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Op al uw zorgvragen
deskundig antwoord
met één telefoontje
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Mondriaanstraat 18-21 6717 SC Ede
Verlengde Blokkenweg 14 6717 AD Ede
Telefoonnummer 0318 - 61 87 29
Faxnummer 0318 - 64 70 95
E-mail info@jottumkinderdagverblijf.nl
www.jottumkinderdagverblijf.nl

Verlengde opvang mogelijk.
BEL OF KIJK OP WWW.OPELLA.NL

Voor nadere informatie staan wij u met plezier te woord.
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Goede zorg proef je!

Hét ziekenhuis voor iedereen in de regio
Samen met de huisartsen, verloskundigen en
andere zorgaanbieders zetten we ons in voor
een optimaal zorgaanbod in de regio. Een grote
verantwoordelijkheid die we graag nemen.

Extra aandacht voor gastvrijheid en een bijzondere expertise op het gebied van voeding zijn de sterke punten
van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Ziekenhuis Gelderse Vallei is hét ziekenhuis
van en voor iedereen in deze regio. Altijd
dichtbij: qua afstand maar ook qua aandacht
en betrokkenheid.
Wij voelen en nemen onze verantwoordelijkheid in het leveren van een uitstekende
kwaliteit van zorg, dát is ons doel. Daarom is de
organisatie zo ingericht dat al onze medewerkers hun vakmanschap en patiëntgerichtheid
laten zien, met welke vraag u als patiënt ook bij
ons komt.
We nodigen patiënten nadrukkelijk uit om ervaringen met ons te delen. Iedere medewerker is
hierop aanspreekbaar. Zo helpt u ons te bepalen

welke zorg nu en straks past bij de behoeften
van u en onze andere klanten.
Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt vrijwel alle
medische specialismen en meer. Zoals bijzondere expertise op het gebied van voeding & beweging en extra aandacht voor gastvrijheid. Het
ziekenhuis zelf is ook volop in beweging. Met
alle maatschappelijke en technische ontwikkelingen en de nieuwe uitdagingen tonen we ons
flexibel en werken we goed samen. We zijn een
dynamische organisatie en kijken voor onze patiënt vanzelfsprekend verder dan de muren van
het ziekenhuis. In de regio Gelderse Vallei is er
een netwerk van altijd bereikbare zorg. Ziekenhuis Gelderse Vallei is hierin een sterke schakel.

Ziekenhuis Gelderse Vallei. Een modern
ziekenhuis in een aangenaam gebouw waar
iedereen zich snel thuis voelt. Onze deskundige
en klantgerichte medewerkers staan hier dag
en nacht voor u klaar en versterken deze warme
uitstraling. Zij weten zich bij hun zorgverlening
gesteund door de overal aanwezige hypermoderne medische techniek en eigentijdse
voorzieningen. Dat onze medewerkers graag in
Ziekenhuis Gelderse Vallei werken is fijn, ook
voor u als onze patiënt.
Bestuur

Het ziekenhuis wordt aangestuurd door een Raad
van Bestuur en een parttime medisch manager. De
organisatie is opgebouwd uit vijf stafafdelingen en
zorgclusters: drie zorgclusters, een medisch ondersteunend cluster en het facilitair bedrijf. De leiding
van elk cluster is in handen van een (cluster)manager
en een parttime medisch manager. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad
van Bestuur. De medische staf, cliëntenraad, verpleegkundige adviesraad en de ondernemingsraad zijn de
officiële adviesorganen van de Raad van Bestuur.

Meer weten? Kijk op www.geldersevallei.nl

Voorwoord
In dit jaarverslag willen we laten zien waar
we ons het afgelopen jaar mee bezig hebben
gehouden.
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft als hoofddoelstelling het leveren van goede patiëntenzorg.
In de huidige tijd betekent het dat de zorg
kwalitatief goed, en voor iedereen toegankelijk
moet zijn. Maar het is ook belangrijk dat het
goed georganiseerd is. Oftewel: De beste zorg
tegen zo laag mogelijke kosten. Dat dit drie eisen zijn die niet altijd gemakkelijk te verenigen
zijn, zal u duidelijk zijn. Samenwerken is een
van de sleutelwoorden om dit te bereiken. Niet
alleen binnen de eigen organisatie maar ook
met zorgverleners buiten het ziekenhuis.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om ons
eigen huis-aan-huis ZGV-informatieblad om te
toveren tot jaarverslag. In deze krant geven we
u een inkijkje in de belangrijkste punten waar
onze zorg- en ondersteunende afdelingen zich
mee bezig hebben gehouden.
Zo leest u een dagboek van onze klinisch geriater Desirée Verheijen. Zij was nauw betrokken
bij de opzet van de nieuwe ouderenafdeling die
in 2010 geopend is. Ook stellen we 15 nieuwe
artsen aan u voor. We laten ook zien hoe we
met ICT-toepassingen bezig zijn, die ons complexe werk ondersteunen.
Zorg blijft mensenwerk. Onze 2.900 zeer betrokken medewerkers dragen iedere dag hun
steentje bij. Wij staan voor u klaar.
Raad van Bestuur:
Diederic Klapwijk (links)
Nicolet Zeller
Dik van Starkenburg (rechts)
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ICT en zorg

Zonder ICT-toepassingen kan het ziekenhuis
niet werken. Het belang van informatietechnologie neemt steeds meer toe. 2010 stond
in het teken van verdere digitalisering.
We zijn al enkele jaren bezig met het invoeren van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). In 2010 werden er bijvoorbeeld
200.000 medische dossiers gescand. Ook is
er in het hele ziekenhuis een draadloos netwerk aangelegd, zodat artsen en verpleegkundigen die van het EPD gebruik maken,

Jaarverslag
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ook daadwerkelijk met hun PC aan het bed
van de patiënt kunnen werken.
De gehele invoering van het EPD moet in
2012 gereed zijn. Dat betekent dat elk jaar
een aantal specialismen en ondersteunende
afdelingen op het EPD aangesloten worden.
In 2010 waren dat: de kinderafdeling (Elektronisch Verpleegkundig Dossier), pastorale
zorg, de podotherapeuten, oogheelkunde,
pijnbestrijding, diëtetiek, logopedie, ergotherapie en medische psychologie.

Maatschappelijk
verantwoord ondernemen v
Ziekenhuis Gelderse Vallei onderhoudt contacten met ziekenhuizen in Indonesië, Kosovo
en Ghana. Oud meubilair schenken we via de
stichting MAX aan arme landen. Ook zien we
het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om in de zorg voor het milieu een
voorbeeld te zijn voor onze omgeving
Het ziekenhuis is samen met twee medisch
specialisten lid van de Stichting Vrienden van
Bawku: een ziekenhuis in Ghana. We proberen
de kwaliteit te verbeteren en ondersteuning
te geven aan de routinezorg door te opereren, polikliniekspreekuur te houden en les
te geven gedurende bezoeken van ongeveer
3 weken per jaar. Verder geeft de stichting
ondersteuning aan de bouw van een nieuwe
operatiekamer en de verbetering van het
laboratorium en de apotheek.
Stichting MAX
We werken samen met Stichting MAX. We
transporteren afgekeurde medische apparatuur en meubilair dat nog (verantwoord)
bruikbaar is naar arme landen. In 2009 en
2010 is een groot deel van onze bedden
vervangen. De oude bedden zijn geschonken
aan ziekenhuizen in Oost-Polen.

Deze arts-assistent werkt met het Elektronisch Patiënten Dossier. De kinder- en jongerenafdeling is de eerste
afdeling in het ziekenhuis waar sinds 2010 zowel verpleegkundigen als artsen met het EPD werken.

We bieden stageplaatsen aan studenten van
MBO, HBO en universitaire opleidingen en
verlenen sociale begeleiding aan medewerkers die op een of ander manier in de proble-

In 2010 werden koeltorens op het dak geplaatst.

men zijn gekomen door het aanbieden van
bijvoorbeeld maatschappelijke hulp.
Milieu
In 2010 kregen we vier opslagbronnen op
het terrein en koeltorens op het dak.
Hiermee kan in de winter het overschot
aan kou worden opgeslagen en in de zomer
de warmte. Deze Warmte Koude Opslag
wordt vervolgens gebruikt voor verwarming of koeling van het gebouw. Dit leidt
tot flinke energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot.
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Marleen van Dijk
verpleegkundige van het Jaar 2010
Ede, 13 december 2010- Marleen van Dijk,
verpleegkundige van Ziekenhuis Gelderse
Vallei, wordt uitgeroepen tot Verpleegkundige van het Jaar 2010. De prijs wordt
uitgereikt op het Nursing Event in de Reehorst: een reischeque van 2.000 euro.

