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 Van Leyenburg naar Haga: ons ziekenhuis is 50 jaar
 Oogklachten? Eerder geholpen dankzij Zorg in Zicht
 Meer regie voor ouders door melkkoelkastje op kamer

Neem 
mee!



Thuiszorg
voor 
iedereen!

Jan Luykenlaan 57, 2533 JL Den Haag
T: 070 - 8880206 / M: 06 - 54961236
E-mail: info@24-7zorgomdehoek.nl

Kijk voor meer informatie op: 
www.24-7zorgomdehoek.nl

Wij werken 
met maximaal 
2 zorgverleners 

per cliënt

• Huishoudelijke 
 verzorging

• Persoonlijke 
 verzorging

• Verpleging

• Begeleiding individueel

•  Nachtzorg

•  Zorg bij Niet 
 Aangeboren 
 Hersenletsel (NAH)

Onze thuiszorg diensten:

Voor meer informatie: 079 - 737 02 08
of bezoek onze website: www.alpozorg.nl 

Heeft u zorg nodig?
Alpo zorg is een kleine organisatie voor volwassenen. 
Wij geven zorg aan huis met kwaliteit en een glimlach, 
werken met gediplomeerde zorgverleners en vinden 

persoonlijk contact belangrijk. Daarom werken wij met 
kleine teams rondom de cliënt. Dit doen wij via zorg in 

natura, WMO, het persoonsgebonden budget en particulier. 

Wij bieden de volgende diensten:
• Verzorging                      
• Verpleging    
• Terminale zorg

• Huishuidelijke hulp
• Thuisadministratie
• Begeleiding

Alpo zorg is een erkend leerbedrijf 
en lid van Zorgthuisnl

Kwaliteit
Respect

Vertrouwen
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WAAR VINDT U ONS?

HagaZiekenhuis & 
Juliana Kinderziekenhuis
Els Borst-Eilersplein 275 • 2545 AA Den Haag
& (070) 210 0000

Spoedplein
Charlotte Jacobslaan 10 • 2545 AB Den Haag
& (070) 210 0000

Openbaar vervoer
v HTM RandstadRail-tram 4, HTM tram 6, 
HTM bus 21, 23 en 26, Connexxion bus 31, 
35, 36, 37

Parkeren
APCOA Parking Haga Hospital
     Navigeer naar Escamplaan 874.

Zorgplein Westland
Zandeveltplein 3 • 2692 AH ’s-Gravenzande
& (0174) 417 227
v Connexxion bus 31, 35

Oogklachten? U bent 
eerder aan de beurt 
dankzij Zorg in Zicht
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Uroloog met pensioen

Uroloog 
Frank Froeling 

gaat, na 27 jaar 
werken in het 

HagaZiekenhuis, 
nu met 

pensioen.

Frank Froeling met pensioen:  
van tropenarts tot uroloog

 
Hij werkte in de tropen, specialiseerde zich in urologie, introduceerde de laparoscopie 

in urologisch Nederland en leidde daarnaast ook veel urologen op. Een halve eeuw 
geleden startte Frank Froeling zijn avontuurlijke loopbaan. Na 27 jaar in het (inmiddels) 

HagaZiekenhuis gaat de uroloog met pensioen. Samen met hem kijken we terug. 

“Laparoscopie 
was nieuw voor 
Nederland. In het 
begin oefenden 
we op varkens!” 



HagaZorgt05

Zijn vader wilde tropenarts worden. Maar met een 
gezin van negen lukte dat niet. Frank lukte het wel. 
“Ik was net afgestudeerd en runde samen met een 
artsenechtpaar en bevlogen nonnen uit Heerlen 
een kliniek in Kilgoris in Zuidwest-Kenia, waar de 
Masai wonen”, vertelt hij. 

Vakantie in de kliniek
De kliniek had 185 bedden. Daarvan was de helft 
voor kinderen. Met 90 medewerkers en vijf mobiele 
‘Landrover-klinieken’ deden ze vrijwel alles: van 
traumachirurgie tot de behandeling van ziektes 
als hondsdolheid, malaria en mazelen. Daarnaast 
leidden ze verpleegkundigen op. Frank: “Ook 
werden jaarlijks zo’n 2000 kinderen geboren. 
Masai-vrouwen kwamen vaak twee weken voor 
de uitgerekende datum naar de kliniek. Het was 
de enige vakantie in hun leven.” 

Karig budget
Als medical officer in charge was Frank mede- 
verantwoordelijk voor het jaarbudget. “Slechts 
475.000 gulden! Dat was je in Nederland toen 
kwijt aan twee intensive care bedden. We kochten 
daarom soms medicijnen in tegen de vervaldatum: 
goedkoper en prima bruikbaar. Maar verpleeg-
kundigen in opleiding klaagden daarover. Formeel 
terecht natuurlijk.” Het leidde tot aangifte bij de 
plaatselijke politie, arrestaties en een rechtszaak. 
Uiteindelijk volgde vrijspraak. “We gaven onze 
fouten toe en verbeterden die. De rechter, die zelf 
als kind polio had, waardeerde dat ons ziekenhuis 
tenminste medicijnen had, in tegenstelling tot veel 
regeringsziekenhuizen”, aldus Frank. 

Meryl Streep en Robert Redford
Medische uitdagingen genoeg dus. Maar andere 
onvergetelijke momenten waren er ook. Zo 
ontmoette Frank zijn vrouw in de kliniek. Ze kwam 
uit Ierland, waar ze getrouwd zijn. Eenmaal terug 
in Afrika maakten ze de opnames mee van de 
Oscar-winnende film Out of Africa, met Meryl 
Streep en Robert Redford. Deze waren in het nabij-
gelegen wildpark Masai Mara. “Wij behandelden 
de gewonden van de set.” 

Oefenen op varkens
Na vier jaar in de tropen was het tijd voor een 
nieuwe uitdaging. Terug in Nederland specialiseerde 
Frank zich in urologie en kreeg hij een baan bij 
de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij richtte 
zich op laparoscopie, kijkoperaties in de buik. “Ik 
vond het geweldig, zo veel beter voor de patiënt. 
Laparoscopie was nieuw voor Nederland. In het 
begin oefenden we op varkens!” Na enkele jaren 

stapte hij over naar het voormalige Rode Kruis 
Ziekenhuis (RKZ). Dat was net gefuseerd met het 
Juliana Kinderziekenhuis (JKZ). Handig, want Frank 
had zich ook gespecialiseerd in de kinderurologie. 
“Wat niet iedereen weet, is dat de Nederlandse 
kinderurologie ooit in het Juliana Kinderziekenhuis 
begon.”

