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Het Reinier de Graaf ziekenhuis is opgericht in 1252 en daarmee het oudste
ziekenhuis van Nederland. Vandaag de dag hebben we drie locaties.

Gasthuis Delft

Behandelcentrum Voorburg

Bij Reinier de Graaf werken ruim 2.600
mensen, waaronder:

meer dan 200
bijna 800
medisch specialisten verpleegkundigen

meer dan 250
vrijwilligers

Behandelcentrum Westland

Als ziekenhuis hebben wij in het bijzonder
aandacht voor:

oncologiepatiënten

kwetsbare
ouderen

moeders en
kinderen

In ons ziekenhuis:
0

hebben wij 481 bedden

nemen wij per jaar ruim
20.000 patiënten op

voeren wij per jaar ruim
30.000 operaties uit

worden per jaar rond de
3.000 baby’s geboren

HR

overlijden per jaar
ongeveer 500 mensen

Als topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ-ziekenhuis) hebben wij veel aandacht voor opleiding, innovatie
en wetenschap. We bieden complexe zorg aan in onder meer de volgende, STZ-erkende onderdelen van
ons ziekenhuis:

Fertiliteitscentrum

Reinier Haga
Chronische Leukemie Allergie bij kinderen
Prostaatkankercentrum

Polikliniek
Jeugd en Alcohol

Borstkankercentrum

De best mogelijke zorg verlenen doen we samen. Daarom werkt Reinier de Graaf intensief samen met
zorgverleners in de regio, onder ander in de volgende centra:

Reinier Haga
Prostaatkankercentrum

Reinier Haga
Orthopedisch Centrum

Hartcentrum
Den Haag/Delft

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt een speciale editie van ons magazine, één die
geheel in het teken staat van de aangescherpte strategie
van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Ik hoor u al bijna
denken: “Aangescherpte strategie? Dat is taaie stof en voor
mij niet interessant.” Maar blijf vooral doorlezen! Want
in dit magazine leest u juist hoe wij in de praktijk onze
patiënten aan de hand van onze strategie de best mogelijke
zorg leveren.
Dit magazine staat namelijk bol van verhalen van patiënten
én medewerkers die vertellen wat Reinier de Graaf voor
hen betekent. Het zijn verhalen vol liefde, compassie, trots,
blijdschap en verdriet. Deze verhalen laten u beleven hoe
wij als ziekenhuis te gast zijn in het leven van mensen. Van
het prille begin tot het einde van een uniek mensenleven.
Zo leest u op pagina’s 14 en 15 hoe wij in ons Fertiliteitscentrum mensen helpen om hun kinderwens in vervulling
te laten gaan. Een bijzonder verhaal over hoe techniek
en wetenschap letterlijk nieuw leven kunnen creëren. Op
pagina’s 12 en 13 vertelt patiënt Bas hoe hij de gevolgen
van Parkinson ‘wegbokst’, een verhaal waarin het belang
van samenwerking voorop staat. En als klap op de vuurpijl
leest u op pagina’s 18 en 19 hoe Reinier de Graaf vier
generaties verbindt, van jong tot oud.
Bij onze strategie hoort ook een slogan. Als oudste
ziekenhuis van Nederland hebben we de ambitie om
mensen te helpen om zo lang mogelijk gezond te blijven.
Dat komt tot uiting in de slogan: ‘Reinier de Graaf. Je
ziekenhuis voor het leven’. Met deze slogan laten we zien
wie we zijn, wat we voor onze patiënten willen betekenen
en hoe we koers zetten naar de toekomst. We zetten in op
preventie, omarmen de levensloopgeneeskunde en zijn er
een leven lang voor onze patiënten. En dat samen met
onze regionale (zorg)partners.
Hebt u na het lezen van dit magazine nog geen genoeg
gekregen van alle bijzondere verhalen? Dan kunt u op
rdgg.nl/jeziekenhuisvoorhetleven nog meer verhalen lezen.
Heeft Reinier de Graaf een bijzondere betekenis in uw
leven en wilt u dat met ons delen? Wij horen uw verhaal
graag! Mail dit dan naar jeziekenhuisvoorhetleven@rdgg.nl
en wij nemen contact met u op.

