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 “Kom je alsjeblieft weer helpen in Suriname?”:
 Iwan, Anoeshka en Maureen twijfelden niet
 Veelbelovende resultaten:

 Immuuntherapie vóór darmkankeroperatie werkt
 Loopt of staat mijn kind wel goed?

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

Iwan, Anoeshka en 
Maureen reisden naar 
Suriname om hulp te 
bieden bij coronazorg. 
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Helpen in Suriname

“Kom je alsjeblieft weer 
helpen in Suriname?” 

Iwan, Anoeshka en Maureen twijfelden niet

Je zou verwachten dat intensivist Iwan Meynaar na vier coronagolven wel toe was 
aan rust. Maar toen hij in mei een appje met een noodkreet kreeg uit Suriname, 

twijfelde hij geen moment. Net als een jaar eerder reisde hij ook nu weer 
naar Suriname om hulp te bieden. Deze keer gingen endoscopieverpleegkundige 

Maureen Swedo en anios Cardiologie Anoeshka Orie met hem mee.

Trots op 
Anoeshka Orie, 
Maureen Swedo 

en Iwan 
Meynaar.
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“Ik ken de cultuur in Suriname een beetje”, vertelt 
Iwan. “De mensen vragen liever niet om hulp. Als 
ze dat wel doen, is het menens. Toen ik een appje 
kreeg, wist ik dat ik weer moest gaan.” Maureen 
en Anoeshka wisten dat na de oproep van het 
ministerie van VWS. Begin juli stapte het drietal 
op het vliegtuig. Twee weken later keerden ze vol 
ervaringen weer terug. 

Diepe indruk
Iedere morgen reed Iwan naar het Wanica Zieken-
huis, 30 kilometer buiten Paramaribo. Daar gaf hij 
onderwijs over beademing aan arts-assistenten. 
In de middag liep hij visite op de Intensive Care 
(IC) van het ’s Lands Hospitaal in Paramaribo. Eén 
patiënt maakte diepe indruk op hem. “Die man was 
al aan de beterende hand. ‘Ik heb geluk, dankzij 
God’, zei hij zelf. Maar zijn verdriet was toch groot. 
Zijn vrouw had COVID namelijk niet overleefd.” 
Het moment greep Iwan aan. Gelukkig kon het 
team goed over hun ervaringen praten. “Met elkaar 
deelden we mooie verhalen en ook verhalen met 
tranen. Dat was erg bijzonder.”   

Dankbaar
Maureen en Anoeshka leerden de afgelopen 
maanden veel op de IC van het HagaZiekenhuis. 
“We móésten onze kennis en ervaringen wel gaan 
delen in Suriname”, vertelt Anoeshka. Die hulp was 
welkom. “De druk op de IC’s was heel hoog. Het 
zorgpersoneel werkte ontzettend hard. En met 
minder moderne middelen dan wij hier hebben.”

Na twee weken nam Anoeshka met pijn in haar 
hart afscheid. “Het was een behoorlijk aangrijpende 
ervaring. Vooral die keer dat ik een patiënt begeleidde 
naar haar stervende vader op een andere afdeling. 
Toen de patiënt later naar huis mocht, was ze in 

tranen. Ze vertelde hoe dankbaar ze was
dat ze afscheid had kunnen nemen van haar 
vader. Die dankbaarheid doet echt wat met je.” 

Heftig
Dat deed het ook met Maureen. Ze zag met eigen 
ogen dat geluk en verdriet soms dicht bij elkaar 
liggen. “Ik vergeet niet snel dat de vrouw van een 
jarige patiënt langskwam. In de binnentuin bracht 
ze haar man op gepaste afstand een taartje. En dat 
was niet het enige cadeau… De vrouw vertelde 
dat ze na meerdere mislukte pogingen eindelijk 
zwanger was. Ze waren beiden zo dankbaar. Toen 
ik een paar weken later weer thuis was, hoorde ik 
dat de patiënt het helaas niet heeft gehaald. Dat 
vond ik moeilijk om te horen.”

Zo weer doen
Ondanks de heftige ervaringen is het toch de 
dankbaarheid die overheerst bij de drie. “Ik zou 
het zo weer doen”, zegt Maureen. Daar sluiten 
Iwan en Anoeshka zich bij aan. “Zonder twijfel!” 
zeggen beiden.  

Helpen in Suriname

“Die dankbaarheid 
doet echt wat met je.”

De Intensive 
Care van een 
ziekenhuis in 
Paramaribo.

Het Wanica 
Ziekenhuis, 

30 km buiten 
Paramaribo.



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.



Innovaties in de zorg

Smartwatch spoort  
hartritmestoornissen op
Met een smartwatch hartaandoeningen voorspellen vóórdat je klachten krijgt? 

Het kan al, volgens cardioloog Ivo van der Bilt. 
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“Deze preventieve 
zorg is pure winst 
voor de patiënt en 
voor de arts.”

Samen met TU Delft en UMC Utrecht doet Ivo 
onderzoek naar kunstmatige intelligentie en het 
hartritme. Zo’n 100 hartpatiënten dragen voor 
dit onderzoek een Fitbit. Dit is een smartwatch: 
een digitaal horloge dat de hartslag meet en 
een ECG kan maken. Ook een groep gezonde 
personen doet mee aan het onderzoek.

Het Fitbit-horloge doet om de paar seconden een 
meting. De gegevens worden anoniem in een 
slimme database gezet. “De kunstmatige intelligentie 
vergelijkt de gegevens van hartpatiënten met 
die van gezonde personen”, zegt Ivo. “Door die 
vergelijking berekent het systeem of er kenmerken 
en patronen zijn die typisch zijn voor mensen met 
hartritmestoornissen. 

