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Voorwoord

Beste lezer,

Langzaam maar zeker krabbelen we als ziekenhuis weer op
na de coronacrisis. Natuurlijk zijn onze medewerkers moe
na hun ongelooflijke krachtinspanning van de afgelopen
twee jaar. En uiteraard is er veel zorg uitgesteld die we de
komende maanden in moeten halen. Maar we hebben
inmiddels wat meer ruimte gekregen om op adem te komen,
ons als ziekenhuis te herpakken en om plannen te maken
voor de toekomst.
Zo heeft Reinier de Graaf sinds kort een nieuwe slogan,
namelijk: ‘Reinier de Graaf. Je ziekenhuis voor het leven’.
Met deze slogan willen we onderstrepen dat wij een
ziekenhuis zijn dat bijzondere aandacht heeft voor de
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. Meer over onze slogan, de bijbehorende film en
indrukwekkende verhalen van onze patiënten en medewerkers
kunt u lezen op rdgg.nl/jeziekenhuisvoorhetleven
In ons Fertiliteitscentrum houden we ons bezig met het prille
begin van een mensenleven. Hier helpen we vrouwen die
niet op een natuurlijke wijze zwanger kunnen worden.
Het Fertiliteitscentrum heeft onlangs een nieuwe plek gekregen
in ons gloednieuwe Behandelcentrum Voorburg. Over zowel
het Behandelcentrum Voorburg als het Fertiliteitscentrum
kunt u meer lezen op pagina’s 6 tot en met 11.
Onder andere onze diëtisten zijn betrokken bij de zorg
verderop in een mensenleven, namelijk de zorg aan onze
oudere patiënten. Het komt nogal eens voor dat ouderen
ondervoed zijn, omdat ze niet goed meer voor zichzelf kunnen
zorgen. En dat terwijl de juiste voeding heel belangrijk is,
met name tijdens een opname in het ziekenhuis. Onze
diëtisten bieden dan de helpende hand, waarover u meer
leest op pagina’s 20 en 21.
Bij dit alles is het belangrijk dat we deze zorg niet alleen nu,
maar ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk en
betaalbaar houden. Daarom zijn we continu bezig om te kijken
hoe we bepaalde zorg verplaatsen, voorkomen of vervangen.
Over deze initiatieven leest u meer op pagina’s 18 en 19.
Ondanks onzekere tijden willen wij als ziekenhuis een
houvast bieden in het leven, je ziekenhuis zijn voor het
leven. Met oprechte aandacht voor wat onze medewerkers
en onze patiënten nodig hebben, van jong tot oud.

Carina Hilders,
directeur Reinier de Graaf ziekenhuis
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Aan het woord

Nieuw Behandelcentrum Voorburg:

goede basiszorg in een hypermodern
gebouw

Op 1 februari openden
we ons nieuwe behandelcentrum aan de
Fonteynenburghlaan in
Voorburg. Hier kunnen
patiënten terecht voor
onderzoek en diagnostiek
op diverse poliklinieken,
maar ook voor bloedafname, radiologie en
het Fertiliteitscentrum.
Zo kunnen we patiënten
laagdrempelige zorg
dicht bij huis bieden.

Miriam Plooy, hoofd buitenpoliklinieken
Reinier de Graaf, is trots op het nieuwe
behandelcentrum: “Het is een mooi en
modern centrum, waar we vooral basiszorg verlenen aan onze patiënten. Door
de indeling en beperkte grootte van het
gebouw, merk je ook dat er meer
verbinding is tussen de verschillende
zorgverleners die er werken. De lijnen
zijn kort. Op de begane grond worden
de patiënten gastvrij ontvangen bij de
receptie. Verder zitten daar het Fertiliteitscentrum, de bloedafname en radiologie.
Op de eerste etage ontvangen we de
poliklinische patiënten bij de ruime balie,
waar meerdere doktersassistenten zitten.
Onze doktersassistenten kunnen meerdere
specialismen in ons centrum ondersteunen,
ze zijn hiervoor geschoold. Dat is prettig
voor onze patiënten, maar maakt ook het
werk van de doktersassistenten veelzijdig
en afwisselend.”

“ BIJZONDER IS DAT WE IN
HET BEHANDELCENTRUM OOK
SPECIFIEKE ZORG LEVEREN
ZOALS LASERBEHANDELINGEN
BIJ PATIËNTEN MET VAATPROBLEMEN”

Doktersassistent Jolanda van Vuuren
werkt al jarenlang in het Reinier de Graaf
ziekenhuis en is sinds kort werkzaam in
het nieuwe behandelcentrum: “Het bevalt
me hier goed. Ik vind het leuk om samen
te werken met artsen van verschillende
6

specialismen en alle patiënten te kunnen
helpen. Het ene moment ben je een
kind aan het wegen en meten voor de
kinderarts en even later maak je een
hartfilmpje bij een oudere patiënt. Alles
is nieuw dus dat is wennen, maar ik
merk dat er een fijne sfeer is. Het
gebouw is licht en open, waardoor het
overzichtelijk is voor de patiënten.
Doordat het gebouw niet zo groot is,
merk ik dat er een persoonlijke
benadering is. Dat is prettig en geruststellend voor onze patiënten.”

SPECIFIEKE ZORG IN VOORBURG
Miriam: “Bijzonder is dat we in het
behandelcentrum ook specifieke zorg
leveren, zoals laserbehandelingen bij
patiënten met vaatproblemen.
Patiënten kunnen in Voorburg terecht
voor het laseren van onder meer
spataderen. Dit soort laserbehandelingen
vinden vanuit Reinier de Graaf alleen
plaats in Voorburg. Een ander voorbeeld
van specifieke zorg in Voorburg is
het Slaapcentrum. Dit is een multidisciplinaire polikliniek, waar elke week
op maandag verschillende zorgverleners,
zoals KNO-artsen, neurologen, longartsen
en gespecialiseerd verpleegkundigen,
bij elkaar zitten om patiënten met
onder meer slaapapneu goede zorg te
verlenen.” In het Behandelcentrum
Voorburg bevindt zich ook het Fertiliteitscentrum, daarover kunt u meer lezen op
pagina’s 10 en 11.

>> lees verder op pagina 9

Hoofd buitenpoliklinieken Miriam Plooy
en doktersassistent Jolanda van Vuuren in
het nieuwe behandelcentrum
MAART 2022
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Aan het woord

>> vervolg van pagina 6

BIJZONDERE LOCATIE
Het behandelcentrum staat op een
bijzondere plek. Het is gebouwd op de
fundamenten van de oude zusterflat
van het voormalige Diaconessenhuis
Voorburg, waarvan de grond nog
overblijfselen van het Romeinse Forum
Hadriani bevat. Dit is ook de reden
dat het gebouw een stukje boven de

grond zweeft. Het geeft het gebouw een
aparte en moderne uitstraling. Het is ook
een heel duurzaam gebouw. Het is een
‘full-electric’ gebouw, dat zeer energiezuinig is door de aanwezigheid van
zonnepanelen en zes elektrische luchtwarmtepompen. Ook is het als ‘smart
building’ voorzien van sensoren, waardoor
de verlichting en de temperatuur
gemakkelijk zijn in te stellen via tablets.
Bovendien is het parkeerterrein dicht bij
de entree van het centrum.