Carina Hilders,
directeur Reinier de Graaf ziekenhuis
Speciale uitgave
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Onze strategie

De juiste zorg, op de juiste plek,
op het juiste moment

LEVENSLOOPGENEESKUNDE

‘Reinier de Graaf.
Je ziekenhuis voor het
leven’: met deze slogan
willen we als oudste
ziekenhuis van Nederland
uiting geven aan onze
ambitie om mensen te
helpen om zo lang mogelijk

Gezond zijn en blijven is niet alleen iets wat binnen de muren van een ziekenhuis
gebeurt. Zo zijn de leefstijl en de leefomgeving van een mens van grote invloed op zijn
of haar gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan wel of niet roken en voldoende bewegen,
maar ook aan de vraag of iemand voldoende kennis heeft van en toegang heeft tot
medische informatie. Als iemand een gezonde leefstijl heeft en op tijd aan de bel trekt
als het toch mis dreigt te gaan, kan soms voorkomen worden dat hij of zij zorg nodig
heeft. Als ziekenhuis kunnen we daarbij helpen, samen met andere zorgverleners in de
regio. Daarbij kijken we naar de patiënt vanuit zijn of haar hele leven als mens: hoe
ziet bijvoorbeeld iemands (dagelijkse) leven eruit en is er een sociale omgeving die
ondersteuning kan bieden? Zo brengen we in kaart wanneer en op welke manier
iemand extra hulp en ondersteuning nodig heeft. En dat kan zowel binnen als buiten
het ziekenhuis zijn. Een mooi voorbeeld is hoe wij patiënten helpen die een verhoogd
risico hebben op botontkalking. Door vroegtijdig in te grijpen voorkomen we dat zij op
latere leeftijd sneller iets breken als ze vallen. Op pagina’s 8 en 9 vertellen we daar
meer over.

gezond te blijven, hun hele
leven lang. Dat doen we
door ons te focussen op
vijf pijlers die een belangrijke rol spelen in ons
denken en doen. Op deze
pagina’s lichten we deze
pijlers kort toe. Verderop in
dit magazine is te lezen
wat hiervan in de praktijk
de impact is op de levens
van onze patiënten én
medewerkers.
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MEDEWERKER OP 1
Reinier de Graaf zet zijn medewerkers op 1. Wij geloven er namelijk in dat onze
medewerkers een belangrijke sleutel zijn om de best mogelijke zorg aan onze patiënten
te kunnen bieden. Alleen als onze medewerkers goed in hun vel zitten, zijn zij in staat
om goed voor onze patiënten te zorgen. Bovendien neemt de druk op zorgmedewerkers
toe. Daarom is het belangrijk om hen waar mogelijk te ontlasten en te ondersteunen
in hun drukke werkzaamheden. We willen voor onze medewerkers een betrouwbare
werkgever zijn en we zorgen ervoor dat collega’s zich thuis voelen in ons ziekenhuis.
We stimuleren medewerkers om persoonlijk leiderschap te nemen. Ze kunnen zichzelf
blijven ontwikkelen, op professioneel en persoonlijk vlak. Verantwoordelijkheid,
flexibiliteit en respect voor elkaar zijn hierin de sleutelwoorden. Door onze medewerkers
op 1 te zetten, weten we medewerkers langer aan ons te binden. En dat is in deze tijden
van krapte op de arbeidsmarkt heel belangrijk. Ook wat dat betreft streven we ernaar
om een ziekenhuis voor het leven te zijn. Lees verder hierover op pagina’s 10 en 11.

DEZE VIJF PIJLERS SPELEN EEN BELANGRIJKE ROL
IN ONS DENKEN EN DOEN.

NETWERKZORG IN
REGIONALE
SAMENWERKING
De best mogelijke zorg leveren is
zeker niet iets wat we alleen doen.
Om écht een positieve impact te
hebben op de gezondheid van onze
patiënten, is het belangrijk dat we
waar mogelijk samenwerken met
zorgverleners en andere partijen in
de regio. Dit kan op verschillende
manieren en momenten. Denk
bijvoorbeeld aan intensief contact
met huisartsen in de regio, met wie
we kunnen overleggen welke
patiënten vervolgzorg nodig hebben
in ons ziekenhuis. Ook werken we
nauw samen met huisartsen om de
juiste thuiszorg voor patiënten te
vinden. Of denk aan fysiotherapeuten
die de juiste nazorg bieden aan
onze patiënten, zodat we kunnen
voorkomen dat zij opnieuw
opgenomen moeten worden in ons
ziekenhuis. En netwerkzorg gaat
verder dan dat. Zo werken we ook
nauw samen met de TU Delft en
andere ziekenhuizen in de regio om
de zorg die we bieden verder te
verbeteren. Ook de samenwerking
met de patiënt is belangrijk. We
zetten ons er voor in om onze
patiënten, waar mogelijk, actief te
betrekken bij hun behandeling. Zo
maakt hun eigen keuze onderdeel
uit van hun medische behandeling.
Op pagina’s 12 en 13 is meer te lezen
over hoe wij door samen te werken
onze patiënten helpen.

OPLEIDING EN WETENSCHAP
Reinier de Graaf is een topklinisch opleidingsziekenhuis, ook wel STZ-ziekenhuis
genoemd. Dat betekent dat we zorg bieden die extra complex is en dat we veel
aandacht hebben voor opleiding en wetenschap. We vinden het namelijk belangrijk dat
onze medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen en kunnen blijven leren. Daarmee
verbeteren we onze zorg en vergroten we het werkplezier van onze medewerkers.
Opleiden en leren is er voor iedereen, van stagiair tot medisch specialist. De opleidingen
die we aanbieden zijn bovendien heel divers, variërend van medisch inhoudelijk tot
persoonlijke ontwikkeling. De complexe zorg die past bij onze status als STZ-ziekenhuis,
bieden we aan op verschillende manieren. Denk aan het Centrum voor Allergie en
Kind en het Fertiliteitscentrum. Een mooi voorbeeld hoe wij in het Fertiliteitscentrum
patiënten helpen, is te lezen op pagina’s 14 en 15.

