Digitale nieuwsbrief januari 2015, nr. 19

Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuwsbrief Samen Bouwen
Ik schat dat de vorige nieuwsbrief zo’n zes
weken geleden is verstuurd. Het lijkt
langer. Als er in relatief korte tijd van alles
gebeurt en zichtbaar veel verandert, vliegt
de tijd. Als ik nu door de nieuwbouw loop
en dat vergelijk met de periode voor de
kerstdagen, zie ik een wereld van verschil.
En natuurlijk is het zo dat tegen de
oplevering van een nieuw gebouw
onderdelen ‘ineens' klaar lijken te zijn,
maar toch. Tijdens de kerstvakantie is veel inhaalwerk gedaan. De bouwcombinatie ziet
de geplande oplevering eind februari dan ook met vertrouwen tegemoet.
Ook aan de buitenzijde zijn weer volop activiteiten te zien. Onze webcam is nog steeds
actief. Liefhebbers kunnen de terreinsituatie live volgen via de webcam. Sinds een paar
maanden werken we namelijk hard aan het bestraten van het terrein direct rondom het
nieuwe ziekenhuis. Dat maakt het gebouw nog verder af. Een deel krijgt overigens
tijdelijke bestrating die bij de inrichting van het uiteindelijke voorplein, na de sloop van het
B-gebouw, definitief wordt gemaakt. Maar ook op de platte daken, met uitzondering van
de bovenstaande verdiepingen, is verfraaiing aangebracht in de vorm van mos sedum.
U leest hier meer over.
Verder treffen we de laatste voorbereidingen voor het plaatsen van de eerste medische
apparaten. Zo start de opbouw van de lineaire versnellers (bestralingsapparatuur)
volgende week al. Onze projectleider vertelt hierover. Tenslotte nog een item over Villa
Duimelot, het nieuwe kinderdagverblijf dat onlangs officieel is geopend. Dit gebouw heeft
na de sloop van de oude gebouwen een mooie plek naast de nieuwbouw.
De samenwerking met Villa Duimelot is bovendien uitgebreid met een unieke service.

Veel leesplezier!
Cees van der Zande, projectdirecteur nieuwbouw

Installatie medische apparatuur start in februari
Bestralingsapparaten in ‘bunkers’
Wist u dat al eind februari de oplevering
van het nieuwe Reinier de Graaf is?
Bouwcombinatie Hurks-Kuijpers geeft dan
officieel de sleutel aan Reinier. Direct
daarna maakt het ziekenhuis een
vliegende start met de inrichting van het
gebouw. Belangrijk onderdeel is de
gefaseerde installatie van in totaal zo’n 500 vaste medische apparaten (inclusief alle
bevestigingspendels en lampen). Lees meer.

Unieke kinderopvangservice voor patiënten
Hoe fijn is het professionele kinderopvang voor
uw kind te hebben tijdens een
ziekenhuisafspraak of onderzoek? Vanaf
maandag 2 februari is dit mogelijk voor patiënten
van Reinier de Graaf in Delft met kinderen
tussen de 0 en 5 jaar oud. Tegen een vast
uurtarief kan uw kind incidentele kinderopvang
krijgen in kinderdagverblijf Villa Duimelot.
De samenwerking tussen kinderdagverblijf Villa
Duimelot en het Reinier de Graaf Gasthuis loopt al heel lang. Vanaf 1999, tot de
zelfstandigheid in 2005, was het dagverblijf onderdeel van Reinier de Graaf. Al die jaren
verblijven er al kinderen van ziekenhuismedewerkers. Sinds 2005 is het kinderdagverblijf
ook toegankelijk voor kinderen van niet-medewerkers en nu dus ook voor kinderen van
patiënten.
Unieke service
Volgens directeur Pim Lubbers van Villa Duimelot is Reinier de Graaf het eerste
ziekenhuis met deze service: “Op alle poliklinieken liggen inschrijfformulieren waarmee
patiënten hun kind kunnen aanmelden. Zoiets is uniek in Nederland.” De patiënt heeft
tijdens de behandeling geen last van tijdsdruk en kan de tijd nemen om te herstellen als
dat nodig is. Daarna kan de patiënt zijn of haar kind ophalen.
Platina
De kinderopvang is in een spiksplinternieuwe locatie, direct naast het ziekenhuis.
Zaterdag 17 januari waren ruim 150 mensen, 50 kinderen en medewerkers bij de officiële

opening. Voedingsdeskundige Rens Kroes (het zusje van topmodel Doutzen Kroes) gaf
een lezing over gezonde voeding en hoe je als ouder gezonde traktaties mee kunt geven
aan je kind.
Even later sprak de Delftse wethouder Raimond du Prez (wonen, stedelijke vernieuwing
en zorg) over het mooiste kinderdagverblijf van Nederland, dat ‘geen brons, zilver of
goud, maar platina waard is’. Pim Lubbers en de wethouder onthulden samen het nieuwe
bord van Villa Duimelot.
Meer weten over kinderopvang bij Reinier de Graaf? Kijk op
www.reinierdegraaf.nl/kinderopvang.

Groeiende en bloeiende daken
Een groen dak oogt een stuk vriendelijker
dan de standaard zwarte daken die veel
gebouwen hebben. Maar vooral voordelen
als natuurlijke waterafvoer, CO2 reductie
en warmtebeheersing gaven de doorslag.
Voor een energiezuinig en duurzaam
gebouw als het nieuwe Reinier de Graaf
ziekenhuis is de keuze voor mos sedum
daken dus niet meer dan logisch.
“Een combinatie van groene mos en sedum, een vetplantje, is de ideale ‘match’ om te
zorgen voor een groene aanblik en duurzame dakbedekking,” vertelt Mario van den Born,
waarnemend directievoerder (adviesbureau Stevens Van Dijck). Lees meer.

Nog meer nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste
nieuws van Reinier de Graaf? Kijk dan op
de homepage van www.reinierdegraaf.nl.
Kinderen kampioen met CPC 2015
Eerste hulp bij een spreekbeurt

Werken bij Reinier

Wilt u een baan in ons nieuwe ziekenhuis?
Kijk dan op de website voor alle vacatures.
Meld u aan voor de jobalert en ontvang
direct een email als er een nieuwe
vacature wordt gepubliceerd.
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