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We hebben een hete zomer achter de rug en niet alleen 
qua temperaturen. Heel Nederland staat voor moeilijke 
uitdagingen, zoals stijgende energieprijzen en personeels-
tekorten. Bij ons in het ziekenhuis is dat niet anders. Veel 
van onze medewerkers zijn nog maar net bijgekomen van 
de coronacrisis en we staan alweer voor nieuwe uitdagingen.

Een van de dingen die voor ons als ziekenhuis met name 
een uitdaging is, is het ziekteverzuim onder medewerkers. 
De afgelopen jaren hebben veel gevraagd van onze zorg-
professionals: stress, overwerken en een slechte balans 
tussen werk en privé. Dat is voor niemand goed en onder 
andere daardoor merken we dat relatief veel medewerkers 
ziek zijn. Wat weer zorgt voor extra werkdruk bij andere 
collega’s.

We proberen deze uitdaging het hoofd te bieden door extra 
goed te zorgen voor onze medewerkers. Dat doen we vanuit 
het uitgangspunt dat we onze medewerkers op 1 zetten. 
Dat klinkt misschien raar, want waarom niet onze patiënten? 
Maar juist door onze medewerkers op 1 te zetten, kunnen 
zij zo goed mogelijk voor onze patiënten zorgen. Hoe beter 
onze zorgprofessionals in hun vel zitten, hoe beter de zorg 
die zij verlenen. Hoe we dat doen, is te lezen op pagina’s 
14 en 15. 

Een andere manier om onze medewerkers te ontlasten, 
is door slimmer te werken. Dat doen we onder andere 
door nog vaker samen te werken met zorgverleners en 
organisaties buiten de muren van ons ziekenhuis. Een 
mooi voorbeeld daarvan is de immunotherapie die wij bij 
oncologiepatiënten thuis aanbieden, in samenwerking met 
thuiszorgorganisatie Careyn. Meer daarover op pagina’s 20 
en 21. 

Slimmer werken kan ook door nieuwe kennis en kunde toe 
te passen in de zorg. Dat gebeurt onder andere bij ons op 
de Intensive Care, waar nauwkeurig onderzocht wordt wat 
de resultaten zijn van het geautomatiseerd beademen van 
patiënten. Lees er meer over op pagina’s 18 en 19. 

Ondanks deze initiatieven zien we natuurlijk het allerliefst 
dat de druk op onze zorgtoppers weer wat afneemt. 
Laten we daar samen naar streven en elkaar helpen waar 
dat kan.

Voorwoord

Beste lezer,
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Carina Hilders, 
directeur Reinier de Graaf ziekenhuis



Tijdens een ziekenhuisopname liggen patiënten heel veel in bed. Dit zorgt ervoor dat hun 
conditie en spiermassa snel afnemen, met name bij oudere patiënten. Het herstel duurt 
hierdoor langer en is vaak niet volledig. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat zij zoveel 
mogelijk uit bed komen om te bewegen. Dit bevordert namelijk het herstel en welzijn van 
patiënten aanzienlijk. Daarom maakt het Reinier de Graaf ziekenhuis het mogelijk voor 
patiënten om (extra) te bewegen als zij bij ons zijn opgenomen. Met het project ‘Reinier 
Beweegt’ stimuleren we patiënten om meer te bewegen door dit toegankelijk én leuk te 
maken. 

Levensloopgeneeskunde

Reinier Beweegt: sneller herstellen 
door beweging 
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“Zowel landelijk als in Reinier de Graaf 
is voldoende bewegen in het ziekenhuis 
een belangrijk item”, zo vertelt Jasper 
Geerlings, hoofd Paramedische Dienst. 
“Met name vanuit onze visie op levens-
loopgeneeskunde, waarin een gezonde 
leefstijl centraal staat. Daarom bestond 
de wens om ervoor te zorgen dat 
mensen meer kunnen bewegen in ons 
ziekenhuis. Meer beweging zorgt er vaak 
voor dat patiënten korter opgenomen 
liggen en dat zij minder complicaties 
krijgen. Dit gaan we stimuleren aan 
de hand van vier pijlers: we zetten een 
bewegingsagoog in, telerevalidatie, 
onderzoek met Fitbits en environmental 
healing.”

BEWEGINGSAGOOG
Remco van Dun is sinds april de 
bewegingsagoog in Reinier de Graaf. 
“In mijn functie houd ik mij bezig met 
patiënten laten bewegen tijdens een 
ziekenhuisopname. Hoe patiënten bij 
mij terecht komen? Soms worden ze 
doorverwezen als ze klaar zijn bij de 
fysiotherapeut en dus weer mobiel 
genoeg zijn. Of verpleegkundigen 
benaderen mij als een patiënt in het 
ziekenhuis bijvoorbeeld wacht op een 
operatie of ontslag. Ik zorg er dan voor 

dat zij hun kracht, uithoudingsvermogen 
en mobiliteit onderhouden of zelfs 
verbeteren. Dat doe ik aan de hand 
van sport- en spelactiviteiten. Ik 
begeleid zowel patiënten een-op-een 
als in groepsverband.”

“Ik vind het belangrijk om patiënten te 
activeren, motiveren en plezier te laten 
beleven in bewegen. Het zorgt ervoor 

dat ze even een glimlach op hun gezicht 
hebben. Dat is mooi om te zien. En hoe 
meer je beweegt, hoe sneller je herstelt 
én de kans op complicaties is kleiner. 
Ik zie bij patiënten die langer in het 
ziekenhuis liggen ook echt vooruitgang. 
Of zij geven zelf aan dat bewegen minder 
pijnlijk wordt. Daar doe je het natuurlijk 
voor.” 

Bewegingsagoog 
Remco van Dun 
in beweging met 
patiënten.



OKTOBER 2022 7

Remco vertelt hoe een sportactiviteit er 
dan zoal uit ziet. “Het is de bedoeling 
om beweging aan te bieden zonder dat 
patiënten het gevoel hebben dat ze 
iets moeten. Dus spelenderwijs op een 
leuke manier bewegen. Het gaat 
namelijk niet alleen om het bewegen, 
maar ook om plezier maken en de 
sociale interactie met mij of andere 
patiënten. Ik pas de sporten altijd aan 
op het niveau van de patiënt. Op 
verpleegafdeling 4H ga ik bijvoorbeeld 
elke ochtend langs in de huiskamer. 
Op deze afdeling zitten veelal oudere 
patiënten, vaak in een rolstoel. Hier 
gaat het dus met name om het bewegen 
van de armen. Zoals het overtikken 
van een ballon, schuiftafeltennis of 
bowlen. Ook samenwerken en nadenken 
is belangrijk. Daarom doen we soms 
cognitieve spellen om de hersenen te 
trainen.” Een patiënt in de huiskamer 
vertelt: “Het is heel leuk om even bezig 
te zijn elke dag. Mijn favoriete onderdeel 
is schuiftafeltennis. En gisteren heb ik 
gewonnen met bowlen!”

TELEREVALIDATIE
Om patiënten in het ziekenhuis en ook 
thuis na hun ziekenhuisopname te 
stimuleren om te blijven bewegen, is er 
de website telerevalidatie.nl. Onderdeel 
hiervan is de app ‘Reinier Beweegt’. 
Telerevalidatie is een online portaal 
waarmee behandelaren en patiënten 
samen aan de slag gaan om te bewegen. 
Via de app of de website logt een patiënt 
in. “Op het portaal kunnen zowel ik als de 
therapeuten van de Paramedische Dienst 
dan passende oefeningen klaarzetten. 
Deze zoek ik specifiek voor iedere patiënt 
uit, zodat hij of zij op de juiste manier 
kan bewegen”, aldus Remco. 

ONDERZOEK MET FITBITS
“Een ander onderdeel van Reinier Beweegt
is een onderzoek op de afdeling Geriatrie, 
in samenwerking met Fysiotherapie. 
Door middel van onderzoek binnen ons 
ziekenhuis willen we de komende tijd 
aantonen dat meer beweging positieve 
effecten heeft op patiënten”, zo legt 
Jasper uit. “Met behulp van Fitbits, een 
horloge dat je activiteit meet, willen we 

meten hoeveel patiënten bewegen en 
wat het effect hiervan is.”

