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Het Reinier de Graaf ziekenhuis is onlangs weer 
zelfstandig geworden, doordat we uit het bestuur van 
de Reinier Haga Groep zijn gestapt. Dit is een mijlpaal 
omdat we ons nu weer volledig kunnen focussen 
op het bieden van de allerbeste zorg voor meer dan 
een half miljoen mensen in de regio Delft. 
Op pagina 13 leest u daar meer over. 

Voortaan varen we onze eigen koers, door invulling te 
geven aan onze slogan ‘Reinier de Graaf. Je ziekenhuis 
voor het leven’. We zetten ons in om de gezondheid van 
mensen te bevorderen en ziektes te helpen voorkomen. 
Om dat te realiseren, investeren we ook in het nieuwe 
jaar in samenwerking, preventie en staan we mensen 
bij gedurende hun gehele levensfase, van jong tot oud.

Een mooi voorbeeld van samenwerking vindt u op 
pagina’s 6 en 7, waar we vertellen over onze 
samenwerking met Basalt Revalidatie. Met elkaar 
zorgen we ervoor dat kinderen de juiste behandeling 
krijgen waar ze hun hele verdere leven voordeel van 
hebben. Op pagina 9 leest u tips over hoe kersverse 
moeders snel kunnen herstellen na een bevalling, 
zodat ze daarna weer zo fit en gezond mogelijk zijn. 

Ook bij oudere patiënten zetten we in op preventie, 
omdat hier nog veel winst te behalen is. Daarover kunt 
u meer lezen op pagina’s 16 en 17, waar een van onze 
geriaters vertelt hoe we de ontwikkeling van dementie 
bij oudere patiënten soms kunnen vertragen. En wilt 
u zelf de kans op een ziekte of aandoening zo klein 
mogelijk maken? Kijk dan op pagina’s 20 en 21 voor 
tips om gezond het nieuwe jaar in te gaan. 

Carina Hilders, 
voorzitter raad van bestuur van 
het Reinier de Graaf ziekenhuis

Voorwoord

Beste lezer,
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Samenwerking kinderrevalidatie 
Reinier de Graaf en Basalt zorgt voor 
optimale begeleiding kinderen

Vaak krijgen kinderen vanuit de kinder-
revalidatiearts van het ziekenhuis een 
doorverwijzing naar Basalt Revalidatie, 
waar ze begeleiding krijgen van een 
team van onder meer fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten, revalidatieartsen, 
logopedisten, psychologen en maatschap-
pelijk werkers. Zo ook de 7-jarige 
Selsabil. Zij is al onder behandeling bij 
Basalt sinds haar eerste levensjaar. 
Haar moeder Siham vertelt: “Selsabil 
is geboren in Reinier de Graaf. Bij de 
nacontrole in het ziekenhuis bleek dat 

zij nader onderzocht moest worden. De 
kinderarts stuurde haar door naar de 
klinisch geneticus voor DNA-onderzoek. 
Selsabil bleek een zeldzaam syndroom 
te hebben, waardoor ze zich onder meer 
trager ontwikkelt en een lage spier-
spanning heeft. Ook heeft ze een water-
hoofd, waardoor ze een speciale drain in 
haar hoofd kreeg om overtollig vocht af 
te voeren.”

“Na het vaststellen van het syndroom 
besloot de neuroloog in Reinier de Graaf 
haar door te sturen naar de neuroloog in 
het kinderziekenhuis in Rotterdam. Wel 
komt Selsabil jaarlijks voor controle bij de 
kinderarts in Reinier de Graaf en werken 
de ziekenhuizen onderling samen. Vanaf 
haar eerste jaar kreeg ze fysiotherapie 
bij Basalt, omdat ze niet goed kon 
rollen, draaien en rechtop zitten. Dankzij 
de revalidatie lukte dat uiteindelijk wel. 
Later kreeg Selsabil steeds meer 
begeleiding bij Basalt, zoals logopedie 
en ergotherapie. Haar therapeuten kijken 
allemaal vanuit hun eigen vakgebied naar 
Selsabil, maar zorgen voor een goede 
onderlinge afstemming.”

GOEDE BEGELEIDING
Siham: “Vanaf het moment dat we de 
diagnose kregen, zijn we echt goed 
begeleid. Sinds Selsabil onder 
behandeling is bij Basalt krijgt zij steeds 
de therapie waar ze op dat moment het 
meeste aan heeft. Momenteel heeft ze 
minder fysiotherapie, maar juist meer 
ergotherapie en sinds kort ook hydro-
therapie in het speciale zwembad. Dit 
alles gaat steeds in samenspraak met 
ons. Selsabil zat eerst 1,5 jaar op het 
speciaal onderwijs bij de Maurice 
Maeterlinckschool, die samenwerkt met 

Basalt. Sinds 2020 zit Selsabil op een 
reguliere basisschool, waardoor ik 
wekelijks met haar naar Basalt rij voor de 
therapie. Basalt plant de behandelingen 
dan zo handig mogelijk in om extra 
reistijd te voorkomen. Bovendien kan ik
altijd om advies vragen. Hetzelfde geldt 
voor de kinderarts van Reinier de Graaf. 
Zij is zo betrokken en is, net als wij, onder
de indruk hoeveel Selsabil inmiddels al 
kan en hoe ze zich ontwikkelt.”

IN SAMENSPRAAK 
Kinderrevalidatiearts Madlenka: “We 
betrekken ouders nauw bij de 
behandeling van hun kind. Hierdoor 
bouwen zij vertrouwen op en leren zij 
hun kind thuis op de juiste wijze te 
stimuleren. Voor kinderen onder de 5 jaar 
hebben we verschillende behandel-
programma’s. Een deel van de kinderen 
komt met hun ouders in een ouder-kind-
groep, waarin de ouders informatie en 
adviezen krijgen aan de hand van 
thema’s zoals de grove motoriek, eten 
en drinken, handfunctie en de cognitieve 
ontwikkeling. Daarnaast is er ook de 
carrousselbehandeling, waarbij al onze 
therapeuten wekelijks bijeenkomen in 
één ruimte en de ouders hen ter plekke 
om advies en praktische hulp kunnen 
vragen en dit meteen samen met hun 
kind kunnen oefenen. In de thera-
peutische peutergroep krijgen kinderen 
twee ochtenden per week intensieve 
begeleiding in een soort peuterspeelzaal 
setting. Bij al deze behandelingen is er 
regelmatig een groot overleg samen 
met ouders om de gestelde doelen te 
evalueren en nieuwe doelen te stellen. 
Er is veel mogelijk. Sommige kinderen 
hebben bijvoorbeeld tijdelijk medicatie 
nodig, maar ook een spalkje, aangepaste 
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Netwerkzorg

Al jarenlang werkt het 
Reinier de Graaf ziekenhuis 
samen met Basalt Revalidatie. 
Hoe ziet de samenwerking 
op het gebied van kinder-
revalidatie eruit en wat zijn 
hiervan de voordelen voor 
kinderen en hun ouders? 
Madlenka van Pomeren, 
kinderrevalidatiearts bij 
Reinier de Graaf én Basalt: 
“Door de intensieve 
samenwerking, zorgen we 
ervoor dat kinderen de 
juiste behandeling krijgen en 
steeds weer nieuwe stappen 
maken.”
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schoenen of andere hulpmiddelen 
kunnen uitkomst bieden.” Binnen Basalt 
werken ook maatschappelijk werkers 
en een psycholoog. “Zij helpen het kind 
en de ouders met goede uitleg over de 
aandoening zelf, maar ook het ermee 
omgaan en de acceptatie ervan.”