‘Dit soort onzin’
Laparoscopie werd niet meteen omarmd. Franks 
collega’s moesten erg wennen. “De eerste operatie 
waarbij we laparoscopisch een nier verwijderden 
duurde vijf uur. Het was een primeur voor Den 
Haag, maar de chirurgen gaven aan ‘dit soort onzin 
niet meer te gaan doen’. Wisten zij veel: vandaag 
de dag doen we niet anders.” 

Het RKZ, JKZ en Ziekenhuis Leyenburg zijn inmiddels 
samengegaan in het HagaZiekenhuis. “Door de 
schaalvergroting en verdere professionalisering is 
onze zorg alleen maar beter geworden. Het vast-
stellen van prostaatkanker gaat nu veel preciezer. 
Met MRI-onderzoek in plaats van alleen een PSA-
test. Het HagaZiekenhuis was een van de eersten 
in Nederland die MRI gebruikten hiervoor. Ik ben 
trots op de resultaten van ons Prostaatkanker-
centrum. Diagnose en behandeling met robot-
chirurgie staan op topniveau”, vat Frank samen.

Terug naar Afrika?
Wat hij gaat doen tijdens zijn pensioen? Stilzitten 
in elk geval niet. “Ik wil terug naar Afrika. Veel 
tienermeisjes in Kenia en andere landen raken jong 
zwanger. Hun bekken is dan nog niet volgroeid. 
Na de bevalling krijgen ze hierdoor vaak een 
‘vesico-vaginale fistel’. Deze kwaal zorgt voor 
incontinentie. Die meisjes stelpen de lopende urine 
met katoenen proppen. Dat ruikt niet fris en ze 
worden daarom vaak verstoten. Verschrikkelijk. 
Ik hoop iets te kunnen betekenen.” En als dat niet 
kan? “Dan zijn er altijd nog de kleinkinderen!”  

Uroloog met pensioen

“Nederlandse 
kinderurologie begon 
ooit in het Juliana 
Kinderziekenhuis.”



Openingstijden
ma t/m vrij: 

09:00 - 17:00 uur
24/7 telefonisch 

bereikbaar

Willem Dreeslaan 422, 2729 NK Zoetermeer, T 079- 23 40 111
E info@aplus-szh.nl, W www. aplus-szh.nl

Specialistische 
zorg

Wondzorg

Palliatieve 
zorg

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



Gezondheidsverschillen in Den Haag
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“We willen het 
aantal jonge hart-
patiënten naar 
beneden krijgen.”

Janet en Ronne zagen de afgelopen jaren opvallend 
veel jonge patiënten op hun spreekuur. Ronne: 
“Mensen van nog geen 40 jaar oud die te maken 
kregen met een hartaanval of beroerte.” Janet vult 
aan: “We zagen dit met name in bepaalde bevolkings-
groepen van Den Haag. Dat wilden we verder 
onderzoeken, zodat we er iets aan kunnen doen.”

Afkomst en huishoudinkomen
Ze koppelden sterftecijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) aan geboorteland en 
huishoudinkomen. Wat blijkt? Deze factoren hebben 
in Den Haag grote invloed op het risico op hart- en 
vaatziektes. 

“De Surinaamse populatie, die grotendeels uit 
Hindoestanen bestaat, heeft ruim 60 procent meer 
kans op een hart- of vaatziekte dan de Nederlandse 
populatie in Den Haag”, legt Janet uit. Opvallend 
genoeg geldt dit niet alleen voor mannen, maar 
ook voor vrouwen. Ze vervolgt: “Antilliaanse 
mannen lopen ook een hoger risico op een hart- 
of vaatziekte. En hetzelfde geldt voor mensen met 
een laag huishoudinkomen. Die hebben zelfs 3 tot 
5 keer meer kans om te overlijden aan een hart- 
of vaatziekte dan mensen met hogere huishoud-
inkomens.”

Risicoprofiel voor de stad
Janet en Ronne vinden de verschillen te groot om er 
niks mee te doen. “Sommige mensen vinden dat we 
met dit onderzoek bevolkingsgroepen stigmatiseren. 
Maar nu hebben we een helder risicoprofiel voor 
de stad. Daar kunnen we echt iets mee”, vertelt 
Ronne. In de volgende onderzoeksfase koppelen ze 
geanonimiseerde medische data aan de gegevens 
van het CBS. Zo leren ze nog meer over ziekte en 
sterfte. “Uiteindelijk kunnen we het beleid aanpassen. 
Misschien dat we dan eerder inzetten op preventie en 
eerder starten met medicijnen voor de bevolkings-
groepen die een heel hoog risico lopen.”  

HagaZorgt

Samen Den Haag gezond houden

Sommige bevolkingsgroepen in Den Haag hebben tot 5 keer meer kans om te overlijden 
aan een hartaanval of beroerte dan stadsgenoten. Dat blijkt uit onderzoek van huisarts 

Janet Kist en Ronne Mairuhu, vasculair internist in het HagaZiekenhuis. 
“De gezondheidsverschillen in de stad zijn groot.”

Regionale samenwerking
Huisartsenorganisatie Hadoks, Stichting 
Haagse Gezondheidscentra (SHG), Arts en Zorg, 
HagaZiekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum (HMC) 
en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 
Campus Den Haag werken mee aan het onderzoek. 
Ze zijn ook gesprekspartner bij Haagse Vaten, een 
regionaal overleg dat Janet en Ronne startten in 
2016. Haagse Vaten zet zich in om het aantal jonge 
hartpatiënten in Den Haag te verminderen.

Vasculair 
internist Ronne 

Mairuhu en 
huisarts Janet 

Kist.
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Hoe werkt Zorg in Zicht? 
Zita legt uit: “De huisarts stuurt een patiënt met 
niet-gecompliceerde oogklachten voortaan meteen 
naar een optometrist voor oogonderzoek. De 
optometrist controleert de gezondheid van de 
ogen en herkent afwijkingen in een vroeg stadium. 
Optometristen werken voor opticiens, brillen-
winkels of op de polikliniek oogheelkunde in een 
ziekenhuis. Bij hen kun je meestal al binnen twee 
weken terecht. Terwijl de wachttijd voor de oog-
arts twee maanden is.” 

Juiste zorg op de juiste plek
“Deze zorgverschuiving past heel goed in het 
programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek”, 
vervolgt Zita. “De huisarts helpt de patiënt als 
dit kan, de oogarts in het ziekenhuis als dit moet. 
Voor sommige mensen is een bezoek aan de 
optometrist voldoende. En als het nodig is, geven 
we advies vanuit het ziekenhuis of zien we de 
patiënt alsnog. Dankzij Zorg in Zicht houden we 
in het ziekenhuis meer tijd over voor complexere 
oogklachten.”