INNOVATIE EN DIGITALISERING
Het bieden van de best mogelijke zorg wordt steeds complexer en duurder. Daarom
staan we als samenleving in het algemeen en als ziekenhuis in het bijzonder voor de
uitdaging om ook in de toekomst de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te
houden. Volgens ons spelen innovatie en digitalisering daarin een belangrijke rol. Door
te innoveren en te digitaliseren kunnen we de zorg niet alleen efficiënter en doelmatiger maken, maar ook beter voor de patiënt én voor onze medewerkers. Zo zetten
we steeds meer in op zorg op afstand, waarbij bijvoorbeeld onze zorgverleners hun
patiënten digitaal monitoren en via videobellen consulten houden. De patiënt hoeft
dan minder vaak naar het ziekenhuis te komen. En de zorgverlener kan hem of haar op
afstand volgen en snel actie ondernemen als dat nodig is, waardoor een opname kan
worden voorkomen. Innoveren en digitaliseren doen we zoveel mogelijk samen met
andere partijen in de regio, met als belangrijke innovatiepartner de TU Delft. Lees op
pagina’s 16 en 17 hoe onze patiënten profiteren van onze medische innovaties.
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Levensloopgeneeskunde

Mevrouw Brochard:

“ Door de behandeling hoop ik mijn
zelfstandigheid te behouden”

De 78-jarige mevrouw
Brochard komt al lange tijd
in het Reinier de Graaf
ziekenhuis. Het is voor haar
een vertrouwde omgeving,
mede doordat haar,
inmiddels overleden, partner
hier intensief is behandeld.
Zelf is ze onder behandeling
op onze osteoporosepolikliniek vanwege
rugproblemen door bot-

Mevrouw Brochard: “Ik woon in een mooi
appartement en doe bijna alles nog zelf.
Ook heb ik een rijk sociaal leven. Op mijn
rugproblemen na, heb ik nergens last van.
Ik heb altijd met plezier hard gewerkt en
heb fijne familie en vrienden om me heen,
dat helpt.” Al jarenlang slikt mevrouw
Brochard kalktabletten vanwege erfelijke
botontkalking in haar familie. “Zelf had
ik nooit last, totdat ik elf jaar geleden
mijn zus hielp verhuizen. Er schoot iets
in mijn rug en ik kon niet meer bewegen.
Daarna heb ik ruim drie weken lang met
pijnstillers op bed gelegen. Doordat ik in
die periode naar de pijn ben gaan lopen,
kreeg ik een kromming in mijn rug. Ik ben
toen bij de orthopeed in Reinier de Graaf
geweest. Op de foto’s bleek dat er een
wervel was gebroken, die niet mooi
hersteld is. Helaas kon hier niets aan
gedaan worden. Wel heb ik toen medicatie
gekregen om mijn botten op peil te
houden.”

ontkalking. Ze woont
zelfstandig en staat nog
volop in het leven.

Jarenlang ging het goed, mede dankzij
de medicatie. Totdat mevrouw Brochard
een jaar terug ging verhuizen naar haar
nieuwe appartement. “Toen ging het flink
mis en heb ik wekenlang platgelegen met
enorme rugpijn. Van mijn huisarts kreeg

ik pijnmedicatie en een doorverwijzing
naar het Diaconessenhuis Voorburg, waar
foto’s van mijn rug zijn gemaakt. Nadat
de foto’s er waren, ben ik direct naar het
ziekenhuis in Delft doorgestuurd voor
nader onderzoek. Daar ben ik dezelfde
dag nog helemaal door de molen gegaan.”
Na een botdichtheidsmeting en een
MRI-scan, bleek dat er opnieuw een
wervel in haar rug was gebroken en haar
botdichtheid achteruit was gegaan.
“Ik kreeg toen een uitgebreid gesprek
met een verpleegkundig specialist en
neuroloog van Reinier de Graaf. Zij namen
alle tijd voor me en legden me uit wat
er aan de hand was. Ik ben toen onder
behandeling gekomen bij de osteoporosepolikliniek. Inmiddels ben ik al een paar
keer bij de verpleegkundig specialist
geweest. Hij gaf aan dat er een nieuw
soort medicatie is tegen botontkalking.
Daar was ik wel voor te porren, ook al
wist ik dat ik deze medicatie elke maand
zelf moest inspuiten. Ik grijp alles aan om
mijn zelfstandigheid te behouden. Tot nu
toe lijkt het prima te werken. Ik voel me
goed en blijf hier onder behandeling.
Reinier de Graaf is een geweldig ziekenhuis en het voelt goed en vertrouwd.”