HEALING ENVIRONMENT 
Op dit moment is er in het ziekenhuis al 
een duofiets waarop patiënten een 
virtuele route kunnen fietsen. De ruimte 
waar deze fiets staat, wordt steeds 
meer ingericht volgens het ‘healing 
environment’ principe. Jasper: “Het is op 
lange termijn mijn ultieme droom om 
steeds meer in te zetten op een healing 
environment. Een healing environment is 
gericht op het bevorderen van het 
welzijn, en het verminderen van stress
van patiënten, hun familie en zorg-
verleners. Het doel hiervan is dat 
patiënten sneller genezen of dat de 
omgeving de ziekenhuisopname in ieder 
geval niet vervelender maakt. Er is sterk 
bewijs dat het zien van natuur en frisse 
lucht hieraan bijdraagt. Daarom willen 
we het ziekenhuis zo inrichten dat 
patiënten gestimuleerd worden om 
uit bed te komen. Dit kan bijvoorbeeld 
door geuren, geluiden, kleuren, projecties 
of posters.”



Innovatie en digitalisering 

Zelf de regie houden over medische 
gegevens

In een PGO kan een patiënt online 
medische gegevens verzamelen die 
afkomstig zijn van meerdere zorg-
verleners, waaronder ziekenhuizen. 
Reinier de Graaf is een van de eerste 
ziekenhuizen in Nederland die hier aan 
meewerken. “Daardoor zijn we ook als 
een van de eersten goed op de hoogte 
van hoe zo’n PGO werkt”, aldus Chief 
Medical Information Officer (CMIO) 
Petra Kok. 

Petra werkt niet alleen als CMIO, maar is 
ook reumatoloog. Het gebruik van digitale 
mogelijkheden in de zorg wordt steeds 
belangrijker. In haar functie als CMIO en 
als reumatoloog is Petra een ambassadeur 
op het gebied van digitalisering voor 
patiënten en voor haar collega’s, zowel 
haar collega’s in de zorg als haar collega’s 
die op de ICT-afdeling werken. Zo is zij er 
ook een groot voorstander van dat wij in 
ons ziekenhuis gebruik maken van PGO’s. 
Vanuit beide functies ziet Petra hier 
het nut van in. Voor zowel zorgverleners 
als patiënten bieden PGO’s namelijk 
meerdere voordelen.

VOORDELEN VOOR PATIËNTEN
Petra: “Voor patiënten is een groot 
voordeel dat veel van hun medische 
gegevens centraal staan. Denk daarbij 
aan zaken als bloeddruk, lichaamsgewicht 

en lichaamslengte, maar ook aan zaken 
als allergieën, medicatiegebruik en 
patiëntbrieven. En patiënten kunnen de 
meest recente laboratoriumuitslagen 
en radiologie-uitslagen ophalen in hun 
PGO. Patiënten beheren de informatie in 
hun PGO zelf. Ze bepalen dus zelf welke 
medische gegevens in hun PGO staan.”

De patiënt heeft dus veel medische 
gegevens op één plek staan en daarom 
is het voor hem of haar gemakkelijker 
om goed geïnformeerd het gesprek met 
de zorgverlener aan te gaan. Daarmee 
speelt het gebruik van PGO’s in op de 
landelijke campagne Samen Beslissen. Bij 
Samen Beslissen zoekt de patiënt samen 
met de zorgverlener naar de behandeling 
of zorg die het beste past. De patiënt kan 
nu vóór zijn afspraak met de zorgverlener 
de medische gegevens in zijn of haar 
PGO bekijken en kan zo beter voorbereid 
het gesprek ingaan. Dat helpt hem of 
haar om de juiste persoonlijke keuzes op 
medisch gebied te maken.

VOORDELEN VOOR ZORGVERLENERS
“Niet alleen patiënten hebben voordeel 
bij het gebruiken van een PGO”, zo 
vertelt Petra. “De verwachting is dat 
ook zorgverleners er baat bij gaan 
hebben. Zorgverleners noteren heel veel 
patiëntengegevens in het elektronisch 

patiëntendossier, oftewel het EPD. 
Deze EPD’s van verschillende zorg-
instellingen kunnen vaak niet met elkaar 
communiceren, waardoor de gegevens 
van één patiënt vaak op meerdere 
plekken opnieuw moet worden 
ingevoerd. Door een koppeling tussen 
EPD’s en de PGO van een patiënt is de 
verwachting dat medische gegevens 
kunnen worden overgenomen zonder 
ze over te typen. Om informatie goed 
te kunnen uitwisselen met een PGO en 
tussen zorginstellingen onderling, is het 
belangrijk dat zorgverleners medische 
informatie op de juiste plek in het 
EPD registreren. Het is nog steeds aan 
de patiënt zelf om te bepalen welke 
gegevens uit een PGO naar een EPD 
worden doorgezet, dus de patiënt
blijft de regie houden.”

Ons ziekenhuis is momenteel druk 
bezig om de uitwisseling van gegevens 
naar een PGO en tussen zorginstellingen 
onderling ook technisch mogelijk te 
maken. “Daar zijn landelijke eisen en 
standaarden voor. Het is belangrijk 
dat we daar aan voldoen om de 
betrouwbaarheid en de veiligheid 
van de informatie-uitwisseling te 
garanderen”, aldus Petra. “Gezondheids-
informatie van patiënten komt in de 
PGO op één digitale, veilige plek te staan.”

Het Reinier de Graaf ziekenhuis is onlangs gestart met het opvraagbaar maken van 
medische gegevens door patiënten vanuit een zogenoemde PGO. PGO staat voor 
‘persoonlijke gezondheidsomgeving’ en is een app of website waarop medische 
gegevens van een patiënt staan, zodat hij of zij deze kan inzien en beheren. 
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VERSCHIL MET HET 
PATIËNTENPORTAAL 
MIJN REINIER DE GRAAF
In Reinier de Graaf werken we al een 
paar jaar met het patiëntenportaal 
Mijn Reinier de Graaf. Is dat hetzelfde 
als een PGO? Nee, er zijn nogal wat 
verschillen tussen de twee. Zo staat 
in het patiëntenportaal alleen de 
patiënteninformatie van ons zieken-
huis, terwijl in een PGO de patiënt 
medische gegevens kan verzamelen 
die afkomstig zijn van meerdere zorg-
verleners. Een ander groot verschil 
is dat het patiëntenportaal van ons 
ziekenhuis is, terwijl bij een PGO de 
patiënt bepaalt welk PGO hij of zij wil 
gebruiken.

ALS ZORGVERLENER HET GEBRUIK VAN PGO’S 
STIMULEREN?
“Wil je als zorgverlener dat je patiënten een PGO gebruiken, bespreek 
dit dan in de spreekkamer”, aldus Petra. “Een goed aanknopingspunt 
is de vraag van patiënten waarom ze op verschillende portalen bij 
zorgverleners moeten inloggen om gegevens in te zien. De oplossing 
daarvoor is gegevens te verzamelen via een PGO.”

ZELF AAN DE SLAG MET EEN PGO?
Wilt u zelf uw medische gegevens in uw eigen PGO zetten? Neem dan 
een kijkje op www.pgo.nl om een keuze te maken uit een van de PGO’s 
die beschikbaar zijn. Het hangt van uw persoonlijke situatie af welke 
PGO het beste bij u past, zoals welke medische gegevens u hierin wil 
zetten of dat u de PGO als app of website wil gebruiken.



Sinds 1 februari dit jaar is het nieuwe Behandelcentrum 
Voorburg open. Vanaf de eerste dag werkt Ismay Midden-
dorp er als doktersassistent. Aan de balie op de eerste etage 
ontvangt zij samen met haar collega’s patiënten die een 
afspraak hebben op de polikliniek. De doktersassistenten in 
Voorburg ondersteunen meerdere specialismen, waardoor 
het een uitdagende, afwisselende en vooral ook onmisbare 
functie is. Ismay vertelt er enthousiast over. 