Meer dan een computermeting
Ook de optometristen zijn tevreden. “Zo’n 80 procent 
van de mensen kunnen wij zelf goed helpen”, 
zegt optometrist Dimitri van Erkelens. “Er zijn ook 
uitzonderingen. Er kwam een patiënt langs met 
vage klachten over het gezichtsvermogen. Hij bleek 
een veel te hoge oogdruk te hebben. We hebben 
de patiënt direct naar de oogarts verwezen. Als hij 
langer had gewacht, was hij waarschijnlijk slecht-
ziend geworden. Ons oogonderzoek is dus meer 
dan alleen maar een computermeting.” 

Zorg in Zicht

HagaZorgt 08

Goed nieuws! Oogpatiënten zijn voortaan sneller geholpen. Dat komt door het oognetwerk 
Zorg in Zicht. Dit netwerk is een unieke samenwerking tussen huisartsen, optometristen 
en ziekenhuizen in de regio Haaglanden. “We verwachten dat zo’n 6000 patiënten in de 

regio voordeel hebben van het netwerk”, zegt oogarts Zita Boonman.

Oogklachten? Eerder geholpen 
dankzij Zorg in Zicht

Wie nemen deel aan Zorg in Zicht? 
Huisartsenorganisatie Hadoks, Stichting 
Haagse Gezondheidscentra (SHG), Arts en Zorg 
(10 deelnemende praktijken), 11 optiekwinkels, 
HagaZiekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum 
(HMC).

Krijg ik mijn oogonderzoek vergoed?
Gaat u naar de optometrist voor een oogonderzoek? 
Als een deelnemende huisarts u heeft doorverwezen, 
dekt uw zorgverzekering de kosten. 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie en alle deelnemende 
optometristen op oognetwerkzorginzicht.nl.

“Dankzij  Zorg in Zicht 
houden we meer tijd 
over voor complexere  
oogklachten.”
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De snelle DeltaScan

Verwardheid, angst, onrust of juist slaperigheid. Het zijn symptomen van een delier. 
Een delier komt regelmatig voor bij patiënten op de Intensive Care (IC). De hersen-
functie is dan verstoord. “Met de snelle DeltaScan weten we binnen enkele minuten 

of er sprake is van een delier”, aldus intensivist Thomas Ottens. Met zijn onderzoeks-
voorstel won hij de NVIC Research Grant 2021 prijs, uitgegeven door de Nederlandse 

Vereniging van Intensive Care (NVIC). Het gewonnen geldbedrag gebruikt hij voor 
het onderzoek, waarin hij samen met anios Sanne Wesselius de 

voordelen van de DeltaScan onderzoekt.

Sneller opsporen en behandelen
delier met DeltaScan

“Het is belangrijk dat we een delier zo snel mogelijk 
opsporen”, legt Thomas uit. “Daar kan de DeltaScan 
bij helpen. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter je 
een delier kan behandelen zonder blijvende schade. 
Een delier ontstaat altijd door een onderliggende 
aandoening. Bijvoorbeeld een infectie, nierfalen 
of een reactie op medicijnen. Kun je de oorzaak 
vinden en bestrijden? Dan verdwijnt het delier.” 

DeltaScan
Voor Thomas’ onderzoek gebruikt de IC binnenkort de 
snelle DeltaScan. “Bij een delier verandert de hersen-
activiteit. De DeltaScan meet dit en verbindt er een 
cijferscore aan. Die geeft aan hoe ernstig het delier is. 
Een patiënt kan het ene uur helder zijn en het uur erna 
al zijn slangen eruit trekken en zich in Mexico wanen. 
Daarom meten we twee keer per dag met de scan.” 

De uitslag van de scan bepaalt welke zorg de patiënt 
krijgt. Thomas: “Die passen we meteen aan op 
basis van de score. Zo voorkomen we vervelende 
complicaties. Ook voorkomen we mogelijke problemen 
met de hersenfunctie op de langere termijn. Denk 
daarbij aan cognitieve stoornissen, zoals langdurig 
vergeetachtig zijn of meer moeite hebben met 
zelfstandig leven.” 

Beter voorspellen
Het onderzoek duurt ongeveer drie jaar. Thomas 
hoopt antwoord te geven op de vraag of we met 
de DeltaScan de ontwikkeling van een delier 
beter kunnen voorspellen. Dan kan al direct een 
behandeling worden ingezet. “Als een patiënt 
langer op de IC moet blijven door een delier of andere 
complicatie is dat best duur. Een behandeldag kost 
zo’n 2.500 tot 3.000 euro”, vertelt de intensivist. 
Afhankelijk van de resultaten kan de DeltaScan 
onderdeel van het behandelprotocol worden.  

Intensivist Thomas Ottens wint prijs met onderzoeksvoorstel

Intensivist 
Thomas 
Ottens
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“Iedereen wil (weer) op een waardevolle manier mee 
kunnen doen in de samenleving. Daar helpen we 
bij”, vertelt Jennifer Darby. Zij is revalidatiearts bij 
Basalt en werkt in het HagaZiekenhuis. “Revalidatie 
in de eerste maanden na een herseninfarct, -bloeding 
of trauma is cruciaal. In het ziekenhuis stippelen we 
samen met de patiënt een passend revalidatietraject 
uit. Als de patiënt ontslagen is uit het ziekenhuis, 
blijft hij of zij voor de revalidatie onder behandeling 
van Basalt.” 

Soepele overgang
Deze behandeling kan poliklinisch zijn: de patiënt 
komt alleen voor afspraken naar het ziekenhuis of 
het revalidatiecentrum van Basalt. Maar sommige 
patiënten kunnen na hun ontslag niet direct naar 
huis. Zij gaan voor hun revalidatie naar de Basalt-
kliniek aan de Vrederustlaan in Den Haag. “Al met 
al zorgt de nauwe samenwerking tussen Basalt 
en het ziekenhuis voor een soepele overgang 
van ziekenhuis- naar revalidatiezorg. Dat 
vinden patiënten belangrijk en prettig.”

Nieuwe locatie, nieuw zorgconcept
Sinds oktober kunnen patiënten met hand-
problematiek en niet aangeboren hersenletsel, 

zoals een herseninfarct, -bloeding of -trauma, 
poliklinisch terecht op de nieuwste locatie van Basalt. 
Het centrum staat schuin tegenover de hoofd-
ingang van het HagaZiekenhuis en introduceert 
&Basalt, een nieuw en innovatief zorgconcept.