De 26-jarige Marleen van Dijk doet in het
voorjaar samen met meer dan duizend
andere verpleegkundigen uit het hele land
de vier kennistoetsen van de Nursing Challenge. ‘Ik wilde die toetsen graag doen. Ik
was benieuwd wat er verwacht werd van
een verpleegkundige.’ Tot haar verbazing
haalde ze alle toetsen in één keer. De finalisten moeten daarna met een rollenspel
aan een deskundige jury laten zien dat ze
naast kennis ook kunde hebben.
Opsteker
De jury vindt Marleen het beste vanwege
haar authenticiteit, heldere communicatie,
empathie en daadkracht. Marleen vertelt
enthousiast: ‘Het behalen van de titel
'verpleegkundige van het jaar' heeft
mij erg verrast evenals de vele positieve
reacties erna. Het heeft mij laten zien,
dat je ondanks een relatief jonge leeftijd,
toch zover kunt komen. Dat ervaar ik als
een enorme opsteker. Niet alleen voor mij,
maar ook voor andere jonge beroepsbeoefenaren, die bewust met hun vak bezig
zijn. Zorgvragen worden complexer. Als

VIPS in het ziekenhuis
Mies

‘We gaan voor (g)oud. Onder die titel opent Mies
Bouwman op 4 november 2010 onze afdeling
ouderengeneeskunde. Deze nieuwe afdeling
is speciaal gericht op patiënten van 70 jaar en
ouder. Na een ontroerende theatervoorstelling
knipt Mies Bouwman het gouden lint door waarmee de afdeling officieel geopend is.

Nieuwe spoedeisende hulp

Op 17 maart opent de Edese burgemeester
Van der Knaap de vernieuwde spoedeisende
hulpafdeling (SEH). De afdeling breidde uit van
tien naar vijftien behandelplaatsen. Daarvan zijn
er vijf eenpersoonskamers, waardoor patiënten
meer privacy hebben. Alle kamers hebben een
nieuwe inrichting en frisse kleuren.

Marleen van Dijk neemt de hoofdprijs in ontvangst.

verpleegkundige ben je de 'spin in het web'.
Dit vraagt van ons meer deskundigheid
op verschillende gebieden. Denk aan (bio)
medische kennis, sociale-, relationele- en
verpleegtechnische vaardigheden.

en reflecteren op de, door mij, geboden
zorg en kwaliteit. Patiëntgerichtheid en
professionaliteit zijn voor mij de basis van
de uitoefening van het verpleegkundig
beroep.’

Dat ik na deze toetsing van kennis en
vaardigheden meedeed aan de verkiezing
van verpleegkundige van het jaar, was niet
mijn intentie, maar uiteindelijk heeft het
tot een heel mooi resultaat geleid. Daar
ben ik best trots op! De titel zelf zegt mij
niet zoveel. Ik ben hierna ook niet veranderd als verpleegkundige. Ik blijf leren

In 2006 rondde Marleen de opleiding
HBO-Verpleegkunde af. Hierna werkte
zij enkele maanden voor het flexbureau in het ziekenhuis. Inmiddels
werkt ze 4,5 jaar op de afdeling neurologie. 2,5 jaar geleden volgde zij de vervolgopleiding Neuro-verpleegkundige
aan het UMC St Radboud.

Diploma voor Koos

Koos Zoeteweij, apothekersassistent in het
ziekenhuis, is de eerste mannelijke pharmacy
practitioner (PP’er) van Nederland. De éénjarige
opleiding is voor apothekersassistenten binnen
het ziekenhuis. Een PP’er is de spil tussen arts,
verpleegkundige en patiënt. Hij of zij bewaakt
de kwaliteit van de geneesmiddelenverstrekking
en verbetert de informatievoorziening aan de
patiënt. Zo is de kans op medicatiefouten kleiner.
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5 aandachtspunten
in ons beleid 2010
Het ziekenhuis stelt elk jaar een beleidsplan
op om de zorg nog verder te verbeteren en te
ontwikkelen. Een greep uit de jaarresultaten
van onze 5 hoofdpunten van beleid.
1. Verhogen van de kwaliteit van zorg
De kwaliteit van zorg verhogen we onder
andere door innovatie en het verbeteren van
zorgprocessen. Een goed voorbeeld van zo’n
verbeterproces is het zorgpad COPD dat in
2010 geïntroduceerd is op de verpleegafdeling
longgeneeskunde.
Elke COPD-patiënt in Ziekenhuis Gelderse
Vallei krijgt een persoonlijk zorgplan. Met het
zorgpad is zowel voor de patiënt als de diverse
zorgverleners duidelijk wie wat doet en op
welke dag dit plaatsvindt. Ook de thuiszorg is
in het proces betrokken. Een fotoboek over het
zorgpad COPD is te bekijken op onze website:
www.geldersevallei.nl/copd
Een ander proces dat is verbeterd, is de CVAzorgketen, waarin we samen met zorgaanbieders buiten het ziekenhuis werken in de zorg
voor patiënten met een beroerte. We hebben
het logistieke proces onder de loep genomen.
Hierdoor is de opnameduur in het ziekenhuis
voor patiënten die moeten revalideren na een
beroerte met bijna de helft verkort. Lees verder
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op pagina 11, of kijk voor info op onze vernieuwde website www.geldersevallei.nl/cva
2. H
 andelen vanuit de beleving van de patiënt
Met At Your Request®, een nieuwe maaltijdservice belt en bestelt de patiënt zijn maaltijd of
tussendoortje op elk gewenst moment. De keus
ligt bij de patiënt; wat, wanneer, waar en met
wie er gegeten wordt. Een ontwikkeling die
past bij ons als voedingsziekenhuis. Het
definitieve besluit over invoering van het gastvrije voedingsconcept volgt medio 2011. Het
jaar 2010 stond ook in het teken van klantbejegening op de polikliniek. Alle 300 polikliniekmedewerkers gingen op cursus: ‘Wij als klantgerichte professionals op de polikliniek’. Het doel
is natuurlijk tevreden klanten behouden.
3. Samenwerken met zorgaanbieders buiten
het ziekenhuis.
Goede zorg lever je als ziekenhuis in nauwe samenwerking met anderen. Er is een convenant
gesloten voor een verdergaande samenwerking tussen de afdelingen medische microbiologie van Ziekenhuis Rijnstate en Ziekenhuis
Gelderse Vallei, een zogenaamd virtueel
laboratorium.
We tekenden tevens een overeenkomst met
het Arnhems Radio Therapeutisch Instituut

Het gastvrije maaltijdconcept ‘At your request’ draaide ruim vier maanden op proef.

(Arti) voor de bouw van bestralingsunits op
het ziekenhuisterrein. In de toekomst kunnen
oncologische patiënten in Ede terecht voor hun
bestralingen. In het nieuwe gebouw wordt alle
oncologische zorg geconcentreerd. Meer info:
www.geldersevallei/oncologischcentrum
4. Vergroten van de bestuurbaarheid van de
organisatie.
Het jaar 2010 stond voornamelijk in het teken
van organisatieontwikkeling. Hoe houden we
een grote organisatie bestuurbaar? Door experimenten op het gebied van decentraal werken
proberen we een nieuwe organisatievorm
uit die aansluit bij de wensen en behoeften
van de patiënt en medewerkers. Vier specialismen (cardiologie, radiologie, maag-, darm-,
leverziekten en mammacare (borstkankerzorg))
draaien een jaar op proef. De unithoofden
kregen trainingen op het gebied van verandermanagement.

5. Het verder uitwerken van onze specialisaties voeding en slaap
In de huidige tijd van efficiency en doelmatigheid maken we keuzes in onze dienstverlening
en vraagt het ondernemerschap de nodige
aandacht. Als ziekenhuis werken we steeds
meer samen met de Wageningen University op
het gebied van voeding. Informatie hierover is
te vinden op www.alliantievoeding.nl.
Daarnaast zijn we als ziekenhuis landelijk
bekend met onze specialisatie op het gebied
van slaapproblemen. Hierin werken de specialismen neurologie en KNO samen. In 2010
is een start gemaakt met optimaliseren van
melatonine-onderzoek. We kijken of het mogelijk is om dit onderzoek ook in het buitenland
beschikbaar te stellen. Meer informatie?
www.geldersevallei.nl/melatonine
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Behandelprogramma 'Aan Tafel!' succesvol

Goede zorg proef je!
Ziekenhuis Gelderse Vallei is Voedingsziekenhuis van Nederland. Wij besteden extra
aandacht aan voeding, omdat voeding
en gezondheid heel nauw samenhangen.
Op dit gebied werken we intensief samen
met de Wageningen University. Eén van de
projecten die we in 2010 ondernamen is de
aanpak van overgewicht.