Hiermee kunnen we kunstmatige intelligentie 
(berekeningen) ontwikkelen, waarmee we denken 
eerder hartritmestoornissen of hartfalen te kunnen 
ontdekken en voorspellen. En dat alleen door 
gebruik te maken van een horloge dat je in de 
winkel kunt kopen.”

Preventieve zorg
De cardioloog zou het liefst zo’n 10.000 mensen 
willen volgen. “Dan kun je nog beter voorspellen 
wie hartproblemen zal ontwikkelen. Mensen waar 
we via de metingen een afwijkend hartritme bij 
ontdekken, nodigen wij uit. Ook al hebben ze nog 
geen klachten. Als de waargenomen registratie 
blijkt te kloppen, kunnen we eventueel al starten 
met behandeling. Deze preventieve zorg is pure 
winst voor de patiënt en voor de arts. Als er geen 
afwijkingen worden gevonden, kunnen we 
mensen geruststellen. Uiteraard nemen 
we privacy heel serieus en gebruiken 
we de data alleen met toestemming 
van de deelnemers aan het 
onderzoek. Verder voldoet de data-
base aan de hoogste veiligheidseisen 
en mag de data alleen worden ingezien 
door wetenschappers die een verklaring 
hebben getekend.”

Het project is nog in de beginfase. 
Maar Ivo verwacht dat we in de 
toekomst op deze manier 
ook andere ziekten 
kunnen voorspellen 
of ontdekken. 
“Wat ik er mooi 
aan vind, is dat 
je mensen meer 
regie geeft over 
hun eigen 
gezondheid.”  

HagaZorgt

Een ECG is een grafische weergave van 
de elektrische activiteit in de hartspier. 
De letters ECG staan voor ElektroCardioGram. 
Het ECG is beter bekend als een hartfilmpje.
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Voor- en nadelen
“Als zzp’er in de zorg heb je veel voordelen. Er zijn 
veel vacatures. Daardoor kan je overal aan de slag. 
En je verdient een goede boterham”, zegt Natasja. 
Toch wegen de voordelen voor haar niet op tegen 
de nadelen. “Als zzp’er ben je vooral invalkracht. Je 
draait vaak de wat minder populaire diensten en je 
voelt je minder onderdeel van het team.” 

Zekerheid
Dat laatste ligt niet aan de collega’s met wie 
Natasja werkt in het HagaZiekenhuis. “Het is een 
leuke groep van vooral jonge meiden. Ik werk hier 
echt met heel veel plezier.” De keuze voor een vast 
dienstverband is volgens Natasja ook een keuze 
voor zekerheid. “Ik weet waar ik aan toe ben en 
waar ik naar toe kan werken. Er zijn hier veel 
mogelijkheden om door te groeien. En ik kan ook 
nog eens op de fiets naar mijn werk. Wat wil je 
nog meer?”

Specialiseren
Uiteindelijk wil Natasja graag specialiseren. Maar 
waarin? Dat weet ze nog niet. “Ik heb nog geen keuze 
gemaakt. De verschillende soorten patiënten en OK’s 
spreken mij erg aan. Hartchirurgie, Neurochirurgie, 
het Juliana Kinderziekenhuis… Ik vind heel veel leuk!” 

Karina Broch, unithoofd OK Chirurgie, is ontzettend 
blij dat Natasja haar handtekening heeft gezet onder 
een vast dienstverband in het HagaZiekenhuis. 
“Natasja is ontzettend welkom! Ze heeft veel ervaring. 
En doordat ze al even bij ons werkt, weet ze hoe 
alles reilt en zeilt op onze OK. Dat is heel fijn.” 

Een ‘meer 
dan welkom’ 

bloemetje voor 
Natasja (links) 

van Karina.

Van ZZP’er naar vast contract

HagaZorgt 08

Operatieassistent Natasja Pos werkte jarenlang als zzp’er in verschillende ziekenhuizen. 
In het HagaZiekenhuis heeft ze het zo naar haar zin, dat ze haar bestaan als freelancer 
nu inruilt voor een vast dienstverband. “Er zijn hier veel mogelijkheden om door te 
groeien. En ik kan ook nog eens op de fiets naar mijn werk. Wat wil je nog meer?”

Operatieassistent Natasja Pos:

van zzp’er naar een vast 
contract in het HagaZiekenhuis

Wil je net als Natasja ook in het HagaZiekenhuis 
komen werken? Kijk dan op www.werkenbijhaga.nl 
voor onze vacatures.

“Er zijn hier veel 
mogelijkheden 
om door te 
groeien.” 
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Onderzoeksstudie BEBOP

Een darmkankeroperatie is een fysieke uitdaging. Vooral voor kwetsbare patiënten van 
70 jaar en ouder. Voor hen geldt: hoe beter de conditie, des te groter de slagingskans 

van de operatie. Zeven ziekenhuizen verenigd in het Regionaal Oncologienetwerk 
West (RO-West) gaan dat wetenschappelijk toetsen in een onderzoeksstudie. 

Het HagaZiekenhuis is er een van.

BEBOP:  
Haga traint patiënten voor beter 

resultaat darmkankeroperatie
Kenmerkend voor het trainingsprogramma is de 
multidisciplinaire aanpak. ‘Multidisciplinair’ betekent 
dat chirurgen, internisten, fysiotherapeuten en 
diëtisten hier samen aan werken. Het trainings-
programma bereidt patiënten voor op de operatie 
en helpt hen bij het herstel. De onderzoeksstudie 
heeft de naam BEBOP gekregen, dat staat voor 
BEtter Be on tOP.

