Jaarverslag 2016
—
Vrienden
Spaarne Gasthuis

Contactgegevens
—
Vrienden Spaarne Gasthuis
Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp
Postbus 417, 2000 AK Haarlem
023-2242083/2242076 				
vrienden@spaarnegasthuis.nl

Inhoud
Contactgegevens
Voorwoord

2

Projecten

4

Bijzondere projecten in 2016

5

Kleine projecten

6

Activiteiten in 2016

7

Eigen fondsenwervend event

10

Bedrijfsvrienden

11

Activiteiten door derden

13

Publiciteit

17

Tot slot

19

1

Voorwoord
—
Met veel genoegen presenteren wij ons jaarverslag 2016. Opnieuw
hebben we een boeiend en actief jaar achter de rug, met als één van
de hoogtepunten de fusie tussen Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis
en Stichting Vrienden van het Kennemer Gasthuis die in november werd
bekrachtigd.
Stichting Vrienden van het Kennemer Gasthuis was een stichting die
sinds 1993 bestond, maar de laatste jaren een slapend bestaan leidde.
Na de fusie van het Kennemer Gasthuis met het Spaarne Ziekenhuis was
de fusie tussen beide Vriendenstichtingen een logische, volgende stap.
Het jaar 2016 kenmerkt zich ook door een toename van activiteiten.
Activiteiten die ontstaan zijn door ons eigen initiatief, maar in toenemende
mate ook door initiatieven van derden. We zijn trots op deze steeds
steviger wordende binding met de regio.
Voor de toekomst zien wij nog genoeg uitdagingen en mogelijkheden
om het Spaarne Gasthuis te blijven ondersteunen en zo alle patiënten,
hun familieleden én de medewerkers een prettig verblijf voor nu en in de
toekomst te blijven garanderen.
Namens het bestuur en de fondsenwervers dank ik u daarom hartelijk
voor uw betrokkenheid bij de Vrienden Spaarne Gasthuis en wens ik u
veel leesplezier toe!

Linda de Groot
Voorzitter Vrienden Spaarne Gasthuis
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Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting bestaat uit acht leden. Zij zijn allen bekende
gezichten in de regio en zeer betrokken met de regio Haarlemmermeer en
Haarlem. Voor de werving en dagelijkse bedrijfsvoering zijn Wendy Roos
en Klaas-Jan Gorter als fondsenwerver in dienst van het ziekenhuis. Peter
van Barneveld, voorzitter van de raad van bestuur Spaarne Gasthuis, is
als adviseur betrokken bij de Vrienden Spaarne Gasthuis.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
• Linda de Groot, voorzitter
• Jeroen Nobel, penningmeester
• Lourien Driessen-van Butselaar, secretaris
• Dirk van ’t Hof, bestuurslid
• Letty Koopman,bestuurslid
• Leo Claus, bestuurslid
• Martin de Vries, bestuurslid
• Aart Beeker, bestuurslid
Het bestuur kwam in 2016 vier keer bijeen. De verslaglegging werd
gedaan door de secretaris.

ANBI
Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis is aangemerkt als ANBI instelling bij
de Belastingdienst.

Nederland Filantropieland
Vrienden Spaarne Gasthuis is aangesloten bij Nederland Filantropieland,
de opvolger van het Instituut Fondsenwerving. Met dit lidmaatschap
onderschrijft de Stichting de gedragscode voor fondsenwerving door
lokale non-profit organisaties. Meer informatie is te vinden op
www.nederlandfilantropieland.nl
3

Projecten
—
De fondsenwerving in 2016 stond vooral in het teken van het nieuwe
Vrouw & Kind Centrum. Een warme en veilige inrichting van de
kinderbehandelkamer, de aanschaf van slaapstoelen zodat de kersverse
ouders samen met hun kindje op één kamer kunnen slapen; maar ook
de aanleg van een buitenspeelterras: Vrienden Spaarne Gasthuis zamelt
vanaf 2016 geld in voor deze extra wensen. In het nieuwe centrum komt
naast de kinderafdeling ook het geboortecentrum voor de hele regio. Het
centrum opent in oktober 2018 officieel haar deuren. Het overzicht aan
toekenningen van fondsen en stichtingen in 2016:

Fonds/stichting
		

Bijdrage
(in euro’s)