Overgewicht is een van de belangrijkste volkgezondheidsproblemen. Vooral de toename
van overgewicht bij kinderen is verontrustend. In maart 2010 startte het ziekenhuis
daarom met het behandelprogramma ‘Aan
Tafel’. Inmiddels is de derde groep al van start
gegaan.
De eerste zeven gezinnen hebben inmiddels
het programma dat overgewicht bij jonge
kinderen (3 tot 8 jaar) aanpakt succesvol afgerond. ‘Aan Tafel!’ is vernieuwend: Het is de
eerste behandelmethode die gebruik maakt
van groepsbijeenkomsten in combinatie met
een multimedia-benadering: film en internet.
Het programma is door de kinderartsen van
Ziekenhuis Gelderse Vallei ontwikkeld, in
samenwerking met een kinderdiëtist, kinderpsycholoog, een kinderfysiotherapeut en
wetenschappers van de Wageningen
University en het Nederlands Instituut voor
Sport en Bewegen. Het behandelprogramma
is bedoeld voor de kinderen en hun ouders.

Het richt zich op de hele levensstijl van het
gezin.

Werkboek
Op de speciale beveiligde website van het
ziekenhuis ‘Aan Tafel!’ doorlopen ouders
alle fasen van de behandeling. In veertien
modules krijgen ze een op maat gemaakt
programma. Het doel is dat ouders en kinderen gezonder eten, meer bewegen, dat het
gewicht van het kind in balans blijft en dat
het kind goed in zijn of haar vel zit.
Het traject duurt een jaar. In dit jaar komen
de ouders vijftien keer naar het ziekenhuis.
Tussen de bijeenkomsten door staan zij via
internet in contact met de behandelaars.
Door middel van een digitaal werkboek op de
website van het ziekenhuis zijn zij bezig met
hun behandeling. Zo is er een eetdagboek,
een beweegdagboek en zijn er online opdrachten die voor elke bijeenkomst gemaakt
moeten worden. Na elke bijeenkomst staat er
een heel nieuw programma online voor hen
klaar. Elk programma wordt ingeleid door een
bijpassend filmpje. Tijdens de bijeenkomsten
gaan ouders aan de slag met de kinderarts,
kinderfysiotherapeut, kinderpsycholoog en
kinderdiëtist.
Oudere kinderen
Voor kinderen van 8-12 jaar met overgewicht
is al eerder het behandelprogramma ‘de

Andere voedingsprojecten
Ondervoeding

Ondervoeding bij ziekte is een groot probleem.
Daarom is half augustus het project ‘Zorgpad
ondervoeding’ gestart. Doel is de verbetering
van de voedingstoestand van patiënten
gedurende het hele zorgproces, dus voor,
tijdens en na ziekenhuisopname.

Onderzoek

Samen met de Wageningen University
verrichten we veel onderzoek. De resultaten
worden gebruikt in de behandeling van onze
patiënten.
Voorbeelden van onderzoek:
- Ouderen en voeding
- Beweging en voeding
- Hart- en vaatziekten en voeding
- Kanker en voeding

Een pagina uit het digitaal werkboek Aan Tafel.

Dikke Vriendenclub’ opgezet. Voor de groep
12-18 jaar wordt in 2011 samen met Wageningen
University een nieuw behandeltraject ontwikkeld.
Meer info
Voor meer informatie over 'Aan Tafel!' en
voor aanmelden kunt u contact opnemen
met de polikliniek kindergeneeskunde of
kijken op onze site:
www.geldersevallei.nl/infoaantafel

Alliantie Voeding Gelderse Vallei

Het Voedingsziekenhuis vormt samen met de
afdeling Humane Voeding van Wageningen
University, de Alliantie Voeding Gelderse Vallei.
Voedingsonderzoekers uit Wageningen en
(para)medisch personeel uit het ziekenhuis
bundelen hun krachten in onderwijs-,
onderzoeks- en zorgvernieuwingsprojecten.
Ons doel: gezondheidswinst voor patiënten.
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'Specifieke ouderenzorg is nodig'
Een werkweek van klinisch geriater Desirée Verheijen

Op 1 maart is het 12,5 jaar geleden dat ik kwam werken in Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Sindsdien heb ik de aandacht en zorg voor oudere patiënten zien veranderen.
We weten nu dat de oudere patiënt kwetsbaar is en specifieke zorg nodig heeft. Dat
komt door de combinatie van meerdere aandoeningen, problemen in het zelfstandig
functioneren en minder sociale contacten. In het ziekenhuis is er risico op het krijgen
van acute verwardheid (delier), ondervoeding en achteruitgang in mobiliteit en zelfredzaamheid. De klinisch geriater levert voor deze kwetsbare patiënten zorg op maat.
Hoe ziet mijn werkweek als klinisch geriater er uit?
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n
me t de in terni st, de ar ts-Saass
ist
va n de afd eli ng en de ve rp lee en t
ku nd ige sprek en we al le op gengome n pa tiënten door.
Da arna bespre ek ik en ke
ën ten me t de co-assisten t.leIkpa tihe t bel an gri jk en mooi we rk vi nd
jon ge dokters te leren de ou deom
pa tiënt in zi jn total ite it va re
lic ha me lijk, gee ste lijk en socn
aa l fu nc tione ren te ben ad ereiDa arna volgt ov erl eg me t mi n.
col lega’s: de kl in isc h geria terjn
s.
Woen sd ag:
Ei gen lijk mi jn vri je da g. Th
ui s
ma ak ik nog sn el ee n pa ar bri
ov er de polik lin iek bez oek en ev en
va n
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Geriaters werken samen
met verpleeghuizen

da g is
de pa tiënten . De res t va n de
voor mi jn gez in .
Dond erd ag:
op de
’s Oc hten ds he b ik spree kuziure sam en
geh eu gen polik lin iek . Ikee n ph ysi me t ee n co-assisten t en ng tw ee
cia n assisten t in op lei dikl ac hni eu we pa tiënten me t De ee rste
ten ov er he t geh eu gen . ov er
ma ak te zi ch ze lf zorge n ag we ha ar geh eu gen en wi l grais. De an ten wa t er aa n de ha nd oek va n zi jn
de re pa tiënt wa s op ve rze ma ak t zi ch
ec htgen ote ge kome n. Diec hter ni et.
zorge n. De pa tiënt ze lf volgt er ee n
Ge du ren de de och ten d ve rp lee gk un gespre k me t mi j en ee n k on de rz oek
di ge. Da n ee n lic ha me lijde ne uroloog.
en ee n beoord eli ng door pri kt . Te nDa arna word t er bloed ge ak voor ee n
slo tte ma ak ik ee n afsprarz oek of ee n
ne urop syc hologisc h on de
he rse nsc an .
me t de
’s Mi dd ags loop ik visite gk
di ge.
ar ts-assisten t en ve rp leeleeun
onw
Er is gis terav on d ee n al in ve rne nd e da me op gen om en ha d zove el
wa arloosde toe sta nd . Ze ze ni et
pi jn in ha ar kn ieën da tkon kome n
me er va n ha ar ba nk af of na ar
om zi ch ze lf te ve rz orgen d tot op
he t toi let te ga an . Zi j haZe wa s nu
he de n hu lp gew eigerd . orgd wa s,
toc h we l bli j da t ze ve rzge kn ip t
da t ha ar na gel s wa ren eg.
en da t ze pi jns til lin g kre

Mijn collega’s van
het eerste uur:
Jos Looijsgelder en
Hannie Kroneman
(l.).
Samen hebben wi
j het specialisme
klinische geratrie
opgezet in Ziekenh
uis
Gelderse Vallei.

Eige nlijk hoe ft het leve n voor
haa r zo nie t mee r. Werk aan de
win kel dus, om sam en met haa r
te ond erz oek en of haa r kwa lite it
van leve n kan verbeteren.
Vrijdag:
Na wee r een och ten d op de poli klin iek met div erse problem atie k,
staa t ’s mid dags de verp leegafd eling op het program ma . Van daa g
nem en we iem and op die erg in
de war is. We zoe ken uit hoe dat
kom t en gaa n de angst en onrust
best rijd en. Om 18.15 uur ga ik
naa r hui s met een wee ken ddi ens t
voor de boeg.