Zo snel mogelijk uit bed
Chirurg Tjeerd Aukema: “We willen de patiënt zo fit 
mogelijk op de operatietafel hebben. En daarna zo 
snel mogelijk uit bed. Ervaringen met deze aanpak 
in andere ziekenhuizen laten zien dat fitte patiënten 
beter uit een operatie komen. Het herstel gaat 
vlotter en de kans op complicaties is kleiner. Het 
wetenschappelijk bewijs daarvoor is echter nog 
onvoldoende. We doen mee aan deze studie om 
dat bewijs te leveren.”

Multidisciplinaire aanpak
“De kracht van deze aanpak is dat het verschillende 
specialismen bij elkaar brengt”, zegt internist ouderen-
geneeskunde Geert Labots. “We willen allemaal het 
beste resultaat voor de patiënt. Met deze aanpak 
bundelen we ieders expertise. De kracht van dit 
programma is onze multidisciplinaire aanpak. Het lijkt 
zo logisch, maar hier kunnen we nog veel winst boeken. 
Samenwerking is de sleutel voor gezondheidswinst.”

Niet-fitte patiënten fit maken
Voorwaarde is wel dat de patiënt ook zelf mee wil 
doen. En daar zit een belangrijke uitdaging. We kiezen 
bewust voor niet-fitte patiënten. Die willen we fit 
maken voor de operatie. Ze krijgen voedingsadvies 
en advies over fysieke training. “Een maand vóór 
en daags voor de operatie checken we hun fitheid. 
Na de operatie moedigen we de patiënt aan om door 
te gaan met de trainingen. We nodigen de patiënt na 
3, 6 en 12 maanden uit om de fysieke conditie te 
testen”, aldus fysiotherapeut Gonnie Visser-Molenaar.

Deelnemers BEBOP-studie
Het BEBOP-programma zal stapsgewijs binnen de 
regio worden ingevoerd. Naast het HagaZiekenhuis 
zijn de andere deelnemende ziekenhuizen in 
RO-West: LangeLand Ziekenhuis, Reinier de Graaf, 
Alrijne Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum 
(HMC), Groene Hart Ziekenhuis en Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC).  

“Samenwerking 
is de sleutel voor 
gezondheidswinst.”

Leden van het BEBOP-team van links naar rechts: Tjeerd 
Aukema (GE-chirurg), Kimberley van Opstal (fysiotherapeut), 
Geert Labots (internist ouderengeneeskunde), Jacqueline 
Kauerz (verpleegkundig consulent ouderengeneeskunde), 
Gonnie Visser-Molenaar (fysiotherapeut).
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“Als een aneurysma nog klein is, is een operatie 
niet nodig”, legt Jan uit. “Via echografie houden 
we nauwkeurig in de gaten of de verwijding niet 
groter wordt. Boven een bepaalde doorsnede, bij 
mannen meestal 55 mm en bij vrouwen 50 mm, 
is er vaak wel reden tot ingrijpen. Doe je dat niet, 
dan is er kans op een scheur in de aorta. Dat is 
levensbedreigend.”

Kleine prikgaten
Hans: “Zo’n reparatie heet Endovascular 
Aneurysm Repair, afgekort EVAR. We plaatsen 
de stentgraft aan de binnenkant van de buikslag-
ader. Dit verstevigt de verzwakte buikslagader 
en voorkomt dat een scheur ontstaat in het 
aneurysma. Tot nu toe ging dat door het 
vrijleggen van de slagader in de lies via een 
snede. Omdat de diameter van de stentgraft bij 
inbrengen nog geen 5mm is, is het mogelijk de 
operatie nu via hele kleine prikgaten in de liezen 

te verrichten. Dit vindt plaats onder röntgen-
doorlichting.”

Jan: “De nieuwe methode is voor de patiënt 
veel comfortabeler: minder pijnlijk, minder kans 
op nabloedingen en vaak met lokale verdoving 
zonder narcose. Het herstel gaat daardoor sneller 
waardoor de ligtijd in het ziekenhuis korter is.” 

Wetenschappelijke studie
Om de resultaten van de nieuwe behandeltechniek 
bij te houden hebben de Haga-specialisten een 
wetenschappelijke studie opgezet. Deze Puccini-
studie wordt inmiddels verricht in zes ziekenhuizen 
in Nederland en België. Al 26 patiënten doen mee. 
Gestreefd wordt naar zo’n 100 patiënten. De 
patiënten die volgens de vernieuwde methode zijn 
behandeld, worden nog een aantal jaar gevolgd. 
Als de resultaten goed zijn, wordt het waarschijnlijk 
de standaardmethode bij geplande operaties. 

Nieuwe operatiemethode aneurysma

Sneller herstellen en sneller naar huis. Kortere ligduur en minder nabloedingen, 
infecties en pijn. Dat zijn enkele voordelen van de verbeterde operatiemethode voor 
patiënten met een verwijding van de buikslagader (een aneurysma). Dankzij een veel 
dunnere stentgraft (buisje van synthetisch materiaal) en moderne sluitingstechnieken, 

kan de behandeling via het aanprikken van de liesslagader worden gedaan. De 
operatiemethode zou het operatief benaderen van de slagader via een snede in de lies 

kunnen vervangen. Deze nieuwe behandeltechniek wordt onderzocht door Haga-
specialisten Jan Wever (vaatchirurg) en Hans van Overhagen (interventieradioloog).

Verbeterde operatiemethode bij 
verwijding buikslagader 

De vernieuwde behandeling vindt onder röntgendoorlichting plaats op de 
operatieafdeling. Het behandelteam van links naar rechts: Romee Hoogervorst 
(laborant interventieradiologie), Jan Wever (vaatchirurg), Thijs Engelen 
(laborant interventieradiologie) en Hans van Overhagen (interventieradioloog).