Afstemming eerstelijnspraktijken
Voor dit concept slaat Basalt de handen ineen met 
19 eerstelijnspraktijken uit de buurt. De praktijken 
bieden logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, 
diëtetiek en hand- en huidtherapie. Onderling kennis 
uitwisselen is eenvoudig, want de behandelaren 
werken samen in één centrum. Jennifer licht toe:  
“Meestal start een patiënt voor het complexe deel 
van de revalidatie bij Basalt. Voor de eenvoudigere 
nazorg bezoekt de patiënt zelf een of meerdere 
‘praktijken om de hoek’. Bij &Basalt doen we het 
anders. De patiënt blijft hier revalideren onder 
begeleiding van de revalidatiearts van Basalt. Deze 
zet zodra mogelijk de nazorgbehandeling al uit bij 
de eerstelijnspartners die in hetzelfde pand zitten. 
Zo krijgt de patiënt nog betere revalidatiezorg: 
dicht in de buurt, maar nu ook onder langdurige 
begeleiding van de revalidatiearts. Hierdoor is er 
een soepelere overgang tussen ziekenhuis en het 
eigen leven.” 

Samenwerking Haga en Basalt

Een ziekte of ongeluk kan veel invloed hebben op het dagelijks leven. Lopen is 
bijvoorbeeld moeilijk na een zware operatie. Of praten lukt niet meer goed door 

een beroerte. Op de afdeling Revalidatiegeneeskunde helpen we patiënten bij hun 
revalidatie. Dat doen we met de specialisten van Basalt, het expertisecentrum voor 
revalidatiegeneeskunde in de regio. Tegenover het HagaZiekenhuis openden zij in 

oktober hun nieuwste locatie met een nieuw zorgconcept: &Basalt.

HagaZiekenhuis en Basalt: 
revalideren doen we samen

11

Vanaf links:
revalidatieartsen 
Jennifer Darby, 
Ebru Ertekin en 

Peter Paul 
Wisman. 

U vindt de 
nieuwe vestiging 

van Basalt tegenover 
de hoofdingang 
van het Haga-

Ziekenhuis.
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Ons ziekenhuis is 50 jaar!

In december bestaat het ziekenhuis op deze locatie 50 jaar. Een mooi moment 
om terug te kijken naar de meest bijzondere mijlpalen.

Van Leyenburg naar 
Haga: ons ziekenhuis is  

vijftig jaar!
14 juni 1967: eerste schep
De eerste schep gaat in de grond voor de 
bouw van het nieuwe gemeenteziekenhuis 
aan de Leyweg. Het ziekenhuis is gebouwd 
als ‘breedvoettype’: het verticale hoge 
beddenhuis staat bovenop een laag plat 
horizontaal gebouw met medische en 
poliklinische functies. 

21 december 1971: 
opname eerste patiënten
Na ruim vier jaar bouwen opent 
het ziekenhuis met 750 bedden zijn 
deuren. Het krijgt de naam Ziekenhuis 
Leyenburg. Er is een chique oprijlaan 
met luifel naar de hoofdingang en 
een fontein met vijver. ‘Kunstfruit’ 
van Haagse kunstenaar Phil van de 
Klundert omringt het monumentale 
gebouw. De pers is lovend over het 
‘modernste ziekenhuis van West-
Europa’. Nog voor kerst verhuizen 
de eerste patiënten van het Zuidwal 
ziekenhuis naar het nieuwe Ziekenhuis 
Leyenburg. De sloop van het Zuidwal 
ziekenhuis start meteen daarna. In 
april 1971 is ook het Oogziekenhuis 
gevestigd aan de Leyweg. 

12 mei 1972: 
opening door koningin Juliana 
Bijna een half jaar na de verhuizing, 
bezoekt koningin Juliana het gemeente-
ziekenhuis voor de officiële opening. Ze 
onthult hierbij een speciale plaquette. 
Daarna krijgt de vorstin een rondleiding 
van de kelder tot de 15e etage. Pas drie 
uur later vertrekt ze.

1996: privatisering
Het ziekenhuis wordt geprivatiseerd. Vanaf 
dit jaar beheert een zelfstandige stichting 
het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet meer 
van de overheid en de medewerkers zijn 
niet langer gemeenteambtenaren. 

Foto via AN
P
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2002: nieuwbouw
Op de plaats van de voormalige polikliniek bij de 
hoofdingang, staat een nieuw polikliniekgebouw. 
Het ontwerp van dit moderne gebouw heeft veel 
licht, kleur en ruimte. In de open ruimte op de 
derde verdieping is een glaskunstwerk langs 
de rand gemaakt. De nieuwbouw heeft een 
dakopbouw die lijkt op de karakteristieke luifel 
boven de hoofdingang van het ziekenhuis.  

1 juli 2004: start van het HagaZiekenhuis 
In 2004 gaat Ziekenhuis Leyenburg samen met het Juliana Kinderziekenhuis en Rode Kruis Ziekenhuis. 
De laatste twee ziekenhuizen waren eerder al gefuseerd. De drie Haagse ziekenhuizen heten vanaf nu 
HagaZiekenhuis.

23 september 2004: nieuw 
hartcentrum voor de regio
Na een jarenlange lobby door directie, 
cardiologen en gemeente wordt 
het Hartcentrum officieel geopend 
door Wim Deetman, op dat moment 
burgemeester van Den Haag. 

4 september 2012: Haga Spoedplein opent
Het Haga Spoedplein opent haar deuren. Vanaf nu 
zijn de Spoedeisende Hulp, de huisartsenpost en 
SpoedApotheek te vinden onder één dak. 

27 juni 2013: bereikbaar voor helikopters
Het ziekenhuis neemt het helikopterdek officieel 
in gebruik en is nu ook bereikbaar per helikopter.

12 juni 2015: Koningin Máxima opent 
het nieuwe Juliana Kinderziekenhuis 
Opnieuw koninklijk
bezoek. Koningin
Máxima opent het
nieuwe Juliana 
Kinderziekenhuis.
Nadat ze is toe-
gezongen door zo’n 
150 kinderen plaatst 
zij samen met twee 
patiëntjes de laatste
steen in de vuurtoren.
De vuurtoren is het 
symbool van het Juliana
Kinderziekenhuis.

1 oktober 2016: adresverandering
Niet verhuisd, wel een nieuw adres. 
Het adres van het HagaZiekenhuis 
verandert van Leyweg 275 naar Els 
Borst-Eilersplein 275. 

December 2021: het ziekenhuis 
bestaat 50 jaar! 
Het HagaZiekenhuis is nog steeds 
volop in beweging en kijkt uit naar 
de toekomst. 

Ziekenhuis 
Leyenburg, 

toen nog met 
de karakteristieke 

luifel bij de 
hoofdingang.
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Weetjes over het Skillslab 

Naast de 
volwassen pop Bob, 

heeft het Skillslab ook 
kinder- en babypoppen 
en andere materialen 

waarmee we verschillende 
situaties kunnen 

oefenen.Verpleeg-
kundige Anita 

brengt een
 infuus aan.