“ HET GEBOUW IS LICHT EN
OPEN, WAARDOOR HET
OVERZICHTELIJK IS VOOR DE
PATIËNTEN”

WELKE ZORG BIEDEN WIJ
IN BEHANDELCENTRUM
VOORBURG?
=
=
=

INNOVATIEVE ZORG
In het nieuwe behandelcentrum is Reinier de Graaf gestart met een innovatief
zorgconcept, waarin we samen met Erasmus MC vooroplopen. Als ziekenhuis
zetten we alles op alles om onze patiënten de juiste zorg, op het juiste moment
en de juiste plek aan te bieden. Dat laatste doen we door laagdrempelige,
toegankelijke zorg op onze buitenlocaties te bieden. Voor de meer complexe
zorg en operatieve ingrepen kunnen mensen terecht op onze hoofdlocatie in
Delft. Het juiste moment van zorg bieden wordt steeds belangrijker. Dit komt
terug in de ‘levensloopgeneeskunde’, waarbij het erom gaat dat gebeurtenissen in de levensloop een voorspeller kunnen zijn van zorg op een later
moment in het leven. Zo kan een probleem tijdens de zwangerschap het risico
op gezondheidsproblemen op oudere leeftijd voor het kind vergroten. Maar
ook preventie is belangrijk. Zo willen we patiënten goed monitoren en ze goed
informeren over het belang van een gezonde leefstijl. Miriam: “Onze internist
gaat dit in praktijk brengen door bijvoorbeeld groepen patiënten uit te nodigen
in ons behandelcentrum en met ze in gesprek te gaan over het belang van een
gezonde leefstijl.”

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=

Cardiologie
Dermatologie
Fertiliteitscentrum
Geriatrie
Gynaecologie
Interne Geneeskunde
Kindergeneeskunde
KNO
Logopedie
Longgeneeskunde
Maag-, Darm- en Leverziekten
Medische Psychologie
Neurologie
Radiologie, diverse röntgenonderzoeken
Reumatologie
Revalidatie
Slaapcentrum
Urologie
Vaatchirurgie
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Innovatie

Een nieuw gebouw én een nieuwe
aanpak in Fertiliteitscentrum Voorburg

Al sinds 1989 zit ons Fertiliteitscentrum op locatie Voorburg;
sinds kort in het spiksplinternieuwe Behandelcentrum
Voorburg. Een kleinschalig centrum met persoonlijke
aandacht, vaste behandelaars én alle vruchtbaarheidsbehandelingen onder één dak. Gynaecoloog Evert van
Santbrink staat aan het hoofd van dit centrum: “Jaarlijks
helpen we 1000 tot 1500 nieuwe stellen met een kinderwens.
Daarbovenop komen nog de patiënten die eerder onder
behandeling waren en opnieuw komen voor een volgend
kind.” Evert is trots op de nieuwe locatie van het Fertiliteitscentrum in het Behandelcentrum Voorburg, waar het
sinds 1 februari 2022 is gevestigd.
Evert: “Tot voor kort zaten we in een oud
gebouw, waar de loopafstanden tussen
de behandelkamers, de sperma-afgifte
en het IVF-laboratorium vrij groot waren.
Op onze nieuwe locatie is alles zo efficiënt
mogelijk ingericht. Het laboratorium
zit naast de behandelkamers. Via een
doorgeefluik zijn de eicellen die we
bij vrouwen afnemen voor een IVFbehandeling (zie kader) direct op het lab,
waar we ze onder optimale omstandigheden verder kunnen laten ontwikkelen.
We zijn ook erg blij met de meest
moderne EmbryoScope die we op de
nieuwe locatie hebben. In dit innovatieve
apparaat laten we het grootste deel van
de embryo’s ontwikkelen die ontstaan na
een IVF- of ICSI-behandeling. Dit gebeurt
onder de meest gunstige omstandigheden wat betreft temperatuur en
luchtkwaliteit. Iedere 10 minuten legt het
apparaat automatisch de ontwikkeling
van de embryo’s vast en zo ontstaat een
zogenoemde timelapse-film van de
ontwikkeling van ieder embryo. Hierdoor
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is het dus niet meer nodig om het
embryo voor tussentijdse beoordeling
uit deze ideale omgeving te halen. Onze
embryologen en laboranten krijgen zo
niet alleen een overzichtelijker beeld van
de ontwikkeling, maar ook een analyse
die kan helpen bij de selectie van het
beste embryo om terug te plaatsen in
de baarmoeder.”
Patiënt Lisanne Reparon is sinds
september 2020 onder behandeling bij
het Fertiliteitscentrum: “Voor mij is deze
locatie bijzonder, omdat ik zelf geboren
ben in het oude Diaconessenhuis
Voorburg. In dit oude gebouw kreeg
ik mijn eerste onderzoeken en
behandelingen. Je komt dan met
knikkende knieën binnen. Gelukkig is de
benadering heel prettig en persoonlijk.
Je krijgt goede uitleg en ik mag altijd
bellen als ik vragen heb. Ook als het tegen
zit en ik verdrietig ben, mag dat er zijn.
Iedereen die ik hier tref, is begripvol
en lief voor me. Ik ben erg blij met het

nieuwe gebouw. Er is wat meer privacy
en overal zijn knusse hoekjes waar je
kunt wachten. Maar al vanaf het begin vind
ik het allerbelangrijkste hier dat je geen
nummer bent. Als ik hier kom, word ik
gelijk welkom geheten en de verpleegkundigen kennen zelfs mijn voornaam.”
Ook hoofd van het IVF-laboratorium en
klinisch embryoloog Ellen Rijnders is blij
met het moderne, toekomstbestendige
lab. Ellen heeft het IVF-laboratorium in
1989 mede opgezet en heeft alle
ontwikkelingen mogen meemaken. “Het
mooiste is dat het laboratoriumproces
continu vloeiend kan verlopen door de
nieuwe inrichting. Analisten hoeven niet
meer op elkaar te wachten bij bepaalde
werkzaamheden. Ook is er een fantastisch
‘clean room’-systeem, waarbij de luchtkwaliteit altijd goed geregeld is. Ik denk
dat we nu het mooiste IVF-laboratorium
van Nederland hebben. Bovendien is er
ruimte voor uitbreiding in de toekomst.”
Ellen is ook tevreden over de mooie
ontvangstruimte. “In het nieuwe gebouw
zit een mooie receptie, die net als ons
centrum zeven dagen per week bemand
is. We zijn namelijk altijd open, ook in het
weekend en tijdens de feestdagen.”