HagaZorgt11
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Wie is wie?

Wist u dat er in het HagaZiekenhuis zo’n 3500 mensen werken? Wanneer u bij 
ons binnenkomt, komt u een aantal van onze collega’s tegen. Maar wie doet nu 

precies wat? We stellen ze aan u voor aan de hand van hun uniform.

Wie is wie 
in het HagaZiekenhuis? 

Groen jasje: 
vrijwilligers
Als u het ziekenhuis 
bezoekt, komt 
u direct vriendelijke 
dames en heren in 
groene jasjes tegen. 
Dat zijn onze vrijwilligers 
die u op weg helpen in 
ons ziekenhuis. Welkom 
in het Haga! Ze helpen 
u bijvoorbeeld bij de 
aanmeldzuilen.

Wit pak: verpleegkundigen
Sinds kort dragen onze 
verpleegkundigen een mooi 
nieuw uniform. Het bestaat 
uit een witte broek en een 
korte witte jas. De jas heeft 
bij de schouders een dunne 
Haga-groene streep en een 
logo. Op sommige afdelingen 
dragen artsen dit pak ook. Als 
de oude pakken ‘op’ zijn, gaan 
ook leerling-verpleegkundigen, 
fysiotherapeuten en mede-
werkers in het Radiologisch 
Centrum over op dit nieuwe 
uniform.

Blauw pak: 
medewerkers in 
operatiekamers
Het blauwe pak komt 
u vooral tegen in de 
OK, de operatiekamer. 
De arts die u opereert 
draagt een OK-omloopbroek 
en tuniek. Dat dragen ook 
alle andere medewerkers 
die ondersteunen bij de 
operatie of behandeling. 
Denk aan OK-assistenten, 
anesthesiemedewerkers en 
verpleegkundigen. 

Donkerblauw pak: 
receptiemedewerkers
Bij binnenkomst zijn 
ook de collega’s van de 
receptie direct herkenbaar. 
Zij zitten achter onze balie 
en dragen een donker-
blauw pak. Grote kans 
dat u één van hen aan de 
telefoon hebt gesproken, 
wanneer u naar het cen-
trale telefoonnummer van 
het ziekenhuis belde. 
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Wie is wie?

Lange witte jas: 
specialisten
De meeste artsen 
dragen een lange 
witte jas met korte
mouwen. Ook zij 
dragen het nieuwe model, 
met op de schouders de 
groene Haga-streep en 
een logo. Als diëtisten en 
lab-medewerkers patiënten 
op de afdeling bezoeken, 
dan dragen zij deze witte 
jas binnenkort ook. 

Wit pak met blauwe 
schouders: hotelteam 
en schoonmakers
De medewerkers die ons 
ziekenhuis schoonmaken 
en netjes houden, dragen 
een witte broek en een 
korte witte jas met blauwe 
schouders. Medewerkers 
die het eten verzorgen 
voor patiënten, dragen 
hetzelfde uniform.

Zwart overhemd 
en schort: 
Espressobar 
en HagaPlaza
De medewerkers 
van de Espressobar 
en restaurant 
HagaPlaza dragen 
een zwart over-
hemd en een zwart 
schort. Zij zetten de 
lekkerste koffie en 
bereiden heerlijke 
verse maaltijden 
voor bezoekers en 
medewerkers.

Zwarte polo 
en broek: 
beveiligers
Voor uw en onze 
veiligheid houden 
beveiligers dag en 
nacht de wacht in 
het HagaZiekenhuis. 
Deze collega’s dragen 
een zwarte outfit. Ze 
zijn verder herkenbaar 
aan het V’tje op de 
borst en de strepen 
op de schouders.

Wie ziet u niet?
Natuurlijk werken er veel meer mensen in ons ziekenhuis. Hun werk is misschien niet altijd zichtbaar, 
maar ook deze medewerkers zijn onmisbaar. Medewerkers van de technische dienst dragen een grijs of 
donkerblauw overhemd. De logistiek medewerkers dragen een wit uniform als ze patiënten vervoeren. In 
andere gevallen dragen zij een grijs overhemd. Baliemedewerkers en andere medewerkers in een onder-
steunende functie dragen hun eigen kleding in het HagaZiekenhuis en Juliana Kinderziekenhuis.



Weetjes over onze gipsverbandmeesters

Blauw is 
de meest favoriete 
kleur, deze wordt 
het vaakst door 

patiënten 
gekozen.

Jaarlijks 
worden zo’n 

7.100 gipsrollen 
gebruikt. Per patiënt 

zijn gemiddeld 
2 à 3 rollen 

nodig.

Het ouderwetse 
gips is kalkgips. Nu 

gipsen we vooral met 
polyester gipsverband. 
Dat is een stuk lichter 

van gewicht en daarom 
comfortabeler om 

te dragen.

Onze gips-
verbandmeesters 

zien patiënten van 
alle leeftijden. Baby’s 
vanaf drie dagen oud 

kunnen al gips krijgen. 
Maar ook mensen 

tot boven de 
100.
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• De 
onderarmen 

en -benen worden 
het vaakst in het 

gips gezet.

Welkom in de Welkom in de 
gipskamer!gipskamer!

Wat weet jij over het werk van
onze gipsverbandmeesters?

 

Jeuk 
onder het gips? 

De stofzuiger of een 
koude föhn op het gips 

zetten helpt! Door 
de luchtcirculatie 

vermindert de
 jeuk.

In het 
Haga werken 
we met zeven 

gipsverbandmeesters 
en twee gipskamer-

assistentes.