INDIVIDUELE BEHANDELING
Voor kinderen in de basisschool- en 
middelbare schoolleeftijd, zoals 
Selsabil, is de begeleiding bij Basalt 
anders ingericht. Madlenka: “Zij krijgen 
meer individuele begeleiding, vaak één of 
twee keer per week na schooltijd. Maar 
voor deze kinderen zijn er ook specifieke 

groepsbehandelingen mogelijk, zoals 
bijvoorbeeld een rolstoelvaardigheids-
training. De meeste kinderen blijven vaak 
langere tijd bij ons onder behandeling. Of 
ze blijven onder controle bij de kinder-
revalidatiearts van Basalt en krijgen hulp 
op de momenten dat dit nodig is. Dat 
komt doordat een kind steeds nieuwe 
stappen in de ontwikkeling blijft 
maken, en dus ook steeds weer nieuwe 
vaardigheden moet aanleren. Door het 
kind en de ouders hierbij goed te 
begeleiden, kunnen we ervoor zorgen dat 
het kind zo zelfstandig mogelijk blijft.” 
Moeder Siham ondersteunt dit: “Samen 
met haar therapeuten zorgen we dat 

Selsabil steeds weer nieuwe stappen 
maakt. Heel belangrijk, want zo kan zij 
zich optimaal ontwikkelen. “

KORTE LIJNTJES
Madlenka: “Toen ik 15 jaar geleden aan 
de slag ging bij Reinier de Graaf en Basalt
was er al een goede samenwerking. Ik 
vind het mooi om te zien dat we elkaar 
nu nog beter weten te vinden. Zo kunnen 
we vanuit Basalt altijd laagdrempelig 
schakelen met de kinderarts, neuroloog 
of orthopeed. Door deze korte lijntjes 
met het ziekenhuis versterken we elkaar 
en kunnen we onze patiënten sneller en 
beter helpen.”
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In Reinier de Graaf is er twee keer per week een spreekuur voor kinderen met een verwijzing van de huisarts of specialist. 
Vaak zijn dit kinderen met een ontwikkelingsachterstand door bijvoorbeeld zuurstofgebrek tijdens de geboorte, een DNA-
afwijking, spierziekte of een ontwikkelingsachterstand zonder duidelijke oorzaak. Madlenka: “We stellen aan de hand van een 
vraaggesprek en lichamelijk onderzoek een diagnose, maar soms is dit niet direct duidelijk. Daarom is ons tweewekelijkse 
multidisciplinaire overleg in het ziekenhuis waardevol. Dit is een overleg van de revalidatieartsen met de kinderarts, neuroloog, 
AVG-arts (Arts Verstandelijk Gehandicapten), psycholoog en de klinisch geneticus. Samen weet je immers altijd meer, om zo 
sneller tot de juiste diagnose en behandeling te komen.”

Kinderarts Madlenka van 
Pomeren en Selsabil.
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Innovatie en digitalisering 

Digitale afspraakbevestigingen: 
minder handelingen en minder kosten

Brenda Rensen is hoofd van de polikliniek 
Gynaecologie en erg tevreden over de 
digitale afspraakbevestigingen: “Onze 
doktersassistenten kunnen nu met 
één druk op de knop de afspraak-
bevestigingen versturen, zodat de 
patiënt deze via de e-mail binnenkrijgt.
Dat scheelt nogal wat handelingen 
in vergelijking met de ‘traditionele’ 
methode. Daarbij moeten dokters-
assistenten de bevestigingen printen, 
opvouwen, in een envelop doen en bij 
de uitgaande post leggen. Dat lijkt 
weinig, maar het gaat om honderden 
brieven per maand, dus dat scheelt 
enorm veel handelingen.”

Het digitaal versturen van de afspraak-
bevestigingen scheelt niet alleen tijd, 
maar ook veel geld. Per jaar zijn we als 
ziekenhuis bijna 300.000 euro kwijt 
aan portokosten. Juist in deze tijden van 
stijgende zorgkosten en energieprijzen 
is het belangrijk dat we besparen waar 
dat kan.

Patiënten kunnen zelf aangeven of ze 
hun afspraakbevestigingen voortaan 
digitaal willen ontvangen. Dat kan door 
dit in het patiëntenportaal Mijn Reinier 
de Graaf aan te geven of dit tijdens een 
bezoek aan het ziekenhuis aan te geven 
bij een van onze medewerkers aan de 
balie. Waar nodig kunnen patiënten 
tijdens hun bezoek aan de polikliniek 
hulp krijgen van medewerkers van ons 
ziekenhuis om dat te regelen. Daarnaast 
blijft het gewoon mogelijk om de 
bevestigingen per post te ontvangen. 

Brenda: “Veel patiënten geven aan dat 
ze het niet meer dan logisch vinden 
om hun afspraakbevestigingen digitaal 
te ontvangen. We krijgen reacties als: 
“Natuurlijk wil ik het digitaal ontvangen, 
dit scheelt heel veel bomen” en “Oh 
wat handig en fijn, natuurlijk wil ik 
dit digitaal.” Ik schat dan ook in dat 
ongeveer 80 procent van de patiënten 
kiest voor digitale ontvangst.”

Sinds kort bieden alle poliklinieken van het Reinier de Graaf 
ziekenhuis patiënten de mogelijkheid om hun afspraak-
bevestigingen digitaal via de e-mail in plaats van via de 
post te ontvangen. Per afspraak versturen we ongeveer 
twee tot vijf van deze bevestigingen naar een patiënt. Door 
dit proces te digitaliseren, besparen we veel handelingen, 
tijd én kosten.

10

Ook uw afspraakbevestigingen digitaal ontvangen? Lees dan op 
onze website hoe u dit kunt regelen. Scan naaststaande QR-code 
of ga naar reinierdegraaf.nl/afspraakbevestigingen-digitaal 
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“Het digitaal versturen van de afspraakbevestigingen 
scheelt niet alleen tijd, maar ook veel geld”
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OVER REINIER
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Een zelfstandig Reinier de Graaf voor 
de allerbeste zorg in de regio Delft 

EIGEN KOERS
De bestuurlijke samenwerking tussen 
het Langeland Ziekenhuis, het Haga-
Ziekenhuis en Reinier de Graaf in de 
RHG leidde niet tot een verbetering van 
de patiëntenzorg, maar kostte wel veel 
geld, tijd en energie. Daarom besloot het 
bestuur van de RHG in 2019 dat de groep 
moest worden ontvlochten. Carina Hilders, 
voorzitter van de raad van bestuur van 
Reinier de Graaf, is blij dat haar 
ziekenhuis weer zelfstandig is en dat 
Haga en Langeland als fusiepartners 
verder gaan: “Eindelijk kan iedereen zich 
weer richten op onze belangrijke 
maatschappelijk taak. En dat is het 
bieden van de allerbeste zorg aan de 
individuele patiënt, de regio en de 
samenleving als geheel. Ik kijk ernaar 
uit om als zelfstandig ziekenhuis onze 
eigen koers te varen en om de zorg voor 
iedereen in de regio Delft kwalitatief 
goed en betaalbaar te houden.” 

SAMEN VOOR EEN GEZONDER 
LEVEN
De gezondheidszorg staat voor grote 
uitdagingen. Door de toenemende 
vergrijzing stijgt de zorgvraag, terwijl we 
de zorg tegelijkertijd willen verbeteren 
en toegankelijk moeten houden. Ook 
kampen we met tekorten op de arbeids-
markt. Carina: “Ik geloof in de kracht 
van flexibiliteit, innovatie en regionale 
samenwerking om deze uitdagingen 

het hoofd te bieden. Samen met onze 
netwerkpartners zetten we ons de 
aankomende jaren in om de gezondheid 
van mensen in elke levensfase te 
bevorderen en ziektes te helpen 
voorkomen. Om die missie te realiseren, 
werken we breed samen met belangrijke 
partners zoals de GGZ, de gemeente 
Delft, huisartsen, de eerstelijns-
verloskundigen, jeugdgezondheidszorg 
en andere ziekenhuizen.” 

“Iedereen heeft recht op een zo gezond 

mogelijk leven en de allerbeste zorg. 
Daarbij moet het niet uitmaken op welke 
postcode je geboren bent of wat voor 
sociaal-economische achtergrond je 
hebt. Maar nog steeds zien we dat 
mensen die op een slechte postcode 
worden geboren, zeventien jaar korter 
leven. Dat is onacceptabel! Het is de 
mooiste missie van ons ziekenhuis om 
die ongelijkheid samen met onze 
partners te bestrijden en klaar te staan 
met de allerbeste zorg voor meer dan 
een miljoen mensen in de regio Delft.”