Desirée Verh ei je n

Acuut ziek zijn of een chronische ziekte hebben komt meer voor op hogere leeftijd. Dit
is de reden dat artsen, verzorgenden en verpleegkundigen in het ziekenhuis veel te maken hebben met ouderen. In het ziekenhuis
kan op iedere verpleegafdeling het geriatrisch
consultatieteam worden ingeschakeld bij
vragen over ouderengerelateerde problemen
zoals acute verwardheid of vallen. Oudere
patiënten kunnen gericht opgenomen worden
op de afdeling ouderengeneeskunde.

Ouderengeneeskunde houdt niet op bij de
uitgang van het ziekenhuis. Er zijn vanuit de
klinische geriatrie daarom een aantal contacten
om de behandeling zoveel mogelijk naadloos
te laten doorgaan na een ziekenhuisbezoek
of opname. Er vindt door de klinisch geriaters
structureel overleg plaats met specialisten
ouderengeneeskunde van de verpleeghuizen
van Vilente, Opella en Zinzia.
De vakgroep geriatrie is actief betrokken bij een
project in de regio om mensen met een dementie thuis te begeleiden. Bij dit project bezoeken
casemanagers demente patiënten thuis, geven
informatie over de hersenziekte en advies
bij vragen over bijvoorbeeld het starten van
dagactiviteiten buitenshuis. Met de casemanagers is regelmatig een bijeenkomst waarbij
een klinisch geriater meedenkt over problemen.
Op de opname afdeling ouderenpsychiatrie
van De Riethorst worden patiënten lichamelijk

Klinisch geriater Rachel Bogers in gesprek met een
patiënt op de opnameafdeling van de ouderenpsychiatrie van de Riethorst.

onderzocht en zo nodig mede behandeld door
een van de klinisch geriaters van het ziekenhuis.
De ouderenpsychiater van De Riethorst is vaste
consulent bij psychiatrische problemen op de afdeling ouderengeneeskunde van het ziekenhuis.
Met artsen van de ambulante behandeling van
de ouderenpsychiatrie van De Riethorst is een
vast overlegmoment waarop patiënten die over
en weer verwezen zijn, overgedragen worden.
De klinische geriatrie probeert niet alleen binnen de ziekenhuismuren de zorg voor ouderen
te verbeteren. Door contact met hulpverleners
buiten het ziekenhuis willen we het leven van
ouderen ook na het ziekenhuisbezoek optimaliseren.
Aanmelden voor een casemanager dementie kan door iedereen via telefoonnummer:
0800-6050500.
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Het ziekenhuis en haar medewerkers

Jaarverslag
2010

Werken aan modern werkgeverschap
mogelijkheid om e-learning door te ontwikkelen. De strategische samenwerking met
Raet betekent dat Ziekenhuis Gelderse Vallei
voor hen als referentieziekenhuis optreedt.
Beste werkgever
Het ziekenhuis behoort in 2010 tot de 50
beste werkgevers van Nederland in de categorie met meer dan 1.000 medewerkers. De
lijst 'Beste Werkgevers' is samengesteld door
Effectory naar aanleiding van het grootste
werkgeversonderzoek van Nederland.

In 2010 werd het contract met Raet ondertekend. Op de foto v.l.n.r.: Dina Pape, Astrid van den Eikhof en René
Muller van Ziekenhuis Gelderse Vallei en William Wildeboer en Sonja Cavallaro van Raet.

Modern werkgeverschap, het werken op
meerdere locaties en de gestage groei van
het aantal medewerkers vraagt in 2010 om
verdere digitalisering op het gebied van personeelszaken en opleiden. Daarmee wordt
de kwaliteit van de registratie en toegang
tot gegevens verbeterd, maar is het ook mogelijk om het werk efficiënter in te richten.
In 2010 is Ziekenhuis Gelderse Vallei een strategische samenwerking aangegaan met de
bestaande e-HRM dienstverlener Raet. Zie-

kenhuis Gelderse Vallei geeft medewerkers
via de HR-portal Raet Online digitaal toegang
tot de eigen salarisstroken en jaaropgaven.
Ook kunnen medewerkers zelf persoonsgegevens bijhouden, inschrijven voor een
opleiding of declaraties indienen. De voorbereidingen voor het zogenaamde e-HRM zijn
getroffen. Voor leidinggevenden zijn er nog
meer mogelijkheden. Zij kunnen vacatures
opstellen, de voortgang van sollicitatieprocedures volgen en bijvoorbeeld jaargesprekken
verwerken. Daarnaast biedt Raet Online de

Opleidingsziekenhuis
Een van de ambities is een opleidingsziekenhuis te zijn en mogelijk toe te treden
tot de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Daar werd in 2010
hard aan gewerkt. In 2010 zijn de medische
vervolgopleiding gynaecologie/obstetrie,
anesthesie en klinische farmacie gevisiteerd
met een positief eindoordeel. Daarnaast is
er de erkenning voor de opleiding klinische
psychologie.
In 2010 is door VWS het fonds ziekenhuisopleidingen geïntroduceerd. Om van dit fonds
gebruik te kunnen maken moeten vervolgopleidingen erkend zijn. Bijna alle ziekenhuisopleidingen in ZGV zijn in 2010 geactualiseerd,
positief beoordeeld en daarmee erkend.

Feiten en cijfers 2010

605 erkende bedden
26	medische specialismen en
subspecialismen
22.447 klinische opnamen
25.146 dagopnamen
147.392 eerste polibezoeken
254.722 herhaalbezoeken polikliniek
5,9 dagen gemiddelde verpleegduur
133.309 verpleegdagen
85,5 procent bedbezetting

Onderzoeken en behandelingen
77.180
147.295
2.224
160.673
5.233
20.942
40.442
18.293
1.900
437
232
111

therapeutische behandelingen
diagnostische behandelingen
klinische en poliklinische bevallingen
radiologische onderzoeken
nucleaire onderzoeken
pathologische onderzoeken
fysiotherapiebehandelingen
dialysebehandelingen
staaroperaties
operaties nieuwe heup
operaties nieuwe knie
pacemakers

Personeelscijfers (per 31-12-10)

2910	medewerkers (inclusief flexkrachten en
medisch specialisten)
163	medisch specialisten (waarvan 32 in
loondienst)
28 procent vrouwelijke medisch specialisten
83 procent vrouwelijke medewerkers
70 procent parttimers
716 verpleegkundigen
510 flexmedewerkers
148 flexverpleegkundigen
400 vrijwilligers
107 dienstjubilea
10,5 jaar gemiddelde duur dienstverband
5,1 procent ziekteverzuim
9 medisch-specialistische opleidingen
681	medewerkers die een interne opleiding
volgden
150 stagiaires
39 arts-assistenten in opleiding
272 co-assistenten
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Certificaat voor Sportmedisch Centrum

Topsporters en topsporttalenten in ziekenhuis

Topsportarts Peter Vergouwen (rechts) werkt samen met het de radiologen van het Radiologisch Centrum
Topsportgeneeskunde in Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Elke dag bezoeken topsporters van hoog
niveau, uit binnen- en buitenland, de afdeling
topsportgeneeskunde. Het centrum is de eerste TMS gecertificeerde intramurale sportmedische instelling in Nederland. Op 9 maart 2010
ontving het Sportmedisch Centrum Gelderse
Vallei, dat gevestigd is in Ziekenhuis Gelderse Vallei, het certificaat ‘Topsport Medisch
Samenwerkingsverband’ (TMS). Het Sport Medisch Centrum (SMC) Gelderse Vallei is al jaren

toonaangevend voor wat betreft onderzoek en
medische begeleiding van topsporters.
Het NOC*NSF, het ministerie van VWS en de
Vereniging van Sportgeneeskunde vinden dat
de medische begeleiding van topsporters beter
kan. Die kwaliteitsverbetering wordt onder
andere gezocht in een nauwe samenwerking
met sportbonden, sportmedische instellingen,
specialisten en (para)medici. In een TMS moet

een topsporter terecht kunnen voor diagnostiek, behandeling en begeleiding bij alle sportmedische problemen om tot optimale sportprestaties te komen.
Sportarts Peter Vergouwen
Binnen het Edese ziekenhuis krijgt de samenwerking ten behoeve van de topsporter gestalte via de bekende sportarts Peter Vergouwen.
Samen met externe specialisten op het gebied
van topsport, sportfysiotherapeuten, masseurs,
voedingskundigen, sportpsychologen en bewegingswetenschappers, is er een team ontstaan
met een hoog niveau van kennis en kunde op
het gebied van topsportmedische begeleiding.
Het SMC Gelderse Vallei is met deze partijen
een officiële samenwerking aangegaan en
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.
Sportbonden
Sportbonden moeten voor hun topsportbeleid
een overeenkomst aangaan met een gecertificeerde instelling. Het SMC Gelderse Vallei werkt
officieel samen met de Koninklijke Nederlandse
Atletiekunie, de Nederlandse Volleybalbond, de
Nederlandse Badmintonbond en de Nederlandse
Golf federatie.
Topsporters
Topsporters zijn sporters die op het allerhoogste niveau sporten, dat wil zeggen sporters die
topprestaties leveren op de Olympische Spelen
en bij Wereld- en Europese kampioenschappen en andere internationale wedstrijden, en
daarnaast de toptalenten bij de jeugd. Met
het SMC Gelderse Vallei en het Radiologisch
Centrum Topsportgeneeskunde heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei nu twee toonaangevende
topsportmedische centra binnen haar muren.