Het vak 
gipsverbandmeester 
is een specialisatie 
die je kunt doen als 

je verpleegkundige of 
fysiotherapeut bent. 
De opleiding duurt 

1,5 jaar. 
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Een normale werkdag bestaat niet
“Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar toen 
ik startte was het een uitdaging een baan te vinden 
op de IC. Gelukkig werd ik aangenomen bij het 
Haga. Ik heb nog een uitstapje gemaakt naar de 
kinder-IC in een ander ziekenhuis. Maar ik besefte 
al snel dat ik in het Haga op de juiste plek zat.”

“Een normale werkdag bestaat eigenlijk niet op de 
IC. Met of zonder corona. Je verzorgt patiënten die 

een heftige ingreep of een ongeluk hebben gehad. 
Of patiënten die problemen hebben met vitale 
lichaamsfuncties. We hebben een regiofunctie, dus 
we ontvangen de meest uiteenlopende patiënten. 
En je bent er niet alleen voor hen, maar ook voor de 
familie. Als de patiënt zelf niet meer kan aangeven 
hoe het gaat, ben jij zijn of haar vertegenwoordiger. 
Ik wil dat altijd zo goed mogelijk doen. Ik probeer 
aan de familie uit te leggen wat er gaat gebeuren, 
waar de apparaten voor zijn en hoe ziek iemand is. 

#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.

“Er wordt veel van je verwacht op de Intensive Care (IC), maar het werk geeft 
zoveel voldoening. Ik ben sinds 1992 IC-verpleegkundige en heb nooit getwijfeld.” 
Fiona Smits werkt al jaren in het HagaZiekenhuis. “We zijn een sterk en veelzijdig 

team en dat is heel belangrijk!”
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#IkbenHaga

#IkbenHaga: Intensive Care-
verpleegkundige 

Fiona Smits



Dat is best een grote verantwoordelijkheid, maar 
je bent ook niet van de ene op de andere dag 
IC-verpleegkundige. Ik heb geleerd stevig in mijn 
schoenen te staan. En als de familie of de patiënt 
mij aan het eind van het traject bedankt, dan 
maken ze mij echt blij!”

Klaarstaan voor elkaar én voor andere 
afdelingen
De collega’s op de IC vormen écht een team, met 
zo’n 70 verpleegkundigen en 15 leerlingen. “We 
staan klaar voor elkaar. Dat zie je bijvoorbeeld bij 
het bespreken van casussen, aan het begin van 
onze dienst. We staan met drie tot vier collega’s op 
maximaal zes patiënten. We delen dan hoe het 
ervoor staat. Als je hulp nodig hebt, kan altijd iemand 
bijspringen. We doen het echt samen. En omdat het 
groepje steeds wisselt, leer je al je collega’s kennen.”

“We staan ook klaar voor andere afdelingen, via 
ons spoedinterventieteam. Als er problemen zijn, 
komen wij de patiënt beoordelen. Dit doen we altijd 
samen met de verpleegkundige op de afdeling. Ons 
team geeft adviezen en we besluiten of een patiënt 
met ons mee moet naar de IC. Ik heb altijd het 
gevoel dat ik dan ook nog wat van mijn ervaring en 
kennis kan overdragen. Fijn om te kunnen helpen.”

Ontwikkelruimte en toekomstdromen
“In het Haga is veel ruimte je verder te ontwikkelen. 
Ik geef bijvoorbeeld trainingen in reanimatie. En 
met innovatieve ideeën kunnen we altijd terecht bij 
onze leidinggevende. Ook heb ik de opleiding hbo-V 
kunnen volgen. Dit geeft weer handvaten om mijn 
werk nog beter te doen. En zo heeft elke collega 
een eigen kracht en kwaliteit. We doen als team 
ons best de patiëntenzorg op een hoog niveau te 
houden. Ik ben trots op mijn vak en het team!”

“Ik ben ook bezig met de opleiding tot beademings-
specialist. Hopelijk kan ik daarmee een extra steentje 
bijdragen aan betere patiëntenzorg. Verder heb ik 
de ambitie verpleegkundig onderzoek te gaan doen. 
Ik geloof dat dit echt kan bijdragen aan de verbetering 
van de zorg. Dat is eigenlijk wel mijn droom: mijn 
eigen publicaties.” 

“De beste zorg bieden 
aan de meest uiteen-
lopende patiënten en klaarstaan 
voor hun familie, dat is waar ik 
mijn voldoening uithaal.”
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Ben jij 
binnenkort ook 

‘Haga’? Bekijk al 
onze vacatures op 

werkenbijhaga.nl



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



Een bezoek aan de SEH kan een ingrijpende 
gebeurtenis zijn. Zeker als daarna ook nog eens een 
opname volgt. “Vooral kwetsbare ouderen herstellen 
moeilijk”, zegt internist-ouderengeneeskunde Geert 
Labots. “Vaak komt dat door beperkte reserves 
of het risico op vallen. Maar een patiënt kan ook 
verward raken door alle indrukken. Daarom willen 
we juist deze mensen goed begeleiden vanaf het 
moment dat zij in het ziekenhuis komen.”

APOP-screening 
Dat gebeurt met een speciale aanpak: de APOP-
screening. APOP staat voor ‘Acuut Presenterende 
Oudere Patiënt’. Bij binnenkomst vraagt een SEH-
verpleegkundige de patiënt naar de gezondheids-
situatie. Uit de screening volgt een score. Die geeft 
aan hoeveel risico een patiënt loopt op achteruit-
gang van lichamelijk en/of geestelijk functioneren.