Voor

der Doopsgezinden

3.500

Vrouw & Kind Centrum

Ronald McDonald Kinderfonds

18.364

Vrouw & Kind Centrum

Kiddy Right

6.000

Vrouw & Kind Centrum

Vereniging Spaarne Ziekenhuis

5.000

Vrouw & Kind Centrum

Stichting Jong

4.000

Vrouw & Kind Centrum

Stichting Roparun

44.000

Oncologie

Steunstichting Spaarne Gasthuis

33.759

Oncologie

Steunstichting Spaarne Gasthuis

11.495

Oncologie (Pluk de Dag)

JoJo Foundation

8.000

Oncologie

Stichting Lopen tegen Kanker

1.000

Oncologie

Stichting Tennis tegen Kanker

1.000

Oncologie

Stichting Zorg en Zekerheid

18.954

Dialyse

Stichting Weeshuis
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Bijzondere projecten in 2016:
—
Handmassage
Wij bieden aan onze gasten graag wat extra zorg. Daarom geven
getrainde vrijwilligers ontspannende handmassages aan onze gasten
op de verpleegafdelingen. De massages zijn onderdeel van het project
van Spaarne Spa, dat gericht is op aanvullende zorg in ons ziekenhuis.
Sinds medio juni zetten circa 20 vrijwilligers zich in om onze gasten een
stukje aandacht te geven in de vorm van een ontspannen handmassage.
Tot eind van het jaar hebben 500 gasten een handmassage gekregen.
Vrienden betaalt de werving en training van de vrijwilligers en de
materiaalkosten.

Beweegfietsen voor de dialyseafdeling
Patiënten die dialyseren moeten gedurende een lange periode drie
keer in de week naar het ziekenhuis om daar een vier uur durende
dialysebehandeling te ondergaan. De patiënten zijn gebonden aan stoel
of bed. Uit onderzoek blijkt dat bewegen tijdens de dialyse een zeer
gunstig effect heeft op de bloeddruk en bloeddoorstroming waardoor
er minder klachten van kramp optreden. De kwaliteit van leven van de
patiënt neemt hierdoor enorm toe. Fietsen dient zo twee doelen: het
draagt bij aan de gezondheidstoestand van de patiënt én het is een
prettige tijdsbesteding. Met hulp van Stichting Zorg en Zekerheid konden
we drie beweegfietsen aanschaffen.

Hoofdhuidkoelers voor de afdeling oncologie
Haaruitval is voor veel kankerpatiënten heel ingrijpend, ook al omdat het
voor de buitenwereld een duidelijk kenmerk is van de chemotherapie.
Koeling met behulp van een hoofdhuidkoeler kan haaruitval voorkomen.
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Bij hoofdhuidkoeling krijgt de patiënt een koude kap op het hoofd, voor,
tijdens en na het chemotherapie-infuus. Het principe is simpel: als de
hoofdhuid koel blijft zijn de cytostatica niet actief in dat gebied, onder
meer omdat de bloedtoevoer afneemt. Hierdoor krijgt haaruitval minder
kans. Met de bijdrage van de Steunstichting konden we dit jaar twee
extra hoofdhuidkoelers aanschaffen.

Kleine projecten
—
Vooral voor de wat kleinere projecten is het niet altijd mogelijk om extern
gelden te werven. Het bestuur heeft ervoor gekozen om voor de projecten
die passen binnen de criteria maximaal 1.000 euro beschikbaar te
stellen uit het eigen vermogen van de stichting. Projecten die in 2016 zijn
gehonoreerd zijn o.a.:

- Een herdenkingsavond voor overleden dialysepatienten
- De productie van een informatief boek voor kinderen die op de intensive
care moeten verblijven
- Een wandeltocht voor patiënten met claudicatio intermittens klachten
(etalagebenen)
- Rouwmanden voor de afdeling verloskunde
- IJsjes en menukaarten tijdens de ‘Week van de Smaak’
- Inrichting van de behandelkamer van de afdeling gynaecologie

Vrienden Spaarne Gasthuis steunt niet alleen met geld, maar ook met
kennis en kunde. Collega’s die vragen hebben over fondsenwerving
kunnen bij ons terecht voor raad en daad. Een goed voorbeeld hiervan
is Stelvio for Life. Stelvio for Life is een evenement waarbij deelnemers
worden uitgedaagd om de Stelvio pas hardlopend, fietsend of wandelend
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te bedwingen. Zij zamelen hiermee geld
in voor een persoonlijke behandeling op
maat voor elke kankerpatiënt. Vrienden
Spaarne Gasthuis heeft het Stelvioteam uit het ziekenhuis geholpen bij
hun fondsenwervingsactiviteiten.

