Jaaroverzicht

Overzicht projecten HagaVrienden gerealiseerd in 2014

8 projecten gerealiseerd

8

Dit konden wij doen dankzij:

1

2

7

€ 61.500

gevers
119 éénmalige
2013: 202

3

6

5

sponsors
41 bedrijfs2013: 6

4

Totaal € 61.500 investering verdeeld over
8 afdelingen en/of onderzoek

donateurs
273 vaste

2013: 70.000

4 fondsen
2013: 262

3

projecten uit
eigen vermogen/
donateursgelden

2013: 2

2013: 6

HagaVrienden streeft er naar de bureaukosten te beperken tot 10% van het budget.
De actie JKZ Kerstboom liep door t/m januari 2015.

Overzicht projecten:
Hartcentrum
2014 - doorlopend

Oncologie
2014 - doorlopend
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Wensboom; voor berichten die goed doen
“Ons accountantskantoor bestaat dit jaar 10 jaar verteld
Rob Smit van Plus Accountants. Om dit te vieren dragen we
als kantoor graag bij aan een project waarmee we voor een
kwetsbare groep iets extra’s kunnen doen. Uit alle projecten
kozen we voor de wensboom. De verpleegkundigen die het
project hadden aangevraagd, waren zichtbaar trots op hun
afdeling en heel blij met de wensboom. Voor ons was het
bijzonder op de afdeling te worden rondgeleid. We voelden ons
gastvrij onthaald. Vervolgens zelf de vaak ontroerende berichten
op de wensboom te kunnen lezen, geeft mij het gevoel een heel
goede keus te hebben gemaakt.”
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Workshops Look Good Feel Better
Uit een bedankbrief van Marieken Jacobson-van Vliet: “Ik wil
u en alle medewerk(st)ers van de workshop Look Good Feel
Better heel hartelijk bedanken voor de fantastische ochtend.
Al die lieve aandacht, adviezen en leuke tips. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het belangrijkste is, zoals de naam al
zegt: Look Good Feel Better. Ik dwing mezelf nu om me op te
maken en elke dag even de deur uit te gaan. Leuk als mensen
dan zeggen dat ik er zo goed uitzie.” De workshops worden
mogelijk gemaakt door Stichting Roparun.
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Algemeen
2014 - doorlopend

Juliana Kinderziekenhuis
2014 - doorlopend

Hematologie
2014 - afgerond
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Beter van Kunst
Het project ‘Beter van Kunst’ geeft
patiënten die in het HagaZiekenhuis
liggen de mogelijkheid om creatief
bezig te zijn. Dit zorgt voor ont
spanning, afleiding en zelfvertrouwen.
De ervaring leert dat dit een gunstig
effect heeft op het welbevinden
en herstel van patiënten. Docenten
van het Koorenhuis begeleiden
patiënten bij de creatieve activiteiten.
Er kan een keus gemaakt worden uit:
beeldende kunst, schrijven, muziek
en beeld & media (speciaal voor tieners
in het JKZ).

Wii voor beweging en ontspanning
Met Wii-spellen kunnen ernstig zieke
kankerpatiënten toch aan beweging
doen. Door conditie en kracht te
trainen, verbetert de situatie van
deze verzwakte patiënten aanzienlijk.
En het geeft ook nog plezier en
ontspanning. De jongeren vinden de
Wii fantastisch. “De meeste ouderen
moeten worden begeleid bij het
gebruikt van de Wii”, zegt fysio
therapeut Susan Hombergen.
De Wii is mogelijk gemaakt door
Stichting BLADT Charity en Hulskamp
Audiovisueel Den Haag.

OK gang JKZ
Op initiatief van HagaVrienden heeft
de sponsoractie JKZ Kerstboom plaats
gevonden. De opbrengst komt ten
goede aan de digitale aankleding van
de gang naar de operatiekamers.
Terwijl de kinderen er doorheen lopen,
weten ze dat ze na enkele ogenblikken
op de operatietafel liggen. Door wanden plafondprojecties met rustgevende
karakters wordt het kind gekalmeerd
en afgeleid. De karakter ‘zwemmen’
of ‘lopen’ dan een stukje met het kind
mee om hem of haar gezelschap te
houden of nog even aan het lachen
te maken.

IC / AODA
2014 - doorlopend

Heelkunde
2014 - doorlopend

Juliana Kinderziekenhuis
2014 - doorlopend
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Kalenderklokken gaan verwardheid
tegen
Veel patiënten lopen als gevolg van
de (acute) opname of behandeling
het risico om tijdens hun verblijf in het
ziekenhuis verward te raken. Kalenderklokken zijn klokken met dag-, datum-,
maand- en tijdaanduiding. Verwarde
mensen zijn rustiger en voelen zich
veiliger als ze een beter besef van de
dag en de tijd hebben. Op 17 juli 2014
bezochten mw. Renardel de Lavalette
en dhr. Bindraban van sponsor
Rabobank Stimuleringsfonds de IC
en AODA. Op deze afdelingen waren
de klokken inmiddels dankbaar in
gebruik genomen.
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Heelkundeprijs 2014 voor onderzoek protonentherapie
De Heelkundeprijs wordt jaarlijks
toegekend aan een assistent die in
dat jaar een bijzondere prestatie
heeft geleverd. In 2014 ontving
arts-assistent heelkunde Ivo Beetz
de prijs voor zijn promotieonderzoek.
Ivo deed onderzoek naar de oorzaak
van verminderde speekselproductie
bij patiënten met bestraling van
tumoren in het hoofd-halsgebied.
Deze patiënten kampen vaak met
een verminderde speekselproductie.
Voor deze patiënten is de nieuwere
protonentherapie mogelijk een
geschiktere methode.

8

Muren die afleiden en ontspannen
Kinderen verdienen een prettige om
geving, ook tijdens ziekte. De grootste
uitdaging vormen de uitstraling,
aankleding en het kindvriendelijk
maken van het kinderziekenhuis. Een
wereld van ontspanning en afleiding,
waardoor kinderen minder pijn en
angst ervaren en sneller herstellen.
De muurbekleding maakt deel uit
van een verhaallijn voor de reis door
het ziekenhuis. Deze vrolijke wanden
zorgen ervoor dat er voor kinderen
altijd wat nieuws te ontdekken valt.
Het ontwerp voor de muren is door
HagaVrienden betaald uit het daarvoor
bestemde fonds.

Stichting HagaVrienden van het HagaZiekenhuis | Leyweg 275, 2545 CH Den Haag | Telefoon (070) 210 15 64 | contact@hagavrienden.nl | www.hagavrienden.nl