Extra aandacht en begeleiding
Is het risico op achteruitgang hoog? Dan is daar op 
de Spoedeisende Hulp extra aandacht voor. “Dat kan 
al heel simpel door iets te eten aan te bieden als dit 
mag, of een patiënt in een bed te leggen in plaats 
van op een brancard”, zegt SEH-arts Karin Rappard. 
Ook extra uitleg van de situatie is belangrijk. “We 
betrekken mantelzorgers hierbij zoveel mogelijk. 
Zij kennen de patiënt meestal goed en bieden 
houvast. Als een opname nodig is, neemt de 
verpleegafdeling de extra begeleiding over. Het 
team van de Ouderengeneeskunde biedt hierbij 
vervolgens extra ondersteuning.” 

Huisarts
De zorg stopt niet zodra de patiënt het ziekenhuis 
verlaat. Geert: “De huisarts wordt geïnformeerd 
over de kwetsbaarheid van de patiënt. Die kan 
vervolgens belangrijke vervolgstappen zetten. 
Bijvoorbeeld door de patiënt te bezoeken of 
aanvullende zorg in te schakelen.” 

Speciale aandacht voor kwetsbare ouderen

Hoe kwetsbaar is iemand? Dat onderzoeken we bij iedere patiënt van 70 jaar of ouder 
die binnenkomt op onze Spoedeisende Hulp (SEH). De gezondheid van kwetsbare 

ouderen kan snel achteruitgaan. Deze patiënten krijgen daarom extra aandacht en hulp.

Kwetsbare ouderen krijgen 
speciale aandacht

op Spoedeisende Hulp
“De huisarts wordt 
geïnformeerd over de 
kwetsbaarheid van de 
patiënt. Die kan vervolgens 
belangrijke vervolgstappen 
zetten.”

Internist-ouderengeneeskunde Geert 
Labots en SEH-arts Karin Rappard.
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Loopt of staat mijn kind wel goed?

20

De eerste stapjes op eigen benen zijn bijzondere momenten. Voor het kind zelf, 
maar natuurlijk ook voor de ouders. Toch kan de trots bij ouders snel omslaan 

in angst. Loopt mijn kind wel goed? Waarom staan de benen niet recht? 
Moet ik naar de huisarts of naar een specialist? Help!

Gespecialiseerd kinderfysiotherapeut Tjalda van 

Grieken en kinderorthopedisch chirurg Joost 

van Linge willen ouders graag geruststellen. 

“Er is bijna geen kind dat meteen perfect loopt.”

Loopt of staat  
mijn kind wel goed?

JKZZorgt

Bekijk de video’s op 
www.julianakinderziekenhuis.nl/benen 

of scan de QR-code.
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Loopt of staat mijn kind wel goed?

In een reeks video’s vertellen gespecialiseerd kinderfysiothapeuten en kinderorthopedisch 

chirurgen van het Juliana Kinderziekenhuis alles over afwijkende benen en voeten bij kinderen. 

Op de foto: gespecialiseerd kinderfysiotherapeuten Kim Burggraaf (links) en Diede Bal (rechts) 

en kinderorthopedisch chirurg Femke van Erp Taalman Kip (midden).

Zorgen maken meestal niet nodig
Kinderorthopedisch chirurg Joost van Linge begrijpt 
die angst bij ouders heel goed. “Bij de meeste 
kinderen is de stand van de benen of voeten anders 
dan bij volwassenen. Ze lopen bijvoorbeeld op de 
tenen of met de voeten naar binnen. Of ze hebben 
O-benen of platvoeten als ze beginnen met lopen. 
Soms loopt een kind vrij normaal, maar krijgt het 
opeens X-benen als het ongeveer 2 jaar oud is. 
Daar kan je als ouder best van schrikken.” 

Maar zijn de zorgen terecht? “Vaak niet”, zegt 
Joost. “Er is bijna geen kind dat meteen perfect 
loopt. Dat is ook logisch: de benen en voeten 
moeten sterker worden en zich goed gaan vormen. 
Dat gebeurt bijna altijd vanzelf als het kind ouder 
wordt.”

Speciale polikliniek
In het Juliana Kinderziekenhuis komen veel 
kinderen met afwijkende voeten of benen. In 2019 
startte het ziekenhuis daarom met de screenings-
poli. Op deze polikliniek nemen gespecialiseerd 
kinderfysiotherapeut Tjalda van Grieken en haar 
collega’s ruim de tijd om kinderen te onderzoeken. 
Tjalda: “We kijken hoe het kind loopt en beweegt. 
Ook doen we wat oefeningen. Vaak kunnen we de 
ouders al snel geruststellen. Er is bijna nooit sprake 
van een echte afwijking. Ook al zien de benen of 
het looppatroon er soms wat bijzonder uit. Als we 
vermoeden dat er wel iets aan de hand is, dan kijkt 

de kinderorthopedisch chirurg mee. Zo krijgt het 
kind de zorg die het nodig heeft.” 

Geduld
Joost en Tjalda merken dat veel ouders op de 
screeningspolikliniek dezelfde vragen en zorgen 
hebben. Joost: “Er wordt snel gedacht aan steun-
zolen of oefeningen. En dat terwijl ‘tijd’ vaak de 
allerbeste behandeling is. Ons advies is dan ook 
meestal: heb geduld.”

De kinderorthopedisch chirurgen en gespecialiseerde 
kinderfysiotherapeuten willen ouders graag gerust-
stellen. Dat proberen ze te doen in een reeks video’s. 
Tjalda: “In deze filmpjes laten we kinderen zien die 
afwijkend lopen, maar toch geen behandeling nodig 
hebben. We vertellen wanneer ouders zich geen 
zorgen hoeven te maken. En in welke gevallen het 
wel handig kan zijn om de huisarts om een door-
verwijzing te vragen. We hopen dat veel ouders 
zich hierdoor wat minder zorgen maken.” 