Osteoporose, oftewel botontkalking, komt vaker voor bij mensen boven de 50 jaar. Op onze speciale fractuurpreventie en
osteoporosepolikliniek onderzoeken we patiënten die iets breken na een relatief klein ongeluk of een val. Verpleegkundig
specialist Peter van den Berg: “De botkwaliteit bij vrouwen neemt af na de overgang, maar osteoporose komt zeker ook bij
mannen voor. Daarom nodigen we patiënten uit deze leeftijdsgroep, die hier zijn gekomen vanwege een breuk, uit op onze
polikliniek. Van tevoren vullen ze een vragenlijst in en na een botdichtheidsmeting gaan we in gesprek. Soms geven we alleen
leefstijladviezen, zoals meer bewegen, kalk en vitamine D, maar vaak is er meer nodig. Zo zijn er als dat nodig is speciale injectiebehandelingen mogelijk die moeten zorgen voor een hogere botdichtheid. Bij andere patiënten is het vooral zaak de huidige
botdichtheid te behouden door medicatie. Zo kunnen we voorkomen dat mensen opnieuw zomaar iets breken. Preventie is zo
belangrijk en dit gaan we steeds meer inbouwen in de zorg, uiteraard in samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners.”
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Medewerker op 1

Aad de Groot:

“Na mijn ongeluk is Reinier de Graaf
nog meer voor me gaan betekenen”

Al 43 jaar werkt Aad de Groot
in het Reinier de Graaf
ziekenhuis, waarvan het
grootste deel als administratief
medewerker op de afdeling
Radiologie. Samen met zijn

Aad: “Je blijft ergens alleen maar zo lang
werken als je het echt naar je zin hebt.
Ik voel me op mijn plek hier. Het mooiste
aan mijn werk vind ik het patiëntencontact. Mensen melden zich bij onze
balie omdat ze een onderzoek moeten
ondergaan en zijn dan vaak nerveus. Ik
vind het zo fijn om iets voor patiënten te
betekenen en ze gerust te stellen. Mezelf
inleven in hun situatie helpt daarbij.
Bovendien heb ik het erg getroffen
met het hechte team op mijn afdeling.
Iedereen staat voor elkaar klaar, ook als
iemand een dienst moet omruilen.”

collega’s zorgt hij ervoor
dat alles goed loopt op de
afdeling. Het meest geniet
hij van het patiëntencontact.
Door de enorme steun van
zijn collega’s na een ernstig
ongeluk in 2015, kreeg hij
een nog sterkere band met
het ziekenhuis.
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Dat zijn collega’s er echt voor hem zijn,
heeft een traumatische gebeurtenis in
het leven van Aad een paar jaar terug
bewezen. “In mijn familie zit epilepsie en
ook ik ben hiervoor al jaren onder
behandeling bij de neuroloog in Reinier
de Graaf. Zes jaar terug besloten we
gezamenlijk om de medicatie die ik al
jaren krijg iets terug te brengen. Kort
daarna had ik gewerkt op onze locatie in
Voorburg en fietste ik naar huis. Bij de
Buitenwatersloot in Delft kreeg ik een
zware epileptische aanval en ben ik in
het water beland. Een meisje zag het
gebeuren, waarna omstanders het water
insprongen. Zij konden me eerst niet
vinden. In totaal lag ik een minuut of zes
bewusteloos onder water. Uiteindelijk
voelde een van hen mijn voet en hebben
ze me uit het water gehaald. Het zag er
slecht uit. Totdat toevallig Naomi Stoffer
langsfietste, verpleegkundige in Reinier
de Graaf. Zij twijfelde geen moment en
begon me te reanimeren, waardoor ze
mijn leven heeft gered.”

“Ik moest weken herstellen. Lichamelijk
ging het steeds beter, maar mentaal
was het ongeluk ingrijpend. Daarom was
ik enorm blij met alle steun die ik van
zoveel collega’s heb gehad, ook toen
ik weer aan het werk ging.” Omdat het
ongeluk er psychisch flink inhakte, kreeg
Aad via zijn neuroloog een verwijzing
naar een van onze psychologen. “Dat
was echt nodig. Uiteindelijk was ik ruim
negen maanden onder behandeling.
Pas daarna kon ik slapen zonder heftige
nachtmerries. Ik ben zo dankbaar voor
alle hulp die ik heb gekregen, in het
bijzonder natuurlijk van Naomi. Sowieso
zet dit ziekenhuis het welzijn van
medewerkers voorop. Er is ruimte om
trainingen te volgen en je krijgt de kans
mee te denken of iets nieuws op te
zetten. Zelf doe ik aan atletiek en zo heb
ik een aantal artsen geholpen met het
opzetten van een sportieve activiteit. Dit
resulteerde in een jaarlijkse gebouwenloop voor medewerkers.”
Niet alleen Aad werkt al lang in het
ziekenhuis. Ook zijn vrouw was ruim
twintig jaar werkzaam in Reinier de
Graaf. De zoon van Aad werkt als
verpleegkundige op de Acute Opname
Afdeling, waar hij is gestart met de
opleiding tot hbo-verpleegkundige. “Dit
ziekenhuis was altijd al belangrijk voor
me, maar na mijn ongeluk is dit alleen
maar versterkt.”
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Netwerkzorg in regionale samenwerking