Activiteiten in 2016
—
Het afgelopen jaar zijn er op allerlei niveaus contacten gelegd met
personen, bedrijven en stichtingen. Daarbij is hard gewerkt aan het
creëren van intern draagvlak in het ziekenhuis én draagvlak in de regio.
Naast fondsenwerving gaat de Stichting ook de binding met de regio
aan. Hierbij staan kennisuitwisseling en maatschappelijke betrokkenheid
centraal.

In 2016 waren er diverse bijzondere activiteiten:
Op dinsdag 5 april werd in de kerkzaal
van het Spaarne Gasthuis Hoofddorp
het Lenteconcert gespeeld. Marianne
Granneman en Arjen Noordzij, respectievelijk radiodiagnostisch laborant
en uroloog in het Spaarne Gasthuis,
speelden op fluit en orgel onder andere De Vier Jaargetijden van Antonio
Vivaldi.
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Op maandag 18 april werd de Spaarne
Gasthuis tulp gedoopt door Peter van
Barneveld, voorzitter van de raad van
bestuur van het Spaarne Gasthuis.
Vrienden Spaarne Gasthuis heeft het
Spaarne Gasthuis de tulp aangeboden.
Met de doop van de tulp wordt uiting
gegeven aan de belangrijke regionale functie van het ziekenhuis en de
verbondenheid met de mensen die er in de regio wonen.

In het weekend van 22, 23 en 24 april
nam het Spaarne Gasthuis deel aan
het Bloemencorso 2016. Met hulp van
een klassieke Chevrolet die meereed
in het corso werd de nodige publiciteit
gegenereerd voor het ziekenhuis én voor
Vrienden Spaarne Gasthuis.

Na een flinke verbouwing werd op 28 april
de Islamitische Gebedsruimte feestelijk
geopend. De Islamitische Gebedsruimte
is een ruimte voor alle gasten die
behoefte hebben aan een moment van
rust, bezinning, acceptatie of troost.

Op

18

juni

werden

de

nieuwe

spoedeisende hulp in Hoofddorp geopend.
De

kindvriendelijke

inrichting

van

de

spoedeisende hulp werd gefinancierd door
Stichting DaDa.
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Vriendenweek 31 oktober t/m zondag
6 november: tijdens deze week was
het speciale Vriendenbroodje te koop
en werden er tulpenbollen en andere
producten verkocht in de ziekenhuizen
in Haarlem en Hoofddorp. Ook was er
voor de relaties van het ziekenhuis én
de Vrienden een speciale Avondsalon
met schrijver/presenator Hugo Borst en trendwatcher Adjiedj Bakas.

De Vriendenweek werd op 6 november
afgesloten met het Allerzielenconcert. Tijdens
dit concert waarbij muziek wordt afgewisseld
met gedichten over afscheid en troost, kon
iedereen een dierbare overledene herdenken.

Op 12 december gaf het Voorwegkoor
uit

Heemstede

kerstoptreden

in

een
de

spetterend
polihal

in

Haarlem Zuid en op 19 december
konden

patiënten,

bezoekers

en

personeel in Hoofddorp genieten van een optreden van dit koor.

Kliek voor een piek
Met de ‘Kliek voor een piek’ gaan we de verspilling van eten tegen.
Medewerkers kunnen voor een piek (€1) eten kopen dat na de ronde langs
de patiënten overblijft. De opbrengst gaat altijd naar een project in het
ziekenhuis. Zo gooien we minder weg en houden we er meer aan over.
Dat lukt steeds beter, want in 2016 zijn maar liefst 4982 kliekenpieken
(euro’s) opgehaald!
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Collega’s konden kiezen naar welk project van de Vrienden Spaarne
Gasthuis de opbrengst van de kliekenpot ging. 46% van de bijna 900
stemden voor de herinrichting van het dakterras op de dagbehandeling
oncologie in Hoofddorp. Het terras wordt in de zomer van 2017
aangelegd en krijgt, net als het oncologiecentrum, het thema kust en
duinen. Patiënten kunnen hier strakjes even ontspannen in de sfeer van
het strand.