In de prijzen
maart 2010
De afdeling opleidingen van het ziekenhuis is
geaccrediteerd door het kwaliteitsregister van
verpleegkundigen en verzorgenden als aanbieder

van deskundigheidsbevorderende activiteiten. Het Kwaliteitsregister V&VN is een online registratiesysteem,
waarin verpleegkundigen en verzorgenden kunnen
bijhouden wat zij doen aan deskundigheidsbevordering.

maart 2010
Oogheelkunde ontvangt certificaat ‘interne
smiley’. Een eigen keurmerk van ons ziekenhuis voor

kindgericht werken. Het keurmerk is gebaseerd op de
landelijke criteria van de Vereniging Kind en Ziekenhuis
waarvan we het maximale aantal van 3 smileys al
hebben.

april 2010
Inspectie van de ziekenhuisapotheek levert de

felbegeerde GMP-z (Good Medical Practice) certificering
op. Dit betekent dat gewerkt wordt volgens de hoogste
standaard en garandeert de allerhoogste kwaliteit van
medicijnen en dienstverlening.

mei 2010
De Verpleegkundige Trofee 2010 van Ziekenhuis

Gelderse Vallei is uitgereikt aan Rianka Hek met haar osteoporosespreekuur. De trofee wordt elk jaar op de Dag
van de Verpleging uitgereikt aan een verpleegkundige
die een bijzondere prestatie leverde of een innovatief
project leidde. www.geldersevallei.nl/osteoporose

juni 2010
ISO-certificaat dialyseafdeling. De afdeling voldoet

aan de ISO-9001:2000-norm, een internationale kwaliteitsstandaard. Dit is niet de enige kwaliteitsnorm waar
de afdeling aan voldoet. De dialyseafdeling voldoet ook
aan de HKZ en NIAZ-normen.

juli 2010
VIP behandeling voor prijswinnaars. Zes bezoekers

van de open dag in maart 2010 wonnen de prijsvraag en
kregen een VIP-rondleiding op een afdeling naar keuze.

september 2010
36ste plaats 'Beste werkgevers’. Met een prachtig

cijfer van een 7,5 voor de medewerkertevredenheid,
zijn we boven het landelijke gemiddelde van 7,2 uitgekomen.
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Wij stellen graag aan u voor…

15 nieuwe medisch specialisten
In Ziekenhuis Gelderse Vallei werken 163 medisch specialisten. In 2010 zijn er vijftien nieuwe medisch specialisten gestart in het ziekenhuis.
Graag stellen wij deze artsen aan u voor.
Marco Knook

Arnold Baars

Ronald Walhout

Tineke Oosterveld

Floris Kuipéri

Cardioloog-intensivist

Internist met als aandachtsgebied oncologie

Cardioloog

Spoedeisende hulparts

Klinisch
neuropsycholoog

In ZGV vanaf 1 mei 2010

In ZGV vanaf 1 oktober 2010

In ZGV vanaf 1 januari 2010

In ZGV vanaf 15 september 2010

In ZGV vanaf 1 januari 2010

De cardioloog volgde zijn opleiding
in het Erasmus MC te Rotterdam.
‘Op mijn werk houd ik mij bezig met
echocardiografie en hemodynamiek.
Naast mijn werk heb ik enkele hobby’s
waaronder zwemmen en muziek.’

Hij is opgeleid in het UMC Utrecht
en het Meander Medisch Centrum in
Amersfoort. ‘Ik kan me in dit werk geen
saaie dag herinneren.’ Zijn uitgangspunten: ‘Kwaliteit van leven’ en ‘het middel
mag nooit erger zijn dan de kwaal.’
Zijn toekomstverwachting: ‘Tot mijn
pensioen blij en tevree in het ZGV!’

Zijn aandachtsgebieden zijn CTcoronair en echocardiografie. De
cardioloog is opgeleid in Nieuwegein
en promoveerde op: Advances in management and surveillance of aortic
coarctation (2009). Hij is graag bezig
om te kokkerellen met zijn kinderen.

Ze is de eerste spoedeisende hulparts
in ZGV, haar opleiding heeft zij gevolgd in het UMC Utrecht. Dat zij de
eerste spoedeisende hulparts in het
ziekenhuis is vindt ze erg leuk: ‘Het is
een veelzijdige, uitdagende en afwisselende baan.’

Klinische neuropsychologie is een
apart specialisme waarin minder dan
100 specialisten in Nederland werkzaam zijn. Floris Kuipéri houdt erg van
muziek en vindt het leuk om iets met
zijn kinderen te doen.

Mirjam Spaargaren

Mark Siemonsma

Nicoline Janssen

Lidewey Bartelink

Marjolein van Hoek

Gynaecoloog

Anesthesioloog

Gynaecoloog met
als aandachtsgebied
uro-gynaecologie

Gynaecoloog

Klinisch psycholoog

In ZGV vanaf 1 februari 2010

In ZGV vanaf 1 december 2010

In ZGV vanaf 15 november 2010

In ZGV vanaf 1 oktober 2010

In ZGV vanaf 1 november 2010

‘Mijn aandachtsgebied is perinatologie. Ik
ben afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit en deed mijn specialisatie tot gynaecoloog in Nijmegen. In mijn huidige werk
binnen de maatschap gynaecologie zet ik
mij onder andere in voor het verloskundig
samenwerkingsverband en voor overleg ter
preventie van kindermishandeling.’

Marks aandachtsgebied ligt bij de
pijnbestrijding van patiënten. Hij heeft
zijn studie geneeskunde gevolgd aan
de Radboud Universiteit Nijmegen. De
opleiding tot anesthesioloog heeft hij
gevolgd in het Academisch Ziekenhuis
Maastricht en het Catharina Ziekenhuis Eindhoven.

Zij heeft geneeskunde gestudeerd
in Rotterdam, en de co-schappen
in Nijmegen gedaan. De opleiding
gynaecologie heeft ze in Nijmegen en
Ede gevolgd. Haar hobby’s zijn lezen,
hardlopen, koken en schilderen.

‘De combinatie tussen zelf de
diagnose stellen en de behandeling
uitvoeren vind ik erg leuk. Verder is
het bijzonder om iemand op een heel
gelukkig moment bij te staan, maar
ook bij ernstige ziekte.’ De gynaecoloog heeft bijzondere interesse in het
vakgebied oncologie.

De klinisch psycholoog houdt van koken voor en door vrienden, zwemmen,
zeilen en moderne dans, maar dan wel
als toeschouwer. Haar opleidingen
heeft ze gevolgd bij het AMC en GZZ
in Geest, Amsterdam.
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Ron Bosboom
Arts-Microbioloog.

In ZGV vanaf 1 december 2010
Hij is in 1982 afgestudeerd als bioloog
aan de RUU. Zijn artsexamen heeft hij

in 1989 behaald. Daarna is hij in opleiding gegaan tot arts-microbioloog
in het AZL. Ron Bosboom is gespecialiseerd in de medische microbiologie.
Ook is de arts-microbioloog docent
aan de opleiding voor medisch
microbiologische analisten op de
Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Truus Vissia

Bon Verweij

Anesthesioloog

Neurochirurg

In ZGV vanaf december 2010

In ZGV vanaf 1 september 2010

Zij heeft medicijnen gestudeerd in
Amsterdam aan de UvA en anesthesiologie in het UMCU te Utrecht. In
2004 is de anesthesioloog afgestudeerd. Als anesthesioloog richt zij zich
op oncologische pijnbestrijding. In
haar vrije tijd zeilt ze graag.