Verpleegkundige
 Joost krijgt een 

reanimatietraining 
waarbij de LUCAS wordt 
ingezet. De LUCAS-pomp 

is een mechanisch 
hartmassage-

apparaat.

Om de training
 zo echt mogelijk te 

maken, krijgen we hulp 
van pop Bob. Bob kan 
ademen, met zijn ogen 
knipperen en roepen. 

Gelukkig kunnen we hem 
ook weer uitzetten als 

hij teveel lawaai 
maakt.

HagaZorgt 14

De trainers zijn 
meestal collega’s uit ons 
eigen ziekenhuis. Zij zijn 
hiervoor extra opgeleid. 

Specialistisch verpleegkundigen 
of afdelingsdeskundigen 

bijvoorbeeld. Soms geven 
ook artsen een training, of 
een collega van LabWest 

die gespecialiseerd is 
in bloedprikken.



SkillslabSkillslab

We oefenen 
diverse handelingen. 

Bijvoorbeeld reanimatie 
met de LUCAS-pomp, het 
prikken van een infuus 

en het inbrengen van een 
katheter. Maar we trainen 

ook communicatie-
technieken 
met elkaar.

Opleidings-
functionaris 

Peter coacht de 
deelnemers 
tijdens de 
training.

Verpleeg-
kundige Jeroen 

houdt de waardes 
van ‘patiënt’ Bob in 
de gaten, zoals de 

hartslag en het 
zuurstof-
gehalte.
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Het Skillslab is de praktijkoefenruimte van het HagaZiekenhuis. 
Hier geven we jaarlijks zo’n 400 praktijktrainingen aan onze 

zorgmedewerkers.

Verpleegkundigen, 
artsen, studenten, 

coassistenten, stagiaires... 
Iedere medewerker in de 
directe patiëntenzorg kan 

vaardigheden oefenen 
of aanleren op het 

Skillslab van de 
HagaAcademie.



Leren, ontdekken en samenwerken
De operatiekamer (OK) is een bijzondere afdeling. 
Als operatieassistent heb je iedere dag te maken 
met andere ingrepen en patiënten. “Eigenlijk werk 
je elke dag voor een ander specialisme. Dat maakte 
de keuze makkelijk voor mij. Ik wist altijd al dat ik 
in het ziekenhuis wilde werken, maar niet zo goed 
waar. Op de OK komen heel veel specialismen 
samen. Het is een mooie plek om te kunnen leren 
en ontdekken.”

Leren en ontdekken doet Dewi nog elke dag. Ze 
volgt de opleiding tot operatieassistent nadat ze 
eerst werkte als orthopedisch adviseur. “Het grote 
verschil tussen die twee functies is het patiënten-
contact. Je bent op de OK kort betrokken bij een 
patiënt, maar vaak wel heel intensief. Ook al zijn 
het korte momenten, je kunt toch veel voor een 
patiënt betekenen. Je kunt ze net even gerust-
stellen, even een arm om de schouder leggen of 
iemand op zijn gemak stellen. Daarmee maak je 

#IkbenHaga: In de rubriek Ik ben Haga vertellen medewerkers van het HagaZiekenhuis 
over de passie voor hun werk. Ook leren en/of werken in het HagaZiekenhuis of Juliana 

Kinderziekenhuis? Bekijk de mogelijkheden op werkenbijhaga.nl.

“Ik kan het eigenlijk niet uitleggen. Toen ik het HagaZiekenhuis binnenkwam, wist 
ik dat ik daar wilde werken.” Dewi Vis is operatieassistent in opleiding en voelt zich 

helemaal op haar plek in het Haga. “Ik belandde direct in een warm bad.”
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#IkbenHaga

#IkbenHaga: operatieassistent 
in opleiding

Dewi Vis



het verschil. Het komt voor dat je achteraf graag 
wil weten hoe het met iemand gaat. Gelukkig kun 
je dat dan vaak bij de chirurg navragen.”

De volgende dag gaat het werk gewoon weer 
verder. “Meestal ben je dan betrokken bij een ander 
specialisme, met weer andere ingrepen. Zo blijf je 
nieuwe dingen leren. Tijdens een operatie werk ik 
samen met collega’s van andere afdelingen. We 
versterken elkaar echt. En het is leuk om ook van 
elkaar te leren.”

Dewi heeft zelf geen makkelijk jaar achter de rug. 
Haar ouders moesten beiden een zware operatie 
ondergaan. Maar haar collega’s stonden altijd voor 
haar klaar. Ze kon altijd haar verhaal kwijt. Had 
ze even geen zin om te praten? Dan was dat ook 

goed. “In het begin vond ik het wel spannend hoe 
dat uit ging pakken; werken en de zorg voor mijn 
ouders. Maar mijn collega’s begrepen mij. Je werkt 
allemaal in de zorg en je weet gewoon hoe het is. 
Ik kon mijn hart luchten.”

“Het is best bijzonder collega’s te hebben die zo 
met je meeleven. We werken op de OK in een groot 
team van ongeveer 80 collega’s. Een groot team 
zorgt ook voor verschillende meningen en visies, 
maar iedereen krijgt de ruimte om zijn of haar 
mening te uiten. We luisteren naar elkaar. En soms 
zijn we het gewoon niet met elkaar eens, dat kan 
en mag ook. We zijn allemaal uniek, maar ons 
uiteindelijke doel is hetzelfde: de patiënt de beste 
zorg bieden. Dat maakt ons ook één team.”

Afronden en ontwikkelen
“Ik ben nu nog bezig met mijn opleiding tot operatie-
assistent. Mijn eerste doel is deze opleiding af te 
ronden. Daarna wil ik me natuurlijk verder gaan 
ontwikkelen, want er valt nog heel veel te leren 
op de afdeling. Elke dag is anders, en dat blijft ook 
zo. Daarom kan ik nog heel wat stappen maken. 
En dat doe ik met leuke collega’s om me heen. 
Gelukkig krijg ik vanuit het Haga voldoende kansen 
om verder te leren.” 

“Op de OK komen veel 
specialismen samen. 
Het is voor mij een hele 
mooie plek om te kunnen 
leren en ontdekken.”
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Ben jij 
binnenkort ook 

‘Haga’? Bekijk al 
onze vacatures op 

werkenbijhaga.nl

#IkbenHaga



U kunt bij Happy Nurse terecht voor begeleiding, persoonlijke 
verzorging, verpleging, gespecialiseerde verpleging, dementiezorg, palliatieve 
zorg in de wijken Escamp, Loosduinen en ‘t Wateringse Veld.
 
Ons wijkteam bestaat uit een groep enthousiaste en professionele 
verzorgenden en verpleegkundigen die iedere dag weer hun uiterste best 
doen om de zorg te leveren die aansluit bij de wensen van de cliënt. 
 