Eigen fondsenwervend event
—
Sportief genieten met 18 holes op een
nazomerse dag, netwerken met regionale
ondernemers, heerlijk eten en een veiling
met verrassende veilingstukken. Dat
waren de ingrediënten voor het eerste
golftoernooi van de Vrienden Spaarne
Gasthuis op donderdag 22 september
bij de Haarlemmermeersche Golfclub.
Het was een ontzettend geslaagde
dag, met rond de 75 deelnemers (zowel
bedrijfsvrienden als bedrijven uit de
regio en collega’s uit het Spaarne
Gasthuis). De opbrengst van ruim 7.000
euro van de veiling aan het einde van de
avond kwam geheel ten goede aan het
handmassageproject.
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Bedrijfsvrienden
—
Speciale dank is er voor onze bedrijfsvrienden die ons dit jaar hebben
gesteund. Met Rabobank Haarlem en omstreken en Rabobank Schiphol
werd eind 2015 al een driejarige samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
We mochten dit jaar ook twee nieuwe bedrijfsvrienden verwelkomen:
Konica Minolta Business Solutions Nederland BV en IKEA Haarlem.

Konica Minolta is sinds dit jaar leverancier van documentoplossingen voor
het Spaarne Gasthuis. Konica Minolta bezegelde deze samenwerking
door overhandiging van een cheque van 5.000 euro aan Vrienden
Spaarne Gasthuis.

IKEA Haarlem heeft op eigen initiatief contact opgenomen met het
Spaarne Gasthuis. Uit dit eerste contact is inmiddels een driejarige
bedrijfsvriendschap ontstaan met Vrienden Spaarne Gasthuis. IKEA
Haarlem gaat het nieuwe Vrouw & Kind Centrum van het Spaarne
Gasthuis helpen met ontwerpadvies, de inrichting van ruimtes en
sponsoring van meubels en ander materiaal.

Onze

bedrijfsvrienden

en

hun

introducés

worden

uiteraard

uitgenodigd voor alle relatiebijeenkomsten van het Spaarne Gasthuis,
maar we organiseren voor hen ieder jaar zelf ook één of meerdere
netwerkbijeenkomsten. Op 23 juni 2016 vond de netwerkbijeenkomst
plaats in het oncologiecentrum Hoofddorp. Aart Beeker, hematooncoloog, vertelde aan de hand van 2 casussen over mensgerichte zorg.
Hij onderstreepte de mensgerichte en multidisciplinaire aanpak in het
oncologiecentrum.
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Onze

bedrijfsvrienden

en

hun

introducés

worden

uiteraard

uitgenodigd voor alle relatiebijeenkomsten van het Spaarne Gasthuis,
maar we organiseren voor hen ieder jaar zelf ook één of meerdere
netwerkbijeenkomsten. Op 23 juni 2016 vond de netwerkbijeenkomst
plaats in het oncologiecentrum Hoofddorp. Aart Beeker, hematooncoloog, vertelde aan de hand van 2 casussen over mensgerichte zorg.
Hij onderstreepte de mensgerichte en multidisciplinaire aanpak in het
oncologiecentrum.

Daarna was het tijd om
het centrum met eigen
ogen te bekijken, want veel
bedrijfsvrienden

hebben

een bijdrage geleverd aan
de mooie lichte inrichting
van het centrum, zoals de
comfortabele stoelen op
de dagbehandeling met
uitzicht over de polder en
de gezellige huiskamer. Afdelingshoofd oncologie, Josselyn Oldewarris,
leidde de gasten rond. Verpleegkundige Simone Leeuwangh stond klaar
op de 2e verdieping op de afdeling endoscopie. Ze vertelde hoe en welke
onderzoeken daar worden gedaan. De natte ruimte, de schone ruimte,
de uitslaapkamer en de onderzoekskamer werden bekeken.

Tot slot bezochten de gasten het Antoni van Leeuwenhoek op de begane
grond in het oncologiecentrum, waar zij een kijkje namen in een van de
bestralingsruimten. Radiotherapeuten Floris Pos en Hans van Riel legden
uit hoe een bestralingsapparaat werkt en dat alle soorten kanker hier
bestraald worden.
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Activiteiten door derden
—
De Vrienden waren ook dit jaar weer het goede doel van een aantal
(sportieve) evenementen:

I Love To Run, 14 februari
Op Valentijnsdag vond de eerste editie plaats van I Love
To Run. Deelnemers liepen 5 of 10 kilometer. Met dit
loopevenement werd geld ingezameld voor de afdeling
verloskunde van het Spaarne Gasthuis.