Trots op mijn baan

Ismay Middendorp, 
doktersassistent in 
Behandelcentrum 
Voorburg

HOE LANG WERK JE AL VOOR HET 
ZIEKENHUIS EN HOE BEN JE HIER 
TERECHT GEKOMEN?
“Ik ben in 2018 begonnen als stagiair 
tijdens mijn thuisstudie tot dokters-
assistent. Ik liep tien maanden stage 
in zowel het Gasthuis in Delft als in 
het oude Diaconessenhuis in Voorburg. 
In 2019, na afronding van mijn studie, 
boden ze me in Delft een baan aan als 
doktersassistent op de polikliniek Interne 
geneeskunde. Deze baan nam ik graag 
aan. Ik werkte toen in Delft, maar ook 
in Voorburg op de poliklinieken Interne 
geneeskunde, Maag-darm-lever en 
Reumatologie. Op een gegeven moment 
miste ik de medische handelingen in mijn 
functie. Daarom heb ik op een vacature in 
het nieuwe behandelcentrum in Voorburg 
gereageerd. Hier werk ik nu sinds de 
opening als doktersassistent voor bijna 
alle poliklinieken.”

WAT IS JE ROL BINNEN HET 
ZIEKENHUIS? 
“Ik ben doktersassistent, wat inhoudt 
dat ik aan de balie zit en de patiënten 
ontvang. In Voorburg zijn wij dokters-
assistenten voor diverse poliklinieken, 
zoals Gynaecologie, Dermatologie 
en Urologie. Je bent per dag eind-
verantwoordelijke voor een bepaald 
specialisme om alles in goede banen te 
leiden. Verder zijn mijn taken heel divers, 
wat het juist zo leuk maakt. Zo plan ik 
afspraken in voor patiënten, bijvoorbeeld 
voor een echo op de polikliniek 
Radiologie. Maar ik ben het meest bezig 
met diverse medische handelingen.”
“Hierbij kun je denken aan het maken 
van hartfilmpjes, bloeddrukmetingen, 
hechten en het wegen en meten 
van kinderen. Ook assisteer ik op de 
poliklinische operatiekamer bij kleine 
ingrepen, zoals huidexcisie. Dit houdt 
in dat we een stukje huid met een 
afwijking wegsnijden en daarna hechten. 

En voor urologie-patiënten doen we 
uroflowmetrie-onderzoeken: een 
onderzoek naar het plaspatroon. Daarna 
maken we een bladderscan. Dat is een 
echo waarbij we meten hoeveel urine er 
in de blaas achterblijft na het plassen.”
“Ik zit ook vaak in een behandelkamer 
voor dermatologiepatiënten. Deze kamer 
zit dicht bij de artsen, zodat we kunnen 
overleggen. Hier verricht ik bijvoorbeeld 
biopsies: ik haal dan een stukje huid 
weg voor onderzoek. Daarnaast geef 
ik patiënten met huidproblemen, zoals 
eczeem, lichttherapie. Deze patiënten 
komen ongeveer tien weken lang 
drie keer per week naar het behandel-
centrum. Daardoor bouw je echt een 
band met hen op.”

WAAROM IS JUIST JOUW 
WERK BELANGRIJK BINNEN HET 
ZIEKENHUIS?
“Doktersassistenten zijn heel belangrijk 
voor de artsen, omdat we hen 
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ondersteunen en assisteren. Wij zien de 
patiënten meestal als eerste. Vaak zijn zij 
zenuwachtig als ze naar het ziekenhuis 
komen. Als doktersassistent probeer ik ze 
gerust te stellen. Zo stel ik hen vragen of 
maak een praatje met ze. Ik zorg altijd dat 
ik iedere patiënt met een grote glimlach 
begroet, want wij zorgen voor de eerste 
indruk. Het is heel fijn om te zien als 
iemand zich daarna meer kan ontspannen.” 

EN WAT IS VOOR JOU
BELANGRIJK IN JE WERK?
“Ik vind uitdaging in mijn werk het 
belangrijkste. Als doktersassistent leer 
ik nog elke dag, dat is het leukste aan 
het vak. Het is mooi dat we als collega’s 
veel van elkaar kunnen leren, vooral nu 
ik samenwerk met doktersassistenten 
die ervaring hebben met andere 
specialismen. Daarnaast is plezier in 
mijn werk heel belangrijk. Ik vind alle 
specialismen interessant. Daarom is 
het zo mooi dat ik de switch naar 

Voorburg hebt gemaakt en diverse 
medische handelingen mag doen. Ook 
mijn leuke collega’s zorgen ervoor dat 
ik veel plezier heb.”  

WAT IS HET MEEST 
OPMERKELIJKE DAT JE IN JE 
LOOPBAAN BIJ HET ZIEKENHUIS 
HEBT MEEGEMAAKT?
“Dat zijn twee dingen. Ten eerste de 
opening van het nieuwe gebouw in 
Voorburg. In januari begonnen we al daar 
om het gebouw en elkaar te leren 
kennen. De eerste paar weken moesten 
we alles opbouwen, dat was leuk én stress-
vol. Ook leerden we alle handelingen die 
we moeten verrichten. Op 1 februari was 
de eerste dag dat er patiënten kwamen. 
Ik was toen best zenuwachtig, maar het 
was een hele leuke dag.”

“Ten tweede vind ik het bijzonder dat ik 
van onzekere stagiair ben uitgegroeid 
naar wat ik nu ben. Ik had niet verwacht 

dat dat zou lukken. Het was een 
groot compliment toen de polikliniek 
Interne geneeskunde mij als stagiair
contacteerde voor de baan als dokters-
assistent.”

WAAROM IS REINIER DE GRAAF 
VOOR JOU ‘JE ZIEKENHUIS VOOR 
HET LEVEN’?
“Ik ken het ziekenhuis al mijn hele leven, 
want ik woon in de buurt. Ik ben zelf 
patiënt geweest en merkte dat het qua 
zorg heel goed geregeld is. Toen ik 
erachter kwam dat ik in een ziekenhuis 
wilde werken, wist ik meteen dat het 
Reinier de Graaf moest worden. Als 
werkgever heeft het ziekenhuis veel te 
bieden. In de loopbaangesprekken kan ik 
al mijn doelen bespreken. Daaruit blijkt 
ook dat ze willen dat ik groei, dat is heel 
fijn. Ik zie mezelf hier over tien jaar 
zeker nog werken, misschien wel als 
teamleider.”
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“Ik zorg altijd dat ik 
iedere patiënt met een 
grote glimlach begroet, 
want wij zorgen voor 
de eerste indruk”
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LAAT HET ONS WETEN
Mist u iets in het magazine of heeft u ideeën of suggesties 
waarover wij kunnen schrijven? Laat het ons weten via 
communicatie@rdgg.nl

INNOVATIEVE NIEUWE CT-SCAN

COLUMN CLIËNTENRAAD
Al eerder schreven we over het patiëntenpanel 
van Reinier de Graaf. Dit panel bestaat uit een 
groep betrokken patiënten en bezoekers die een 
paar keer per jaar korte, digitale vragenlijsten 
beantwoorden over allerlei onderwerpen die de 
zorgverlening raken. Bijvoorbeeld de toegankelijk-
heid en de digitalisering van de zorg.

Destijds waren de voorbereidingen nog in volle 
gang, maar inmiddels zijn we gestart. Sinds juni 
roepen we via de website en social media 
patiënten en hun begeleiders, maar ook bezoekers, 
op om deel te nemen aan het panel. Er zijn 
speciale flyers beschikbaar met een QR-code 
waarmee mensen zich direct kunnen aanmelden. 
Deze flyers zijn verspreid over de verschillende 
wachtruimten en balies en uitgedeeld in de 
centrale hal. Dit was voor ons als Cliëntenraad 
een mooi moment om met patiënten en 
bezoekers in gesprek te gaan én uit te leggen 
hoe ze door deelname aan het panel hun 
ervaringen en ideeën kunnen delen.