Interesse in onze zorg? Neem geheel vrijblijvend contact op met ons 
kantoor aan de Platinaweg 25 in Den Haag.
 
Interesse om bij ons te komen werken? Ook dan kun je contact met 
ons opnemen.

Platinaweg 25, 3e etage, kamer 11, 2544EZ  Den Haag 
070 - 820 11 27 (kantooruren)

wijkteam.escamp@happynurse.nl
of kijk op happynurse.nl/thuiszorg



Traumachirurgen en ziekenhuisfysiotherapeuten van 
Amsterdam UMC ontwikkelden een innovatieve aanpak 
voor een beter revalidatietraject: het Transmurale 
Trauma Zorgmodel (TTCM). ‘Transmuraal’ betekent 
‘zorg buiten de ziekenhuismuren’. In deze aanpak 
komen de zorg van de fysiotherapeut ‘om de hoek’ 
en ziekenhuis samen (eerstelijns- en tweedelijns-
zorg). De traumachirurg en de ziekenhuisfysio-
therapeut bekijken de patiënt op de polikliniek in 
een gezamenlijk consult. Na het vaststellen van te 
behalen doelen gaat de eerstelijns fysiotherapeut 
in de woonomgeving van de patiënt aan de slag. 
Via een beveiligd communicatiesysteem houden het 
ziekenhuis en de fysiotherapeut elkaar op de hoogte.

Haagse regio
Stephan Leroux, unithoofd Fysiotherapie in het 
HagaZiekenhuis, nam het initiatief om het TTCM-
model ook in de Haagse regio toe te passen. “In de 
traditionele werkwijze behandelt de traumachirurg 
de botbreuk. Die verwijst de patiënt daarna door 
naar een eerstelijns fysiotherapeut ‘dicht bij huis’ 
voor de revalidatie.” Traumachirurg Alexander Greeven 
vult aan: “Niet elke fysiotherapeut is gespecialiseerd 
in het nabehandelen van botbreuken. Soms duurt de 
behandeling daardoor langer of een patiënt moet 
vaker terug naar het ziekenhuis voor controle.”

Netwerk Traumarevalidatie Regio Den Haag
Het HagaZiekenhuis werkt voor het onderzoek 
samen met de fysiotherapeuten van Netwerk 
Traumarevalidatie Regio Den Haag. Het Haga-
Ziekenhuis, HMC en Fysiogroep Haaglanden startten 
het eerste regionale traumanetwerk al in 2018. 

Training
Voor het onderzoek kregen de eerstelijns fysio-
therapeuten en ziekenhuistherapeuten extra 
training. Tessa Wigt, ziekenhuisfysiotherapeut in 
het HagaZiekenhuis en opleider: “De nieuwe 
aanpak is ontzettend leerzaam. We zien patiënten 
terug die we al op de polikliniek zagen. Het is leuk 
om hun vooruitgang te volgen en te bedenken 
hoe het beter kan als het niet naar wens gaat.”

Patiëntvertrouwen
Maud Metz, eerstelijns fysio- en manueel therapeut 
bij Multi Fysio, is het met Tessa eens: “Patiënten 
vinden het fijn dat ik alles nog een keer goed uitleg. 
Ik kan makkelijker met de chirurg afstemmen. Het 
geeft patiënten vertrouwen als ik contact heb met 
de traumachirurg.”

Enthousiast
Of de TTCM-aanpak effectiever is, moet blijken uit 
het onderzoek. Hebben patiënten minder pijn, 
herstellen zij sneller en beter? Zijn de zorgkosten 
lager? Stephan en Alexander zijn enthousiast. “In 
2023 zijn de resultaten bekend en weten we of ons 
positieve beeld klopt.”  

Revalidatie van traumapatiënten 

Iedere drie minuten breekt iemand in Nederland een bot door een ongeval. Per jaar zijn dat 
175.000 slachtoffers. De revalidatie van deze patiënten kan nog beter. Revalidatie na 
een botbreuk is namelijk maatwerk, omdat naast genezing van het bot ook de situatie 
van de patiënt een rol speelt. Onderzoek naar een nieuw zorgmodel, op initiatief van 

Amsterdam UMC, heeft als doel de nazorg voor deze patiënten te verbeteren. Het 
HagaZiekenhuis en acht andere ziekenhuizen doen mee aan dit onderzoek.

Traumarevalidatie is maatwerk

V.l.n.r.: Maud Metz (eerstelijns fysio- 
en manueel therapeut bij Multi Fysio), 
Tessa Wigt (ziekenhuisfysiotherapeut), 
Stephan Leroux (unithoofd Fysiotherapie) 
en Alexander Greeven (traumachirurg).
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Veel mensen denken bij een trauma aan iets 
psychisch. Maar in medische termen is een bot-
breuk na een ongeval ook een trauma. Vandaar 
dat we het in dit verhaal hebben over trauma-
revalidatie, dus revalideren na een botbreuk.



Moedermelkkoelkastje op patiëntenkamer
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Zelf de voeding voor je kindje klaarmaken. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet altijd. 
Bijvoorbeeld als je met je pasgeboren kindje langer in het ziekenhuis verblijft. De afdeling 

Neonatologie van het Juliana Kinderziekenhuis heeft sinds kort minikoelkastjes op elke patiënten-
kamer. “We bewaren de moedermelk niet meer in een centrale koelkast. Dat heeft zo zijn 

voordelen”, vertelt seniorverpleegkundige Margot Pels. Ook kersverse ouder Francesca 
Tomas-van Geel is positief: “Wij mochten nu zelf de voeding klaarmaken.”

Meer regie voor kersverse ouders 
door melkkoelkastje op kamer

JKZZorgt

Seniorverpleegkundige Margot Pels 
was nauw betrokken bij de invoering 
van de koelkastjes.
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Moedermelkkoelkastje op patiëntenkamer

Ouders betrekken bij de zorg
Verpleegkundige Margot was nauw betrokken bij de 
invoering van de nieuwe moedermelkkoelkastjes: 
“Het lijkt een kleine aanpassing. Toch is het een 
belangrijke. Als je kindje vlak na de geboorte extra 
ondersteuning nodig heeft, moet je al veel zorg 
uit handen geven. Met de koelkastjes op de kamer 
hebben ouders meer regie over de zorg voor hun 
kindje.” Die was er in de oude situatie niet altijd. 
Margot: “De melk ging na het kolven naar een 
centrale koelkast en kwam dan kant en klaar 
weer terug als het kindje gevoed moest worden. 
Opgewarmd en eventueel aangevuld met extra 
supplementen.” 