JKZZorgt

“Vaak zijn de zorgen 
niet terecht. Er is bijna 
geen kind dat meteen 
perfect loopt.”Bekijk de video’s op 

www.julianakinderziekenhuis.nl/benen 
of scan de QR-code.
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Immuuntherapie
Bij immuuntherapie krijgt de patiënt medicijnen 
via een infuus toegediend. Die medicijnen zorgen 
ervoor dat het eigen afweersysteem wordt 
versterkt. Internist-oncoloog Danny Houtsma 
legt uit hoe dat werkt: “Onze eigen afweercellen 
werken hard om afwijkende cellen in ons lichaam 
uit te schakelen. 

Soms is dat harde werken niet genoeg. Het lukt 
ons eigen immuunsysteem dan niet om de kanker-
cellen te onderdrukken. Er is dan hulp nodig. 
Met immuuntherapie maken we het immuun-
systeem sterker. Daardoor kunnen we de groei 
van afwijkende cellen remmen. Bij sommige 
tumortypen verdwijnen de kankercellen zelfs. 
Dat zien we nu bij de eerste patiëntengroep in 
het onderzoek.”

Veelbelovende resultaten
Uit het onderzoek blijkt dus dat deze methode goed 
werkt. Bij alle twintig patiënten met een specifieke 
soort tumor (MSI) verdween de tumor binnen 
vier weken vrijwel volledig. Bij patiënten met een 
ander type tumor (MSS) werkte de immuuntherapie 
in 25% van de gevallen. Houtsma is blij met de 
resultaten. “Dit is meer dan waar we op gehoopt 
hadden. Een ongekend goede score!”

Meer onderzoek en operaties nog steeds nodig
Samen met chirurg Tjeerd Aukema selecteert 
Danny patiënten die voor het onderzoek in 
aanmerking komen. Belangrijke voorwaarde 
daarbij is dat de darmkanker nog niet uitgezaaid 
is. Na de immuuntherapie in het Antoni van 
Leeuwenhoek volgt altijd een operatie in het 
HagaZiekenhuis. Dat blijft voorlopig nodig, 
ondanks de goede resultaten van het onderzoek. 
Tjeerd: “Pas als er genoeg studieresultaten 
bekend zijn, kan worden bekeken of een operatie 
in alle gevallen nodig is. Het is nu nog te vroeg 
om die conclusie te trekken. Maar het ziet er 
veelbelovend uit!”

Aukema, Houtsma en de onderzoekers van het 
Antoni van Leeuwenhoek willen de komende 
tijd nog meer patiënten aan het onderzoek laten 
deelnemen. Na de operatie worden patiënten nog 
zeker drie jaar gevolgd. 

Hoopgevend nieuws voor patiënten met niet-uitgezaaide dikke darmkanker. Immuun-
therapie kan de tumor binnen korte tijd in de wachttijd voor de operatie een stuk 

kleiner maken of zelfs laten verdwijnen. Dat blijkt uit onderzoek van het Antoni van 
Leeuwenhoek. Ook het HagaZiekenhuis is bij het onderzoek betrokken.

Veelbelovende resultaten: 

immuuntherapie vóór 
darmkankeroperatie werkt

“Met immuuntherapie 
maken we het immuun-
systeem sterker. Daardoor 
kunnen we de groei van 
afwijkende cellen remmen.”

Immuuntherapie voor darmkankeroperatie 

Internist-oncoloog Danny Houtsma 
(links) en chirurg Tjeerd Aukema.



Tentoonstelling sclerodermie

Jessica wil de ziekte een gezicht geven. Zij richtte 
daarom de stichting Scleroderma Framed op. Het 
is een enthousiaste groep vrijwilligers die op een 
positieve en kunstzinnige wijze meer bekendheid wil 
geven aan sclerodermie. Ze doen dat door portret-
foto’s van lotgenoten te laten maken en deze te 
exposeren. “De portretten stralen positiviteit uit. 
Wij zijn geen zieke mensen, maar mensen die 
deze ziekte hebben.” 

Pop-up tentoonstelling
Er verschenen al twee fotoboeken. Ruim 100 mensen 
met de ziekte lieten zich hiervoor fotograferen. 
De stichting maakt ook tentoonstellingen met 
de portretten, zoals hieronder op de foto bij het 
HagaZiekenhuis. Een aparte plek om foto’s te laten 
zien. De tentoonstelling zelf is ook maar heel kort. 
Een zogenaamde pop-up. Binnen een uur vinden 
opbouw en afbouw plaats. Bij het Haga was het 
bovendien op een zondagmorgen, met weinig bekijks. 

Kort filmpje
“Dat geeft niet”, zegt Jessica. “Het gaat om het 
korte filmpje dat we ervan maken. Dat plaatsen we 
op YouTube. Dan kan iedereen de tentoonstelling 
zien. Het is ons creatieve alternatief, omdat we nu 
niet kunnen tentoonstellen. Vóór de pandemie
stonden we in ziekenhuizen en op bijeenkomsten. 
In binnen- en buitenland.” 

Scleroderma ‘vreemd’
De stichting heet Scleroderma Framed. 
Er is bewust gekozen voor het Engelse ‘scleroderma’ 
in plaats van het Nederlandse ‘sclerodermie’. “Met 
onze tentoonstellingen trekken we daarom ook 
internationale aandacht. Ik spreek onze stichtings-
naam ook wel uit als scleroderma ‘vreemd’. Dat 
geeft aan hoe zeldzaam en vaak onbekend de 
aandoening nog is bij veel mensen.”

STZ-erkenning
Het HagaZiekenhuis heeft een STZ-erkenning voor 
de behandeling van sclerodermie. Eerder was 
hierover een artikel te lezen in HagaZorgt nummer 1 
van dit jaar. HagaZorgt is te downloaden via 
www.hagaziekenhuis.nl/hagazorgt. 