Wat een mooie verhalen over en complimenten 
aan het ziekenhuis en alle medewerkers hoorden 
we daarbij terug. Veel mensen zijn ontzettend 
tevreden, maar zij noemen ook wel wat punten 
van zorg en ideeën hoe het mogelijk nog beter 
kan. En dat is precies wat wij hopen dat het 
panel ons zal brengen: met elkaar streven naar 
een goede en fijne zorgverlening, ondanks alle 
uitdagingen die er zijn met de stijgende zorgvraag

en personele krapte. 
Wij hopen dat het 
panel ook op uw 
enthousiasme kan 
rekenen. Mogelijk 
wilt u meedoen 
door als patiënt, 
begeleider of 
bezoeker zelf 
deel te nemen aan 
het panel. 

Kijk voor meer 
info op 
www.reinierdegraaf.nl/
patientenpanel

Max Kommer, voorzitter Cliëntenraad 

De afdeling Radiologie van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft een 
nieuwe CT-scan: de Philips iQon spectrale CT-scan. Deze CT-scanner 
heeft een unieke detector technologie en maakt hierdoor niet alleen 
conventionele (traditionele) CT-beelden, maar ook spectrale beelden. 
Deze beelden geven extra informatie over het gescande lichaams-
deel. Met de komst van deze scanner kunnen we de oncologische 
zorg nog beter maken.

De zogeheten spectrale scanner geeft veel extra informatie over het 
gescande lichaamsdeel. Omdat er door de spectrale scanner dus meer 
informatie beschikbaar komt, kan bij sommige afwijkingen met meer 
zekerheid een diagnose worden gesteld. 

Het eerste voordeel van deze scanner is minder kans op een 
vervolgonderzoek, omdat de radioloog veel meer kan zien tijdens 
de eerste scan. Dit geeft een besparing op zorgkosten en haalt bij 
de patiënt veel onzekerheid weg. Het tweede voordeel is dat er 
aanzienlijk minder röntgenstraling nodig is. Niet alleen door de 
verbeterde technologie, maar ook omdat er minder opnames nodig 
zijn, bijvoorbeeld geen extra opnames zonder contrastvloeistof. 

Een derde voordeel is dat er minder contrastvloeistof nodig is om 
goede beelden te krijgen. Vooral mensen met kwetsbare nieren 
hebben baat bij gebruik van minder contrastvloeistof. Met de 
ingebruikname van de iQon Spectrale CT-scan kunnen de radiologen 
van ons ziekenhuis sneller een betrouwbare diagnose stellen.

Reinier in het kort
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AANLEG LEIDINGEN VOOR LEVERING RESTWARMTE WONINGEN AFGEROND
De afgelopen maanden waren er werkzaamheden op ons voorplein voor de aanleg van leidingen om restwarmte te 
transporteren naar de woningen in het naastgelegen Bethelpark. Als eerste ziekenhuis in Nederland gaan we restwarmte 
doorleveren aan woningen. Ons duurzame warmte en koude opslagsysteem slaat namelijk meer warmte op dan nodig is 
voor het ziekenhuis. Voor de aanleg en het verbinden van de leidingen moesten er graafwerkzaamheden plaatsvinden 
op het voorplein en bij onze groenstrook ter hoogte van de Reinier de Graafweg. Inmiddels is de laatste fase van deze 
werkzaamheden, namelijk het herstellen van het straatwerk en het aanplanten van nieuwe bomen en struiken, bijna 
afgerond.  

Nu de meeste coronamaatregelen in ons ziekenhuis 
opgeheven zijn, is er ook meer ruimte voor leuke 
activiteiten voor onze patiënten. Zo ook de optredens 
van muzikanten van vrijwilligersorganisatie Bedside 
Buskers. Zij komen vanaf nu weer elke maand bij onze 
patiënten langs om hen te laten genieten van live-
muziek. “Onze hele organisatie bestaat uit vrijwilligers 
die graag muziek willen maken om patiënten afleiding, 
ontspanning en troost te bieden tijdens hun zieken-
huisopname”, aldus Guus Mentink, die zich vrijwillig als 
planner inzet voor Bedside Buskers. “Ik zie veel mooie 
dingen gebeuren, puur door de inzet van muziek.”

Al ruim elf jaar is Cokky Verhaaf (69) COPD-patiënt. Deze 
chronische longaandoening zorgt ervoor dat zij al jarenlang 
regelmatig in het Reinier de Graaf ziekenhuis komt voor 
controles. Sinds een aantal maanden gebruikt Cokky de app 
Sanacoach COPD, waardoor zij minder vaak naar het ziekenhuis 
hoeft te komen en toch onder nauwe controle blijft. Cokky: 
“Toen ik 14 was, ben ik gaan roken en daarna nooit meer 
gestopt. Totdat ik op mijn 58-ste merkte dat tillen en lopen 
steeds slechter ging. Vrij snel ben ik toen gestopt met roken. 
Toen ik eenmaal onder behandeling kwam bij de longarts, bleek 
dat de schade aan mijn longen niet meer te herstellen was. 
Een stukje lopen lukt niet meer en ook in huis moet ik het rustig 
aan doen. Gelukkig kom ik wel overal met mijn scootmobiel.” 

De longverpleegkundige vroeg aan Cokky of zij bereid was om 
mee te doen met de pilot van de app Sanacoach. Cokky: “Dat 
wilde ik wel, maar in het begin vond ik het best even wennen. 
Via mijn computer moet ik regelmatig verschillende vragen over 
mijn gezondheid invullen. Als ik klachten of vragen heb, kan 
ik altijd mailen en krijg ik meestal dezelfde dag nog antwoord 
van de longverpleegkundige. Bij twijfel krijg ik advies via de app 
of het nodig is om te bellen met de polikliniek Longziekten. 

En als het noodzakelijk is, kan ik gezien worden op de poli-
kliniek. Door de regelmatige controles via Sanacoach, voel ik mij 
gerustgesteld.”

BEDSIDE BUSKERS MAKEN 
LIVEMUZIEK VOOR PATIËNTEN

SANACOACH APP WERKT GERUSTSTELLEND VOOR COPD-PATIËNT COKKY VERHAAF 

m
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Medewerker op 1 

Reinier de Graaf zorgt voor vitale en 
gezonde zorgprofessionals

SPRING JE FIT TIJDENS DE 
TRAMPOLINE-FITNESSLESSEN
Afgelopen juni werden er vier trampoline-
fitnesslessen gegeven door Charlotte 
Kwaak, adviseur Werk en Gezondheid. 
Trampoline-fitness is een workout op de 
trampoline waarbij je conditie en kracht 
combineert. Ellen Enthoven, dokters-
assistent op de polikliniek Urologie, deed 
fanatiek mee:

“We deden verschillende oefeningen op 
de trampoline, zoals dribbelen, knieheffen,
buikspieren en planken. Iedere keer was 
het een ander programma. Charlotte was
heel enthousiast en begeleidde ons goed. 
Ze gaf ons aanwijzingen om te verbeteren
en motiveerde om door te gaan. De 
saamhorigheid tijdens zo’n les is leuk. Je 

ontmoet collega’s van andere afdelingen
en je maakt een praatje. Ik vind het 
fantastisch dat Reinier de Graaf dit 
aanbiedt.” 

“Ik ben me er door de lessen nu echt 
van bewust dat je energie krijgt van 
sporten. Ik merkte dat het zijn vruchten 
afwerpt. Soms kom je de les chagrijnig 
binnen en loop je toch weer vrolijk weg. 
Ik heb twee jonge kinderen, dus dat is 
soms al druk genoeg. ’s Avonds ben ik dan
geneigd op de bank te zitten, maar merk 
dat sporten me veel fitter en energieker 
maakt. En als ik me goed voel, merken de 
kinderen dat ook. Bovendien heb ik meer 
energie op mijn werk. Ik ben door de 
lessen gemotiveerd om zelf trampoline-
lessen te gaan volgen in de toekomst.”