Leren over voeding
Francesca maakte de invoering van de nieuwe koel-
kastjes mee. Haar dochtertje Siena was slechts 
28 weken en drie dagen oud toen ze ter wereld 
kwam. De eerste dagen lagen moeder en dochter 
op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) in 
het LUMC. Daarna verbleven ze tien weken in het 
Juliana Kinderziekenhuis. 

Francesca legt uit: “De grote centrale koelkast was 
op zich prima. We moesten in het keukentje toch 
al onze flesjes en kolfspullen uitkoken. Maar door 
het koelkastje op de kamer waren we ineens 
veel meer betrokken bij de verzorging van Siena. 
De verpleegkundigen hielpen ons hierbij. Ze 
legden uit hoe we de voeding konden klaarmaken. 
Ook leerden we bijvoorbeeld wat moedermelk-
versterker doet met borstvoeding. Dit alles heeft 
zeker bijgedragen aan ons oudergevoel.”

Constante temperatuur
Wat je niet ziet, maar wat wel heel belangrijk is: 
de minikoelkastjes worden gemonitord zodat de 
temperatuur constant blijft. Dat gebeurt door een 
speciaal systeem. Is de temperatuur bijvoorbeeld 
te hoog? Dan gaat er automatisch een signaal naar 
de technische afdeling. Deze kijkt het koelkastje 
dan meteen na.

Ritme
Met Francesca en haar dochter gaat het goed. 
Zij zijn inmiddels alweer een tijdje thuis. “We 
waren in het ziekenhuis al betrokken bij Siena’s 
zorg. Daardoor zat het klaarmaken van de 
flesjes al helemaal in ons ritme toen we thuis-
kwamen. Wat mij betreft zou elke afdeling 
Neonatologie de moedermelkkoelkastjes moeten 
invoeren!” 

JKZZorgt

“Door het koelkastje op 
de kamer waren we ineens 
veel meer betrokken bij de 
verzorging van Siena.”

“Het lijkt een kleine 
aanpassing. Toch is het 
een belangrijke.”
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Een internationale werkplek

De afgelopen maanden startten verpleegkundigen 
uit Spanje, Portugal en Italië in het HagaZiekenhuis. 
Ze kunnen zich hier ontwikkelen binnen hun vak-
gebied. En we helpen ze met de Nederlandse taal. 
De verpleegkundigen kwamen via een Nederlands 
wervingsbureau naar ons land. Zo ook de Italiaanse 
Raffaele Oliva: “Ik wilde graag in het buitenland 
werken. Het wervingsbureau bood een intensieve 
cursus Nederlands en een baan in een verpleeghuis 
aan. Na een half jaar had ik taalniveau B1 en kon 
ik mijn BIG-registratie aanvragen. Ik solliciteerde 
bij het Haga en nu werk ik op de afdeling 
Cardiochirurgie. Dat is samen met Cardiologie 
mijn favoriete afdeling. Iedere dag heb ik zin om 
te werken, mijn team is fantastisch!” 

Samen met elf andere internationale collega’s krijgt 
Raffaele in het ziekenhuis les van taalbureau Echt 
Nederlands. Tijdens de lessen werken ze aan taal-
vaardigheden en het begrijpen en gebruiken van 
vakjargon. Raffaele is enthousiast: “De leraar 
is goed voorbereid en past het programma aan 
op de behoefte van elke student. De lessen zijn 
interactief en daarom nooit saai.” 

Op elke afdeling in het ziekenhuis kun je arts-
assistenten (aios) tegenkomen: afgestudeerde 
artsen die een opleiding tot specialist volgen. 
De afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) 
heeft nu drie arts-assistenten. Uit België. 

De opleidingen zijn vergelijkbaar, vinden de Belgische 
Emilie Lavrysen en Laura Pingnet. Toch zien ze 
verschillen. “We doen hier bijvoorbeeld veel 
meer praktijkervaring op”, vertelt Emilie. “Je mag 
zelfstandig een handeling uitvoeren als je hebt 
aangetoond dat je dat kan. Natuurlijk altijd onder 
supervisie van de KNO-arts. Ook leren we meer over 
‘gewone’ KNO-aandoeningen.” Waar beide artsen 
aan moesten wennen, is de mondigheid van de 
patiënt. “In België vraagt de patiënt niet zoveel en 
‘ondergaat’ de behandeling”, aldus Laura. “Hier wil 
de patiënt alles weten en vraagt meer door. Ik vind 
dat wel prettig. Het geeft voldoening als je een 
patiënt goed kan uitleggen wat er aan de hand is.”

De stage in het HagaZiekenhuis bevalt goed. 
Emilie blijft zelfs langer. KNO-arts Henk Blom en 
zijn collega’s zijn ook tevreden. “Wij hopen ze 
genoeg kennis mee te geven zodat ze goede 
KNO-artsen worden. Hier of in België.” 

De beste zorg voor onze patiënten. Dat vinden we heel belangrijk in het HagaZiekenhuis. 
Daarom zijn we altijd op zoek naar gemotiveerde medewerkers. Soms komen ze uit 

het buitenland. In ons ziekenhuis komt u verpleegkundigen uit Spanje, Portugal 
en Italië tegen. Maar ook arts-assistenten uit België.

HagaZiekenhuis:HagaZiekenhuis: 
een internationale werkplek
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Taalles voor internationale 
verpleegkundigen
“Ik wilde graag in het buitenland werken.”

Belgische aios bij Keel-, 
Neus- en Oorheelkunde
“Hier wil de patiënt alles weten, dat vind ik prettig.”

Raffaele 
Oliva (5e van 
links) en zijn 
klasgenoten.

KNO-arts 
Henk Blom 

overlegt met 
Laura Pingnet 

en Emilie 
Lavrysen.
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Top(klinisch)!

Het HagaZiekenhuis:  
helemaal top(klinisch)!

Misschien heeft u het wel eens ergens gezien of gelezen: het HagaZiekenhuis is een 
topklinisch opleidingsziekenhuis. Maar wat betekent dat? We leggen het uit. 

Gespecialiseerde zorg, onderzoek en opleiding

In Nederland zijn er verschillende soorten zieken-
huizen. Algemene ziekenhuizen geven basiszorg. 
Ze behandelen aandoeningen die veel voorkomen. 
Academische ziekenhuizen zijn onderdeel van een 
universiteit. Zij bieden vooral hoogcomplexe zorg, 
waarbij veel technische kennis en specialistisch 
handelen nodig is. Ook doen deze ziekenhuizen 
medisch-wetenschappelijk onderzoek voor nieuwe 
behandelingen. 

