Jaaroverzicht

Overzicht projecten HagaVrienden gerealiseerd in 2016
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Totaal € 73.130 investering verdeeld over
6 afdelingen en/of onderzoek

donateurs
208 vaste

2015: 417.340

4 fondsen
2015: 253
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projecten uit eigen
vermogen/donateursgelden/legaten

2015: 3

2015: 5

HagaVrienden streeft er naar de bureaukosten te beperken tot 10% van het budget.
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Stilteruimte
Iedereen die tot rust wil komen of even wil
ontsnappen aan de hectiek van alledag, kan
terecht in de sfeervolle, nieuwe Stilteruimte
van het HagaZiekenhuis. De ruimte is
bestemd voor patiënten, bezoekers en
medewerkers met of zonder religieuze

achtergrond. Voor iedereen die even ‘stil’ wil
worden. In het gastenboek laten veel bezoekers een dankbaar bericht of overdenking
achter. In januari 2017 werd de Stilteruimte
in gebruik genomen in het bijzijn van donateurs en sponsoren.
Klik hier voor meer informatie.

Elektrische shuttlebus (buiten)
De elektrische shuttlebus wordt gereden
door vrijwilligers van het HagaZiekenhuis.
Zij brengen patiënten en bezoekers van de
parkeerplaats en het ov-knooppunt naar de
hoofdingang en terug. Zo komt iedereen
comfortabel, veilig en droog van en naar de

entree. Een gastvrije en gewaardeerde
service. Dit project is gestart medio 2016 en
afgerond in 2017. Op 25 april 2017 werd de
HagaZiekenhuis shuttlebus onthuld in
aanwezigheid van vele sponsoren, donateurs en directie HagaZiekenhuis.
Klik hier voor het nieuwsbericht.

Heelkundeprijs
Anne van Zoonen, arts-assistent Heelkunde
HagaZiekenhuis, ontving op 13 januari 2017
de Heelkundeprijs 2016. Ze kreeg de prijs
wegens haar onderzoek naar een ernstige
darmaandoening bij pasgeboren kinderen.

En omdat zij zich als collega snel heeft
ontwikkeld tot een zeer betrouwbare
assistent Heelkunde.
Voor het nieuwsbericht, klik hier.
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Kalenderklokken
De aanwezigheid van een kalenderklok–met
daarop de aanduiding van tijd, datum, dag
en jaar - in de verpleegkamer maakt de kans
op verwardheid bij de patiënt kleiner. Meerdere (verpleeg-)afdelingen hebben deze
kalenderklokken al ontvangen via

Fietslabyrint
Het Fietslabyrint is een interactieve fietstocht. Deze stimuleert patiënten op de
verpleegafdeling Oncologie tot bewegen op
de hometrainer. Zo kunnen ze op een fijne en
makkelijke manier aan hun conditie werken.
Het Fietslabyrint heeft 18 fietsroutes door

Lig-hometrainer
Patiënten die chemotherapie krijgen, zijn
vaak moe en voelen zich niet lekker. Onderzoek toont aan dat bewegen tijdens de
chemotherapie zorgt voor sneller herstel
en meer energie. Patiënten die niet kunnen
zitten, kunnen nu ook liggend fietsen dank

Comfortmassages
De diagnose kanker brengt veel psychische
en lichamelijke klachten met zich mee.
Massage biedt geen genezing, maar zorgt
voor ontspanning. Het verbetert de kwaliteit van leven, ook tijdens een ziekenhuisopname. Het brengt patiënten weer in

HagaVrienden. In 2016 werd verpleeg
afdeling Hematologie verblijd met een
klok voor iedere kamer.

binnen- en buitenland: van Den Haag tot
Amsterdam en van Parijs tot Berlijn. Patiënten kunnen bijvoorbeeld de Landgoederenroute door Wassenaar fietsen, een bekende
route voor een van onze patiënten! Het fietslabyrint is op 25 augustus 2016 aangesloten
en direct in gebruik genomen.

zij de nieuwe lig-hometrainer. Deze is
onderdeel van het project ‘Fietslabyrint’.
Een donateur schonk de hometrainer
aan verpleegafdeling Oncologie 15A.

contact met hun lichaam. Patiënten op de
afdeling Oncologie kunnen gebruik maken
van de comfortmassages. Deze worden
gegeven door een masseur die is verbonden aan het Instituut Massage bij Kanker.

Slaapmutsen (Keppie)
“Dat gebeurt me niet vaak,” zegt verpleegkundig specialist oncologie Barbara van den
Berg, “twee zussen tegelijkertijd op mijn
spreekuur,” Ze steunen elkaar door dik en
dun. Maar kiezen niet dezelfde kleur Keppie.
Blij met de Keppie zijn ze wel. Blije gezichten

ondanks hun ziek-zijn; dat is onze bedoeling
met het project Keppie! Een Keppie is een
fluweelzachte muts zonder naden, die je
(kalende) hoofd heerlijk warm houdt. Elke
patiënt op de polikliniek Oncologie krijgt
een Keppie van HagaVrienden.

Look Good Feel Better
Chemotherapie heeft vaak een tijdelijke,
maar grote impact op het uiterlijk. Wanneer
hoofdhaar, wimpers en wenkbrauwharen
uitvallen, verandert je hele gezicht. Een
veranderd uiterlijk kan een grote belemmering vormen in het sociale leven van

de kankerpatiënt. Tijdens de workshops
Look Good Feel Better krijgen mensen met
kanker tips voor uiterlijke verzorging. Ze
oefenen hier ook mee. Daarna voelen ze zich
doorgaans prettiger en zelfverzekerder. Het is
bovendien een fijne ochtend met lotgenoten!

BrainTrainerPlus
De BrainTrainerPlus is een systeem dat
helpt het geheugen van patiënten met
(beginnende) dementie te trainen. Het geeft
de patiënt bovendien een goed gevoel.
De reacties op deze computerspellen zijn
zeer positief. Zowel de verpleegkundigen

als de patiënten worden er blij van.
De BrainTrainer wordt bij voorkeur gebruikt
in de huiskamer van de afdeling Ouderen
geneeskunde, bij ouderen die onrustig,
eenzaam of dementerend zijn.

Gesponsord door De VormCompagnie B.V.
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