierover advies uitbrengen aan de directie.
Ria Havekes, lid Cliëntenraad

Ten slotte: op de website kun je informatiefolders vinden. Hierin kun je vooraf lezen
wat je te wachten staat bij onderzoek of

Heeft u tips, adviezen, vragen of
opmerkingen in het algemeen of ter
verbetering? Deze kunt u sturen naar
clientenraad@rdgg.nl

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
DECEMBER 2021
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TROTS OP MIJN BAAN
Regieverpleegkundige Natasja Hopstaken:

“Geef mij wat uitdaging,
dan ben ik op mijn best”

‘HET MOOIE AAN DIT
ZIEKENHUIS IS DAT
JE HIER ECHT DE
KANS KRIJGT OM JE
TE ONTWIKKELEN’
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Onlangs vierde regieverpleegkundige Natasja Hopstaken haar 12,5 jarig
jubileum in ons ziekenhuis. Ze komt niet uit deze regio, maar voelde
zich onmiddellijk op haar gemak in Delft. “Ooit ben ik begonnen als
ziekenhuisverzorgende in Zutphen. Al snel wilde ik meer. Ik ben toen bij
Defensie gaan werken om daar de verpleegkundigenopleiding te volgen.
Heel leerzaam, want bij oefeningen en uitzendingen doe je als militair
verpleegkundige veel zelf: van bloedprikken tot aan laboratoriumonderzoek
en apotheekbeheer. Na acht jaar als militair te hebben gewerkt, verhuisde
ik naar de Randstad en solliciteerde als verpleegkundige in Reinier de
Graaf.”

Voor Natasja voelde het direct goed. “Iedereen is vriendelijk en
groet elkaar. De sfeer is gemoedelijk, een beetje dorps zelfs. Ik
begon hier op de afdeling Interne Geneeskunde en Maag-, Darmen Leverziekten, ofwel MDL. Ik merkte al snel dat MDL echt mijn
afdeling is. Op onze afdeling is geen dag hetzelfde. Er liggen
patiënten met verschillende buikklachten, waarvan de oorzaak
vaak nog onbekend is. Dat onbekende en afwisselende spreekt
mij aan.”
Al snel ontdekten haar collega’s dat Natasja veel in haar mars
heeft. Ze werd seniorverpleegkundige en kreeg er coördinerende
taken bij. Kort daarna kreeg ze de kans om de opleiding tot
hbo-verpleegkundige te volgen. “Die kans heb ik gegrepen, ook
al was het best pittig. Maar achteraf ben ik blij dat ik het gedaan
heb. Je leert verder kijken en anders denken. Inmiddels ben ik
alweer een jaar of twee regieverpleegkundige en ik doe nu vooral
coördinerende werkzaamheden op de afdeling. Tijdens de
coronagolven heb ik veel geleerd. Ik ben anderhalf jaar tijdelijk
hoofd geweest van de COVID-verpleegafdeling. Dat was een hele
bijzondere ervaring.”

“Ik zag mensen enorm groeien in korte tijd. Zo had niet iedereen
evenveel ervaring met het overlijden van patiënten. Als er dan in
een week tijd zeven mensen op de afdeling overlijden, moet je
wel aandacht hebben voor je medewerkers en hoe zij hier mee
omgaan. Gelukkig was er voldoende openheid om ook deze nare
dingen onderling te bespreken. Dat is belangrijk. Ook moest ik als
hoofd continu inspelen op van alles, zoals het regelen van extra
bedden toen er op het hoogtepunt van de tweede golf 24 patiënten
op de afdeling lagen. We zijn supertrots op hoe we het uiteindelijk
hebben gered samen.”

FLINK SCHAKELEN
Er was één moment dat Natasja het zwaar had. “Er lag lange tijd
een ernstig zieke vrouw bij ons op de afdeling. Haar oudste
dochter zorgde voor haar jongste dochter, want meerdere familieleden waren ziek, en haar man lag met COVID in een ander
ziekenhuis. Toen hoorden we dat haar man was gestorven. Omdat
ze al zoveel had meegemaakt, hebben we even gewacht om haar
dit verdrietige nieuws te vertellen. Het was zo zwaar om haar dit
nieuws te brengen. Gelukkig bleek ze heel sterk en heeft ze het
gered.”