Is een ziekte kunstzinnig uit te drukken? “Ja, dat kan”, zegt Jessica Thonen-Velthuizen. 
Zij kreeg op haar 28ste de diagnose sclerodermie. Een zeldzame, ernstige reumatische 

aandoening veroorzaakt door een defect immuunsysteem. Deze auto-immuunziekte 
is tot op heden niet te genezen.

SclerodermieSclerodermie 
in beeld

In het najaar staat het filmpje op YouTube, 
zoeken kan via ‘scleroderma framed’. Er 
staan nu ook al filmpjes op. Meer informatie? 
Kijk op www.sclerodermaframed.nl.
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Jessica staat zelf op het linker portret 
tijdens deze poptentoonstelling bij het
HagaZiekenhuis.



Tien jaar AODA
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Afdeling niet meer weg te denken uit het 
HagaZiekenhuis
“De AODA is een mooie tussenoplossing”, zegt 
verpleegkundige Annemiek Hermans. “Als iemand 
met spoed moet worden opgenomen, dan gaat hij 
of zij in veruit de meeste gevallen naar de AODA. 
De patiënt blijft maximaal 48 uur op onze afdeling. 
In die tijd doen we alle onderzoeken die nodig 
zijn. We proberen zo snel mogelijk vast te stellen 
wat iemand mankeert. Dat is belangrijk zodat we 
dan kunnen starten met de behandeling, maar ook 
omdat de patiënt en diens familie zich vaak zorgen 
maakt. Hoe sneller je dan kunt vertellen wat er 
aan de hand is, hoe beter.”

Overplaatsen of naar huis
Na het verblijf op de AODA mag de helft van de 
patiënten naar huis, een verpleeg- of verzorgings-
huis of een hospice. Net zoveel patiënten worden 
overgeplaatst naar een verpleegafdeling in het 
ziekenhuis. Annemiek: “Op de AODA is ruimte 
voor 26 patiënten. Er liggen hier mensen van alle 
leeftijden. En met heel verschillende klachten. De 
verpleegkundigen werken dan ook samen met veel 
verschillende specialisten. Iedere ochtend worden 
de patiënten besproken. Zijn de uitslagen van de 
onderzoeken bekend? Dan wordt besloten of een 
patiënt naar huis mag, of dat een overplaatsing 
naar een verpleegafdeling nodig is.”

De korte opname op de AODA heeft grote voordelen 
vertelt Annemiek. “Gemiddeld gezien ligt een patiënt 
minder lang in het ziekenhuis dan tien jaar geleden. 
Dat komt onder andere doordat we op de AODA 
binnen twee dagen weten wat er aan de hand is 
en we snel kunnen starten met de behandeling.” 

“Uniek op de AODA is dat de specialisten en 
arts-assistenten van alle specialismen gezamenlijk 
visite lopen. Er wordt een behandelplan samen 
met de patiënt gemaakt. Het grote pluspunt is het 
directe overlegmoment tussen alle specialisten. Dat 
werkt heel efficiënt.”

Dynamiek
Toen de afdeling 10 jaar geleden werd opgezet, 
was Annemiek er al bij. “Het was een flinke 
puzzel om met elkaar iets nieuws op te bouwen. 

Vaak mag een patiënt na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) snel weer 
naar huis. Soms heeft de patiënt minder geluk. Dan is een snelle opname nodig. 

Dat gebeurt meestal op de AODA: de Acute Opname en Diagnostiek Afdeling. 
De afdeling viert in 2021 haar 10e verjaardag.

Tien jaar AODA

Het trotse 
AODA-team.
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Zo moesten er 23 nieuwe verpleegkundigen worden 
aangenomen. Dat zou in deze tijd niet zo makkelijk 
zijn. Maar toen was er veel animo.” De afdeling 
is inmiddels niet meer weg te denken uit het 
HagaZiekenhuis. “We hebben een heel gezellig 
team. De secretaresses zijn een belangrijke 
schakel. Zij zijn er van ’s morgens vroeg tot 
’s avonds laat en nemen ons veel administratief 
werk uit handen. Dat is zo waardevol.” 

De grote hoeveelheid en diversiteit aan patiënten 
maakt het werken op de AODA heel dynamisch. 

“Je moet behoorlijk allround zijn”, zegt 
Annemiek. “Maar dat vind ik juist heel boeiend. 
Ik vind het een mooie uitdaging om in alle 
hectiek rust te creëren voor de patiënt.”

Die rust creëren Annemiek en haar collega’s 
ook voor de andere verpleegafdelingen. 
“De overplaatsing plannen we altijd 
’s ochtends op hetzelfde tijdstip. Daar kunnen 
de verpleegafdelingen zich dus al op voor-
bereiden. Dat maakt het voor hen een stuk 
minder druk.” 

“Gemiddeld gezien ligt een patiënt minder lang 
in het ziekenhuis dan tien jaar geleden. Dat komt 
onder andere doordat we op de AODA binnen 
twee dagen weten wat er aan de hand is en we 
snel kunnen starten met de behandeling.”
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Woordzoeker

• ASTER

• DAUW

• FRIS

• HAARDVUUR

• HERFSTBLOEM

• HERFSTKOU

• HERFSTMAAND

• HERFSTVRUCHTEN

• HERFSTWIND

• INKTZWAM

• NATUUR

• NEVEL

• OKTOBER

• REGEN

• ROOD

• SCHEMEREN

• SCHEMERLAMP

• SCHORPIOEN

• SFEER

• SPRUITJES

• VEST

• VOGELTREK
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C R V O G E L T R E K

S E J T I U R P S E E

S H E R F S T K O U N
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De overgebleven letters vormen de oplossing.



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?