OPLADEN DOOR TE MEDITEREN 
Als je een drukke baan hebt, zijn opladen 
en ontspanning heel belangrijk om in 
balans te blijven. Sinds maart kunnen 
onze medewerkers daarom dagelijks 
gratis online meditatiesessies volgen. 
Deze sessies worden aangeboden door 
BFC Compassionate Care & Mindful 
Medicine. Christa Storm, directie-
secretaresse, mediteert regelmatig op 
deze manier:

“Mijn interesse in meditatie en mind-
fulness heb ik al langer, onder andere 
door een congres over mindfulness 
in organisaties. Ik begon daardoor te 
mediteren met behulp van een app, 
maar al snel merkte ik dat ik behoefte 
had aan meer. Daarom ben ik ook zo blij 
dat het ziekenhuis dagelijks begeleide 
meditaties aanbiedt. Hier vond ik wat 
ik zocht. Tijdens de meditaties leer je 
met mildheid naar jezelf te kijken, naar 
alles wat je voelt en ervaart, zonder te 
oordelen. Iedere dag komt er weer een 
ander onderwerp aan bod waarop je kunt 
reflecteren. De leraren stellen de juiste 
vragen, zodat dit goed lukt. Zo leer je 
steeds weer iets over compassie, moed, 
betrouwbaarheid, luisteren en veerkracht.”

“Dankzij de meditaties heb ik veel over 
mezelf geleerd. Ik merk dat ik door de 
meditaties veerkrachtiger en milder 
wordt. Dit neem ik elke dag mee, ook in 
de omgang met anderen. In mijn werk 
ben ik rustiger en ben mij ervan bewust 
of ik plezier in mijn werk heb. In een 
stressvolle situatie kan ik nu makkelijker 
een stapje terug doen. En de situatie 
vanaf een afstandje bekijken, voordat ik 
direct reageer.” 
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Hoe beter onze zorgmedewerkers in hun vel zitten, hoe 
beter de zorg die zij verlenen. Dat is het uitgangspunt 
van het vitaliteitsprogramma in ons ziekenhuis. Het 
programma motiveert en inspireert medewerkers om 
aan de slag te gaan met hun vitaliteit en gezondheid. 
Er staan vier thema’s centraal: bewegen, voeding, 
ontspanning en werkgeluk. Als ziekenhuis bieden we 
onze medewerkers hierbij passende activiteiten aan 
om een eerste stap te zetten. En het leuke is: deze 
worden grotendeels verzorgd door onze eigen collega’s. 
Op deze pagina’s lichten we een aantal activiteiten uit 
aan de hand van ervaringen van onze medewerkers. 
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MEER BALANS IN JE LEVEN 
DANKZIJ LEEFSTIJLPROGRAMMA 
‘GEZOND EN VITAAL’
Een aantal keer per jaar start in ons 
ziekenhuis een leefstijlprogramma. Dit is
bedoeld voor medewerkers die meer balans
in hun leven zoeken en/of zich gezonder 
en vitaler willen voelen. Het doel van het
programma is om meer controle te krijgen
op alle keuzes die je maakt als het gaat
om zowel je fysieke als mentale gezond-
heid. Brenda Zandvliet, teamleider anti-
stolling van het RHMDC, deed mee aan 
het programma:

“Op zich leef ik gezond en sta ik positief 
in het leven, maar ik wilde me gewoon 
beter voelen. Omdat ik altijd druk ben, 
twijfelde ik eerst over de drie uur per 
week van mijn eigen tijd die ik vrij moest 
maken voor de cursus. Maar ik ben zo 
blij dat ik het programma toch ben gaan 
doen! Ik heb er nu nog elke dag wat aan.”

“Bijna iedere week kwam er een gast-
spreker, zoals een internist, bewegings-
deskundige, psycholoog, diëtiste en 
leefstijlcoach. Je krijgt echt praktische 
informatie en goede tips, zoals welke 
voeding je energie geeft en manieren 

om tijd voor jezelf in te bouwen. Als ik nu
thuiskom na een drukke werkdag, ga ik 
eerst even rustig zitten met een kopje thee.
Ook doe ik elke dag kleine oefeningen 
tussendoor om meer te bewegen en neem
ik pauzes. Ik ben rustiger geworden en 
overzie dingen meer. Daardoor kan ik mij 
beter concentreren. En voorheen was ik, 
bijvoorbeeld op mijn werk, altijd geneigd 
overal ‘ja’ op te zeggen. Nu denk ik er 
veel beter over na. En als ik merk dat ik 
terugval in oude patronen, kan ik 
makkelijk terugpakken naar de dingen die
ik heb geleerd. Het leefstijlprogramma 
was voor mij echt een eye opener.”

Christa Storm: 
“Dankzij de meditaties 
heb ik veel over mezelf 
geleerd”
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Is het voor patiënten beter 
om geautomatiseerd 
beademd te worden of niet? 
Dat is wat verpleegkundige 
Laura Buiteman onderzoekt. 
Met de resultaten van het 
onderzoek kunnen we als 
ziekenhuis nog betere zorg 
verlenen. En Laura hoopt 
ermee te promoveren, zodat 
ze zich als verpleegkundige 
‘doctor’ mag noemen.

Opleiding en wetenschap 

Promoveren op de 
Intensive Care: 
diepgravend onderzoek 
naar geautomatiseerd 
beademen

Laura is als verpleegkundige werkzaam 
op de Intensive Care (oftewel IC) van het 
Reinier de Graaf ziekenhuis. Op de IC 
liggen veel patiënten die tijdelijk niet 
meer zelfstandig kunnen ademhalen. 
Een beademingsapparaat helpt hen dan 
om te ademen. Tijdens de beademing 
moeten voortdurend dingen worden 
aangepast, zoals de hoeveelheid zuurstof
die een patiënt krijgt en het tempo waarop
hij of zij beademd wordt. Normaal 
gesproken doen verpleegkundigen deze 
aanpassingen, maar sinds een paar jaar 
maken we in Reinier de Graaf gebruik 
van beademingsapparatuur die dit 
geautomatiseerd doet. 

SLIMME THERMOSTAAT
“Je kunt geautomatiseerd beademen 
vergelijken met een slimme thermostaat 
in je huis”, zo legt Laura uit. “Het is veel 
makkelijker om dit apparaat de warmte 
in huis te laten regelen dan zelf aan alle 
verwarmingsknoppen te draaien. En zo 
werkt het ook met geautomatiseerde 
beademing. Het is voor ons als verpleeg-
kundigen een stuk efficiënter om hiermee
te werken, dan om voortdurend hand-
matig de beademing aan te passen. We 
weten ook dat geautomatiseerde 
beademing net zo veilig is als de hand-
matige methode. Wat we nog niet weten 
is of het ook beter is voor de patiënt. 
Precies dat ben ik aan het onderzoeken.”

Laura is al sinds 2011 verpleegkundige 
op de IC. In 2019 heeft ze de opleiding 
tot ‘ventilation practitioner’ afgerond, 

waarmee ze zich gespecialiseerd heeft in 
de beademing van patiënten. “Onderdeel 
van die opleiding was dat je onderzoek 
deed. Via die weg ben ik in contact 
gekomen met professor Marcus Schultz 
in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Hij 
stelde me de vraag of ik verder onderzoek
wilde doen en daarmee wilde promoveren.
Toen dacht ik: “Ik ben verpleegkundige, 
dat kan toch niet?” Maar dat is helemaal 
niet waar, iedereen kan promoveren. Wel 
moet je daarvoor een master-diploma 
hebben. Dat heb ik in mei van dit jaar 
behaald, namelijk de master Critical Care 
aan de Hogeschool van Amsterdam.”

VERZAMELEN VAN DATA
Een belangrijk onderdeel van het 
onderzoek van Laura is het verzamelen 
van data van patiënten die 
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Laura en haar collega’s die haar helpen 
met haar onderzoek. V.l.n.r. Coby Hoekstra, 
Laura Buiteman, Marieke Luttmer, Bibi 
Bosman en Lotte Remmerswaal. Niet op 
de foto: Amanda van den Berg



geautomatiseerd beademd worden 
op de IC van Reinier de Graaf. Denk 
daarbij aan de hoeveelheid lucht die 
een patiënt per ademteug inademt. 
Laura: “Op basis van die data maak ik 
een analyse om te bepalen of 
geautomatiseerd beademen beter is 
voor de patiënt dan de handmatige 
methode. We vragen uiteraard vooraf 
aan patiënten of hun familie of zij 
hieraan mee willen werken.”