LEEFSTIJL
Niet alleen het gebouw is nieuw, maar
ook de aanpak in het Fertiliteitscentrum
gaat veranderen. Evert vertelt: “Binnen
Reinier de Graaf werken we steeds meer
volgens de levensloopgeneeskunde.
Als ziekenhuis willen we er zijn voor
de patiënt op de momenten in zijn of
haar leven dat dit nodig is en hier onze
zorg op afstemmen. We monitoren de
patiënten nauwkeurig en zorgen hierbij

ook steeds meer voor preventie. Voor
onze patiëntengroep betekent dit dat
we nog meer kijken naar de leefstijl.
Door bijvoorbeeld gezonder te eten,
een gezonder gewicht, niet te roken en
zo min mogelijk alcohol te drinken is
de kans om zwanger te raken groter.
Dit betekent dat als stellen extra
leefstijlbegeleiding krijgen, zij nog
gezonder worden en in sommige
gevallen minder snel een vruchtbaarheidsbehandeling nodig hebben. Maar
ook als er wel een behandeling nodig
is, hebben ze dan meer kans van slagen.
Betere afstemming met bijvoorbeeld
huisartsen, verloskundigen en
diëtisten kan hier ook enorm bij
helpen. Ter ondersteuning van onze
leefstijlvoorlichting aan patiënten
willen we ook starten met een eHealth
module die patiënten online kunnen
raadplegen en die hen helpt om hun
doelen te bereiken. De resultaten
hiervan kunnen we weer gebruiken
om patiënten verder te adviseren
en onze begeleiding te verbeteren.
In dit project werken we samen
met de afdeling Gynaecologie en
Verloskunde van het Erasmus MC. ”

WAT IS IVF EN ICSI?
In-vitrofertilisatie (IVF) is een
vruchtbaarheidsbehandeling
waarbij de bevruchting buiten het
lichaam ontstaat en het embryo
daarna wordt teruggeplaatst.
Bij IVF brengen we eicellen
samen met de meest actieve
zaadcellen. ICSI (Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie)
is het direct injecteren van één
goed bewegende zaadcel in
de eicel.

Gynaecoloog en hoofd Fertiliteitscentrum
Evert van Santbrink (l) en klinisch embryoloog
IVF-laboratorium Ellen Rijnders
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Werken bij Reinier

Meekijken met een oncologieen SEH-verpleegkundige
In het Reinier de Graaf ziekenhuis werken bijna 800 verpleegkundigen. We nemen een kijkje
op twee afdelingen. Loes Maree werkt als oncologieverpleegkundige op de dagbehandeling
en de verpleegafdeling Hematologie en Oncologie. Mark Frerichs is (regie)verpleegkundige
op de Spoedeisende Hulp (SEH). Beiden hebben zij een verantwoordelijke en afwisselende
functie. Hoe ziet een werkdag er voor hen uit? Loes en Mark vertellen erover in dit artikel.

“ HET IS MOOI DAT JE IETS VOOR PATIËNTEN KAN BETEKENEN
IN DE VERSCHILLENDE FASES VAN HUN ZIEKTEPROCES”

ONCOLOGIEVERPLEEGKUNDIGE LOES MAREE
“Als oncologieverpleegkundige begeleid
ik patiënten met kanker in verschillende
fases van hun ziekteproces. Ik werk
afwisselend op de dagbehandeling en
de verpleegafdeling Hematologie en
Oncologie. Op de dagbehandeling komen
patiënten bijvoorbeeld voor chemokuren,
een bloedtransfusie of een ander infuus.
Mijn taak is dan om de chemokuur aan
te sluiten, patiënten hun infuus te geven
en te controleren of alles goed gaat.
Daarnaast geef ik voorlichting tijdens
de eerste chemokuren en bied ik een
luisterend oor aan de patiënt en zijn of
haar familie.”
“Op de verpleegafdeling liggen vooral
patiënten met complicaties door hun
chemokuur of mensen die daar een
aantal dagen achter elkaar een chemokuur krijgen. Ik houd mij daar onder
andere bezig met verpleegtechnische
handelingen, zoals grote infuuslijnen en
een Port-A-Cath. Dat laatste is een klein
kastje onder de huid dat aangeprikt wordt
met een speciale naald zodat we
vervolgens via een infuus medicatie
kunnen toedienen. Verder maak ik op de
afdeling vooral gebruik van mijn klinische
blik om een patiënt goed in de gaten
te houden en te beoordelen wat iemand
nodig heeft. Dat is belangrijk, want
12

oncologie- en hematologiepatiënten
kunnen plotseling snel achteruit gaan.”

OPLEIDING
Om oncologieverpleegkundige te worden,
studeerde Loes eerst hbo-verpleegkunde
en volgde daarna de opleiding tot
oncologie-verpleegkundige. “De lessen
volgde ik aan de Erasmus MC Academie
en ik werkte in Reinier de Graaf. Tijdens
de opleiding krijg je heel veel informatie
en hoe langer ik op de afdeling werk, hoe
meer ik terugzie in de praktijk. Omdat
oncologie zo breed is, kom ik nog steeds
nieuwe dingen tegen. Maar ik kan altijd
terugvallen op collega’s of artsen om
ervaringen te delen, moeilijke situaties te
bespreken en voor vragen. Je kunt overal
terecht. Zelf begeleid ik nu ook stagiaires,
zo mooi om die kans te krijgen.”

BAND OPBOUWEN
“Omdat patiënten vaak terugkomen op de
afdeling, bouw je echt een band op met
hen.” Loes legt uit: “Ik ben altijd benieuwd
hoe het met iemand gaat en hoe het
thuis ging na de kuur. Het is mooi dat je
iets voor een patiënt kan betekenen in de
verschillende fases van hun ziekteproces.
Mensen zeggen vaak dat het veilig voelt
om hier te zijn. Het is heel fijn om daar
met je team iets aan bij te dragen. Dat is

wat het werk leuk maakt. Natuurlijk zijn
er ook mindere momenten die je bijblijven,
zoals het overlijden van iemand.
Gelukkig hebben we dan een team
waarin we goed voor elkaar zorgen.”
“Verder vind ik het fijn dat er afwisseling
is tussen acute en psychosociale zorg.
Een acute situatie kan zijn dat iemand
een heftige reactie krijgt op een chemokuur. Je moet dan snel handelen om
de patiënt er weer bovenop te krijgen.
De psychosociale zorg betekent dat we
aandacht hebben voor de gevoelens van
patiënten. Soms helpt een luisterend
oor al, maar ik kan ook iemand van de
geestelijke verzorging of een palliatief
team laten komen. Je kunt dan echt veel
voor iemand betekenen.”

“ HET LEUKSTE AAN
DIT WERK VIND IK
DE VEELZIJDIGHEID
VAN DE PATIËNTEN EN
DE ZELFSTANDIGHEID
DIE HET WERK VAN
JE VRAAGT”

SEH-VERPLEEGKUNDIGE MARK FRERICHS
Met zijn diploma hbo-verpleegkunde op
zak bleef Mark werken op de afdeling
Longziekten in Reinier de Graaf, waar hij
ook zijn stage liep. Na een jaar begonnen
zijn handen te jeuken om een overstap te
maken naar de acute geneeskunde. “De
overstap naar de Spoedeisende Hulp was
daarom uitstekend. In 2018 begon ik met
de opleiding tot SEH-verpleegkundige,
die anderhalf jaar duurde. Dat was pittig.
Maar omdat ik het werk zo leuk vind, gaf
het me veel energie.”