Bas Kouwenhoven:

“ Bewegen is het beste medicijn
tegen Parkinson”

Toen het dansen bij zijn
carnavalsvereniging niet
meer ging, bezocht Bas
Kouwenhoven (69) zijn
huisarts. Al snel stond hij
weer buiten, zonder diagnose.
Maar een tijdje later ging
hij toch terug, omdat zelfs
een lamp ophangen niet lukte.
Bas werd doorgestuurd
naar het Reinier de Graaf
ziekenhuis en kreeg in
2001 de diagnose Parkinson.
Later kwam daar, door zijn
leeftijd en de medicatie, de
polyneuropathie CIAP bij.
Dit betekent dat de zenuwen
in Bas zijn benen niet meer
goed werken. Ondanks dat
alles, blijft hij positief en is
hij een echte doorzetter.
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“Het was een enorme schok, maar aan
de andere kant was ik ‘blij’ dat er een
diagnose was voor mijn klachten.
Meteen werd ik geholpen door Parkinsonverpleegkundige Petra van Zon, zij is
zo’n aardige vrouw. Ik kreeg medicijnen
om de ziekte onder controle te houden.
Die heb ik jaren geslikt, maar het bleef
toch lastig. Zeker omdat de juiste timing
hierbij heel belangrijk is. Op een gegeven
moment ben ik in het Parkinson Café in
Delft, dat wordt georganiseerd in samenwerking met de Parkinson Vereniging,
naar een voorlichtingsbijeenkomst over
medicatie gegaan. Uiteindelijk heb ik
via Reinier de Graaf een Duadopa-pomp
gekregen. Deze dient een anti-Parkinson
medicijn toe, maar dan in vloeibare vorm.
Ik krijg het continu via een sonde in mijn
dunne darm.” Zijn vrouw Riet herinnert
zich het moment dat Bas de pomp kreeg
nog goed. “Ik was mee naar Reinier de
Graaf en zag Bas aan komen lopen
verderop in de gang. Dus ik floot naar
hem. Ik dacht: Wow, wat bijzonder. Ik heb
Bas in lange tijd niet zo rechtop zien
lopen!”
Om Bas verder te ondersteunen, werkt
Reinier de Graaf samen met verschillende
regionale (zorg)organisaties in de
omgeving. Dankzij een samenwerking
tussen de fysiotherapeut van Bas bij
zorginstelling Pieter van Foreest, de
neurologen en Parkinsonverpleegkundige
Petra van Reinier de Graaf, en bokstrainer
Rinus Bosman volgt Bas nu bokslessen
die helpen tegen Parkinson. “Ik vind het
heel mooi dat deze samenwerking er is.
Het is een prettige cirkel en er is goed
onderling contact tussen hen.”

Het raakt Bas zichtbaar als hij vertelt
over zijn eerste boksles. “Die was
verschrikkelijk. Het was zo’n confrontatie
met mezelf toen ik in de spiegel keek.
Toch ben ik enorm blij dat ik heb
doorgezet. Boksen helpt echt: ik heb een
beter evenwicht, mijn spieren zijn sterker,
ik heb minder last van mijn benen, ik loop
meer rechtop en mijn bloeddoorstroming
is beter. Bewegen is echt het beste
medicijn tegen Parkinson. Als ik niet was
gaan boksen, had ik misschien wel in
een rolstoel gezeten.”
“Ik vind het boksen echt geweldig. Soms
boksen we ook op muziek. Ik mag dan
af en toe zelf nummers uitkiezen.” Bas
laat zijn favoriete nummer van Steve
Jablonsky, “My name is Nelson”, horen
en doet voor hoe hij daarop bokst. “In
het begin lukte het boksen niet op dit
nummer, maar later wel. Dat is zo gaaf.
Ik heb nu ook een boksbal thuis. Die heb
ik van Rinus gekregen. Naast het boksen,
houd ik van golfen. Maar ook rekken en
strekken is goed voor me. Daarnaast
lopen mijn vrouw en ik bijna elke dag
6 tot 8 kilometer. Ik beweeg iedere dag,
zelfs als ik ’s avonds laat thuiskom doe
ik nog oefeningen. Op die manier blijf
ik zo fit mogelijk en sta ik positief in
het leven. Ik vind het effect dat het
bewegen, vooral het boksen, heeft op
mijn lichaam heel bijzonder. Het helpt
echt om kwaliteit uit het leven te halen.
Door de goede samenwerking tussen
Reinier de Graaf, Pieter van Foreest en
bokstrainer Rinus ben ik gaan boksen.
Daar ben ik erg dankbaar voor.”
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Opleiding en wetenschap