Zijn geneeskunde opleidingen heeft
hij gevolgd bij op de Universiteit
Leiden. De neurochirurg over wetenschappelijk onderzoek: ‘Als je de
methode beschikbaar wilt maken voor
meer patiënten, moet de methode
eenvoudiger en minder tijdrovend
zijn.’

Esther de Rooij

Marga IJland

Arts verstandelijk
gehandicapten

Gynaecoloog

In ZGV vanaf 15 augustus 2010

In ZGV vanaf 1 december 2010

Ze werkt niet alleen in Ziekenhuis
Gelderse Vallei, maar ook bij
’s Heerenloo.

De aandachtsgebieden van dokter
IJland zijn algemene gynaecologie
en verloskunde, uro-gynaecologie en
seksuologie.

Artsen op de website
Alle medisch specialisten van Ziekenhuis Gelderse Vallei kunt u met foto
en korte beschrijving van hun specialisme en aandachtsgebied vinden op
onze website www.geldersevallei.nl.

De CVA-zorgketen

Jaarverslag
2010

Zorg voor patiënten met een beroerte

De ligduur in het ziekenhuis voor patiënten
die moeten revalideren na een beroerte is
met de helft verkort: van 19 dagen in 2009,
naar 10 dagen in 2010.
Het ziekenhuis maakt deel uit van de CVAzorgketen, waarin we samen met zorgaanbieders buiten het ziekenhuis werken in de
zorg voor patiënten met een beroerte. We
hebben het logistieke proces onder de loep
genomen. Hierdoor is de opnameduur in het
ziekenhuis voor patiënten met een beroerte
flink verkort voordat ze naar een vervolginstelling (bijvoorbeeld een verpleeghuis)
worden overgeplaatst.
Niet alle patiënten gaan naar een verpleeghuis voor revalidatie. Patiënten die na een
beroerte vanuit het ziekenhuis in de eigen

woonsituatie terugkeren, krijgen het aanbod
voor begeleiding in de thuissituatie. Een
team van gespecialiseerde wijkverpleegkundigen is hiervoor beschikbaar. Zij komen vier
keer op huisbezoek.
Trombolysebehandeling
Patiënten die getroffen worden door een
herseninfarct, kunnen onder bepaalde
omstandigheden behandeld worden met
trombolyse. Ook voor deze behandeling
is het zorglogistieke proces verbeterd. De
gemiddelde duur tussen het arriveren van
de patiënt op de spoedeisende hulp en het
uitvoeren van trombolyse teruggebracht van
69 minuten in 2009 naar 59 minuten in 2010.
Tevens is het percentage getrombolyseerde
patiënten toegenomen van 5% in 2009 naar
8.1% 2010.

Actief in de regio
Onze patiënten en inwoners van het verzorgingsgebied betrekken we graag bij de ontwikkelingen in de zorg. Tijdens de Open Dag
2010 in het ziekenhuis konden onze gasten
een kijkje nemen achter de schermen in het
ziekenhuis.

Andere activiteiten waar u het ziekenhuis
tegen kon komen waren: rondleidingen en
informatiebijeenkomsten voor basisschoolleerlingen, gemeenten, regionale organisaties
en omwonenden, het festival Food4you in

Dit meisje probeert met 2 verpleegkundigen de tillift
uit tijdens de open dag.

oktober, banenmarkten, de (regionale) televisie, radio en kranten.
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Kom kijken!

Ben je wel eens in een ziekenhuis geweest?
Misschien nog wel nooit. In Ziekenhuis
Gelderse Vallei kun je samen met je klas een

keer komen kijken! Elke twee weken is er
een groep 3/4 van een basisschool welkom.
Je gaat een film kijken over Bart die naar
het ziekenhuis gaat. Je mag op bezoek op
de kinderafdeling en je knuffel of pop mag
langs bij de poppendokter. Aan het einde
van de gezellige en leerzame middag krijg je
limonade en wat lekkers.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op
met Thea van Dijk, afdeling communicatie.
Telefoonnummer: (0318) 43 43 23 of mail
dijkthea@zgv.nl.

Kinderkrant!
Na al die kranten voor grote
mensen is er nu eindelijk ook
eens een krant speciaal voor
kinderen! De Kinderkrant van
Ziekenhuis Gelderse Vallei . Een
krant vol met leuke feitjes en
weetjes over het ziekenhuis
en je lichaam. Wist je bijvoorbeeld dat je ongeveer 10.000

verschillende geuren kunt
ruiken? Of dat het onmogelijk
is om met je ogen open te
niezen? Ook staan er tips in
voor je spreekbeurt, een puzzel
en vrolijke kaarten die je kunt
versturen naar je vriendjes of
vriendinnetjes. Bestel hem op
www.geldersevallei.nl/kids

Slapen kun je leren
er nu goed nieuws: Slapen kun je leren.
Onze pedagogisch medewerkers van de
kinder- & jongerenafdeling, Ingrid Loeff en
Mariëlle Jonkvorst weten daar alles van.
Slaap jij wel eens slecht? Of erger: lig je
iedere nacht wakker naar het plafond te
staren en de schaapjes te tellen? Dan is

In 2010 startten zij de kinderslaappolikliniek.
Ingrid en Mariëlle leren je ouders hoe je
kunt leren slapen. In de meeste gevallen
slaap je daarna de hele nacht weer door.

Speelkoffer
Afgelopen jaar kreeg de kinderafdeling
een heel speciaal cadeau van de CliniClowns Waldo en Tuut. Een speelkoffer
van 1.60 bij 1.40 meter, als afleiding voor
zieke kinderen als de CliniClowns er zelf
niet zijn. In de koffer zit een interactieve
lachspiegel, een spannend evenwichtsspel en je kunt er filmpjes kijken.

H
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‘Leren is voor iedereen’

Het ziekenhuis als werkgever
Ziekenhuis Gelderse Vallei is een van
de grootste werkgevers in de gemeente
Ede. Met ruim 2900 medewerkers is de
afdeling Personeel en Opleiding dus een
belangrijke factor. Het nieuwe Kenniscentrum P&O van Ziekenhuis Gelderse
Vallei is nu een jaar gevestigd aan de
Galvanistraat. De ontwikkelingen volgen
elkaar snel op. Astrid van den Eikhof,
manager van de afdeling P&O vertelt over
werkgeverschap en opleidingen.

‘Ziekenhuis Gelderse Vallei behoort
landelijk bij de vijftig beste werkgevers
met meer dan 1000 medewerkers,’ vertelt
Astrid. ‘Als ziekenhuis hebben we voor
onze werving en selectie van medewerkers
het motto:‘In hart en nieren’. We zoeken
ZGV’ers in hart en nieren, medewerkers
die de beste zorg persoonlijk en menselijk
bieden. Gelukkig is het voor ons als
ziekenhuis niet moeilijk nieuwe professionals te vinden. Wat wel lastig is, is het
vinden van personeel waarvan bekend is
dat daar in Nederland een tekort aan is.
Zoals bijvoorbeeld IC- en SEH-verpleegkundigen en medewerkers op de OK. Daarom
zijn we meer van deze medewerkers gaan
opleiden. Dat helpt om onze capaciteit op
dat terrein weer snel te verbeteren.’
‘In hart en nieren’, geldt overigens niet
alleen voor nieuwe mensen, maar ook
voor iedereen die in het ziekenhuis werkt.

Daarom hebben we voor het hele ziekenhuis vier unieke kwaliteiten ontwikkeld
die iedere medewerker moet bezitten:
samenwerken, klantgerichtheid, flexibiliteit, vakmanschap.

Opleidingsziekenhuis
Het opleiden van artsen, verpleegkundigen en andere professionals is een van
de taken van een ziekenhuis. Ziekenhuis
Gelderse Vallei wil echter meer dan dat.
Het ziekenhuis wil graag toetreden tot
de Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen. Daar wordt heel hard
aan gewerkt. Het ziekenhuis biedt goede
faciliteiten in een plezierige leer- en werkomgeving.
In 2010 zijn de medische vervolgopleidingen tot gynaecoloog, anesthesioloog en
ziekenhuisapotheker en klinisch psycholoog
gevisiteerd en is de erkening officieel verlengd. Daarnaast hebben we natuurlijk heel
veel medisch ondersteunende opleidingen
en verpleegkundige vervolgopleidingen
die al jaren erkend zijn door het ministerie
van VWS en beloond worden met subsidie.
Astrid van den Eikhof: ‘Opleiden zit bij ons
in de genen. Van hoog tot laag. Leren doe je
overal. Leren doet iedereen.
Daardoor kunnen we onze ambities in de
uitstekende patiëntenzorg voor de regio
waarmaken.’