Het Reinier de Graaf ziekenhuis is afgelopen november uit het bestuur van de Reinier 
Haga Groep (RHG) gestapt. Als oudste ziekenhuis van Nederland bereikten we hiermee 
weer onze zelfstandigheid. En dat was een mooie mijlpaal! Nu we zelfstandig verder 
gaan, zijn we veel flexibeler. Hierdoor kunnen we toekomstige uitdagingen makkelijker 
het hoofd bieden en de zorg in onze regio verder verbeteren. 



Medewerker op 1 

Verpleegkundigen vertellen 
waarom medewerkers 
op 1 staan 

Er zijn veel groeimogelijkheden binnen 
Reinier de Graaf. Zo kunnen verpleeg-
kundigen doorgroeien tot gespecialiseerd 
en/of regieverpleegkundigen. De patiënt 
merkt in principe niets van het verschil 
in opleiding van verpleegkundigen, want 
de zorg staat altijd centraal. Maar voor 
medewerkers is het een mooie manier 
om zich verder te ontwikkelen. Cindy: 
“Regieverpleegkundigen hebben soms 
een coördinerende rol op de afdeling. 
De coördinator ontvangt dagelijks alle 
telefoontjes en zorgt er samen met de 
baliesecretaresse voor dat patiënten 
naar de juiste verpleegafdeling gaan. Op 
onze afdeling, de AOA, blijven patiënten 
namelijk maar 48 uur. In principe is dit 
dus een taak van regieverpleegkundigen, 
maar als er geen aanwezig is, verdelen 
de verpleegkundigen deze rol. De laatste 
tijd mag ik de rol als coördinator ook 
vervullen. Ik vind het heel erg leuk dat ik 
deze kans krijg, terwijl ik hier pas 2 jaar
als verpleegkundige werk. Het zorgt ervoor
dat ik iedere dienst met veel plezier naar 
mijn werk ga. De doorgroeimogelijkheden 

bieden voor mij ook kansen op de lange 
termijn. Ik werk voorlopig nog hier in het 
ziekenhuis en hoop dat er veel nieuwe 
collega’s zullen volgen!”

ONTREGEL DE ZORG
Verpleegkundigen krijgen bovendien de 
mogelijkheid om met het programma 
(Ont)regel de zorg van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn & Sport aan de 
slag te gaan. Elisa van den Burg, regie-
verpleegkundige op chirurgische afdeling 
4J, is hierin getraind. Ze vertelt: “Binnen 
onze werkzaamheden als verpleegkundige,
zien we dat we veel administratie hebben.
We moeten veel dingen registreren 
rondom de zorg van de patiënt. Daarin 
zien we soms ook administratielast; want 
we hebben veel taken die ons regeldruk 
geven. Dit kan effectiever. Zo is Ontregel 
de zorg ontstaan. We kijken welke 
administratieve taken we kunnen 
verminderen om zo de kwaliteit van 
zorg voor de patiënt te verhogen. En de 
patiënt de aandacht te geven die hij of zij 
op dat moment verdient.”

Zo pakte Elisa met een aantal collega’s 
het thema telefonische nazorg aan. 
“In ons ziekenhuis hebben we de 
afspraak dat we patiënten 24 uur na 
ontslag uit het ziekenhuis nabellen. We 
bespreken dan onder andere hoe het 
met de patiënt gaat en hoe hij of zij de 
zorg heeft ervaren. Maar zodra een 
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In het Reinier de Graaf ziekenhuis staat de medewerker 
op 1. Als de zorgmedewerkers lichamelijk en mentaal goed 
in hun vel zitten, kunnen zij immers de best mogelijke zorg 
leveren. “Wat ik zo mooi vind aan dit ziekenhuis is dat je 
je echt een persoon voelt en geen nummer”, zo vertelt 
Cindy Olierhoek, verpleegkundige op de Acute Opname 
Afdeling (AOA). “Dat betekent voor mij dat de medewerker 
op 1 staat. Ook wordt er extra aan je gedacht, bijvoorbeeld 
doordat je met de feestdagen iets lekkers krijgt en altijd 
gratis kunt parkeren.” Wendy Hofman, recoveryverpleeg-
kundige op de OK, voegt nog toe: “Wat ik fijn vind is dat je 
als werknemer de ruimte krijgt om je te ontplooien. Dat 
vind ik heel belangrijk.” 
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patiënten met ontslag gaan, vullen zij 
ook al een enquête in over de zorg. Deze 
informatie ontvangen wij dus dubbel. 
Met de projectgroep hebben we daarom 
gekeken of we iets konden ‘ontregelen’. 
Uiteindelijk bleek dat het nabellen 
geen wettelijke verplichting is. Dus
in samenspraak besloten we dat 

verpleegkundigen vanaf nu met hun 
klinische blik bepalen of zij patiënten wel 
of niet nabellen.”

Doordat verpleegkundigen de vrijheid 
krijgen om mee te denken over dit soort 
thema’s, voelen zij zich gehoord en wordt 
gebruik gemaakt van hun expertise 

waardoor de werkdruk iets verminderd 
kan worden. Elisa: “Ik zie zelf dat ik meer 
aandacht aan de patiënt kan besteden. 
Dat geeft mij het werkgeluk en plezier 
om hier verder mee aan de slag te gaan. 
Je mag iets bijdragen en inbrengen. Daar 
krijg ik energie van.”

ZEGGENSCHAP
Dat verpleegkundigen eigen inbreng 
hebben, zie je ook terug in de zogenaamde
‘professionele zeggenschap’. Zorg-
medewerkers mogen meepraten over 
beslissingen die normaal van bovenaf, 
door bijvoorbeeld het management, 
genomen worden. Wendy: “Er zijn best 
wat dingen die ons vak aangaan, waar 
we nu niet bij betrokken worden. Daarom 
zijn er gesprekken gevoerd hoe wij 
kunnen meedenken- en beslissen. Zo 
hebben we met elkaar bedacht dat er 
een Verpleegkundig Zorg Collectief komt. 
Vanuit deze nieuwe adviesraad worden 
we vanaf 2023 vooraf betrokken bij 
vragen die ons aangaan en gebruiken 
daarvoor onze expertise.”

“Een voorbeeld is het kopen van 
ziekenhuisbedden”, legt Wendy uit. 
“Het is heel fijn dat we hierin nu mogen 
meebeslissen. Zo kunnen we zelf kijken 
welke bedden handig zijn. Wij werken er 
tenslotte altijd mee. Ik ben heel blij dat 
we deze kans als verpleegkundigen 
krijgen. Naast werkdruk vind ik werk-
plezier namelijk ook belangrijk. Als je 
ziet dat er verbeteringen mogelijk zijn 
en dat je daar iets aan kan doen, is dat 
heel mooi. Daarnaast vind ik Reinier de 
Graaf een fijn en gastvrij ziekenhuis. 
Vaak krijg ik positieve reacties van 
patiënten over de zorg hier. Daar doe je 
het voor.”

Wil je meer horen van deze 3 verpleegkundigen? 
In de nieuwste aflevering van onze podcast ‘Hier in Reinier’ vertellen zij 
meer over hoe Reinier de Graaf medewerkers op 1 zet. Luister de podcast 
via Spotify of Soundcloud.   

Van links naar rechts: Elisa van den Burg, Wendy Hofman en Cindy Olierhoek



Patiëntenzorg

“Blijf altijd de mens achter de patiënt 
zien bij dementie”

Wat is dementie eigenlijk? Hester: “Het 
is een verzamelnaam voor alle hersen-
ziekten waarbij geheugenproblemen en 
uitval van hersengebieden maken dat 
patiënten hun zelfstandigheid en eigen 
regie verliezen. Bij Alzheimer zorgen 
eiwitten die zich ophopen voor kapotte 
zenuwcellen in de hersenen. Bij vas-
culaire dementie gaat het om hart- en 
vaatziekten die schade toebrengen aan 
de hersenen.”