Fleur van Heuven:

“Het mooiste moment is als je het hartje
hoort kloppen tijdens de eerste echo”

Net als veel jonge stellen
hebben Fleur van Heuven (35)
en haar partner een grote
kinderwens. Helaas ging
zwanger worden bij hen niet
vanzelf. Zo kwamen ze in
de Fertiliteitskliniek van het
Reinier de Graaf ziekenhuis in
Voorburg terecht. Na een lang
traject werd hun dochtertje
in 2017 kerngezond geboren.
Inmiddels is Fleur dankzij het
Fertiliteitscentrum opnieuw
zwanger, van een zoontje dit
keer.

Toen Fleur na een jaar nog niet
zwanger was, ging ze toch eens naar
de huisarts. “Hij verwees me door naar
de gynaecoloog in Reinier de Graaf. Ik
onderging allerlei onderzoeken, op
zoek naar de oorzaak waarom ik niet
zwanger kon worden. Ik ben echt geen
stresskip, dus was er best relaxed onder.
Vanwege onze kinderwens, werden we
doorgestuurd naar de Fertiliteitskliniek
in Voorburg. Er volgden veel gesprekken.
Ik heb alleen maar lof voor iedereen daar,
ze zijn zo empathisch. En doordat je ook
andere mensen in de wachtkamer ziet,
had ik het gevoel dat ik niet alleen was.”
Eerst kreeg Fleur pillen om haar
menstruatiecyclus te reguleren. “We
moesten in kaart brengen hoe mijn cyclus
werkt om de kans op een zwangerschap
te vergroten. Later ging ik hormonen
inspuiten. Na diverse gesprekken besloten
we te starten met Intra-Uteriene
Inseminatie (IUI). Dat betekende dat ze in
het ziekenhuis, tijdens de eisprong, zaadcellen in mijn baarmoederholte brachten.
In deze periode moest ik soms wel
dagelijks naar het ziekenhuis om dit op
het juiste moment te laten doen. Helaas
besloten we na zes IUI-pogingen dat dit
voor ons niet ging werken.”
Daarom begon Fleur met IVF. In Vitro
Fertilisatie (IVF) is het bevruchten van
eicellen buiten het lichaam, waarna de
bevruchte eicel wordt teruggeplaatst.
“Het IVF-traject vond ik een stuk
zwaarder. Je wordt echt geleefd in zo’n
periode. Mede omdat ik een hogere dosis
hormonen moest inspuiten om zoveel
mogelijk eiblaasjes groot te krijgen. Als
dat gelukt is, onderga je een punctie
waarbij de arts eicellen weghaalt. Daarna
werden mijn eicellen in het laboratorium
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samengebracht met het zaad van mijn
partner, zodat er een embryo ontstaat.
Een paar dagen later werd dit embryo
teruggeplaatst in mijn baarmoeder en
was het afwachten. Bij ons was het in
één keer raak: ik was meteen zwanger.
We waren natuurlijk ontzettend blij, maar
ook heel angstig. Vooral toen ik heel ziek
werd door het ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS), een complicatie die
in heel enkele gevallen door een
IVF-behandeling kan ontstaan. Gelukkig
had deze ziekte geen effect op de baby
en werd onze dochter kerngezond
geboren. Op zo’n mooi moment vergeet
je het hele traject.”
Een aantal jaar later ontstond de wens
voor een tweede kindje. “Tijdens mijn
IVF-behandeling zijn er goed groeiende
embryo’s bewaard en ingevroren, dat
noem je ook wel cryo-embryo’s. Toen wij
opnieuw een kindje wilden, konden we
een embryo laten ontdooien. Gelukkig
overleefde het embryo dit en kon
het teruggeplaatst worden in mijn baarmoeder. Ook dit keer ging dat goed. Ik
was zwanger! Toch blijft de eerste echo
heel spannend. Het meest bijzondere
moment is als je het hartje hoort kloppen
tijdens de eerste echo. Inmiddels ben ik
bijna 32 weken zwanger. Onze dochter is
heel blij dat ze een broertje krijgt.”
Fleur wil andere vrouwen graag wat
meegeven. “Heb geen angst als je wordt
doorverwezen naar de Fertiliteitskliniek.
Je wordt daar zo goed geholpen door alle
lieve mensen. Ze doen er echt alles aan
om je kinderwens te vervullen. Ik vind
het een groot wonder dat ik opnieuw
zwanger ben geraakt. Maar ik heb pas
echt rust als mijn zoontje straks in mijn
armen ligt.”