VEELZIJDIGE TAKEN
Inmiddels werkt Mark alweer meer dan
vier jaar op de afdeling. “Als SEHverpleegkundige ben ik vaak de eerste
die een patiënt ziet als hij of zij met de
ambulance binnenkomt. Je bepaalt eerst
wat iemand nodig heeft. Dit vraagt veel
zelfstandigheid. Je kijkt direct of je al
iets kunt doen, zoals een infuus prikken,
infuusvloeistof toedienen of pijnstilling
geven. Daarna ga je aan de slag en
beslis je hoe je wilt bepalen wat een
patiënt heeft. Is er bijvoorbeeld een

röntgenfoto nodig of een CT-scan?
Dit geef je dan door aan de röntgenlaborant. Verder heb je als SEH-verpleegkundige allerlei taken, zoals gipsen,
hartfilmpjes maken en bloed afnemen,
maar ook informatie geven over een
katheter of een patiënt en de familie
ondersteunen.”
Op andere momenten werkt Mark als
triagist. “Dat betekent dat je kijkt naar de
klachten van een patiënt, zodat iemand
op het juiste moment, de juiste zorg
kan krijgen. Ik zit dan in een soort eigen
praktijk en mensen komen bij mij in de
kamer. Daar doe ik de eerste diagnostiek
en daarna gaan patiënten terug naar
de wachtkamer tot zij door een collega
of door mij behandeld worden.”
Nadat Mark zijn diploma behaald had,
ging hij zich ook steeds meer verdiepen
in de coördinerende rol op de spoedeisende hulp. “De rol als floormanager,
zoals dat heet, vind ik superleuk. Ik houd
dan in de gaten of de patiënten-

registratie goed gaat en of er genoeg
plek beschikbaar is voor eventuele
nieuwe patiënten. Je hebt dan veel
contact met de SEH-verpleegkundigen en
artsen van alle specialisaties.”

ZELFSTANDIGHEID
“De SEH is een veelzijdige, fascinerende
én avontuurlijke afdeling. Je maakt
situaties mee waarbij je heel erg met
elkaar moet lachen, maar ook situaties
die impact op je hebben en waar je juist
weer veel van leert. De uitdagingen en
de groei die je doormaakt, samen met
leuke collega’s, maken het werk heel
interessant. Het leukste aan dit werk vind
ik de veelzijdigheid van de patiënten en
de zelfstandigheid die het werk van je
vraagt. Je mag veel zelf beslissen en je
bent steeds bezig met prioriteiten stellen.
Het geeft veel voldoening om een patiënt
te helpen of beter te maken. Ook vind ik
het prettig dat ik vanuit Reinier de Graaf
de kans krijg om meer kennis op te
doen tijdens diverse cursussen. Dat geeft
zekerheid in mijn werk.”
MAART 2022
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Patiënt vertelt

Dialysepatiënt mevrouw Riedijk:

“ Het dialyseren is vermoeiend, maar ik
heb het zo getroffen met dit ziekenhuis!”

De 86-jarige mevrouw Riedijk is al tientallen jaren patiënt bij het
Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Elke week brengt zij twee
dagdelen door op onze dialyseafdeling, waar zij als nierpatiënt
haar dialysebehandelingen krijgt.
“Ik heb veel geluk gehad met dit fijne
ziekenhuis. Toen ik 50 was, is bij mij de
huidziekte Lupus Erythematodes (LE)
vastgesteld. Dit is een ziekte waarbij de
huid, maar soms ook organen, aangetast
worden. In mijn geval waarschijnlijk mijn
nieren. Nu ik ouder ben, heb ik minder
last van mijn huid, maar ik slik nog altijd
medicatie. Hiervoor ben ik al lange
tijd onder behandeling bij de afdeling
Dermatologie in Delft.”
“Helaas heeft deze ziekte ook impact
op mijn lijf. Door de medicatie kreeg ik
maag- en darmproblemen, waarvoor
ik bij de internist in Reinier de Graaf
behandeld werd. Jaren geleden zag hij
al dat mijn nieren minder werden, maar
zeven jaar geleden werd ik echt nierpatiënt. Dat gebeurde na een ongeluk.
Omdat ik al jaren bloedverdunners slikte,
wandelde ik naar de trombosedienst
vlakbij mijn appartement. Onderweg
raakte ik in gesprek met twee buurvrouwen, waardoor ik werd afgeleid en
tegen een paaltje opliep. Het was foute
boel en de ambulance bracht me naar
Delft. Eenmaal in het ziekenhuis bleek
dat ik een gebroken heup en hand had.
Na mijn heupoperatie moest ik nog zes
weken naar het revalidatiecentrum.
Daar werd ik ziek en viel ik enorm af.
Eenmaal thuis ging het nog niet goed,
dus ik werd opnieuw opgenomen in
het ziekenhuis. Ik ben daar zo goed
16

verzorgd. Maar helaas bleek al snel dat
mijn nieren erg achteruit waren gegaan
en ik moest gaan dialyseren om zo
de afvalstoffen uit mijn bloed weg te
spoelen.”
“Opnieuw moest ik onder het mes om
een shunt, dat is verbinding met een
slagader, voor de dialyse aan te leggen.
Ik lag een tijdje in het ziekenhuis totdat
mijn lichaam gewend was aan de dialyse.
Daarna ging ik jarenlang drie keer per
week naar het ziekenhuis. Meestal ging
ik met de regiotaxi en dan lag ik vier uur
lang aan de dialyse, van 14.30 tot
18.30 uur en daarna met de regiotaxi
naar huis. Inmiddels is twee keer per
week dialyse genoeg voor mij, daar ben
ik zo blij mee. Sinds de coronapandemie
halen mijn zoons me altijd op na de
dialyse, heel fijn is dat. Zeker omdat ik
zo moe ben na het dialyseren.”
“Omdat ik al zeven jaar patiënt ben op
de dialyseafdeling, ken ik inmiddels alle
verpleegkundigen. Ze houden me erg
goed in de gaten en zorgen ontzettend
goed voor me. Bovendien zijn ze echt
lief. Om mijn gewicht op peil te houden,
brengen ze me calorierijk eten. En ze
komen steeds maar langs om te
kijken hoe het met me gaat als ik aan
de dialyse lig. Ook ben ik blij met de
nefrologen. Iedere maandag komt er
zo’n arts die gespecialiseerd is in

nierziekten langs tijdens mijn dialyse om
te kijken hoe mijn waardes zijn en of
ik nog vragen heb. Ik heb het echt
getroffen met dit ziekenhuis. Wekelijks
krijg ik na de dialyse een overzicht mee
voor mijn medicijnen. Alles is zo goed
geregeld.”
“In de oude gebouwen was alles al goed,
maar het nieuwe ziekenhuis is zo mooi.
Wat ik lastig vind, is het lezen van de
bordjes als ik op zoek moet naar een
afdeling. Mijn ogen gaan namelijk hard
achteruit en ik ben onder behandeling
bij de oogarts in Reinier de Graaf. Ze is
geweldig voor me, maar helaas is het
niet gelukt de achteruitgang van mijn
zicht te remmen. Het is niet anders, ik
maak er het beste van. Ik schilder graag
en zolang dat nog lukt met mijn ogen,
blijf ik dat doen. Eind vorig jaar is er zelfs
een expositie van mijn werken geopend
op de dialyseafdeling, geweldig. De
verpleegkundigen hebben er echt wat
feestelijks van gemaakt. Ik heb ze zelfs
mijn werk ‘De Engel’ geschonken. Omdat
de dialyseverpleegkundigen allemaal
engelen zijn voor me!”