“Dementie is niet te genezen, maar 
afhankelijk van de vorm en leeftijd van 
de patiënt soms wel te vertragen door 
activatie van het brein én door te 
bewegen. Daarom is het voor iedereen, 
ook voor kerngezonde ouderen die 
nergens last van hebben, belangrijk om 
een actief leven te leiden”, aldus 
Hester. Haar collega Greetje van Emmerik, 
verpleegkundig consulent Geriatrie, vult 
haar aan: “Zorg als je ouder wordt dat 
je dagelijks beweegt, bezig blijft en 
investeert in sociale contacten. Dit is van 
groot belang voor de hersenen. Maar ook 
als mensen eenmaal dementie hebben, 
blijft dit belangrijk. Daarom activeren 

we deze patiënten om goed te blijven 
eten, stimuleren we ze om dingen zoveel 
mogelijk zelf te blijven doen en in contact 
te blijven met anderen. In het ziekenhuis 
doen we dit al, maar we geven patiënten 
en hun mantelzorgers ook tips en 
adviezen hoe dit in de thuissituatie kan.” 

ACTIVEREN EN STIMULEREN
Hester: “We geven altijd informatie over 
ontmoetingscentra voor mensen met 
dementie, maar ook over de mogelijkheid 
een buddy in te schakelen om zo 
mantelzorgers te ontlasten. Daarnaast 
leggen we naasten en mantelzorgers uit 
hoe zij een activerende en steunende rol 
kunnen aannemen. Dit betekent dat zij de 
patiënt zoveel mogelijk zelf laten doen, 
ook al gaat het niet altijd goed. Zo ken 
ik een patiënt met een partner die hem 
dagelijks vraagt de tafel te dekken. Daarna 
bedankt ze hem altijd, ook als hij de 
helft van het bestek vergeet. Zulk soort 
dagelijkse routines, zoals het zelf 
aankleden, zijn zo belangrijk. Ook al vergt 
het soms veel tijd en geduld. Probeer 
om je in te leven in de belevingswereld 
van de persoon en geef af en toe een 

compliment. Wat nog mooier zou zijn, is 
als de maatschappij dementievriendelijker 
wordt. Dit kan door minder te oordelen 
over mensen met deze ziekte en ze meer 
te helpen.”

PLEZIER
Greetje: “Door mijn werk weet ik hoe 
belangrijk het is om contact te blijven 
maken met dementerende mensen en om 
altijd de mens achter de patiënt te blijven 
zien. Blijf doorvragen, sluit erop aan door 
zelf iets te vertellen en raak iemand even 
aan. Dit doet zoveel. Als je iemand zo 
veiligheid en vertrouwen biedt, komen 
mensen vaak wel los. Soms helpt muziek 
of praten over vroeger. Kijk vooral naar wat 
iemand nog wel kan en blijf in gesprek. 
Zelfs als iemand vergevorderde dementie
heeft en er weinig binnenkomt, voelt 
diegene nog wel de toon en sfeer van 
een gesprek. Veel mensen kunnen vaak 
nog prima meedoen met een eenvoudig 
spel of vinden het leuk om bijvoorbeeld te 
breien. We hebben in het ziekenhuis soms 
lastige gesprekken, maar ook zoveel lol 
met onze patiënten. Vaak zijn ze heel 
eerlijk. Soms blijkt iemand enorme ABBA-
fan te zijn en zie je zo’n patiënt lekker 
meebewegen op de muziek. Laatst 
hadden we een 85-jarige mevrouw die 
vol overtuiging meldde dat ze zwanger 
was. Een andere mevrouw wil graag tante 
Bep genoemd worden, dus noemen we 
haar zo! Mensen hebben vaak nog een 
rijke fantasie en soms kun je daar best 
een beetje in meegaan en samen plezier 
hebben.” 
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Het aantal mensen met dementie neemt wereldwijd toe. 
Reden genoeg om stil te staan bij deze ziekte en de impact 
hiervan op patiënten en hun naasten. Maar ook bij wat zij 
kunnen doen om dementie mogelijk te vertragen. “Dit is 
zeker belangrijk”, aldus geriater Hester Boomkens. “Minstens 
de helft van de patiënten die ik zie, heeft dementie. En door 
de vergrijzing zal dit aantal toenemen. Daarom is het 
belangrijk om op de juiste wijze met deze patiënten om te 
gaan. Door mensen te stimuleren om actief te blijven, kunnen 
we de ziekte soms vertragen. En hopelijk in de toekomst 
ook deels voorkomen of er in ieder geval voor zorgen dat 
mensen er pas later last van krijgen.”
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“Dementie is een verzamelnaam 
voor alle hersenziekten waarbij
geheugenproblemen en uitval 
van hersengebieden maken dat 
patiënten hun zelfstandigheid en 
eigen regie verliezen”

Geriater Hester Boomkens (links) en verpleegkundig consulent Geriatrie Greetje van Emmerik.
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Netwerkzorg

Ketensamenwerking Oogheelkunde van start

Reinier de Graaf werkt nauwer samen 
met optometristen en huisartsen 
in de regio

René Correljé, technisch oogheelkundig 
assistent en coördinator Oogheelkunde: 
“Vanwege de vergrijzing neemt het 
aantal mensen met oogklachten flink toe. 
Dat zorgt er ook voor dat de wachttijden 
op onze polikliniek Oogheelkunde steeds 
langer worden. Een nauwere samen-
werking met optometristen in de optiek-
zaak en huisartsen in de regio moet hier 
een oplossing voor bieden. Huisartsen 
krijgen de mogelijkheid om patiënten 
met minder complexe aandoeningen naar 
een optometrist in de optiekzaak te 
verwijzen, in plaats van direct naar een 
van onze oogartsen. We zijn met een 
drietal optiekzaken gestart met een pilot 
om dit in de praktijk uit te proberen.”

De optiekzaken die nu deelnemen zijn 
Beeks Oog & Oor in ’s-Gravenzande, 
Linneweever in Wateringen en Van 
Daalen optiek in Naaldwijk. De samen-
werking staat open voor optometristen 
in Delft; de gesprekken hiervoor lopen.

Voor de pilot is vastgesteld voor welke 
minder complexe zorg de patiënt door de 
optometrist in de optiekzaak onderzocht 
mag worden. Patiënten die voor een van 
deze symptomen en/of klachten door de 
huisarts worden doorverwezen, krijgen 
het onderzoek bij de optometrist 
vergoed door de verzekeraar. Dit heeft 
geen impact op het eigen risico van 
patiënt. René: ”De voordelen voor de 
patiënt zijn dat de openingstijden van 
de optiekzaken ruimer zijn dan in het 
ziekenhuis. Patiënten kunnen hier vaak 
al binnen twee weken terecht voor het 
onderzoek.”

OVERLEG EN DOORVERWIJZING
De optometrist onderzoekt en beoordeelt 
de oogklachten, geeft advies en bepaalt 

of er vervolgonderzoek moet plaats-
vinden door een oogarts. Ook kan hij of 
zij waar nodig overleggen met onze 
oogartsen. De optometrist deelt het 
resultaat van het onderzoek met de 
huisarts en met de patiënt. Mocht de 
optometrist besluiten de patiënt naar de 
oogarts te verwijzen, dan volgt er een 
consult bij de oogarts. Dit kan sneller 
ingepland worden aangezien er op basis 
van de informatie van de optometrist 
bepaald kan worden wat er nodig is. 
René: “De optometristen hebben een 
gerichte hbo-opleiding gevolgd en 
hebben dus zeker de kennis om 
patiënten goed te kunnen helpen. Zo 
houden we het niveau van de oogzorg 
hoog, maar kunnen patiënten sneller én 
dichter bij huis terecht voor een oog-
onderzoek.”

Optometrist Sylvie Plasmans is werkzaam 
bij Van Daalen optiek: “Het is belangrijk
om deze uitgebreide onderzoeken 
te doen omdat je hiermee de eerste 
symptomen van oogaandoeningen kunt 
opsporen. Hoe eerder je erbij bent, des 
te beter je behandeld kunt worden. 
Voor de patiënten is het soms even 
wennen om naar ons toe te komen, zeker 
als ze gewend zijn hiervoor naar het 
ziekenhuis te gaan. Maar als we laten 
zien hoe uitgebreid we hier kunnen 
onderzoeken, helpt dat zeker.”