“Wetenschappelijk onderzoek doen, 
doe je vaak niet alleen en dat merk ik 
bij mijn onderzoek ook zeker”, vertelt 
Laura. “Ik heb het geluk dat ik op de 
IC samenwerk met veel enthousiaste 
collega’s die mij helpen patiënten te 
werven en de data te verzamelen. Het 
zou anders te tijdrovend en te complex 

zijn om dit allemaal in mijn eentje te 
doen. Ik krijg van zoveel kanten hulp en 
dat vind ik echt heel mooi om te zien. 
En daar komt nog eens bij dat ik voor 
mijn onderzoek niet alleen data 
verzamel in ons ziekenhuis. Collega’s 
uit het Amsterdam UMC, het Dijklander 
Ziekenhuis in Hoorn en het Universitäts-
spital in het Zwitserse Zürich helpen me 
ook bij het verzamelen van informatie. 
Dat helpt om tot betere resultaten 
te komen en mijn onderzoek betrouw-
baarder te maken.”

“Ook krijg ik veel ondersteuning vanuit 
Reinier de Graaf en de IC waar ik werk. 
Ik ben nog gewoon werkzaam als 
verpleegkundige, maar ik mag een 
deel van mijn uren besteden aan mijn
onderzoek. Daarnaast heeft het 

ziekenhuis het financieel mogelijk 
gemaakt om mijn master te behalen en 
om een cursus statistiek te volgen om 
de data te analyseren. Daaraan merk je 
dat het doen van onderzoek hier hoog 
in het vaandel staat.”

TRIATLON
Promoveren is een zware en tijdrovende 
klus. Normaal gesproken is promoveren 
een fulltime baan, maar Laura combineert
het met haar werkzaamheden als 
IC-verpleegkundige. Laura: “Hoe ik het 
volhou? Ik vind het doen van onderzoek 
heel leuk en ik vind het belangrijk mezelf 
te blijven ontwikkelen. Daarnaast ben ik 
erg gedisciplineerd, maar doe naast mijn 
werk en onderzoek ook veel leuke 
dingen. Zo sport ik veel en heb onlangs 
nog meegedaan aan een triatlon!”
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PROMOVEREN
Iedereen die een master-diploma 
op zak heeft, kan in principe 
promoveren en daarmee een 
volgende stap zetten in zijn of 
haar wetenschappelijke carrière. 
Iemand die promoveert (ook wel 
promovendus genoemd) doet 
promotieonderzoek. Dit 
onderzoek moet onafhankelijk 
zijn en een originele bijdrage 
leveren aan de wetenschap. 
Onderdeel van een promotie is 
het schrijven van een proefschrift, 
waarin de resultaten van het 
onderzoek staan. Een promotie-
traject duurt vaak meerdere 
jaren. De promovendus doet 
niet alleen onderzoek, maar 
geeft als onderdeel van de 
promotie ook vaak lezingen en 
colleges, en hij of zij moet 
wetenschappelijke artikelen 
publiceren. Na het succesvol 
afronden van de promotie mag 
de promovendus zich ‘doctor’ 
noemen. 



Patiënten ervaren meer rust door 
thuisbehandeling 

“Sommige vrouwen met borstkanker 
hebben een bepaald eiwit op de borst-
kankercellen. Dit eiwit is een soort 
groeifactor voor die cellen. Door deze 
patiënten met immunotherapie te 
behandelen, voorkomen we de groei”, 
zo legt internist-oncoloog Addy van de 
Luijtgaarden uit. “De behandeling is erg 
intensief, omdat patiënten een jaar lang 
iedere drie weken een kortdurende 
infuusbehandeling krijgen. Dit levert veel 
ziekenhuisbezoeken op. Maar omdat het 
een veilig geneesmiddel is, waarvan de 
meeste mensen niet erg ziek worden, is 
het geschikt voor thuistoediening.” 

Om deze thuisbehandelingen te 
realiseren, zocht Reinier de Graaf een 
samenwerkingspartner. Mirjam Dijkxhoorn, 
regieverpleegkundige oncologie en 
projectleider: “Het was voor ons heel 
belangrijk om de kwaliteit van zorg te 
behouden en dat we blijven voldoen aan 
de Soncos-normering. Deze beschrijft 

waar goede oncologische zorg aan moet 
voldoen. Ook hadden we een duidelijke 
voorkeur om met een regionale thuis-
zorgorganisatie samen te werken.” Dat 
werd Careyn.

OPLEIDING IN REINIER DE GRAAF
Petra Matthijsen is manager Specia-
listische Zorg bij Careyn en vertelt: “Na 
een prettige voorbereiding konden we 
goede werkafspraken maken en stelden 
we uiteindelijk een samenwerkings-
overeenkomst op. Daarna keken we 
naar de scholing. We hebben al een paar 
oncologieverpleegkundigen in ons team 
en we leiden nog een paar verpleeg-
kundigen op. Careyn gebruikt hiervoor de 
erkende leerroute van Reinier de Graaf, 
met als onderdeel een stage in het 
ziekenhuis.” Addy vult aan: “Dit past 
binnen ons streven om personeel aan 
te trekken en te behouden. Zo bieden 
we hen continu nieuwe uitdagingen. 
Onze eigen medewerkers verzorgen 
de opleidingen voor ervaren verpleeg-
kundigen, waarvan zij zelf ook weer 
leren. Ondertussen kunnen onze 
verpleegkundigen kennismaken met 
de thuiszorg, en de zorgverleners van 
Careyn juist met het ziekenhuis. Zo 
creëren we in deze samenwerking 
leuke carrièremogelijkheden aan beide 
kanten.”

HOE ZIET DE BEHANDELING 
ERUIT?
Voordat patiënten hun infuusbehandeling 
thuis kunnen krijgen, wordt in het 
ziekenhuis uitgebreid gekeken of de 
patiënt de medicatie veilig kan 
ontvangen. Als hij of zij in aanmerking 
komt voor de thuistoediening én dit zelf 
ook wil, zetten we het in gang. Mirjam: 

“Eerst bereidt onze eigen ziekenhuis-
apotheek de medicatie voor. Die wordt 
vervolgens bij de patiënt thuisbezorgd 
door onze logistieke afdeling.” 

Diezelfde dag gaat een oncologie-
verpleegkundige van Careyn naar de 
patiënt. Annemieke van Leeuwen is 
oncologieverpleegkundige bij de thuis-
zorgorganisatie. “Met alle benodigde 
spullen ga ik op pad. Dan kom ik bij de 
patiënten thuis, die blij verrast zijn dat 
hun behandeling thuis kan. Voordat ik 
de medicatie aansluit, doet een andere 
verpleegkundige op afstand de dubbel-
check, op basis van foto’s die ik stuur via 
een beveiligde app. Zo waarborgen we 
de kwaliteit van zorg. Daarna prik ik het 
infuus en sluit de medicatie aan. 
Ondertussen klets ik met de patiënt. Het 
is heel prettig om een-op-een met de 
patiënt te zijn, want daardoor heb ik 
alle tijd voor ze en kan ik hen goed 
begeleiden. Omdat we bij Careyn met 
een klein team zijn, zien patiënten vaak 
dezelfde verpleegkundige. Hierdoor bouw 
je sneller een band op. Dit waarderen 
patiënten echt.” 