“ OMDAT IK AL ZEVEN JAAR
PATIËNT BEN OP DE DIALYSEAFDELING, KEN IK INMIDDELS
ALLE VERPLEEGKUNDIGEN.
ZE HOUDEN ME ERG GOED IN
DE GATEN EN ZORGEN
ONTZETTEND GOED VOOR ME”

MAART 2022
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Reinier in ontwikkeling

Zorg dichtbij: de juiste zorg op de
juiste plaats
De zorgsector in Nederland
staat voor een aantal
forse uitdagingen. De
zorgkosten stijgen, onder
andere omdat we in
Nederland steeds ouder
worden. Het is moeilijk
om voldoende zorgpersoneel aan te trekken
en belangrijke, technische
ontwikkelingen kosten
veel geld. Binnen het
Reinier de Graaf ziekenhuis
kijken we daarom naar
mogelijkheden of we
bepaalde zorg kunnen
verplaatsen, kunnen
voorkomen of kunnen
vervangen, zodat we alleen
zorg gaan bieden die
hier ook echt thuis hoort.
Waar het kan, gaan we de
zorg buiten het ziekenhuis
aanbieden. Bij voorkeur
zo dicht mogelijk bij de
patiënt, met behoud van
kwaliteit of zelfs met
betere kwaliteit van de
zorg. Op deze pagina’s
leest u verschillende
voorbeelden van hoe
ons ziekenhuis daarmee
op dit moment bezig is.

18

MIJN IBD COACH:
THUISMONITORING VOOR
IBD-PATIËNTEN
IBD staat voor Inflammatory Bowel
Disease: een ontstekingsziekte van de
darmen. Via de app en een online
omgeving MijnIBDcoach kunnen
patiënten hun eigen gezondheidssituatie
in de gaten houden. Zo vullen ze met
enige regelmaat thuis vragenlijsten in
over hoe het met hun ziekte gaat. Ook

kunnen ze eenvoudig advies op maat
ontvangen, e-learnings volgen en een
vraag stellen aan hun specialist.
IBD-patiënten hoeven zo minder vaak
naar het ziekenhuis, omdat MijnIBDcoach
een deel van de controle-afspraken
vervangt. De specialist kan de patiënt op
afstand volgen en snel actie ondernemen
als dat nodig is. Dan kan een afspraak in
het ziekenhuis ingepland worden. Door
de patiënt continu te monitoren, zijn

er minder ziekenhuisopnames nodig.
Ook kan de arts de afspraken in het
ziekenhuis beter voorbereiden, omdat de
specialist van tevoren de vragenlijst al
kan inzien. Zo is er meer grip op de ziekte.

GASTROSCOPIE:
DOEN OF LATEN?
Een gastroscopie is een kijkonderzoek
van de binnenkant van de slokdarm,
maag en een stukje van de dunne darm.
Patiënten met bovenbuikklachten krijgen
geregeld dit onderzoek. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij veel
van de mensen die een kijkonderzoek
onderging, dat niet nodig was. Om het
aantal onnodige gastroscopieën te
minderen, is er een handige keuzehulp
ontwikkeld (thuisarts.nl/keuzehulp/
maagklachten). Deze keuzehulp geeft

patiënten informatie over klachten,
mogelijke oorzaken, het maagonderzoek
en tips om klachten te voorkomen. Zo
kan de patiënt samen met de huisarts
bepalen of een kijkonderzoek echt
noodzakelijk is. Dat is prettiger voor
de patiënt, want hij of zij hoeft in de
meeste gevallen niet naar het
ziekenhuis om een kijkonderzoek te
ondergaan. En dankzij de keuzehulp
hebben de medisch specialisten meer
ruimte om patiënten te onderzoeken
voor wie een kijkonderzoek wel
noodzakelijk is.

SANACOACH COPD:
ZORG OP AFSTAND
Op dit moment loopt er een pilot bij de
afdeling Longziekten met de app
Sanacoach COPD. Patiënten met de

Meer weten over deze en andere projecten waarmee
we zorg willen verplaatsen, voorkomen en vervangen?
Ga naar rdgg.nl/zorg-dichtbij voor meer informatie.

chronische longaandoening COPD kunnen
thuis met deze app informatie over hun
ziekte doorgeven aan hun behandelend
specialist. Daardoor hoeven ze minder
vaak naar het ziekenhuis voor controles.
De patiënt kan met de app informatie
vinden over COPD, vragenlijsten invullen,
adviezen krijgen en eventueel vragen
stellen aan de specialist. Dit bevordert
de eigen inbreng van de patiënt. De
specialist kan aan de hand van de
ingevulde gegevens snel ingrijpen als dat
nodig is, bijvoorbeeld door de medicatie
bij te stellen. Hierdoor krijgt de patiënt
de juiste zorg, op het juiste moment.
Aangenomen wordt dat deze manier van
zorg verlenen de kwaliteit van leven van
de COPD-patiënt verbetert en dat het
gaat leiden tot minder bezoeken aan de
eerste hulp, minder (fysieke) poliklinische
controles en minder ziekenhuisopnames.
Zowel de zorgverlener als de patiënt
krijgen meer inzicht in de ziekte en
kunnen het behandelplan daar beter en
sneller op aanpassen.

ONCOLOGISCHE ZORG THUIS
Oncologiepatiënten die op de bank thuis
medicatie krijgen. In de tweede helft van
2022 gaat Reinier de Graaf samen met
zorgorganisatie Careyn aan deze proef
met één middel beginnen. De thuistoediening kan starten als de patiënt
ermee instemt en hij of zij de eerste
drie behandelingen zonder complicaties
in het ziekenhuis heeft gehad. De
gespecialiseerd verpleegkundige van
Careyn gaat op afgesproken tijden naar
de patiënt toe. Daardoor hoeft de patiënt
niet naar het ziekenhuis voor een dagbehandeling. Dat scheelt vervoer naar
het ziekenhuis en tijd. Deze zorg is niet
anders dan die in het ziekenhuis, alleen
de locatie is anders. In het ziekenhuis
is zo meer plaats voor patiënten met
kanker die niet thuis behandeld kunnen
of willen worden. Met de ervaringen van
patiënten en zorgverleners met deze
proef gaat Reinier de Graaf later kijken
naar de thuistoediening van andere
middelen.
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Patiëntenzorg

“ De juiste voeding is voor oudere
patiënten heel belangrijk”