KORTERE WACHTTIJDEN
René: “Door op deze manier samen 
te werken, verwachten we dat de 
optometristen in de optiekzaak meer 
patiënten met minder complexe 
aandoeningen kunnen behandelen. 
Dat geeft onze oogartsen de ruimte 
om patiënten met meer complexe 
aandoeningen sneller te zien, zodat 

Om de zorg voor iedereen 
toegankelijk en betaalbaar 
te houden, houdt het 
Reinier de Graaf 
ziekenhuis zich bezig 
met het voorkomen, 
verplaatsen en vervangen 
van zorg. Dat doen we 
onder de noemer Zorg 
dichtbij. Zo werkt de 
polikliniek Oogheelkunde 
van Reinier de Graaf sinds 
kort nog nauwer samen 
met optometristen en 
huisartsen in de regio 
Delft en Westland. Dit 
doen we omdat het 
aantal patiënten met 
oogaandoeningen sterk 
toeneemt en we willen 
dat zij zo snel mogelijk 
geholpen worden.
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Ketensamenwerking Oogheelkunde van start

Reinier de Graaf werkt nauwer samen 
met optometristen en huisartsen 
in de regio

daardoor de wachttijden korter worden. 
Het gaat ons aan het hart dat patiënten 
met oogproblemen soms zo lang moeten 
wachten op een consult.”

Het gaat om een pilot van een jaar . 
René: “Dan gaan we kijken of deze 
nieuwe werkwijze succesvol is. Na de 

evaluatie hopen we deze samenwerking 
voor langere tijd voort te zetten. 
We blijven in nauw overleg met alle 
betrokken partijen, zoals de optometristen
in de deelnemende optiekzaken en 
zorgverzekeraars. We wilden dit al 
langere tijd, maar sinds de start van 
het programma Zorg dichtbij is dit 

voornemen in een stroomversnelling 
geraakt. Deze samenwerking kan zowel 
voor patiënten, het ziekenhuis als de 
optometristen in de optiekzaak zoveel 
meerwaarde bieden. Ik geloof echt in 
deze mooie oplossing, die ervoor zorgt 
dat mensen snel de juiste zorg, op de 
juiste plek krijgen.”

“Een nauwere samenwerking met winkeloptometristen
en huisartsen in de regio moet een oplossing bieden 
voor de steeds langer wordende wachttijden op onze 
polikliniek Oogheelkunde”

Meer weten over onze andere 
projecten in het programma 
Zorg dichtbij? Ga dan naar 
rdgg.nl/zorgdichtbij



Gezond zijn en blijven is niet alleen iets wat binnen de 
muren van een ziekenhuis gebeurt. Zo zijn de leefstijl en 
de leefomgeving van iemand van grote invloed op zijn of 
haar gezondheid op dit moment, maar ook later in hun 
leven. Denk bijvoorbeeld aan wel of niet roken en voldoende 
bewegen. Daarom geven zes van onze specialisten tips 
om zo gezond mogelijk het nieuwe jaar in te gaan én 
gezond te blijven

Levensloopgeneeskunde

6 tips om zo gezond mogelijk 
te blijven in 2023
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BO DE LANGE EN VALERIA KOK, 
DIËTISTEN, OVER VOEDING:
“De diëten en gezondheidsproducten 
vliegen ons om de oren. Niet gek dat 
we af en toe het spoor even bijster 
zijn. Maar laat je niet gek maken: er 
is geen dieet dat voor iedereen werkt. 
Iemand die 5 keer per week sport zal 
een veel hogere behoefte hebben 
aan voeding dan iemand met een 
inactieve leefstijl en een zittend 
beroep. Probeer goed na te gaan wat 
voor jou werkt. Voor de basisadviezen 
kun je het Voedingscentrum raad-
plegen of volg @iamafoodie.nl op 
Instagram of Facebook. Wil je liever
advies op maat, maak dan een 
afspraak bij een diëtist. Je bent goed 
bezig als je over het algemeen kiest 
voor vers, onbewerkt en lekker 
gevarieerd. En cliché maar waar: 
vergeet niet te genieten van eten!”

JOSÉE VAN DER WIEL-MIEZENBEEK, 
BEDRIJFSARTS, OVER WERK-PRIVÉ-
BALANS:
“Je werk-privébalans kan verstoord raken 
door stress. Dat kan stress thuis zijn, maar 
ook op je werk. Het is goed om te weten dat 
stress niet erg is. Het is soms zelfs nodig 
om te presteren. Belangrijk is dat je goed 
uitrust en herstelt van stress. Dat doe je 
door energiegevende dingen te doen. Dat 
zijn hobby’s waar je je op verheugt en als 
je ermee bezig bent vergeet je de tijd. Als je 
stress hebt, zijn dit vaak de dingen die je als 
eerste schrapt, omdat je denkt er geen tijd 
voor te hebben. Maar het is dus juist heel 
belangrijk om je hobby te blijven doen om 
je werk-privébalans te herstellen.”

t

t  
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WENDY BROEKHUIS, ADVISEUR LEREN EN ONTWIKKELEN EN 
COACH, OVER MENTALE GEZONDHEID:
“Je mentale gezondheid bepaalt hoeveel je aan kan. Als je even niet lekker in je 
vel zit, kan een kleine tegenslag al heel groot zijn. Als je goed in je energie zit, 
is alles veel leuker. Vraag jezelf daarom regelmatig af: hoe voel ik me en hoeveel 
energie heb ik. Belangrijk is dan om eerlijk naar jezelf te zijn. Doe je dingen 
omdat je er blij van wordt of met tegenzin? Is dat laatste het geval, ga dan zelf 
op onderzoek uit naar de oorzaak en hoe je weer meer energie krijgt. Dat is 
voor iedereen anders. Denk aan wandelen, kickboksen of mindfulness. Soms zijn 
er zaken die je minder makkelijk alleen oplost, zoals voor jezelf leren opkomen. 
Het is dan handig om een passende training of coach te zoeken.”

MAAIKE PHILIPPO, ERGOTHERAPEUT, 
OVER BEWEGEN: 
“Bewegen is één van de makkelijkste en 
meest laagdrempelige dingen die je kunt 
doen voor een gezonder leven. Het is voor 
iedereen toegankelijk en het is goed voor je 
lichaam en geest. Zowel tijdens mijn werk als 
in mijn vrije tijd ben ik dagelijks met bewegen
bezig. Zo sport ik regelmatig alleen of in 
teamverband. Maar ook gedurende de dag 
kun je veel bewegen. Maak een extra 
wandeling, neem vaker de trap in plaats van 
de lift of pak de fiets als vervanger voor de 
auto. Mijn tip om regelmatig te bewegen: zoek
een activiteit of sport die je leuk vindt, want 
dan hou je het langer vol. Of vraag iemand 
om met je mee te gaan en sport samen.”

NICO VAN DER LELY, KINDERARTS, 
OVER HET DRINKEN VAN ALCOHOL 
DOOR JONGEREN:
“Alcohol is schadelijk voor het jonge brein 
van kinderen. Daarom mogen zij onder de 
18 jaar geen alcohol drinken. Tussen je 11e en 
17e groeien verbindingen tussen de hersen-
cellen namelijk juist heel hard. Alcohol zorgt 
ervoor dat deze verbindingen kapot gaan. 
Dit kan gevolgen hebben voor het geheugen 
en het IQ van kinderen. Daarom adviseer ik 
ouders om streng te zijn wat betreft alcohol: 
geen druppel voor je 18e. Maak hierover 
duidelijke afspraken. Pak bijvoorbeeld zijn of 
haar smartphone af als het toch fout gaat. 
En goed om te weten: kinderen vinden hun 
ouders minder streng dan dat de ouders 
denken dat ze zijn.” STEPHANIE VAN LOON, LONGARTS,

OVER STOPPEN MET ROKEN: 
“Om gezond door het leven te gaan is een 
goede leefstijl ontzettend belangrijk, zoals 
gezond eten en vooral niet roken. Daarom 
is Reinier de Graaf een rookvrij ziekenhuis. 
Hiermee geven we het goede voorbeeld 
aan jongeren: als volwassenen stoppen, 
zullen zij niet beginnen. Wil je stoppen 
met roken, denk dan na over de voordelen 
ervan. Werk toe naar een stopdag en zorg 
dat alle rookwaar dan uit huis is. Wat kan 
helpen is een maatje zoeken die ook wil 
stoppen of vraag iemand om je te steunen. 
Ga op moeilijke momenten iets anders 
doen, zoals water drinken of een spelletje. 
Als je denkt dat je het niet alleen kan, vraag 
dan hulp van een rookstopcoach. Meer 
informatie vind je op www.ikstopnu.nl.” 