Tennis tegen Kanker, 17 juni
Vrijdagavond 17 juni organiseerde Stichting Lopen tegen Kanker het
vijfde Tennis tegen Kanker- toernooi.
Het goede doel van dit toernooi was de afdeling Oncologie van het
Spaarne Gasthuis: de opbrengst komt ten goede aan de aanschaf van
twee hometrainers.

Stichting Elvera kwam op 11 augustus
ijs én kleine cadeautjes uitdelen op de
kinderafdeling. Stichting Elvera heeft als doel
om het leven van kinderen een beetje op te
fleuren.

Haarlemmermeer Run, 4 september
Brigitta

van

Huet

liep

tijdens

de

Haarlemmermeer Run de halve marathon.
Brigitta is zelf patiënt geweest in het
Spaarne Gasthuis. Met haar deelname
zamelde zij meer dan 4.700 euro in voor
13

het dakterras van de dagverpleging en polikliniek oncologie van het
Spaarne Gasthuis in Hoofddorp.

Lopen tegen Kanker, 9 oktober
Op de tweede zondag van oktober werd
er in en rond Warmond gewandeld
tijdens Lopen Tegen Kanker. Vrienden
Spaarne Gasthuis was één van de goede
doelen van dit evenement en kreeg een
mooie donatie van 1.000 euro.

Eind november bracht spellenmaker
Identity Games Monopoly Haarlem uit.
Het goede doel van deze speciale editie
van het bekende spel was Vrienden
Spaarne Gasthuis. We ontvingen een
cheque van 4.000 euro.

Tenslotte kleurde Hoofddorp op 15
december rood door de Santarun.
Meer dan 500 deelnemers liepen drie
kilometer door het centrum voor drie
goede doelen, waaronder Vrienden
Spaarne

Gasthuis.

De

loop

werd

georganiseerd door drie Rotary-clubs uit Haarlemmermeer. Vrienden
Spaarne Gasthuis ontving een bedrag van 3.000 euro.
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Kinderen in actie voor zieke kinderen
Ook de jonge bewoners van onze regio zetten zich regelmatig in voor het
Spaarne Gasthuis en hun leeftijdsgenootjes die hier moeten verblijven:

Geluksmomentjes
Basisschool Icarus uit Heemstede gaf
afgelopen jaar ‘lessen in geluk’. Eén van
de dingen die de kinderen daarbij leren
is dat het belangrijk is om gelukkig te
zijn, maar dat het nog veel belangrijker
is om een stukje van je eigen geluk door
te geven aan iemand anders. De leerlingen mochten tijdens dit project
zelf kiezen aan wie ze hun geluk doorgeven én op welke manier ze dat
wilden doen.

Iedereen wil graag gelukkig zijn. Maar voor iemand die in het ziekenhuis
ligt, is dat gevoel niet altijd vanzelfsprekend. Een extra portie geluk is dan
van harte welkom. Guusje, Lone, Feline en Lieke uit groep 7 gaven hun
geluk daarom graag door aan patiënten in het Spaarne Gasthuis. Hun
geluksmomentje bestond uit een zelfgemaakte, kleurrijke bloem. Eén van
de ‘gelukkige’ ontvangers was Nel Heuzen. De foto spreekt boekdelen:
missie geslaagd!

Roefeldag
Al bijna 25 jaar wordt er door kinderen
van de basisschool en de eerste klassen
van het voorgezet onderwijs geroefeld.
Roefelen is een Vlaams woord en
betekent

ontdekken

of

snuffelen.

Tijdens een roefeldag nemen
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kinderen een kijkje achter de schermen bij bedrijven, winkels, instellingen
en organisaties en helpen zij waar mogelijk actief mee. Hierdoor maken
ze al jong kennis met allerlei verschillende beroepen.