Wanneer we oudere patiënten opnemen in het Reinier de Graaf ziekenhuis, komen we
er regelmatig achter dat zij ondervoed zijn. De juiste voeding is voor oudere patiënten heel
belangrijk, met name tijdens een ziekenhuisopname. Bo de Lange en Valeria Kok werken in
ons ziekenhuis als diëtisten en geven advies en begeleiding met betrekking tot voeding
aan de patiënten die dat nodig hebben.
Wanneer mensen ouder worden, gaat
het eten en drinken soms niet meer zo
goed als vroeger. Bo legt uit: “Oudere
mensen kunnen meerdere problemen
ervaren. Soms hebben zij gewoon
minder behoefte aan eten en drinken
of is er sprake van verwaarlozing.
Dat betekent dat mensen belangrijke
maaltijden overslaan. Dit kan
bijvoorbeeld te maken hebben met
psychische klachten, zoals eenzaamheid of depressiviteit. Maar ook
doordat zij een verminderde smaak
hebben of vergeetachtig zijn.” Valeria
gaat verder: “We zien dat veel
ouderen een ‘tea & toast’-dieet volgen.
Dat houdt in dat iemand dusdanig
weinig eet of drinkt, waardoor hij of
zij ondervoed raakt en de kans op
uitdroging vergroot is.”
Bo: “Als je te weinig voedingsstoffen
binnenkrijgt, is de kans op vallen veel
groter. Ook verlies je lichaamsgewicht en
spieren, genezen wonden minder snel,
herstel je trager van een ziekte of
verergert het ziektebeeld zelfs. Met
name tijdens een ziekenhuisopname wil
je dit natuurlijk voorkomen. Zodra
patiënten in het ziekenhuis komen te
liggen, komen zij soms in een katabole
toestand. Dit betekent dat je lichaam
spiermassa afbreekt. Het is daarom extra
belangrijk om genoeg voedingsstoffen
binnen te krijgen.”
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MAATWERK
Om ondervoeding snel te herkennen
en te behandelen om het herstel van
patiënten te bevorderen, gebruiken we
de SNAQ-score. Valeria legt uit: “Zodra

patiënten in het ziekenhuis worden
opgenomen, vult een verpleegkundige
een vragenlijst in waar een SNAQ-score
uitkomt. Deze score duidt aan in
welke mate iemand kans heeft op

“HET IS ECHT MAATWERK, WANT HET IS PER PATIËNT
VERSCHILLEND WAT IEMAND NODIG HEEFT”

ondervoeding of al ondervoed is en
welke actie ondernomen moet worden.
De arts schakelt, als het nodig is, de
afdeling diëtetiek in. Wij stellen dan
een behandelplan op aan de hand van
de lengte, het gewicht en het (complexe)
ziektebeeld van de patiënt. Het advies
wordt met de patiënt en eventueel de
arts, de verpleegkundige en de assistent
besproken. Zo’n advies kan bijvoorbeeld
zijn om extra energie en eiwit-verrijkte
tussendoortjes te eten, drinkvoeding te
nemen of te starten met sondevoeding.

Het is echt maatwerk, want het is
per patiënt verschillend wat iemand
nodig heeft. Zo vragen bepaalde
behandelingen, zoals dialyse of een
chemokuur, om specifieke voedingsadviezen.”
Valeria: “Over het algemeen zijn eiwitten
heel belangrijk. Ze dienen als bouwstoffen om je spiermassa weer op te
bouwen en wondherstel te bevorderen.
Daarnaast zijn calorieën van belang
om je lichaam onder andere genoeg

energie te geven.” Bo: “Het is in sommige
situaties heel belangrijk dat de
assistenten en verpleegkundigen, na
het geven van een advies, voedingslijsten bijhouden. Dat is een lijst waarop
zij aangeven wat de patiënt heeft
gegeten op een dag. Op basis van deze
lijst kan ik nagaan of de patiënt mijn
advies op heeft kunnen volgen of
dat het voedingsbeleid moet worden
bijgestuurd.”

NAZORG
Zodra patiënten naar huis mogen vanuit
het ziekenhuis, geven de diëtisten hen
adviezen mee. Bo: “We lichten altijd toe
waarom het zo belangrijk is om goed te
blijven eten en drinken. Ook geven we
vaak een brochure mee over het energieen eiwit-verrijkte dieet en een lijst met
eiwitrijke producten die te koop zijn in de
supermarkt. Tevens kunnen we informatie
meegeven over een maaltijdservice voor
thuis. En kunnen we regelen dat de
patiënt voor een maand drinkvoeding
thuisbezorgd krijgt.” Valeria: “Soms
schatten we in dat een patiënt ook baat
zal hebben bij verdere begeleiding bij
een diëtist in de eerste lijn, buiten het
ziekenhuis. De arts kan daarvoor een
verwijsbrief meegeven. Als een patiënt
na zijn of haar ontslag naar een zorginstelling gaat, sturen wij een overdracht
naar de diëtist die daar werkt. Zo kunnen
zij oppakken wat hier is opgestart. Op
deze manier proberen we voor iedere
patiënt goede nazorg te leveren.”

Diëtisten Bo de Lange (l)
en Valeria Kok
MAART 2022
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Reinier in het kort

REINIER DE GRAAF.
JE ZIEKENHUIS VOOR HET LEVEN
Als oudste ziekenhuis van Nederland helpen we iedereen om
weer snel gezond te worden en zo lang mogelijk gezond te
blijven. Daarom kiezen wij voor de slogan: ‘Reinier de Graaf. Je
ziekenhuis voor het leven’. Hiermee laten we zien waar we voor
staan, wat we voor onze patiënten willen betekenen en hoe we,
met liefde voor de zorg en aandacht voor elkaar, koers zetten
naar de toekomst.
‘Je ziekenhuis voor het leven’ is ons gezamenlijk kompas en
onderschrijft alles wat we doen om onze missie te realiseren:
ziektes voorkomen en de gezondheid van mensen in elke fase
van hun leven bevorderen. Dat doen we niet alleen, maar samen
met onze (zorg)partners.
Meer weten over hoe wij onze patiënten de best mogelijke
zorg bieden? Ga naar rdgg.nl/jeziekenhuisvoorhetleven

Heeft Reinier de Graaf een bijzondere betekenis in
uw leven en wilt u dat met ons delen?
Wij horen uw verhaal graag. Mail uw verhaal naar
jeziekenhuisvoorhetleven@rdgg.nl en wij nemen
contact met u op.

Column cliëntenraad

EEN PATIËNTENPANEL VOOR REINIER

Als cliëntenraad willen we graag weten wat patiënten en
bezoekers vinden van het Reinier de Graaf ziekenhuis en
de zorg. Ook de directie en de zorgverleners willen dit
graag weten. Daarom werken we samen aan een manier
om het direct aan de patiënten en bezoekers te vragen.
Dit doen we door de oprichting van een patiëntenpanel.
Dat is een groep van enkele honderden mensen die
we een keer of zes per jaar via e-mail een korte
vragenlijst voorleggen. We hopen dan dat ze die
allemaal beantwoorden, maar dat hoeft natuurlijk niet.
Dat blijft de eigen keuze van de deelnemers.
We bevragen onze panelleden op allerlei gebieden,
zoals bezoektijden, wachttijden voor je een afspraak
kunt maken of in de polikliniek, het eten of het idee om
het ziekenhuis rookvrij te maken. Op deze manier krijgen
we een beter beeld van hun ervaringen. En van welke
wensen er leven, wat er goed gaat en wat beter kan.
Allemaal onderwerpen waar wij als cliëntenraad de
directie en zorgverleners over (kunnen) adviseren.
Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we druk het panel
op te starten. We hopen spoedig te beginnen met het
werven van de eerste panelleden. Houd de website en
social media kanalen van Reinier de Graaf hiervoor in de
gaten!
De eerste vragen gaan waarschijnlijk over de toegankelijkheid van het ziekenhuis, het onderwerp van onze
vorige column. En met een beetje geluk wordt de eerste
vragenlijst uitgezet tijdens het schrijven van het
volgende nummer. Want dat hoort er natuurlijk ook bij,
het terugkoppelen van resultaten.
Max Kommer, voorzitter cliëntenraad
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
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REINIER DE GRAAF VAN START MET LEERUNIT ONCOLOGIE
Op onze afdeling Hematologie & Oncologie hebben wij een leerunit geopend. Dit is de eerste leerunit op een gespecialiseerde
afdeling binnen ons ziekenhuis. Op de leerunit starten vijf HBO-stagiaires (3e en 4e jaars) van de Hogeschool Rotterdam.
Zij kunnen daar uitgebreid kennismaken met het vak. De stagiaires zullen drie dagen per week overdag en ‘s avonds de
leerunit bemannen. Onder begeleiding van een gespecialiseerd oncologieverpleegkundige leren zij van en met elkaar om de
juiste zorg aan onze hematologie- en oncologiepatiënten te leveren.
In de leerunit willen we een
optimaal leerklimaat creëren voor
onze stagiaires, waarbij de focus
ligt op professionele ontwikkeling.
Daarnaast willen we de toekomstige
verpleegkundigen graag kennis laten
maken met ons mooie specialisme
en de bijzondere zorg die wij
leveren aan onze patiënten. Op deze
manier zorgen we ervoor dat er in de
toekomst genoeg gespecialiseerd
oncologieverpleegkundigen zijn.

