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laten kijken. “Dat is een eigentijdse
en patiëntvriendelijke vervanging van
een sterk verouderd systeem” dachten
de medisch nucleair medewerkers.
De heer Schardijn van Hulskamp
Audiovisueel Den Haag, bevriende
relatie van HagaVrienden, heeft op
vrijdag 31 mei de tablet overhandigd
aan nuclair medewerkers Marc
Egberts en Danny van Duijvenvoorde
(zie foto). De oude TV en DVD-speler
zijn daarmee verleden tijd. HagaVrienden bedankt Hulskamp Audiovisueel
Den Haag voor dit mooie cadeau.

Overhandiging tablet

Je favoriete film of muziek
tijdens nucleair onderzoek
Hulskamp Audiovisueel Den Haag heeft een tablet beschikbaar gesteld
aan de afdeling nucleaire geneeskunde. Een tablet biedt de mogelijkheid
films te kijken of muziek te luisteren tijdens nucleair onderzoek. Jonge
en volwassen patiënten kunnen dan makkelijker langere tijd stil liggen.
Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderzoek en maakt het onderzoek
minder belastend voor de patiënt.
De afdeling nucleaire geneeskunde
was al wel bekend met het ‘afleidend’
effect van beeld en geluid tijdens het
onderzoek. Ze maakte echter nog

gebruikt van een oude TV met DVDspeler. Recent bracht een vader een
tablet mee om zijn dochter tijdens het
onderzoek naar haar favoriete film te

Iedereen krijgt een
langer rekeningnummer
Nederland bereid zich voor op
een Europese betaalmarkt.
Deze betaalmarkt is per 1 februari
2014 een feit. Consumenten en
bedrijven gaan gebruik maken
van IBAN, een ‘International Bank
Account Number’. Het is een
langer rekeningnummer dat voor
een deel bestaat uit uw huidige
nummer.
Om in de toekomst uw toezegging te kunnen blijven innen,
bereidt ook HagaVrienden zich
voor op de Europese betaalmarkt.
U krijgt daar later nog bericht
over. Voor meer informatie
http://www.overopiban.nl

Hartcentrum open voor HagaVrienden op 2 augustus a.s.
Het hartcentrum verhuist op 6 augustus. Tot die tijd wordt er hard gewerkt
om alles in gereedheid te brengen.
De sfeerverlichting in de hartbewakingskamers wordt binnenkort geïnstalleerd (zie ook . http://www.hagavrienden.nl/projecten/toepassing-ledlicht-op-hartbewaking). Voor dit
project is HagaVrienden momenteel
nog aan het werven.
Voor de inrichting van de Cardiolounge zijn inmiddels meubels uitgezocht en besteld. Per ‘kamer’ komen er
drie tafeltjes en comfortabele blauwe

Het hartcentrum in wording

stoelen. Deze stoelen zijn speciaal
voor deze doelgroep uitgekozen. De

tafels zijn rolstoelvriendelijk. Verder
komen er spots in het plafond en op
de vloer een mooie lamp. Alle verlichting kan gedimd worden ter verhoging van een huiselijke sfeer.
HagaVrienden nodigt donateurs uit
het hartcentrum te komen bezoeken.
Dit kan op vrijdag 2 augustus tussen
14.00 en 16.00 uur. Graag vernemen
wij van u of u hier bij wilt zijn.
U kunt dit mailen naar
contact@hagavrienden.nl of doorgeven aan Helene Marcus 070 210 15 64.
U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging voor deze bezichtiging.
Volg ons ook op