Het HagaZiekenhuis is een topklinisch opleidings-
ziekenhuis. Wij geven basiszorg én hoogcomplexe 
zorg. Daarnaast leiden we veel medische zorg-
professionals op: basisartsen, medisch specialisten 
en verpleegkundigen. Deze zorgprofessionals 
kunnen ook wetenschappelijk onderzoek doen. 
Samen met de 26 andere Nederlandse topklinische 
opleidingsziekenhuizen (STZ-ziekenhuizen) werken 
we voortdurend aan betere zorg.

Topklinische zorg en complexe acute zorg
Zoals eerder genoemd, we bieden patiënten naast algemene 
basiszorg ook gespecialiseerde (topklinische) patiëntenzorg. 
We hebben bijna alle medische specialismen in huis. Ons Hart 
Long Centrum speelt een belangrijke rol in de regionale hart- en 
vaatzorg. Ook ons centrum voor hematologie heeft een regionale 
functie, net als het Juliana Kinderziekenhuis, dat bovendien een 
gespecialiseerde Spoedeisende Hulp (SEH) voor kinderen heeft. 
Onze SEH voor volwassenen biedt complexe en acute zorg. 

Topklinische erkenningen
Voor sommige behandelingen hebben we een 
STZ-erkenning. De erkenning betekent dat ons 
ziekenhuis onderscheidende zorg biedt voor 
bepaalde aandoeningen. Ieder STZ-ziekenhuis 
heeft eigen specialisaties en bijzondere expertise
gebieden. Benieuwd naar onze erkenningen? 
U vindt ze op hagaziekenhuis.nl/stz. 

Kijkt u liever een video? 
Scan de QR-code. In anderhalve 
minuut leggen we u uit wat een 

topklinisch ziekenhuis is.
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Top(klinisch)!

(Medisch) onderwijs en opleidingen
Onze HagaAcademie biedt medisch en 
verpleegkundig onderwijs en opleidingen 
voor paramedici. Paramedici doen medische 
behandelingen, maar zijn geen arts, apotheker 
of tandarts. Denk bijvoorbeeld aan een fysio-
therapeut, diëtist of logopedist. Via de Haga-
Academie kunnen artsen, verpleegkundigen, 
paramedici en andere medewerkers zich 
specialiseren op een bepaald gebied en hun 
kennis op peil houden. Zo blijven we patiënten 
de beste zorg en ondersteuning bieden.

Wetenschappelijk onderzoek
We stimuleren artsen, verpleeg-
kundigen en andere zorgmedewerkers 
om zelf wetenschappelijk onderzoek te 
doen. Onderzoek is ook een belangrijk 
onderdeel van veel opleidingen. 
Met de uitkomsten kunnen we de zorg 
voor onze patiënten steeds weer een 
stukje beter maken.

Innovatie
We moedigen onze medewerkers aan 
om na te denken over vernieuwing 
in de zorg. Het InnovatieLab van 
de HagaAcademie heeft hierin een 
belangrijke rol. U vindt het Innovatie-
Lab in de grote hal van het zieken-
huis, ter hoogte van de liften. Daarnaast 
investeren we in innovatieve technologie. 
Een voorbeeld is het MRI-ablatiecentrum. 
Kijk voor meer voorbeelden op onze 
speciale website hagazorgdichtbij.nl. 

Topreferente zorg
Naast topklinische zorg bieden we onze patiënten ook zogenoemde topreferente zorg. Dat is hoog-
gespecialiseerde zorg die niet elk ziekenhuis biedt. De minister van Volksgezondheid bepaalt welke 
ziekenhuizen deze zorg mogen geven. Dat zijn vooral de academische ziekenhuizen en een aantal 
STZ-ziekenhuizen, zoals het HagaZiekenhuis.

Duurzame zorg
Ook in de toekomst duurzame zorg kunnen 
blijven leveren. Dat is het doel van de Green 
Deal Duurzame Zorg. Het HagaZiekenhuis 
verbindt zich aan dit plan. Samen met 200 
andere zorginstellingen zetten we ons in voor 
de vier ambities uit de Green Deal: minder CO2-
uitstoot, minder verspilling, minder medicijn-
resten in afvalwater en meer aandacht voor 
een gezonde leef- en werkomgeving.
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Woordzoeker

• APPELFLAP

• GLIJDEN

• IJSPEGEL

• KNUS

• NATUURIJS

• NIEUWJAARSDAG

• OLIEBOLLEN

• OUD EN NIEUW

• PEGEL

• SCHAATS

• SCHAATSBAAN

• SJAAL

• SLEEEN

• SNEEUW

• SNEEUWPOP

• SNEEUWVLOK

• SOKKEN

• SPECULAAS

• STAMPPOT

• VORST

• VORSTSCHADE

• ZUURKOOL
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N L S N E E U W P O P

E D A H C S T S R O V

K O U D E N N I E U W
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Rugklachten??
Andere klachten bij bewegen?

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkentherapie
McKenzie therapie
Dry needling

Bij ons leert u hoe u hier vanaf komt!

Gespecialiseerde Fysiotherapeuten helpen u graag

Bekijk onze website en bel voor een afspraak!

Thorbeckelaan 360 Den Haag  070-3685797  info@rugschool.nl 

Van Vredenburchweg 71 Rijswijk  070-3951816  rijswijk@rugschool.nl

@

@



De praktijk in 
Rijswijk is 
onderdeel van  
gezondheids-
centrum 
“Het Kruispunt”

ONS MOTTO 
“Samen fitter 
in een 
vertrouwde 
omgeving”

Gezondheidscentrum Het Kruispunt
Dr. H.J. van Mooklaan 33F I 2286 BB Rijswijk 

Praktijk Den Haag (laakkwartier)
Van Zeggelenlaan 135 I 2524 AD Den Haag

T. 070-3963978 I E. info@biochvanderlans.nl
W. www.biochvanderlansfysiotherapie.nl

4 Algemene fysiotherapie
4 Manuele therapie
4 Ex-corona revalidatie
4 Sportfysiotherapie
4 Dry Needling
4 Echografie
4 Kaakfysiotherapie
4 Handtherapie
4 Longfysiotherapie
4 Oedeemtherapie
4 Oefentherapie Mensendieck
4 Psychosomatische 
 oefentherapie
4 Thuiszorgfysiotherapie/
 ouderenzorg
4 Oncologiefysiotherapie

 Oefengroepen:
4 Artrose
4 Beweeggroep 50+
4 Stoelyoga
4 Zwangerschapscursussen

   ...Veilige zorg!
      Met net dat
  Beetje meer...

AC Thuiszorg
Apeldoornselaan 23
2573 LA  Den Haag
Telefoon:
085-0580022
06-14897877

www.acthuiszorg .nl

  Palliatieve 
Zorg

Verpleging

  Persoonlijke 
verzorging    

   Zorg op maat met
 Oprechte aandacht

WIE ZIJN WIJ?