WERELDKANKERDAG: KANKER RAAKT IEDEREEN
Op 4 februari was het Wereldkankerdag. In de mooie, landelijke campagne werd veel
aandacht gevraagd voor de impact van kanker. Kanker heeft niet alleen een enorme
impact op patiënten, maar ook op hun naasten. Daarom heeft ook het Reinier de Graaf
ziekenhuis op Wereldkankerdag uitgebreid stil gestaan bij kanker en de gevolgen
daarvan, door verschillende verwenmomenten voor patiënten te organiseren.
Zo was er een rondtrekkend duo muzikanten met gitaar en viool. Zij speelden op
verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis voor onze patiënten. In de centrale hal
speelden twee pianisten voor alle bezoekers. Naast de muzikale verrassing kregen alle
oncologiepatiënten een klein cadeautje van het ziekenhuis. Inloophuizen Deborah en
Carma deelden rozen uit.
Verder gaf de pedicure van Aveeva Pedicure Delft gedurende de hele dag voetmassages
aan de patiënten. Ook verraste zij, samen met relatiegeschenkenbedrijf Van Helden,
de oncologiepatiënten met een goodiebag onder de vlag ‘Voor Helden van Helden’.
Ook voor de aanwezige oncologieverpleegkundigen was er een verrassing, zij ontvingen
allemaal een trolley. “Het was een leuke dag om chemo te krijgen”, aldus een verraste,
blije patiënt.

LUISTER NAAR ONZE PODCAST ‘HIER IN REINIER’
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op zorggebied binnen en buiten ons ziekenhuis? Luister dan naar onze
podcast ‘Hier in Reinier’. In deze podcast gaan we met diverse gastsprekers in op de zorg van de toekomst. De podcast is
te beluisteren via rdgg.nl/podcast
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Samenwerking

Makkelijker verwijzen voor protonentherapie door samenwerking met
HollandPTC

Het Reinier de Graaf
ziekenhuis werkt
samen met het Holland
Protonen Therapie
Centrum (HollandPTC)
voor de behandeling
van patiënten met
diverse soorten kanker.
In HollandPTC kunnen
zij behandeld worden
met protonentherapie.
Protonentherapie is
in Nederland een
relatief nieuwe vorm
van bestraling en
heeft voor patiënten,
die aan bepaalde
voorwaarden voldoen,
voordelen. Een mooi
voorbeeld van hoe wij
door samenwerking
de zorg aan onze
patiënten verbeteren.
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HollandPTC is een zelfstandig poliklinisch
centrum voor protonentherapie,
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
in Delft. Het is opgericht door Erasmus
MC, LUMC en TU Delft. In 2018 zijn zij
begonnen met bestralingen van hersentumoren. Daar zijn inmiddels ook andere
typen tumoren bijgekomen, zoals
tumoren die voorkomen bij slokdarmkanker. Patiënten van Reinier de Graaf
die deze vorm van kanker hebben,
kunnen sinds kort terecht in het
HollandPTC voor protonentherapie.
Dankzij een intensieve samenwerking
tussen HollandPTC, het Erasmus MC,
het LUMC en Reinier de Graaf.

GEZOND WEEFSEL MINDER
BESCHADIGEN
Patiënten met slokdarmkanker zien eerst

de verpleegkundig specialist, radiotherapeut en oncoloog in Reinier de
Graaf. “We bespreken dan de
behandelopties. Als gekozen wordt voor
bestraling zijn er verschillende mogelijkheden, zoals radiotherapie met fotonen
of protonentherapie als patiënten aan
de gestelde voorwaarden voldoen”, aldus
Marcelle Immink, radiotherapeut bij
Reinier de Graaf, LUMC en HollandPTC.
Yvonne Klaver, radiotherapeut bij
HollandPTC en LUMC licht verder toe:
“Fotonen zijn hele sterke röntgenstralen,
die overal doorheen gaan. Als je een
tumor daarmee bestraalt, krijgen de
omliggende organen vaak ook straling.
Protonen zijn kleine geladen deeltjes met
als kenmerk dat je ze kunt laten stoppen
op een bepaald punt. De organen die
achter de slokdarm liggen, zoals het hart,

Radiotherapeuten Marcelle Immink (l) en
Yvonne Klaver in een bestralingsruimte
(gantry) in HollandPTC

Erlinde de Graaf is verpleegkundig specialist op de GE-oncologieafdeling in Reinier
de Graaf en houdt zich vooral bezig met patiënten met slokdarm- en maagkanker.
In de samenwerking met HollandPTC is zij een spin in het web. “Als verpleegkundig
specialist ga ik een zelfstandige behandelrelatie aan met patiënten. Ik doorloop
met patiënten het hele traject; de diagnostiek, de behandeling en de nazorg.
Wanneer blijkt dat iemand slokdarmkanker heeft, komt de patiënt de volgende dag
bij mij voor een eerste persoonlijke kennismaking op de polikliniek. Tijdens dit gesprek
is er aandacht voor de klachten, ziektegeschiedenis en psychosociale situatie van
de patiënt. Ik voer lichamelijk onderzoek uit en zet vervolgonderzoeken in. Als een
patiënt wordt bestraald in HollandPTC, blijf ik nog steeds het vaste aanspreekpunt.
Bij vragen kan hij of zij gemakkelijk contact met mij opnemen. Ik heb veel contact
met mijn collega’s in HollandPTC, om de continuïteit zo goed mogelijk te waarborgen. Het contact is laagdrempelig, waardoor de samenwerking soepel loopt.”