NIEUWE AFDELING MANAGEN
Aanvankelijk was het niet echt haar plan om hoofd van de COVIDafdeling te worden. Toen bleek dat er echt één persoon volledig
vrijgespeeld moest worden om die afdeling te leiden. Natasja
greep haar kans: “Ik heb zoveel geleerd in die anderhalf jaar. Het
was mooi om te zien hoe verpleegkundigen van allerlei afdelingen
vrijwillig kwamen werken op de COVID-verpleegafdeling. Iedereen
bracht zijn of haar eigen kwaliteiten en vaardigheden mee en was
geduldig met elkaar bij het aanleren van nieuwe handelingen.”

Natasja moest wel even schakelen toen de tijdelijke COVID-afdeling
kon worden opgeheven. Inmiddels werkt ze weer aan allerlei
projecten op haar eigen afdeling. “Dat is het mooie aan dit
ziekenhuis. Je krijgt hier echt de kans om je te ontwikkelen. Steeds
weer word ik gevraagd voor nieuwe projecten en krijg ik kansen.
Dat is belangrijk voor me. Met steeds weer nieuwe uitdagingen
ben ik op mijn best.”

DECEMBER 2021
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RECEPT EN KRUISWOORDPUZZEL
Directiesecretaresse Sanne de Raadt
deelt graag dit gezonde recept voor
bosbessentaart. Makkelijk, lekker en
gezond. Ook te maken in kleinere
porties als bosbessenkoek!
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BOSBESSENTAART
INGREDIËNTEN
n
n
n
n

150 gram havermeel
50 gram amandelmeel
2 eieren
8 gram bakpoeder

n
n
n
n
n

beetje zout
2 rijpe bananen
4 eetlepels kwark
1 handje rozijnen
2 handjes bosbessen

BEREIDINGSWIJZE
1 Verwarm de oven op 180 graden.
2 Doe alle ingrediënten, behalve de bosbessen in een kom en

maak er met een staafmixer een glad mengsel van.
3 Maak een vel bakpapier nat en doe deze in een ronde bakvorm
(20 cm.). Giet het beslag erin en top af met de blauwe bessen.
4 Doe de bakvorm in de oven voor 30 tot 35 minuten. De taart
blijft een beetje nat van binnen, maar juist daardoor is deze
heel smeuïg!

Sanne:
“Deze taart is echt een favoriet van mij. Hij is heel makkelijk
te maken, alles in een kom en mixen maar. Erg voedzaam en
lekker! Ik bewaar de taart meestal in de vriezer, zodat ik een
stukje kan pakken als ik minder tijd heb. Zo kom ik minder
snel in de verleiding om iets ongezonds te pakken.”

HORIZONTAAL:
1 riv. in Duitsland 5 soldatenvoedsel 9 Afrikaanse hoofdstad
11 hoofdhuid 13 uitroep 15 trots 17 land in Azië
18 aankomend 19 armoedige woning 21 anno domini
22 kilowatt 23 pl. in Italië 25 boom 27 waakzaam
29 schoeisel 31 van een 32 naschrift 33 vieze geur 36 rangtelwoord 38 assistent-econoom (afk.) 39 duivel 41 United
States 42 rubidium 44 bovenste dakrand 45 heilige
46 voederbak 48 speelgoed 50 pl. in Zwitserland 52 versterker
53 make-up 54 gegevens 55 tijding
VERTICAAL:
2 guit 3 mestvocht 4 rust in vrede (Eng. afk.) 5 zeehond
6 wachthuisje 7 driekroon 8 boom 10 elektrisch geladen
deeltje 12 zwemslag 14 lengtemaat 16 sportterm 19 lidwoord
20 slaapje 22 betaalplaats 23 limiet 24 Europees gebergte
26 wapen 28 bijbelse figuur 30 pl. in Noord-Brabant 34 kleur
35 vaas 36 baal 37 hazenslaapje 40 hoogste punt 43 land in
Azië 45 echopeiling 46 voertuig 47 voordeel 48 Europees
gebergte 49 bid (Latijn) 51 Amerika 52 mak
Vul hier uw oplossing in:
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GOED OM TE WETEN
Gastvrijheid staat hoog in het vaandel bij ons ziekenhuis. Wij doen er alles
aan om een verblijf of bezoek van patiënten, familieleden en andere
bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken en bieden daarom onder meer
de volgende voorzieningen aan.