Speciale uitgave

15

Innovatie en digitalisering

Eric Teunissen:

“Door alle lampen en robots leek het of
ik in een Starwars-film terechtkwam”

Een sportieve, hardwerkende
vader van 58, dat is Eric
Teunissen. Het was daarom
in 2021 best even schrikken
toen hij de diagnose
prostaatkanker kreeg. Eric
had gelukkig geen klachten,
maar toch bleek zijn PSAwaarde te hoog. Hij kwam in
het Reinier Haga Prostaatkankercentrum terecht,
waar hij onder andere werd
onderzocht met de
innovatieve ‘UroNav’.
Uiteindelijk werd hij daar
geopereerd met behulp
van de Da Vinci robot.

Door een oplettende vriend vroeg Eric de
huisarts om een onderzoek. “Ik heb veel
contact met twee goede vrienden van
mij. Eentje zei altijd al: je moet je PSAwaarde af en toe laten checken. Dus
die andere vriend ging, zonder klachten,
naar de huisarts. Uiteindelijk bleek zijn
PSA een stuk te hoog en moest hij
geopereerd worden. Dat baarde mij
zorgen, dus ook ik belde mijn huisarts. In
eerste instantie waren ze terughoudend
met het onderzoek, omdat ik geen
klachten had die kunnen duiden op
prostaatkanker. Uiteindelijk mocht ik
toch een preventief bloedonderzoek
laten uitvoeren bij de huisarts. Die
stuurde me daarna door naar uroloog
Van der Hoeven in het Reinier de Graaf
ziekenhuis.”
Uit het bloedonderzoek bleek dat Eric
zijn PSA-waarde iets te hoog was. Een
PSA-waarde onder de 3 is normaal.
Met 5,2 was zijn waarde niet schrikbarend hoog, maar toch hield de arts het
in de gaten. “Na vier maanden bleken
mijn waardes iets gestegen naar 5,6.
Er volgden een aantal onderzoeken. Op
de MRI-scan, via inwendig onderzoek
en op de echo’s was eigenlijk niets te
zien. Daarom volgde er een biopsie.
Daarbij haalde de arts weefsel weg uit
de prostaat, een biopt, om te zien of
het om kanker ging.” Bij het nemen van
deze biopten werd gebruik gemaakt van
de ‘UroNav’. Dat is een apparaat waarin
tijdens het nemen van de biopten de
MRI-beelden worden gecombineerd met
live echobeelden, zodat de uroloog heel
nauwkeurig weefsel kan weghalen.
Helaas bleek hierna dat Eric toch ziek
was. Zijn arts bekeek samen met hem
de mogelijkheden. “Het was wel even
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schrikken, want ineens ben je kankerpatiënt. Het beste bleek toch om de
prostaat te verwijderen. Hoe eerder je
ingrijpt, hoe kleiner de kans op
complicaties is. Voor de operatie kreeg
ik veel informatie van mijn arts en
verzamelde ik zelf kennis. Ook ging ik
nog snel op zomervakantie, lekker op de
fiets door Frankrijk. In september was
het zover. Ik werd geopereerd door
dokter Van der Hoeven met behulp van
de Da Vinci robot. Toen ik de operatiekamer binnenkwam, keek ik mijn ogen
uit. De robot was een soort octopus
met allerlei armen. Door alle lampen
en robots leek het wel of ik in een
Starwars-film terechtkwam. Ik werd
ondersteboven geopereerd door de arts
en de robot. Het grootste voordeel van
de Da Vinci robot is voor mij dat ik
slechts een aantal kleine sneetjes in
mijn buik heb.”
Na de operatie moest Eric een nacht in
het ziekenhuis blijven. “Het lijkt hier wel
een hotel. Alles is fantastisch geregeld.
Ik kreeg lekker eten en werd goed
begeleid. De eerste week kreeg ik een
katheter, dat was minder fijn. Maar
verder heb ik helemaal geen pijn gehad
en waren zelfs de pijnstillers die ik kreeg
niet nodig. Een tijdje later werd mijn
PSA-waarde weer gemeten. De operatie
is geslaagd als de waarde nul is. En dat
was bij mijn laatste controle het geval!
Dat betekent dat ik van de prostaatkanker af ben. Ik ben de artsen en
verpleegkundigen heel dankbaar. Daarom
heb ik na mijn operatie een aantal
cadeautjes achtergelaten. Ook ben ik
natuurlijk heel blij dat het in een vroeg
stadium ontdekt is, doordat die vriend
me daarop aanstuurde.”
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Vier generaties

“De vrouwen in onze familie werken er
en de mannen zijn patiënt”

PIET (85)
Joke: “Mijn vader Piet is inmiddels 85 en ook
hij is bij verschillende specialismen in Reinier
de Graaf onder behandeling geweest. Jaren
terug kreeg hij een hartinfarct en kwam hij bij
de afdeling Cardiologie. Inmiddels is hij
gediagnosticeerd met hartfalen. Ook heeft hij
de afgelopen jaren meerdere herseninfarcten
gehad. Gelukkig is hij hier goed doorheen
gekomen. Daarnaast is hij succesvol bestraald
voor prostaatkanker. Hij hoeft nog maar eens
per jaar terug naar de uroloog voor controle,
dus gelukkig komt hij momenteel maar weinig
in het ziekenhuis. Hij is altijd sportief geweest
en heeft jarenlang getennist, totdat hij blind
werd aan één oog. Maar ondanks dat blijft hij
een doorzetter.”