t

t  
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In het Reinier de Graaf 
ziekenhuis verzorgen we 
beroepsopleidingen. Een 
voorbeeld is de opleiding 
Medisch Beeldvormende 
en Radiotherapeutische 
Technieken (MBRT). 
Techniek, gezondheidszorg 
en werken met mensen 
staan daarin centraal. 
Het is een duale hbo-
opleiding: je gaat naar 
school én werkt in het 
ziekenhuis. Aan het begin 
van de opleiding kies je zelf 
op welke afdeling je werkt, 
maar iedere student krijgt 
wel hetzelfde diploma. Er 
zijn drie richtingen: nucleaire 
geneeskunde, radiotherapie
en radiologie. Op deze 
pagina’s vertellen (oud-)
studenten over hun richting.
Wat maakt het werk 
bijzonder en waarom 
vinden zij het zo leuk? 

Werken bij Reinier

Leren én werken tegelijk: opleiding 
Medisch Beeldvormende en 
Radiotherapeutische Technieken

NAAM: Maaike Noordover
FUNCTIE: Medisch nucleair werker 
OPLEIDING AFGEROND IN: 
Juni 2022 

Na een opleiding Chemische Technologie 
miste Maaike het werken met mensen. 
Ze ging op zoek naar een technisch 
beroep binnen de zorg en koos voor de 
opleiding tot medisch nucleair werker. “In 
de opleiding ga je eerst drie maanden 
naar school en dan ga je de werkvloer op. 
In het begin loop je vooral mee. Daarna 
mag je steeds meer uitvoeren onder 
begeleiding van collega’s. Bij de start van 
de opleiding ligt de focus vooral op het 
uitvoeren van onderzoeken. Later leer 
je de scans ook beoordelen.”

“Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde 
komen patiënten voor diverse 
onderzoeken. Bijvoorbeeld hart-, bot-, 
schildklier- of kankeronderzoeken. 
Voordat we het onderzoek kunnen 
uitvoeren, dienen we een kleine 

hoeveelheid radioactieve vloeistof toe. 
Met behulp van de radioactieve stof 
en een speciale camera sporen we 
aandoeningen op. De straling komt dus 
op deze afdeling vanuit de patiënt, 
terwijl de straling op de afdeling 
Radiologie uit het apparaat komt.” 

“Wanneer een patiënt op onze afdeling 
komt, bereiden we hem of haar eerst 
voor op het onderzoek. Vaak sluiten 
we een infuus aan met radioactieve 
vloeistof. Deze verspreidt zich vervolgens
door het lichaam. Het verschilt per 
onderzoek hoe lang dit duurt, soms wel 
een paar uur. Als medisch nucleair 
werker heb je daarom langere tijd met 
de patiënt. Daarna maken we een scan. 
Hiervoor werken we bijvoorbeeld met 
de SPECT-CT-scan en PET-CT-scan. 
Ondertussen neem ik altijd de tijd om 
met patiënten te praten en bied hen een 
luisterend oor. Dat vind ik, naast mijn 
fijne collega’s, het leukste aan 
mijn werk.”
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Maaike bij de 
SPECT-CT-scan



NAAM: Gaby Binnendijk-De Geus 
FUNCTIE: Leerling radiotherapeutisch 
laborant

Gaby studeerde Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening en werkte als coach voor 
verstandelijk gehandicapten en in de 
psychiatrie. Na een aantal jaar miste ze 
de uitdaging en besloot voor een lang-
gekoesterde droom te gaan: de opleiding 
tot radiotherapeutisch laborant. “Het was 
een spannende stap, maar ik zeg altijd: 
‘als je iets wilt, dan kan je het’. Mijn liefde 
voor mensen had ik altijd al. Wat ik niet 
wist, is dat ik techniek zo leuk vind.”

“Op de afdeling Radiotherapie behandelen
we met name patiënten met kanker. 
Met de lineaire versneller bestralen we 
patiënten met bijvoorbeeld prostaat-, 
long-, of borstkanker. Als radiothera-
peutisch laborant maak je samen met 
de radiotherapeut een bestralingsplan 
op basis van CT-scans. Tijdens de 
behandeling zorg je dat de patiënt 
helemaal goed ligt voor de bestraling. 
Dit is heel precies werk, want het is 
belangrijk dat de straling op de juiste 
plek komt. Daarna start je de bestraling 
via de computer en houd je heel nauw 
in de gaten of de patiënt niet verschuift. 
Omdat een behandeling met bestraling 
heftig en vaak een langere periode achter

elkaar is, is het belangrijk dat je de patiënt
en naasten goed begeleidt. Hierdoor 
bouw je echt een band met hen op.” 

“Op dit moment volg ik het laatste jaar 
van mijn opleiding en zit ik enorm op 
mijn plek. Ik vind het mooi om persoonlijk 
contact te hebben. Als patiënten zenuw-
achtig zijn, stel ik ze gerust en laat ik 
bijvoorbeeld alvast het bestralings-
apparaat zien. Je helpt mensen echt in 
dit vak, dat vind ik erg mooi.”

NAAM: Romi Lagrand 
FUNCTIE: Radiodiagnostisch laborant
OPLEIDING AFGEROND IN: 
Juni 2022 

Tijdens haar vwo-studie had Romi een 
bijbaantje op de afdeling Radiologie 
bij een kliniek in Den Haag. Door 
contact met de radiologen daar, kwam 
ze op het idee om de opleiding tot 
radiodiagnostisch laborant te volgen. 
“Ik vind radiologie zo leuk omdat het een 
diverse afdeling is. Iedere dag is anders. 
Als radiodiagnostisch laborant maak je 
beelden van de binnenkant van een 
patiënt met verschillende technieken, 
zoals een CT-scan, een MRI-scan, 
röntgenfoto’s, mammografie en echogra-
fie. Zo maak je bijvoorbeeld foto’s 
van handen, maar ook van longen.” 

“Tijdens de opleiding leer je stapsgewijs 
met alle technieken werken. Het is fijn 
om op school te leren en deze kennis 
direct toe te passen in de praktijk. Je 
moet wel goed kunnen plannen, want 
je werkt ongeveer 32 uur per week en 
daarnaast moet je studeren. Inmiddels 
werk ik al een tijdje bij Reinier de Graaf 
bij de CT-scan en volgend jaar ga ik een 
aanvullende masteropleiding volgen voor 
echografie.”

“Op de afdeling zien we per dag heel veel
patiënten, dus eigenlijk is het best wel 
lopende band werk. De uitdaging is om 
dat niet zo te ervaren. Ik vind het leuk om 
in hele korte tijd toch een vertrouwens-
band met mensen te krijgen. Door te 
kletsen, hen gerust te stellen en te 
luisteren. Hier krijg je zoveel dankbaar-
heid voor terug. De hoge werkdruk zie ik 
iedere dag juist als een mooie uitdaging.” 
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Binnen ons ziekenhuis hebben we nog veel meer 
leerwerktrajecten. Kijk op werkenbijreinier.nl voor 
de vacatures.

Gaby bij de 
lineaire versneller

Romi bij een bucky 
(röntgenapparaat)
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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

COLUMN CLIËNTENRAAD

TOEGANKELIJKHEID 
De Cliëntenraad vroeg zich af hoe 
toegankelijk het ziekenhuis eigenlijk 
is voor patiënten en bezoekers.
Zijn er drempels? Letterlijk in het 
gebouw door de inrichting, of figuur-
lijk als gevolg van een handicap 
zoals slechtziendheid, slecht ter 
been zijn of laaggeletterdheid. Hoe 
staat het met de bereikbaarheid van 
het ziekenhuis? Voelen patiënten 
en hun begeleiders zich welkom in 
het gebouw? Hoe is het met het 
voorlichtingsmateriaal? Is het 
leesbaar qua opmaak, in begrijpelijke 
taal geschreven, makkelijk te vinden? 
En hoe staat het met de website, 
kun je makkelijk vinden wat je zoekt?