Thomas Huijstee (links) is arts-assistent KNO-heelkunde, in opleiding. Zijn opleider is KNO-arts Maarten
Majoor (rechts). Thomas vindt KNO-heelkunde een veelzijdig vak, van diagnose tot behandeling. ‘Het is
hard werken, we zien veel patiënten en daarom leren we veel.’ Thomas vertelt dat KNO-heelkunde een
breed aanbod heeft aan behandelingen. Hij wil zich specialiseren in neuschirurgie en reconstructieve aangezichtschirurgie.

Wij bestaan 5 jaar!

Juni 2011
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Stralend de lente in!
Rimpelbehandeling
Botox 1 zone
van € 275.voor

265,-

U kunt bij ons terecht voor behandelingen en service die niet
in het basispakket van de zorgverzekering zijn opgenomen.
Gelderse Vallei Vivre combineert de voordelen van een
privékliniek met de faciliteiten die het Ziekenhuis Gelderse Vallei,
onze gastheer, biedt.
Dit vieren wij met 5 acties
Lever de bonnen in tijdens uw afspraak in de
actiemaand en profiteer van deze acties!
Wees er snel bij, de beschikbaarheid is beperkt.

De Hart & Vaat Check-up
van € 125,voor

115,-

Een intake gesprek
Een intake gesprek
esthetische chirurgie.
Nu geen € 75,maar

september 2011

Zorgeloos leven

Medische check-up

€

515,-

Hart en Vaat check-up

€

125,-

Menopauze consult

€

75,-

Sterilisatie man

€

345,-

Sterilisatie vrouw Essure methode

€ 1.699,-

Boven ooglidcorrectie bdz

€ 1.350,-

Onder ooglidcorrectie bdz

€ 1.495,-

Intake estetische chirurgie

€

Boven en onder bdz

€ 2.500,-

Wenkbrauwlift

65,-

Plussen naar 2 sterren
Indien u een 1 persoonskamer met
1 ster afneemt in deze actiemaand
plussen wij deze gratis naar 2 sterren.
Knip de bon uit en lever deze in tijdens uw afspraak in de actiemaand september.

Travel Clinic Vivre
Één gratis after bite op de travel Clinic
Vivre voor de eerste 100 bezoekers van
deze maand, maximaal 1 per gezin.

75,-

€ 1.795,-

Buikwandcorrectie (narcose)
Borstvergroting (narcose)

Op aanvraag
Op aanvraag

Neuscorrectie (narcose)
Knip de bon uit en lever deze in tijdens uw afspraak in de actiemaand oktober.

mei 2011

Gelderse Vallei Vivre vindt u in
Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede op vleugel B
Meer weten? 0318 - 43 48 90
www.geldersevalleivivre.nl

Gezond over
de Ginkelse hei

Knip de bon uit en lever deze in tijdens uw afspraak in de actiemaand mei.

oKtober 2011

Kom kennismaken met onze moderne kliniek voor
extra zorg. Gelderse Vallei Vivre, de zelfstandige kliniek
van het ziekenhuis, bestaat op 5 april, 5 jaar en dat
willen wij graag met u vieren.

mei 2011

Knip de bon uit en lever deze in tijdens uw afspraak in de actiemaand juni.

Tarieven
Gelderse Vallei Vivre
mei 2011

vanaf € 3.500,-

Oorcorrectie

€ 1.850,-

Oorlelcorrectie

€ 1.100,-

Botox®
1 zone

€

275,-

2 zones

€

375,-

3 zones

€

475,-

Restylane Touch 0,5 cc

€

350,-

Restylane 0,5 cc

€

350,-

Restylane 0,1 cc

€

495,-

€

545,-

€  110,- / €

225,-

Fillers (Restylane)

Restylane Perlane 1.0 cc
1 of 2 persoonskamer

Reisvaccinatie en reisadviezen
Knip de bon uit en lever deze in tijdens uw afspraak in de actiemaand mei.

Voor de actuele prijzen zie website
www.geldersevalleivivre.nl

zie website
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Travel Clinic

Vaccineren verplicht of aanbevolen voor reizen?

Hartelijk welkom

In de reisgidsen en op vele websites
staan bij veel reisbestemmingen vermeld
dat vaccinaties ‘niet verplicht’ zijn. Dit
betekent echter niet dat een vaccinatie
niet nodig is! Er is een verschil tussen
verplichte en aanbevolen vaccinaties.
Een vaccinatie wordt verplicht gesteld
als het betreffende land geen risico wil
lopen dat een bepaalde ziekte het land
binnenkomt. Is het niet verplicht voor

Gelderse Vallei Vivre (GV Vivre) heet u
graag hartelijk welkom. GV Vivre is een
dochteronderneming van Ziekenhuis
Gelderse Vallei waar u terecht kunt
voor aanvullende zorg die niet in het
basispakket zit.

het land, maar wordt het wel aanbevolen
dan is dat voor uw eigen gezondheid.
Bijvoorbeeld in landen waar de reiziger
een groot risico loopt op een infectieziekte.
De aanbevolen vaccinaties zijn daarom
minstens zo belangrijk als de verplicht
gestelde vaccinaties. Als de reis geboekt is,
check onze website voor informatie over
de vaccinaties of bel direct en maak een
afspraak.

1 of 2-persoonskamer

Tevens heeft GV Vivre een Travel
Clinic voor reisadvies en vaccinatie.
U vindt hieronder hoe u met ons in
contact treedt en op welke locaties
GV Vivre actief is.
Wie in Ziekenhuis Gelderse Vallei verblijft,
kan tegen betaling bij Vivre voor een
1- of 2-persoonskamer kiezen met extra
faciliteiten. Op een tafeltje naast een
keukenblad staat een senseo automaat,
de koelkast is gevuld met drankjes en u
kunt gebruik maken van internet. Iedere
dag wordt de krant bezorgd en komt de
medewerker van Vivre langs om te vragen
of alles naar wens is.
De menukaart is uitgebreider, er staan
extra’s op in vergelijking met de gewone
spijskaart, tevens mag de partner meeeten. Maar u kunt ook alleen voor de
privacy gaan en dus de 1 persoonskamer
bestellen zonder de luxe. Sommige
verzekeringen vergoeden het, bent u er
niet voor verzekerd dan kunt u uiteraard
ook bij ons terecht.

Bezoekadres:
Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede,
telefoon (0318) 43 48 90
(van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag t/m
woensdag tot 16.30 telefonische bereikbaar).
Locatie: GV Vivre is gevestigd op de eerste
etage van de blauwe vleugel (B) in het
ziekenhuis.
De Travel Clinic:
De Travel Clinic is gevestigd op de locatie
Ede aan de Willy Brandtlaan, in spreekuurcentrum Veenendaal, Spoorlaan 5
en in spreekuurcentrum Barneveld
(Norschoten), Klaverweide 1a.
Website:
www.geldersevalleivivre.nl
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Kruiswoordpuzzel
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Doe mee!
Horizontaal:
1 moeder, 5 klapje, 9 in goede staat, 13 volwassene,
15 vreemde munt, 16 koord, 17 patroon, 19 kansspel,
20 plaats in Gelderland, 21 gelijkenis, 24 inzinking,
25 begerig naar, 27 friet, 28 mede, 30 broodsoort,
32 deksel, 33 aperitief, 35 iemand die zeer sober leeft,
38 bühne, 40 programma, 41 jachtterrein, 42 schijfmiddel, 44 monddoekje, 45 streep, 46 plaaggeest,
48 ontkenning, 49 vreemde munt, 50 afspeelplaat,
52 bospad, 54 accusatief (afk.), 55 emesis, 57 heks,
59 reden, 61 omloop, 63 geschreven boodschap,
64 boom, 66 karos, 67 gevoelig, 68 redelijkheid,
69 kist.
Verticaal:
1 larve, 2 aanhanger, 3 museumverzameling, 4 indien,
6 in oprichting, 7 land in Europa, 8 persoonlijk voornaamwoord, 9 internationaal, 10 goederentransport,
11 reeks, 12 velours, 14 advies, 16 zangnoot, 18 houten
kom, 19 Europeaan, 22 vogel, 23 waskuip, 26 gezichtspijn, 28 toren, 29 engerling, 31 rij, 33 gerst, 34 geroddel,
36 stuiver, 37 voorzetsel, 38 stapel, 39 plaats in Gelderland, 43 buffet, 46 groente, 47 rondedans, 49 behaalde
punten, 50 boerderijgrond, 51 nauw, 53 hoofdslagader,
54 openbare betrekking, 55 halsdoek, 56 Gemeentelijk
Adminstratiekantoor, 58 opsomming, 60 Europeaan,
62 plukje haar, 64 en andere, 65 meetkundig getal.