PARKEREN
Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft beschikt over een parkeergarage met plekken voor mindervaliden en plaatsen met een oplaadpunt voor elektrische auto’s. De garage staat vlakbij de ingang van de spoedpost en de hoofdingang, om patiënten en bezoekers zo
snel mogelijk toegang tot het ziekenhuis te bieden. In de parkeergarage zijn rolstoelen en een lift te vinden.
Kijk voor de actuele parkeertarieven op onze website: www.reinierdegraaf.nl

BEGELEIDING DOOR GASTVROUWEN EN GASTHEREN
Onze gastvrouwen en gastheren in het Gasthuis staan klaar om patiënten en bezoekers te verwelkomen. Zij helpen met het aanmelden
bij een registratiezuil, het vinden van de juiste afdeling of iets anders. Ook kunnen de gastvrouwen en gastheren patiënten begeleiden
die alleen komen. Deze begeleiding kan voorafgaand aan of bij aankomst in het ziekenhuis in Delft worden gereserveerd.
Neem hiervoor contact op via 015 - 260 5900 of stuur een e-mail naar receptiedelft@rdgg.nl

Wilt u weten wat onze (veiligheids)maatregelen zijn rondom COVID? Neem dan een kijkje op: rdgg.nl/covid
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PATIËNTENPAS
Patiënten gebruiken voor een afspraak bij
een polikliniek een patiëntenpas. Dit is een
persoonlijk pasje met een pasfoto, dat
gemakkelijk in de portemonnee past. Bij
één van de twee registratiezuilen in de
centrale hal van het Reinier in Delft en het
Diaconessenhuis in Voorburg kan een
patiëntenpas worden gemaakt. Neem voor
het maken van een patiëntenpas een
legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort
of rijbewijs) mee. Met de patiëntenpas kan
de patiënt zich melden bij de aanmeldzuil
van de betreffende polikliniek, waardoor
het niet meer nodig is om in de rij voor
de balie te staan. De pas biedt bij de
aanmeldzuil direct inzicht in de afspraken
van die dag en geeft aan wanneer de
gegevens geactualiseerd moeten worden.

ESPRESSOBAR, WINKEL EN BRASSERIE
Zin in een kopje koffie of thee of iets te eten? In de centrale hal van het Gasthuis in Delft bevinden zich een espressobar, een winkel en
een brasserie met wisselende menukaart en bediening aan tafel. De espressobar en winkel zijn op werkdagen van 7.30 tot 20.00 uur
open en in het weekend van 10.00 tot 20.00 uur. De brasserie is op werkdagen van 10.00 tot 20.00 uur open en in het weekend van
12.00 tot 20.00 uur. Afhankelijk van de maatregelen rondom COVID kunnen de openingstijden afwijken. Kijk voor de actuele
openingstijden op www.reinierdegraaf.nl/voorzieningen

PATIËNTENPORTAAL MIJN REINIER DE GRAAF
Patiënten hebben graag de regie over hun gezondheid. Het patiëntenportaal Mijn Reinier de
Graaf maakt dat mogelijk. Patiënten krijgen hiermee inzicht in hun medische gegevens. In
Mijn Reinier de Graaf hebben patiënten altijd en overal online toegang tot een belangrijk
deel van hun medisch dossier van Reinier de Graaf. In het patiëntenportaal is het onder
andere mogelijk uitslagen van onderzoeken en afspraken te bekijken, vragenlijsten in te
vullen, belangrijke folders te lezen en persoonsgegevens te wijzigen. Bovendien kan er bij
een aantal afdelingen digitaal een vraag worden gesteld aan een arts. Het patiëntenportaal
is goed beveiligd. Alleen patiënten zelf kunnen erop. Om toegang te krijgen zijn een
computer of tablet met internetverbinding, een DigiD met sms-controle en een mobiele
telefoon voor ontvangst van de sms-code nodig.
Meer informatie over het patiëntenportaal en veelgestelde vragen staan op
www.reinierdegraaf.nl/mijn-reinier-de-graaf
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