KALLE (4)
Jorien: “Kalle was negen maanden oud toen hij ziek werd. Hij had leukemie. We gingen een behandeltraject
in bij het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Nadat we eerst een meebehandelend ziekenhuis
in Rotterdam hadden, kozen we na een tijdje toch voor Reinier de Graaf als ‘shared care’ ziekenhuis. We
hebben namelijk zo’n goed gevoel bij dit ziekenhuis. Twee jaar lang kreeg Kalle chemokuren. Een tijd lang
kon hij niet meer eten door de chemo en kreeg hij sondevoeding. De vele medische behandelingen, zoals het
inbrengen van infusen en de voedingssondes, zijn traumatisch geweest voor Kalle. Inmiddels is hij lichamelijk
hersteld, maar hij had intensieve therapie nodig om alle heftige ervaringen uit zijn ziekteperiode te
verwerken. Inmiddels gaat het beter met hem. Kalle heeft autisme en gaat hij momenteel niet naar school,
omdat hij nog niet praat. Stap voor stap krijgt hij meer vertrouwen en zien we hem vooruitgaan.”
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Als kind kwam Jorien (32) al regelmatig in het Reinier de Graaf ziekenhuis, waar haar moeder Joke (61)
al jarenlang werkt. Tijdens haar studie werkte Jorien op verschillende verpleegafdelingen als afdelingssecretaresse. Daarna werkte ze jarenlang op de afdeling Cardiologie. In die periode werd haar zoon
Kalle (4) geboren, die ernstig ziek werd als baby. Hij kreeg zijn behandeling deels in Reinier de Graaf.
Ook opa Piet (85) is patiënt in ons ziekenhuis.

JOKE (61)
Joke: “In 1978 begon ik voor het eerst als
leerling röntgenlaborant in Reinier de Graaf. In
1987 vertrok ik voor een paar jaar. In die periode
heb ik een studie gevolgd en twee kinderen
gekregen. In 1991 ben ik weer teruggekomen
in Reinier. In de loop van de jaren is er veel
veranderd. Zo heet mijn functie inmiddels
‘laborant medisch beeldvormende technieken’.
Ik kreeg nog twee kinderen en na mijn
scheiding ging ik fulltime werken. Ik draai
veel nachtdiensten, want ook dan doen we
onderzoeken, zoals CT-scans. Ik vind het
belangrijk net even dat beetje extra te geven
aan mensen, zodat ze met een glimlach
weggaan. Ik heb het erg naar mijn zin in dit
ziekenhuis. In de periode dat ik alleenstaande
moeder was, kreeg ik altijd de diensten die ik
had aangevraagd. Zo fijn dat er aandacht is voor
je persoonlijke situatie en wensen. Nu ik deels
als planner werk, probeer ik dat ook voor mijn
collega’s zo goed mogelijk te regelen. Ik vind
het bijzonder dat mijn dochter hier ook werkt.
En in de periode dat mijn kleinzoon Kalle ziek
was, kon ik in mijn pauze even bij hem langs.
Dat was zo waardevol.”

JORIEN (32)
Jorien: “Ik voel me thuis in Reinier de Graaf. Ik ben hier niet alleen geboren, maar als kind kwam ik hier al door
het werk van mijn moeder. Via haar kreeg ik mijn eerste vakantiebaantje in de ziekenhuiskeuken. Toen ik later
geschiedenis studeerde, viel ik als oproepkracht in als secretaresses ziek of op vakantie waren. Na mijn studie
viel het niet mee een baan te vinden, maar kon ik na een tijdje aan de slag als secretaresse op de afdeling
Cardiologie. Vier jaar geleden werd onze zoon Kalle geboren. Door zijn ziekte leerde ik het ziekenhuis van
een andere kant kennen. Sinds hij weer gezond is, heb ik weer de ruimte voor een nieuwe uitdaging en sinds
kort werk ik als researchcoördinator Cardiologie, uiteraard in Reinier de Graaf. De ideale combinatie van mijn
onderzoeksachtergrond en mijn jarenlange ervaring op de hartafdeling!”
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Heeft het Reinier de Graaf ziekenhuis een bijzondere betekenis in uw leven en wilt u dat met
ons delen? Wij horen uw verhaal graag! Mail dit dan naar jeziekenhuisvoorhetleven@rdgg.nl
en wij nemen contact met u op.
rdgg.nl/jeziekenhuisvoorhetleven