De behandeling, inclusief alle controle-
afspraken en dergelijke, is voor patiënten 
precies hetzelfde als in het ziekenhuis. 
Met als enige verschil dat zij niet naar de 
dagbehandeling gaan voor de immuno-
therapie. Met de verplaatsing van deze 
zorg naar de thuissituatie ervaren 
patiënten meer rust. Bovendien hoeven 
zij minder vaak om hulp te vragen aan 
familie of vrienden voor bijvoorbeeld 
vervoer. Petra: “Bijzonder is dat de 
verpleegkundigen van Careyn in het 
dossier, van de betreffende patiënten, 
van het ziekenhuis werken. Zo heeft het 
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Netwerkzorg

Sinds juli wordt een selecte 
groep borstkankerpatiënten 
van het Reinier de Graaf 
ziekenhuis thuis behandeld 
met immunotherapie. Dit 
project is een samenwerking 
tussen ons ziekenhuis en 
de regionale thuiszorg-
organisatie Careyn. Hiermee 
leggen we samen de basis 
voor meer behandelingen 
die naar de thuissituatie 
verplaatst kunnen worden.



OKTOBER 2022

ziekenhuis zicht op wat er thuis gebeurt. 
Ook kunnen patiënten voor vragen over 
symptomen of de behandeling altijd bij 
Reinier de Graaf terecht.” 

TOEKOMST 
Door de ervaringen in Reinier de Graaf 
en in andere ziekenhuizen, is het de 

bedoeling dat er in de toekomst meer 
zorg naar de thuissituatie verplaatst 
wordt. Addy: “We doen nu ervaring op 
in deze samenwerking, maar we zijn ook 
al druk bezig met het vervolg ervan. We 
willen bijvoorbeeld graag medicatie voor 
patiënten met longkanker toevoegen 
aan thuistoediening. We hopen deze 

groep voor het einde van dit jaar thuis 
te kunnen behandelen samen met 
Careyn. Want het fijne is: niet alleen 
patiënten thuis krijgen op deze manier 
meer aandacht, er is ook wat meer 
ruimte en tijd voor patiënten in ons 
ziekenhuis.”
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V.n.l.r. Addy van de Luijtgaarden, Mirjam Dijkxhoorn, Annemieke van Leeuwen en Petra Matthijsen.



Patiëntenzorg

Moeder en Kindcentrum breidt uit en 
zorgt voor volgende generatie

UITBREIDING
De realisatie van de moderne nieuwe 
kraamvleugel en verloskamers is een 
mijlpaal voor de Verloskunde- en kraam-
afdeling. Afdelingshoofd Gerda Vijfhuizen: 
“Elke dag worden hier gemiddeld 8 tot 
9 kinderen geboren, maar we zien dat 
het steeds drukker wordt. Met de extra 
capaciteit op onze afdeling kunnen we de 
stijgende vraag naar geboortezorg in onze 
regio de aankomende jaren opvangen. 
Alle verloskamers zijn uitgerust met de 
modernste faciliteiten om veilige, gast-
vrije en gezinsgerichte zorg te bieden. 
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Het aantal baby’s dat wordt geboren in het Reinier de Graaf 
ziekenhuis neemt elk jaar toe. In 2021 bevielen ruim 
3100 vrouwen op de Verloskunde- en kraamafdeling. Naar 
verwachting stijgt dit aantal naar zo’n 3700 bevallingen in 
2030. Om optimale geboortezorg in de regio Delft te kunnen 
blijven bieden, hebben we ons Moeder en Kindcentrum 
uitgebreid. Afgelopen zomer werden de gloednieuwe 
kraamvleugel en extra verloskamers feestelijk geopend. 
Hiermee staan we als oudste ziekenhuis van Nederland met 
12 verlossuites en 20 kraamsuites klaar voor de volgende 
generatie kinderen.
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In het najaar zijn 2 van de 12 verlossuites 
ook uitgerust met een speciaal bevalbad. 
Samen met verloskundigenpraktijken 
uit onze regio bieden we ouders de 
beste zorg op maat, zodat zij met een 
goed gevoel kunnen terugkijken op de 
geboorte van hun kind.”

ONTHULLING WANDPANEEL
Inmiddels 10 jaar geleden kwam Finn 
met een keizersnede ter wereld in 
Reinier de Graaf. Zijn moeder Renate 
vertelt: “Ik was bijna 42 weken zwanger, 
dus de bevalling moest worden ingeleid. 
Het leek eerst een natuurlijke bevalling 
te worden, alleen toen ik mocht persen 
bleek dat Finn zijn hartslag en zuurstof-
gehalte achteruit gingen. Daarom moest 
ik toen met spoed een keizersnede 
ondergaan. Na zijn geboorte moest Finn 
eerst in de couveuse, omdat het nog niet 
zo goed met hem ging. Gelukkig is hij 
inmiddels opgegroeid tot een gezonde 
tiener. Hij vond het heel bijzonder om 
tijdens de opening de gynaecoloog te 
ontmoeten die bij zijn geboorte aanwezig
was.” Het was aan Finn de eer om samen 
met gynaecoloog Katja de Graaff, die 
betrokken was bij zijn geboorte, en 

verpleegkundige Helma van Leeuwen, de 
nieuwe kraamvleugel en verloskamers 
officieel te openen. Dat deden zij door 
een wandpaneel te onthullen met 
350 geboortefoto’s van mensen die de 
afgelopen decennia in Reinier de Graaf 
zijn geboren. Het paneel kwam tot stand 
met enthousiaste medewerking van veel 
mensen uit de regio Delft. Op de oproep 
van het ziekenhuis om geboortefoto’s te 
delen werd massaal gereageerd door
jong en oud. Het wandpaneel laat zien 
dat Reinier de Graaf van generatie op 
generatie klaar staat met de beste 
geboortezorg voor moeder en kind. Het 
paneel van 1.80 meter hoog en bijna 
3 meter breed heeft inmiddels een 
prominente plek in de nieuwe kraam-
vleugel gekregen. 

FILM ‘ZORG VOOR GENERATIES’
Als oudste ziekenhuis van Nederland 
hebben wij de geboortezorg door de 
jaren heen steeds verder zien ontwikkelen.
Zo lagen pasgeborenen vroeger nog op 
de kinderkamer van het ziekenhuis en 
waren zij voor bezoek door het raam te 
bewonderen. Tegenwoordig is dat 
ondenkbaar en blijven moeder, kind en 

partner zoveel mogelijk bij elkaar op 
onze luxe verlos- en kraamsuites. Als 
zorgprofessionals bieden we gezins-
gerichte zorg en zijn we veel meer te 
gast in iemands leven. Het is ons doel om 
kinderen een gezonde start in het leven 
te geven, zodat aandoeningen op latere 
leeftijd voorkomen kunnen worden.
We blijven onze zorg verbeteren en 
vooruitkijken. Maar wat nooit verandert is 
de impact die de geboorte van je kind op 
je heeft. In de film ‘Zorg voor generaties’ 
vertellen moeder Erna, en haar dochter 
Tessa over drie generaties geboortezorg 
in Reinier de Graaf en wat ons ziekenhuis 
voor hen heeft betekend.

Onze film ‘Zorg voor generaties’ 
bekijken? Scan dan onderstaande 
QR-code. 



 Vier generaties
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“Onze familie heeft een goed gevoel 
bij dit ziekenhuis” 

DAAN (66)
“Na mijn studie werkte ik vier jaar als neuroloog 
op Curaçao en daarna volgde ik mijn opleiding 
tot kinderneuroloog in Utrecht. In 1995 werd 
ik neuroloog in Reinier de Graaf en dat voelde 
gelijk goed. In de loop van de jaren zijn er veel 
ontwikkelingen en innovaties geweest. Maar 
wat niet is veranderd, is het fijne onderlinge 
contact. Reinier de Graaf is best een groot 
ziekenhuis, maar het voelt niet zo door de 
verbondenheid. Er heerst een no-nonsense 
mentaliteit en we kunnen elkaar aanspreken 
op dingen. Sinds ik ook medisch manager ben, 
heb ik meer invloed op processen binnen het 
ziekenhuis en hoe we deze nog beter kunnen 
maken. Op het gebied van innovatie heb ik 
geholpen met de opstart van de videoconsulten, 
zodat patiënten minder vaak naar het 
ziekenhuis hoeven te komen. Ook was ik 
ambassadeur van het meekijkconsult voor 
huisartsen, waardoor we het aantal ziekenhuis-
bezoeken beperken. In december neem ik 
afscheid van Reinier de Graaf omdat ik met 
pensioen ga, maar mijn interesse voor de zorg 
zal altijd blijven. Ik vind het ook bijzonder dat 
mijn dochter Vivian hier een tijdje heeft 
gewerkt én hier is bevallen van mijn kleinzoon.”