Op woensdag 6 april werd er in het Spaarne Gasthuis geroefeld. De
vraag was: wat gebeurt er als je naar het ziekenhuis moet omdat je je
arm hebt gebroken? De leerlingen kregen eerst limonade en een donut
in het restaurant en maakten daarna een rondje langs de Spoedeisende
Hulp en het laboratorium in Hoofddorp.
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Publiciteit
—
Bij alle projecten en activiteiten die we uitvoeren zoeken wij zoveel
mogelijk de publiciteit. Vrienden Spaarne Gasthuis heeft, door zijn directe
link met de afdeling communicatie van het Spaarne Gasthuis, goede
contacten met de (regionale) pers, waardoor er de nodige aandacht
wordt gegenereerd voor de activiteiten van Vrienden Spaarne Gasthuis.
In 2016 was dat bijvoorbeeld voor de opening van de Islamitische
gebedsruimte, doop van de Spaarne Gasthuistulp, Lopen tegen Kanker,
de deelname van Brigitta van Huet aan de Haarlemmermeerrun en de
uitreiking van de cheque tijdens de presentatie van Monopoly Haarlem.
Binnen het Spaarne Gasthuis maken
we actief gebruik van de mogelijkheden
op het gebied van social media en het
eigen intranet (Gasthuisnet) die het
Spaarne Gasthuis ons biedt.
Het komende jaar wordt de online
aanwezigheid van Vrienden Spaarne
Gasthuis vergroot, mede door de
start

van

een

eigen

Facebook-

pagina, een Linkedin-pagina voor de
bedrijfsvrienden en een Instagramaccount

om

zo

ook

de

jongere

generatie(s) actief te kunnen bereiken
én te interesseren voor fondsenwerving
in het ziekenhuis.

Nieuwe uitstraling
800

nieuwe

webpagina’s,

150

pagina’s met teksten voor ruim veertig
specialismen en bijna 400 nieuwe
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beelden. Dit jaar ging, na maanden hard werken, de nieuwe website
van het Spaarne Gasthuis live. Een website die alleen gericht is op
patiënten; uniek voor Nederland. De website van Vrienden Spaarne
Gasthuis maakt prominent onderdeel uit van deze nieuwe website
(zie www.spaarnegasthuis.nl/vrienden). Maar we gaan verder: naar
verwachting komt er in de loop van 2017 ook een webshop waarop er
diverse artikelen zullen worden verkocht.

Vrienden Spaarne Gasthuis kreeg dit jaar ook een eigen logo. Dit
logo – dat ook op de voorkant van dit jaarverslag staat - geeft onze
verbondenheid met het Spaarne Gasthuis aan, maar laat tevens zien
dat wij een eigen merkidentiteit hebben. Het logo straalt professionaliteit
uit en ondersteunt onze communicatie zowel intern als extern op een
positieve manier.

SMS-actie
Om het verblijf in ons ziekenhuis een beetje
aangenamer

te

maken

zijn

we

een

sms-

campagne gestart om geld in te zamelen voor
vier

wensen:

een

kindvriendelijke

behandel-

kamer, sfeervolle bevalsuites, hand-massages en
een daktuin voor oncologiepatiënten. De campagne
‘Geef om elkaar, geef voor elkaar’ roept iedereen op
om in actie te komen door een sms te sturen.
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Tot slot
—
Zoals altijd gaat onze dank gaat uit naar de fondsen en stichtingen die
ons het afgelopen jaar ruimhartig hebben gesteund.

Onze bijzondere dank gaat ook uit naar alle bedrijven en particulieren uit
de regio die ieder jaar weer bijdragen aan ons werk.

Ook het komende jaar blijven wij ons inzetten om nog meer wensen in
het Spaarne Gasthuis te realiseren om onze patiënten zo een warme en
gastvrije omgeving te kunnen bieden. Geef om elkaar, geef voor elkaar,
dat is waar wij voor staan!

Hoofddorp, augustus 2017
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Locaties
—
Spaarne Gasthuis
Haarlem Zuid

Spaarne Gasthuis
Hoofddorp

Boerhaavelaan 22
2035 RC, Haarlem

Spaarnepoort 1
2134 TM, Hoofddorp

Spaarne Gasthuis
Haarlem Noord

Spaarne Gasthuis
Heemstede

Vondelweg 999
2026 BW, Haarlem

Händellaan 2a
2102 CW, Heemstede

T (023) 224 0000
www.spaarnegasthuis.nl
info@spaarnegasthuis.nl