Op deze vragen heeft de Cliëntenraad
geprobeerd antwoorden te vinden en 
op basis daarvan aanbevelingen te 
doen voor verbetering. Het algemene 
beeld is dat patiënten en hun 
begeleiders heel tevreden zijn over 
de toegankelijkheid van het 
ziekenhuis. Maar er zijn ook punten 
voor verbetering gevonden. Kleine 
en grote punten. Een klein punt, 
maar voor sommige patiënten erg 
belangrijk is het ontbreken van een 
verschoonkussen in de toiletten op 
poliklinieken waar veel kleine 
kinderen komen. Je zal daar als 
ouder maar in de wachtkamer zitten 
en je ruikt een vreselijke poepgeur 
bij je baby. Waar kun je dan naartoe? 
Een ander punt is het voorlichtings-
materiaal. Soms moeilijke woorden, 
geen plaatjes, lange zinnen. Kortom, 
niet echt toegankelijk voor mensen 
die niet zo taalvaardig zijn.

De Cliëntenraad heeft in een rapport 
de opzet van haar onderzoek en haar 
bevindingen beschreven. We doen hierin 
aanbevelingen om de toegankelijkheid 
te verbeteren. Dit rapport is aangeboden 
aan de directie en wordt nu op 
verschillende afdelingen besproken. Doel

daarbij is natuurlijk om ons ziekenhuis
nog beter toegankelijk te maken. 
Kijk voor meer informatie op 
www.reinierdegraaf.nl bij ‘Over ons’ 
bij ‘Cliëntenraad’ 
of scan de QR-code.

Reinier in het kort

De leden van de Cliëntenraad
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Hanneke Mulder kreeg eind 2016 
in ons ziekenhuis te horen dat ze 
borstkanker had. Kort daarna 
volgde een keiharde boodschap: 
uitzaaiingen in haar lever, longen en
borstbeen. Na de diagnose besloot 

Hanneke om haar gedachten en gevoelens
op papier te zetten in de vorm van 
gedichten. Hierin beschrijft ze haar 
verdriet en angst, maar ook de fijne
ervaringen tijdens haar ziekte. Of zoals 
zij haar gedichten zelf omschreef: ‘Ze 

gaan soms over de dood, maar veel 
vaker over het leven.’  

Op 16 mei van dit jaar overleed 
Hanneke aan de gevolgen van haar 
ziekte. Ze laat een prachtige 
verzameling aan ontroerende en 
pakkende teksten na, waar lotgenoten 
herkenning en steun in kunnen vinden. 
Fred Wille, de partner van Hanneke, 
heeft de gedichten gebundeld en 
overhandigde 12 exemplaren aan 
onze internist-oncoloog Annelie Vulink, 
die Hanneke tijdens haar ziekte 
behandelde. Deze gedichtenbundels 
liggen op verschillende afdelingen 
van ons ziekenhuis.

De bundels zijn in beperkte oplage 
gedrukt en tegen kostprijs beschikbaar. 
Heb je interesse? Neem dan contact op 
met Fred Wille via fwille7@gmail.com. 

OVERHANDIGING GEDICHTENBUNDEL OVERLEDEN BORSTKANKERPATIËNT

Het plan ‘Seksualiteit en prostaatkanker: 
heel gewoon!’ van het Reinier Haga 
Prostaatkankercentrum (PKC) is 
uitgeroepen tot winnaar van de jaarlijkse 
Onco Care Challenge. Bij deze jaarlijkse 
uitreiking worden teams binnen de 
oncologie en hematologie uitgedaagd om 
innovatieve ideeën uit te werken. Met 
het plan wil het Reinier Haga PKC het 
taboe rond seksualiteit en intimiteit na 
prostaatkanker verder wegnemen.

Gespecialiseerd verpleegkundige Anja 
Ladenberg is een van de grote aanjagers 
van het plan: “De meerderheid van de 
prostaatkankerpatiënten ervaart 
problemen met seksualiteit en intimiteit 
door hun ziekte. Daarom hebben wij in 
het Reinier Haga PKC veel aandacht voor 
deze onderwerpen. Tegelijkertijd merken 
we dat zowel patiënten als hun partners 
vaak niet weten waar ze terecht kunnen 
voor betrouwbaar advies of geschikte 
hulpmiddelen als zij dat nodig hebben. 

Met ons plan willen wij die drempel 
verlagen, door naast advies ook betrouw-
bare medische hulpmiddelen te kunnen 
aanbieden vanuit het Reinier Haga PKC. 
Seksualiteit en intimiteit horen namelijk 
ook bij een goede kwaliteit van leven.”

Als winnaar van de Onco Care Challenge 
2022 ontvangt het Reinier Haga PKC de 
hoofdprijs van €5.000 om het plan verder 
uit te werken. In de komende periode 
wordt meer duidelijk over de planning 
van het initiatief.

REINIER HAGA PROSTAATKANKERCENTRUM WINT DE ONCO CARE CHALLENGE 2022



Net als andere ziekenhuizen maakt het Reinier de Graaf 
ziekenhuis gebruik van zorgpaden. Een zorgpad is een 
overzicht van het traject dat een patiënt doorloopt bij de 
behandeling van een ziekte (zie ook kader). Voormalig TU 
Delft-student Marleen van Rijckevorsel is bij ons ziekenhuis 
afgestudeerd op het ontwerp van zorgpaden, waarbij ze 
inzichtelijk heeft gemaakt wat er gebeurt op het gebied van 
digitalisering. De tool die Marleen heeft ontworpen gaat ons 
helpen om de digitalisering van zorg te versnellen.

Opleiding en wetenschap

De patiëntenreis 
in beeld voor 
digitalisering van 
zorg

“Ik heb industrieel ontwerpen gestudeerd 
aan de TU Delft”, zo vertelt Marleen. “Veel 
mensen denken dan dat je je bezighoudt 
met het ontwerpen van stoelen of andere 
gebruiksvoorwerpen, maar de studie richt 
zich ook juist op de inzet van processen. 
Denk aan het gebruiksvriendelijk inzetten 
van apps op telefoons of computer-
programma’s. En Reinier de Graaf wil een 
volgende stap zetten in het ontwerp van 
zorgpaden, dus daar zit de match. Mijn doel
is om deze gemakkelijker in het gebruik 
te maken en om inzichtelijk te maken waar 
digitalisering mogelijk is in het zorgproces.”

Marleen is voor haar afstudeeronderzoek 
aan de slag gegaan om het zorgpad voor 
patiënten met darmkanker te verbeteren. 
Een belangrijk onderdeel daarvan was 
het digitaliseren van het zorgpad, op 
een manier dat het zowel voor zorg-
verleners als medewerkers vanuit de 
organisatie overzichtelijk en duidelijk 
is hoe het zorgpad eruit ziet. Marleen: 
“Ik heb hiervoor veel onderzoek 
gedaan en gesprekken gevoerd met 
medewerkers om van hen te horen wat 
zij nodig hebben om te werken met zorg-
paden en digitale middelen.”

SAMENWERKEN EN SNEL 
OVERZICHT
Het resultaat is het ontwerp van een 
digitaal zorgpad dat zorgverleners 
gemakkelijk zelf vorm kunnen geven en 
waarin ze gezamenlijk kunnen werken. 
Marleen: “Doordat zorgverleners hiermee 
snel overzicht krijgen, is het mogelijk om 
per stap in het zorgproces te kijken hoe 
het beter kan. Zorgmedewerkers kunnen 
van elkaar zien wat ze precies doen in 
dat proces, zodat ze zich onderdeel 
voelen van het grotere geheel. En de focus
ligt daarbij met name op hoe we door 
de inzet van digitale middelen het 
zorgproces verder kunnen verbeteren. 
Daar kunnen nog belangrijke stappen in 
worden gezet, zo bleek uit het onderzoek.”