SUUS (94)
Daan: “Mijn moeder Suus was vroeger maatschappelijk werker. Later ging zij psychologie studeren en gaf 
toen les aan verpleegkundigen in het Zeehospitium in Kijkduin. Kennelijk zit het medisch-maatschappelijke 
in onze familie. Na hun pensioen verhuisden mijn ouders naar Deventer. Toen mijn moeder begon te 
dementeren, is zij naar een speciaal verpleeghuis in Voorburg verhuisd. Onze familie woont daar allemaal 
in de buurt, zodat wij haar regelmatig kunnen bezoeken. Ze vindt het moeilijk dat haar geheugen achteruit 
gaat, maar geniet ervan om ons te zien. Ze is dol op haar achterkleinzoon Jonas, hij is heel bijzonder voor 
haar. Een tijdje terug is mijn moeder in Reinier de Graaf behandeld nadat zij gevallen was. Ze was erg
tevreden over de zorg hier, ook over haar consulten bij onder meer de polikliniek Dermatologie.”
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Daan Kamphuis (66) werkt al ruim 27 jaar als neuroloog in het Reinier de Graaf ziekenhuis. 
Bijna vier jaar terug kwam daar zijn rol als medisch manager chronische zorg bij, waaronder 
de zorg voor kwetsbare ouderen. Onder deze groep valt zijn moeder Suus (94), die in een 
verpleeghuis woont en eerder in ons ziekenhuis werd behandeld. Suus is ontzettend blij met 
haar achterkleinzoon Jonas (1), die werd geboren in Reinier de Graaf. Voor zijn dochter Vivian 
(32) geen onbekend terrein, omdat zij een tijdje werkzaam was als arts-assistent op de 
afdeling Kindergeneeskunde. Inmiddels is ze in opleiding tot kinderarts in het Erasmus MC.

VIVIAN (32)
“Als kind mocht ik weleens mee naar het ziekenhuis met mijn vader, bijvoorbeeld als hij werd opgeroepen. Dat 
vond ik altijd leuk en gezellig, ik mocht dan ergens in een rustig hoekje spelen totdat hij klaar was. Ook al sprak 
hij vroeger echt niet dagelijks over zijn werk, het was duidelijk dat hij het erg naar zijn zin had in Reinier de Graaf. 
Ik heb altijd een goed gevoel gehad bij dit ziekenhuis. Na mijn studie en promotie kreeg ik de kans aan de slag 
te gaan bij de afdeling Kindergeneeskunde. Dat was een goede ervaring. Ik heb echt veel geleerd in die periode. 
Ook was het bijzonder om tijdelijk in hetzelfde ziekenhuis als mijn vader te werken en soms samen te overleggen. 
Sommige patiënten herkenden mijn achternaam en veel van mijn collega’s kenden mijn vader. Wat me opviel, is dat 
er veel voor en door medewerkers wordt georganiseerd in het ziekenhuis. De onderlinge betrokkenheid is groot.”

JONAS (1)
Vivian: “Jonas is in dit ziekenhuis 
geboren op 24 april 2021. Ik wilde graag 
in het ziekenhuis bevallen en mijn keuze 
voor Reinier de Graaf was snel gemaakt. 
De verloskamers zijn mooi en ruim. 
De begeleiding door de klinisch 
verloskundige, en later de gynaecoloog, 
was uitstekend. Maar ik merkte na de 
bevalling ook duidelijk hoe belangrijk de 
aandacht van de verpleegkundige is. Zij 
gaf mij echt het gevoel dat ik haar enige 
patiënt was op dat moment, ook al was 
dit natuurlijk niet zo. Dat was erg 
waardevol. Ook was het bijzonder om 
een keer zelf patiënt te zijn. Ik neem 
die ervaring echt mee in mijn werk als 
kinderarts, door me zo goed mogelijk in 
te leven in mijn patiënten en hun ouders. 
En met Jonas gaat het erg goed, hij is 
inmiddels een vrolijke dreumes.”

“Onze familie heeft een goed gevoel 
bij dit ziekenhuis” 
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Lasagne di soleggiato 

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE
1  Rul het gehakt in een koekenpan, met wat boter en

 de peper en het zout, goed bruin. Bak hier de gesneden 
 paprika, tomaat, champignons, uien en de courgette in 
 mee. Laat dit ongeveer 10 minuten sudderen met een 
 deksel op de pan. 
 Voeg dan de oregano toe en laat dit ook ongeveer 
 10 minuten meesmoren.
 Maak van de bloem en de melk een papje zonder klonten.
 Verwarm dit en voeg al roerende peper, zout, 
 nootmuskaat, bouillonblokjes en eieren toe tot het een 
 dikkere saus is geworden.
 Doe in de ovenschaal:
 Gehaktmengsel, lasagnebladen, witte saus, geraspte 
 kaas, lasagnebladen, gehaktmengsel, lasagnebladen, 
 gehaktmengsel, geraspte kaas.
 Bak de lasagne in een oven op 200°C gedurende 
 40 minuten.

Eet smakelijk! 

•• 2 paprika’s
•• 2 bouillonblokjes
•• 3 grote uien
•• 200 ml melk
•• 8 tomaten
•• snufje nootmuskaat
•• bakje champignons
•• zout en peper

•• 500 gr gehakt
•• 50 gr bloem
•• 1 á 2 el oregano
•• 2 á 3 eieren
•• 100 gr geraspte kaas
•• evt. courgette
•• pak lasagnebladen

Nu de dagen weer korter worden, is het 
tijd voor een voedzame maaltijd. Probeer 
dit heerlijke recept van onze coördinerend 
medisch analist Roel Boer uit. 

Recept en kruiswoordpuzzel

HORIZONTAAL:

1 riv. in Spanje  4 kunstleer  8 onderofficier  9 ad acta  

11 lengtemaat  14 brilschans  16 oude lengtemaat  17 deel 

v.e. vis  18 per expresse  19 computergeheugen  21 vreemde 

munt   22 in bezit van  24 bergpas  26 grootspraak  

28 leemte  31 lekkernij  32 bergplaats  33 kerklied  

37 muntzijde  40 type onderwijs  41 gewicht  42 zet  

44 wees gegroet  47 Romanum Imperium  48 welpen-

leidster  50 water in Friesland  51 extreem  53 boom  

55 en andere  56 emeritus  57 wijnsoort  58 pl. in Gelderland

VERTICAAL:

2 offerte  3 vogel  5 vogel  6 voorzetsel  7 wild zwijn  

10 vuurwapen  12 op de wijze van  13 militaire vrouwen-

afdeling (afk.) 14 maaltijd  15 pl. in Gelderland  20 Chinese 

deegwaar  21 bladgroente  23 kledingstuk  25 onzes inziens  

26 rookgerei   27 pl. in Noord-Brabant  29 sprookjesfiguur  

30 stapel  34 als het ware  35 loco-burgemeester  36 soort 

gebak  37 buideldier  38 radon  39 Amerika  42 bezig  

43 nachtvogel   45 boerenbezit  46 verharde huid  

48 rijstdrank  49 bijbelse figuur  52 afslagplaats bij golf  

54 Europees Monetair Stelsel

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32

33 34 35 36 37 38 39

40 41

42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54

55 56

57 58

35 46 22 42 1 38 4 24 2628 49

2

3

4
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Goed om te weten

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.

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.
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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 een registratiezuil in de 
centrale hal van Reinier de Graaf in Delft 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.

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 

Goed om te weten

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 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.
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ROOKVRIJ ZIEKENHUIS
Reinier de Graaf is een rookvrij ziekenhuis. Dat betekent dat zowel in de gebouwen als op de terreinen niet gerookt 
mag worden. 
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