Meneer Van der Voort was de eerste patiënt met slokdarmkanker, die in HollandPTC
werd bestraald. Hij werd door Marcelle Immink vanuit het Reinier de Graaf
doorverwezen naar HollandPTC. Hij vertelt: “Toen ik de diagnose slokdarmkanker
kreeg, was dat natuurlijk heel erg schrikken. Vooral mijn familie vond het moeilijk,
maar ik stond er vanaf het begin positief in. Ik had een mega goede conditie,
want ik drink of rook niet en sport veel. Bovendien was de kanker gelukkig niet
uitgezaaid. Mede daardoor kwam ik in aanmerking voor protonentherapie. De keuze
daarvoor was, dankzij de voordelen, zo gemaakt. Tijdens de eerste kennismaking
met dokter Klaver voelde het direct relaxed. HollandPTC is een fijne, huiselijke
omgeving. Alle afspraken voor de bestraling liepen gesmeerd en duurden niet
lang. Ook de afstemming met Reinier de Graaf voor mijn chemotherapie ging heel
goed. Er is nooit miscommunicatie geweest. Daarnaast is het prettig om Erlinde als
vast aanspreekpunt te hebben, vooral omdat mijn familie het zwaar vond dat ik
ziek was. Ik heb 23 bestralingen gehad en uit de uitslag van het laboratorium
bleek dat de bestraling goed zijn werk had gedaan. Ook in de lymfeklieren die ze
weggehaald hebben, waren geen uitzaaiingen te vinden. Na de bestralingen en
chemotherapie ben ik in januari geopereerd. Het gaat, op een paar klachten na,
goed met me. Ondanks dat het echt een rotziekte is, is alles super verlopen.”

krijgen dan bij sommige patiënten
minder straling. Gezond weefsel wordt
dus zo min mogelijk beschadigd.
Daarmee wordt de kans op bijwerkingen
door de bestraling kleiner.”

MINDER STRALING IN HET HART
Maar protonentherapie is niet voor elke
vorm van slokdarmkanker de meest
geschikte behandeling. Yvonne: “Dit heeft
onder andere te maken de grootte van
de tumor en waar in de slokdarm de
tumor zit. Daarnaast is het belangrijk
dat een patiënt fit genoeg is. Natuurlijk
moet iemand ook bereid zijn om voor de
bestraling naar HollandPTC te komen.
Als een patiënt in aanmerking komt voor
protonentherapie bespreken we dit en
maken we de keuze in goed overleg
met de patiënt.”

Om te bepalen of protonentherapie voor
een patiënt meerwaarde heeft, wordt
er een planvergelijking gemaakt.
Marcelle: “In Reinier de Graaf maken
we eerst een CT-scan van het gebied
waar de tumor zit. Met deze scan maken
we daarna een bestralingsplan met
fotonen, de reguliere manier van
bestralen. Als daaruit blijkt dat er veel
straling in het hart komt, kijken we of
de patiënt in aanmerking komt voor
protonentherapie volgens de gestelde
voorwaarden. Is dat het geval, dan
laten we een protonenplan maken in
HollandPTC. Vervolgens vergelijken
we de bestralingsplannen met elkaar.
Als blijkt dat er geen voordeel is van
protonenbestraling, blijft een patiënt in
Reinier de Graaf. Maar als we in het
plan zien dat er minder straling op

het hart komt met protonenbestraling,
dan verwijzen we een patiënt voor de
bestraling door naar HollandPTC.”

GOED CONTACT
Yvonne: “Zodra een patiënt besluit
voor protonentherapie te kiezen,
bereiden we de behandeling bij ons
voor. Dan volgt vijf keer per week de
bestraling in HollandPTC. De chemotherapie is één keer per week in
Reinier de Graaf.” Marcelle: “Het is
belangrijk dat de chemotherapie en
de bestraling op dezelfde dag starten.
Daarom houden we daarover goed
contact met elkaar. Juist doordat we
bij elkaar op de afdeling lopen, weet
iedereen veel van alle patiënten en is
het makkelijk de behandeling goed
af te stemmen.”
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Recept en kruiswoordpuzzel
Dit keer een vegetarisch recept met veel
groenten, bedacht door onze adviseur
Werk en Gezondheid Sylvia Boer.
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Hartige taart met broccoli,
paprika en champignons
INGREDIËNTEN
=

=
=

=
=
=

6 plakjes hartige taart deeg = 150 gr geraspte kaas
= 5 eieren
(uit de vriezer)
400 gr broccoli kleine roosjes = 200 gr crème fraiche
= 1 el Italiaanse kruiden
400 gr grote kastanje= 1/2 tl nootmuskaat
champignons in reepjes
1 rode paprika in blokjes
Voeg eventueel nog meer
1 ui fijngesnipperd
of andere groente toe.
2 tenen knoflook fijngehakt

BEREIDINGSWIJZE
y Kook de broccoliroosjes in 5 minuten beetgaar.
x Fruit de ui met de knoflook in een scheutje olijfolie
5 minuten aan, tot de ui zacht is maar niet bruin.

c Voeg de champignons toe en bak 3 minuten mee.
Voeg de paprika toe en bak nog 2 minuten. Laat het
mengsel goed uitlekken in een zeef, champignons
verliezen toch vaak nog wat vocht.
v Klop de eieren samen met de crème fraîche los. Breng op
smaak met de Italiaanse kruiden, nootmuskaat en wat
versgemalen zout en peper. Meng de helft van de kaas er
doorheen.
b Meng de broccoli door het champignonmengsel en het
ei/kaas mengsel en schep in de taartbodem.
n Bestrooi het geheel met de rest van de kaas.
m Bak de hartige taart in 45-50 minuten gaar en goudbruin.

HORIZONTAAL:
1 vlegel 6 in het algemeen 8 deel v.h. lichaam 9 Amerika
11 ik 12 sneu 13 insect 14 adviesorgaan 16 Ned. dagblad
18 assistent-econoom (afk.) 19 wenden 20 en omstreken
21 persbureau 23 schoolbenodigdheid 24 betaalplaats
25 kledingstuk 26 helling 29 inwendig orgaan 32 boom
33 riv. in Oostenrijk 34 rubidium 35 werpstrik 37 Japans
bordspel 38 muurholte 40 recht vaarwater 41 wedstrijdslee
42 vochtig 43 bloeiwijze 44 droog 45 politieke partij
47 moerasvogel 48 overeenkomst

VERTICAAL:
1 palmmeel 2 ondernemingsraad 3 versterker 4 als gast
5 afval 7 myth. figuur 10 gezegde 13 dikwijls 14 rustteken
15 strook 17 bewusteloosheid 22 kerklied 23 greep
26 losgerafelde draad 27 witling 28 op die plaats
29 Spanjaard 30 kattensoort 31 parvenu 36 geweervuur
39 bijbelse figuur 41 minstreel 45 paardenkracht 46 soort
onderwijs

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.
MAART 2022
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Goed om te weten

Wilt u weten wat onze actuele (veiligheids)maatregelen
zijn rondom covid? Neem dan een kijkje op: rdgg.nl/covid

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 de registratiezuil in de
centrale hal van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft kunt u
een patiëntenpas laten maken. 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.

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 veel gestelde vragen staan op
www.reinierdegraaf.nl/mijn-reinier-de-graaf

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 8.00 tot 20:00 uur open en in het weekend van 11:00 tot 20:00 uur.
De brasserie is op werkdagen van 10:00 tot 17:00 uur open en in het weekend voorlopig gesloten.
Afhankelijk van de maatregelen rondom covid kunnen de openingstijden afwijken.
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