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Verbouwing polikliniek Leyweg gestart
De ingang van de polikliniek op locatie Leyweg is verplaatst naar het
‘parkje’ (kopse kant van de polikliniek).
Er wordt gewerkt aan een nieuw
entreegebouw en een gezellig restaurant. Ook komt er een nieuwe aula. In
september start de bouw van het
nieuwe Hartcentrum en de Cardiolounge. Tjitske Meter, unithoofd hartbewaking en cardiolounge zegt daarover “het nieuwe Hartcentrum wordt
ruimer, sfeervoller en praktischer”. Met
hulp van inmiddels vele HagaVrienden
kan de inrichting van de Cardiolounge
nu ook verder worden uitgewerkt.

Nieuwe verpleegafdeling
voelt als ‘thuis’

Het artikel’ Ontwerp nieuwe hartcentrum klaar’ geeft meer informatie over
het nieuwe Hartcentrum
Lees meer...

Begin juli is de gerenoveerde 15de etage van locatie Leyweg in gebruik
genomen. Unithoofden Gerrit de Waard (Hematologie) en Jacqueline Bos
(Oncologie) zijn heel enthousiast over de nieuwe afdeling. Maar nog
belangrijker; dat zijn de patiënten ook! Ze geven aan dat het “niet voelt als
een ziekenhuis, maar als thuis”.

Huiskamer

Dat komt ook door de huiskamer die
de afdeling heeft. Deze huiskamer is
ingericht met fijne banken en stoelen
en een grote tafel. “De patiënten
komen speciaal uit bed om naar de
huiskamer te gaan en er de maaltijd te
gebruiken of met elkaar de Tour de
France te kijken”, zegt Jacqueline.
Vanuit de huiskamer heeft de patiënt
of bezoeker zicht op de verpleegsterspost, een geheel open werkgedeelte
midden op de afdeling. Dat is niet

alleen gezellig maar voelt ook veilig.
Een mooie levensgrote afbeelding van
Scheveningen draagt bij aan fijne
sfeer. HagaVrienden die doneren voor
de huiskamers worden persoonlijk
uitgenodigd de huiskamer te bezoeken.
Lees ook het artikel in het Algemeen
Dagblad over de verpleegafdeling
Lees meer...

Steun HagaVrienden door schenking of nalatenschap
Instituut Fondsenwerving (IF) heeft de gids ‘Geef om uw regio’ uitgegeven. Dit is een gids waarin lokale goede doelen
zich kunnen profileren. Ook HagaVrienden presenteert zich in deze gids (regio Zuid-Holland Midden/Noord). Het IF
stuurt de gids naar notarissen en daarnaast wordt deze verspreid onder gemeentehuizen en bibliotheken.
Twee manieren om een goed doel te steunen zijn schenken en nalaten. U kunt belastingvoordeel behalen door te
schenken per notariële akte. De fiscus betaalt voor maximaal 52% mee aan het donatiebedrag. Voor uw persoonlijke
situatie kunnen er verschillende mogelijkheden zijn. Meer informatie is beschikbaar via onze website, www.hagavrienden.nl/word-vriend, www.schenkservice.nl of via de notaris.
Wilt u de gids ‘Geef om uw regio’ graag ontvangen? Vraag deze aan bij Helene Marcus, coördinator HagaVrienden, (070) 2101564 of via
e-mail contact@hagavrienden.nl. De gids komt binnenkort ook digitaal beschikbaar op www.geefomuwregio.nl/downloads
Volg ons ook op