Stuur de oplossing per post naar:
Ziekenhuis Gelderse Vallei, afdeling
communicatie, postbus 9025,
6710 HN Ede, of mail de oplossing naar
communicatie@zgv.nl, onder vermelding
van ‘puzzel patiëntenkrant’. Inzenden kan
tot 6 juni 2011. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd. Prijswinnaars
krijgen persoonlijk bericht.
1e prijs: Een waardebon voor een paar
schoenen, aangeboden door
Bremmer in Ede.
2e prijs: Waardebon voor een maand
sporten (fitness, squash, tennis)
voor twee personen ter waarde
van € 59,- per persoon,
aangeboden door Tesqua Ede.
3e prijs: B
 loemenbon ter waarde van
€ 40,- aangeboden door
tuincentrum Harkes, Ede.
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Knip uit en bewaar!

Colofon
Uitgave

Yunio kraamzorg bevalt beter!

Ziekenhuis
Gelderse Vallei

Belangrijke informatie over uw ziekenhuis
Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
Telefoon: (0318) 43 43 43
Bezoekadres:
Willy Brandtlaan 10
Postadres: Postbus 9025,
6710 HN Ede
Spreekuurcentrum Barneveld
Telefoon: (0342) 40 04 56
Bezoekadres: Klaverweide 1a
Naast verpleeghuis Norschoten
Spreekuurcentrum Veenendaal
Telefoon: (0318) 43 32 32
Bezoekadres: Spoorlaan 5
Nabij station
Veenendaal-Centrum

Gefeliciteerd! U bent zwanger; een periode om te genieten
van uw zwangerschap totdat uw kindje geboren wordt.
Ook na de geboorte is het heerlijk om
volop te genieten van uw pasgeboren
baby en verzekerd te zijn van professionele
aandacht van betrokken en deskundige
medewerkers met liefde voor het vak.
Yunio biedt jaarlijks kraamzorg
aan ongeveer 9.000 gezinnen in
Midden-Nederland, West-Veluwe,
Midden-Gelderland en Oost-Gelderland.
Yunio is onderdeel van

Samen en
persoonlijk

Polikliniek Wageningen
In Medisch Centrum de Poort
bezoekadres: Plantsoen 57
Telefoon: (0317) 41 20 91
(Naast de Rabobank)
Website
www.geldersevallei.nl. Hier kunt
u terecht voor alle informatie
over wachttijden, prijslijsten,
afdelingen, specialismen,
opname en polikliniekbezoek
en het maken van een online
afspraak.

Voor meer info:
24 uur per dag bereikbaar
0900 - 98 64 (10 ct/min)
www.yunio.nl

Bezoektijden
Dagelijks 12.00 - 13.00 uur
en 17.00 - 20.oo uur.
Op sommige afdelingen gelden
afwijkende bezoektijden:

- Kinderafdeling
09.00 - 12.00, 15.00 - 19.30 uur
- Couveuseafdeling/wiegen-kamers
14.00 - 20.15 uur
- Intensive care, stroke-unit en
hartbewaking. In overleg met
de verpleegkundige.
Post en e-mail voor patiënten
Post en e-mail voor patiënten
kan onder vermelding van naam,
afdeling en kamernummer
gestuurd worden naar
Postbus 9025,
6710 HN in Ede of naar
www.geldersevallei.nl/ecard

Oplage: 153.000 ex.
Redactie
Thea van Dijk
Carinne Openneer
(stagiaire)
Mirjam Grievink
(eindredactie)
Foto's
Ernst Jan Brouwer
Twan Peeters
Vormgeving
Reine Hak

Afdeling opname
(0318) 43 45 50

Druk

Patiënten servicebureau
(0318) 43 45 30

Koninklijke BDU

Klacht indienen
www.geldersevallei.nl/klachten
(0318) 43 43 60
Stichting Vrienden Ziekenhuis
Gelderse Vallei
www.ikbenvriend.nl
(0318) 43 43 07
Cliëntenraad
www.geldersevallei.nl/clientenraad
(0318) 43 43 16

Uitgevers
Redactieadres
Afdeling communicatie
Postbus 9025
6710 HN Ede
communicatie@zgv.nl
www.geldersevallei.nl
Nr 20, voorjaar 2011
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Hoogtepunten van 2010
waren. In totaal gaven ruim zestig afdelingen
en 300 medewerkers de bezoekers een kijkje
achter de schermen.

Huisartsen in opleiding

Jubileumjaar

Tien jaar geleden betrokken we het nieuwe
ziekenhuis aan de Willy Brandtlaan. We
vieren dat op feestelijke wijze. Een groot
feest voor alle medewerkers in de Reehorst.
Voor onze patiënten en bezoekers was er een
jubileummok en een feestelijk diner.

Ongeveer 50 huisartsen en specialisten
ouderengeneeskunde hebben in november
in het ziekenhuis de jaarlijkse Clinic bezocht:
een bijscholingsdag. Chirurg Annemarie Bos
was een van de medisch specialisten die trainingen verzorgde voor huisartsen. Zij leerde
hen hechttechnieken.

20 jaar reumatologie

Met een feestelijk congres voor patiënten,
(oud)medewerkers, medisch specialisten
en belangstellenden vierde de afdeling
reumatologie in Ziekenhuis Gelderse Vallei
in december haar 20-jarig jubileum. In 1990
startte dit specialisme door de aanstelling
van de eerste reumatoloog in het toenmalige Pieter Pauw ziekenhuis in Wageningen.
Inmiddels zijn er drie reumatologen in het
ziekenhuis.

40 jaar dialyse!
Nieuwe bedden

6.278 bezoekers open dag

De open dag op zaterdag 20 maart was een
groot succes. Maar liefst 6.278 bezoekers
vonden de weg naar poppendokters, operatiekamers, laboratorium, kinderafdeling,
oncologie en alle andere afdelingen die open

In oktober 2010 is de tweede helft van
de bedden van Ziekenhuis Gelderse Vallei
vervangen. In 2008 waren ook al 250 nieuwe
bedden in gebruik genomen. De nieuwe
bedden bevallen zo goed dat het ziekenhuis
besloot de andere helft van de bedden sneller te vervangen. De oude elektrische bedden
gaan naar goede doelen.

De afdeling dialyse bestond dit jaar 40 jaar!
Op de afdeling dialyse worden patiënten
met nierziekten behandeld. Het dialyseren
begon in het najaar van 1969 in het Pieter
Pauw Ziekenhuis te Wageningen met een
paar patiënten van het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Al gauw groeide de afdeling
uit tot een zelfstandige afdeling met 14
dialyseplaatsen. Nieuwe ontwikkelingen
volgden elkaar snel op waaronder de mogelijkheid tot vakantiedialyse, de peritoneaaldialyse (buikspoelen) en de nachtdialyse.

Jaarverslag
2010

Maatschappelijk- en
financieel jaarverslag

Het jaaroverzicht dat u in dit ZGVinformatieblad heeft kunnen lezen is
een populaire samenvatting van de
jaarverantwoording over 2010. Wilt u
meer lezen over de kwaliteit van onze
zorg, medische prestaties, personeel en
financiën, dan kunt u ons maatschappelijk- en financieel jaarverslag 2010
downloaden. Dit kan vanaf 1 juni 2011 op
onze website www.geldersevallei.nl.
Ook is het jaarverslag beschikbaar op
www.jaarverslagenzorg.nl.
De prestatie-indicatoren 2010 zijn
te bekijken op de website
www.ziekenhuizentransparant.nl.
De huidige afdeling in Ziekenhuis Gelderse
Vallei is recent uitgebreid naar 22 dialyseplaatsen.

Prijzen voor patiëntveiligheid

De dialyseafdeling en de afdeling techniek
hebben de patiëntveiligheidsprijs van
Ziekenhuis Gelderse Vallei gewonnen. De
patiëntveiligheidsprijs is een jaarlijkse prijs
die wordt uitgereikt aan de afdeling of
afdelingen die een project hebben opgezet
dat de patiëntveiligheid aantoonbaar
heeft verbeterd.