Marleen is tijdens haar afstudeerproject 
begeleid door Petra Kok, die bij Reinier 
de Graaf werkt als reumatoloog en Chief 
Medical Information Officer (CMIO). Petra 
is een ambassadeur op het gebied van 
digitalisering voor patiënten, haar collega’s
en de organisatie. “Digitale middelen 
worden vaak als puntoplossing ingezet 
in het werkproces in de zorg”, zo vertelt 
Petra. “Zowel bij patiënten als zorg-

verleners is er vaak onduidelijkheid welke 
digitale mogelijkheden er zijn en hoe zij 
precies in het zorgproces kunnen worden 
ingezet. Er ontbreekt overzicht waar en 
hoe digitalisering wordt ingezet in de 
organisatie.”

UITDAGINGEN
Marleen: “Uit mijn onderzoek is gebleken 
dat het voor patiënten lastig kan zijn 
om zich iets voor te stellen bij de inzet 
van digitale middelen. Dat terwijl ze het 
gebruik ervan wel als positief ervaren, 
zoals het gebruik van de digitale 
aanmeldzuilen in het Gasthuis. Zorg-
verleners staan wel open voor digitale 
mogelijkheden om de zorg te verbeteren, 
maar het is een uitdaging om ervoor 
te zorgen dat digitale middelen echt 
efficiënt gebruikt kunnen worden in het 
zorgproces. Ook is het nog niet altijd 
duidelijk bij wie zorgverleners terecht 
kunnen als ze een idee hebben op het 
gebied van digitalisering.”

Het ontwerp dat Marleen heeft gemaakt 
voor de behandeling van patiënten met 
darmkanker is nog een prototype. 
Het prototype biedt oplossingen voor 
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Marleen van Rijckevorsel (links) 
en Petra Kok
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verschillende uitdagingen. Het bevat 
een interactieve component, waardoor 
zorgverleners en medewerkers vanuit 
de organisatie suggesties kunnen doen 
voor verbeteringen van het zorgpad. 
Daarnaast is het mogelijk om te zien 
waar in andere zorgpaden digitale 
middelen al worden ingezet, zodat er 
overzicht is wat er in de organisatie 
met digitalisering gebeurt. Belangrijke 
uitgangspunten zijn van elkaar leren, 
krachten bundelen en ervoor zorgen dat 

dingen niet dubbel gedaan worden. 

ANDER PERSPECTIEF OP 
ZORGPROCES
“Een van de vernieuwende dingen aan 
het afstudeerproject van Marleen is dat 
er vanuit een ander perspectief gekeken 
wordt naar het zorgproces ”, vertelt Petra. 
“De meeste applicaties die op de markt 
zijn, en die gaan over zorgpaden, zijn 
ontworpen voor gebruik door patiënten. 
De tool van Marleen belicht hetzelfde 

proces vanuit zorgverleners en 
organisatorisch medewerkers, en 
verbindt die werelden met elkaar. Je 
kan het vergelijken met Google Maps: 
eenzelfde kaart kan je bekijken 
vanuit verschillende gezichtspunten, 
bijvoorbeeld de standaard routekaart, 
de hoogtekaart of het satellietbeeld. 
De gemeenschappelijke kaart biedt 
overzicht en een gezamenlijke plaat als 
hulpmiddel voor digitale transformatie.”

Het onderzoek van Marleen en de daaruit 
resulterende scriptie waren zo goed, dat 
ze met een 10 is afgestudeerd. Marleen 
werkt inmiddels bij Reinier de Graaf. Ze is 
als projectleider bij het Veranderbureau 
aan de slag gegaan om haar prototype 
verder te ontwikkelen en in te zetten in 
het ziekenhuis. De tool helpt om man-
kracht en middelen efficiënter in de zorg 
in te zetten om de zorg in de toekomst 
betaalbaar en toegankelijk te houden. 
Petra: “De verdere ontwikkeling doen we 
samen met de TU Delft. Het plan is om 
de tool in een netwerk verder te 
ontwikkelen. We leggen contacten met 
VWS, NVZ en zorgverzekeraars. Zo komen 
we samen digitaal vooruit.”
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WAT ZIJN ZORGPADEN?
In een zorgpad is een zorgproces vastgelegd. Een zorgpad brengt in beeld 
hoe de zorg bij de behandeling van een bepaalde ziekte of aandoening is 
georganiseerd. In een zorgpad staat onder andere welke stappen een patiënt 
doorloopt tijdens zijn of haar behandeling, welke zorgverleners daarbij 
betrokken zijn en wanneer deze stappen worden gezet. Door zorgpaden in 
te zetten, is het voor zowel patiënten als zorgverleners duidelijker hoe een 
behandeling verloopt en wie wanneer actie moet ondernemen.

Zo ziet een zorgpad in de tool van Marleen er uit.
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Witlof met Delfts blauw

INGREDIËNTEN 

BEREIDINGSWIJZE
1  Maak de witlof schoon. Snijd de harde kern eruit en 

 halveer de stronken.
 Kook de witlof in ongeveer 10 minuten bijna gaar. 
 Smelt de boter in een pan en schep de bloem erbij om 
 er een saus van te maken. Verbrokkel de kaas boven de 
 saus en laat deze smelten. Breng op smaak met peper 
 en zout. 
 Schil dan de peren en snijd ze in stukken. Leg de stukken 
 peer en de witlofstronken om en om in een vuurvaste 
 schaal en schenk de saus erover. Brokkel de rest van de 
 kaas erover en breek de walnoot erboven. 
 Bak het gerecht in ongeveer 20 minuten tot het goed 
 heet is en de kaas is gesmolten.

SERVEERTIP
Serveer er stokbrood bij of eet het met gekookte aardappels

•• 8 kleine stronken witlof
•• 2 peren
•• 3 eetlepels boter
•• 3 eetlepels bloem
•• 200 milliliter melk 

•• 150 gram Delfts blauw 
 (dit is een brokkelige 
 zachte schimmelkaas)
•• 50 gram walnoten

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 bult 7 berg 8 riv. in Noord-Brabant 10 vogel 11 riv. in 

Duitsland 13 vogelproduct 14 boom 16 ondernemingsraad 

17 pers. vnw. 18 snelle trein 20 te koop 22 ketting 24 cerium 

25 jaargetijde 27 tamelijk 29 Engels café 30 of iets 

dergelijks 31 gerief 33 dom 35 bijbelse stad 36 eigendom 

38 zoon 39 soort hert 40 titel 42 niet even 43 radon 

45 schoolonderzoek 46 kleine hoeveelheid 48 voorheen 

50 veevoer 52 nakomeling 53 balspel

VERTICAAL:

1 herkauwer 2 interval 3 voorzetsel 4 uitroep van afkeer 

5 vorstentitel 6 onderricht 7 populaire groet 9 computer-

geheugen 10 eenheid van trilling per seconde 12 vlaskam 

15 hemellichaam 16 bakplaats 19 Greenwichtijd 21 metaal 

22 vleesgerecht 23 nimmer 24 pl. in Spanje 26 korte tijd 

28 kreet 31 rubbersoort 32 pit 33 melkklier 34 aardgeest 

37 pers. vnw. 41 opschudding 42 Europese hoofdstad 

44 heldere ster 45 Engelse titel 47 slaapje 49 deel v.h. oor 

51 public relations 52 als boven

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
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8 17 4 33 6 52 23 24 3014 37 41 34
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3
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Goed om te weten
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CORONAMAATREGELEN
In ons ziekenhuis gelden een aantal maatregelen om het aantal coronabesmettingen zo beperkt mogelijk te houden. 
Kijk op onze website voor meer informatie: www.rdgg.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.

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.



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 patiënten-
pas worden gemaakt. Neem voor het maken van een patiënten-
pas 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 patiënten-
portaal 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 espresso-
bar 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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NIEUW IN REINIER DE GRAAF: HET DIGIPUNT
Heeft u vragen over digitale afspraakbevestigingen, het patiëntenportaal ‘Mijn Reinier de Graaf’ of over het aanmaken van een 
Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO)? Kom dan naar ons Digipunt! Onze medewerkers staan daar klaar om uw vragen te 
beantwoorden. Het Digipunt vindt u naast de receptie in de centrale hal van het Gasthuis in Delft.
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