Sociaal
jaarverslag
2019
Een beetje
extra aandacht
Hierbij het jaarverslag van
Vrienden Spaarne Gasthuis
2019. Ook in dit jaar hebben wij
ons ingezet voor de patiënten
van ons Spaarne Gasthuis.
Net dat extra beetje comfort,
net dat beetje extra aandacht
om een aangenamer verblijf in
ons ziekenhuis te realiseren.
Dank voor uw aanhoudende
steun en betrokkenheid
bij Vrienden Spaarne Gasthuis.

Wij organiseerden:
✔

Zakelijke bijeenkomst waarbij,
we ondernemers innovatie in
het ziekenhuis lieten zien.

✔

Voorjaars- en kerstconcert voor
patiënten en (zakelijke) relaties.

✔

Introductie van Buddy; de mascotte
van het Vrouw Kind Centrum.
Buddy is als knuffel te koop in de
winkeltjes van het ziekenhuis.

Dankzij
steun van
fondsen, sponsors en
donateurs werden vele
wensen, groot en klein, vervuld.
Een greep uit de wensen:

Buitenplek bij
Nier centrum
Een buitenplek rondom de ingang van
het gebouw, bedoeld voor patiënten
die na dialyse moeten wachten op
vervoer naar huis. Er zijn planten
bakken en zitjes gerealiseerd.

De Tekendokter
De Tekendokter verzorgt tekenlessen
aan kinderen van 4-17 jaar in het
ziekenhuis. Een kleine teken- of
schilderopdracht tijdens de ziekenhuisopname van het kind. Het tekenen
geeft de kinderen afleiding, zelf
vertrouwen, en even contact met
de wereld buiten het ziekenhuis.

Herinneringsboekjes
Een boekje met ruimte voor
foto’s, lokjes haar en lieve
woorden bij het stil geboren kind.
Dit krijgen de ouders aangereikt als
aandenken aan hun overleden kindje.

Handmassage
Ook in 2019 kregen veel patiënten
handmassages tijdens hun ziekenhuisopname. Speciaal getrainde
vrijwilligers bieden daarbij
tijdens een half uurtje
ontspanning een
luisterend oor aan
de patienten.

Speakers
voor
Urologie
Rustige achtergrondmuziek
ontspant en leidt af. Daarom heeft
Vrienden Spaarne Gasthuis twee
speakers geschonken aan de
afdeling Urologie zodat patiënten
tijdens hun behandeling naar hun
favoriete muziek kunnen luisteren.

Kindvriendelijke
SEH Haarlem Zuid door
Stichting DaDa

Voor meer informatie over de Vrienden:
www.spaarnegasthuis.nl/vrienden

Wij introduceerden #tikkiebeter.
Dit is een nieuwe manier om te
doneren aan de Vrienden
Spaarne Gasthuis
Iedereen met een smartphone kan
een QR-code scannen en daarmee
de Tikkie-app openen. Daarna kan er
een donatiebedrag worden gekozen.
Scannen, klikken, klaar.

Placemat
We hebben een papieren placemat
ontwikkeld voor onder het bord van
patiënten. Hiermee vertellen we over
het werk van de Vriendenstichting.

Koppelbedden
Op de afdeling oncologie worden veel
patiënten verpleegd, waarbij er geen
behandeling meer mogelijk is. In zulke
situaties geven wij familie de mogelijkheid om te kunnen blijven slapen bij
de patiënt in de familiekamer of met
een extra bed op de kamer. Door het
aanhaken van een koppelbed ontstaat
er een tweepersoonsbed waardoor de
naaste van de
patient dicht bij
elkaar kunnen
liggen tijdens
die laatste
periode van het
leven van de
patiënt.

#tikkiebeter

Op de spoedeisende hulp zijn aparte
wacht- en behandelruimtes voor
kinderen ingericht, waarbij kind
vriendelijk materiaal is gebruikt.
Woorden als warm, rustig en vrolijk
zijn hierbij van toepassing. Ook zijn
er spelmaterialen geplaatst om het
kind af te leiden van de situatie.

Bestuurswissel
Afgelopen jaar kreeg de Vriendenstichting een bijna volledig nieuw
bestuur: Leo Claus, Talitha Van
den Elst, Mart Pfeiffer en Ivo van
Schaik vormen het nieuwe bestuur.
Een gemeleerd gezelschap met veel
ervaring op het gebied van onder
nemerschap, onderwijs en zorg.

Nieuw:
donatiebox
Ben je jarig of vier je een andere
feestelijke gelegenheid? Of is er
een sterfgeval? Ook dan is het
mogelijk iets te doen voor het
Spaarne Gasthuis.
Hiervoor is de
donatiebox
ontwikkeld.
Aanvragen via:

vrienden@spaarnegasthuis.nl

