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Nieuwsbrief Samen bouwen
Het bouwen van een nieuw ziekenhuis is
een mooie klus, die meteen zichtbaar
resultaat oplevert. Het brengt je in relatief
korte tijd een prachtig groot gebouw. Maar
toch nog geen ziekenhuis. De huidige
periode van inrichten is, in de breedste zin
van het woord, de finishing touch. Met alle
apparatuur, maar vooral de aankleding van
het gebouw, ontstaat stap voor stap een
heus ziekenhuis. Op weg naar de
verhuizing eind augustus, waarna het
ziekenhuis tot leven komt.
Zo kunt u lezen over de gordijnen die
speciaal voor ons zijn ontworpen en
geproduceerd. En om u een indruk te
geven hoe het gebouw er nu uitziet,
plaatsen wij alvast wat foto’s. Wilt u het liever met eigen ogen zien? Dat kan op de
Kijkdag op zaterdag 4 juli aanstaande. We berichten u daarover binnenkort uitgebreid.
Iedereen weet voor wie de kliniek met haar verpleegafdelingen bedoeld is. We willen het
verblijf daar zo comfortabel mogelijk laten zijn en liever niet langer dan nodig. Wie is
immers niet liever gewoon thuis? Soms kan een patiënt medisch gezien wel met ontslag,
maar kan dat (nog) niet door onvoldoende mobiliteit of de thuissituatie. Het nieuwe
ziekenhuis biedt daarom in samenwerking met Pieter van Foreest een revalidatie afdeling.
Voor u minder van belang, maar wist u dat een deel van de organisatie eind mei al uit de
oudbouw verhuist? Naast de nieuwbouw stond al het gebouw ’De Gravin’, dat werd

gehuurd door de GGZ. Dit gebouw is gerenoveerd en net opgeleverd als kantoorpand
voor het management en de stafdiensten. Het gaat dus om alle vaste
kantoorwerkplekken, want de nieuwbouw kent alleen kantoortuinen met flexibele
werkplekken. De eerste stap richting het leegmaken van het oude Bethel en Hippolytus is
dus al gezet.
Veel leesplezier.
Cees van der Zande
Projectdirecteur nieuwbouw

Impressie nieuwbouw
De nieuwbouw is opgeleverd, er wordt
hard gewerkt aan de afwerking en de
inrichting. Een ding is zeker, het wordt een
prachtig ziekenhuis! Nieuwsgierig naar hoe
het er uit ziet? Zaterdag 4 juli tussen 11.00
en 16.00 uur bent u van harte welkom op
de Kijkdag. Hier alvast een aantal foto's
voor een eerste indruk. Op de foto rechts:
operatiekamer

Verpleegafdeling

Vlot revalideren in nieuwe
ziekenhuis

Registratiebalie poliklinieken

Kamers in de sfeer van
Vermeer

Na een heup-, knie- of andere chirurgische
ingreep revalideren binnen de
ziekenhuismuren? Het kan straks op de
spiksplinternieuwe revalidatie unit van
Pieter van Foreest in het nieuwe Reinier de
Graaf. Wat kunt u verwachten?
“Zachtbeige muren, een fris interieur en
verschillende oefenruimtes en toestellen.
Hier werken we aan een snel herstel in een
warme, huiselijke sfeer. Alles is gericht op
een actieve deelname aan ons
revalidatieprogramma,” aldus Raymond
Bours, revalidatiemanager Pieter van
Foreest. Lees verder.

Schilderijen van Vermeer en de historische
stad Delft als inspiratiebron voor de
uitstraling van het nieuwe Reinier de Graaf.
Een goede keuze, dat blijkt. Het resultaat
zijn sfeervolle patiëntenkamers met
gordijnen, vloeren en wanden die
linnenkleurig, geel, oranje, blauw en bruin
zijn. Kleuren die terugkomen in bekende
werken van Vermeer.
Ontwikkelen van nieuwe stoffen
Een belangrijk onderdeel van de
aankleding is de raambekleding. Het
ziekenhuis diende bij de textielleverancier
zeer specifieke verzoeken in voor de
gordijnen. Zo specifiek dat er zelfs nieuwe
stoffen zijn ontwikkeld. Lees verder.

Oplevering Gravin: nieuwe kantoren voor directie en staf
De verbouwing van de Gravin is klaar. Het volledig
gerenoveerde gebouw is het nieuwe onderkomen
voor de directie- en stafdiensten van het Reinier de
Graaf. De Gravin, waar voorheen GGZ Delfland zat,
staat tegenover de nieuwbouw en naast het
laboratoriumgebouw SSDZ. Zo’n 340 medewerkers
gaan na het Pinksterweekeinde samenwerken in dit
moderne en functionele kantoor van 6000 m².
In balans
“Frisse kleuren, mooie raambekleding en nieuwe
vloerbedekking. Het gebouw is sober en doelmatig
gerenoveerd volgens de laatste technische en
wettelijke eisen.” vertelt een trotse Robbert Jan van
der Ent Braat. Ook architect Carli Driessen is
tevreden over het eindresultaat. “De chaos is tot rust
gekomen. Er heerste grote onrust door de verschillende structuren en kleuren toen we
startten met het ontwerp. Het gebouw is nu in balans, het straalt rust uit. Per etage is een

accentkleur verwerkt, zoals grijs, geel en terracotta. Qua look & feel sluit het aan bij de
nieuwbouw. De staf van Reinier de Graaf gaat een mooie toekomst tegemoet in een
gebouw vol historie.”
Efficiënt benutten van ruimte
In het nieuwe ziekenhuis wordt elke vierkante meter zo efficiënt mogelijk benut voor de
zorg. Daarom komen het management en de stafdiensten in het gebouw ‘De Gravin’
tegenover de nieuwbouw in plaats van erin. De afdelingen zitten momenteel verspreid in
het H-gebouw en B-gebouw. In het nieuwe kantoor zit iedereen bij elkaar, waardoor
medewerkers elkaar vaker ontmoeten en makkelijker contact leggen.

Nog meer nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste
nieuws van Reinier de Graaf? Kijk
dan op www.reinierdegraaf.nl.
Reinier de Graaf biedt gunstigste
operatie endeldarmkanker
Rennen voor patiëntjes
Gevonden voorwerpen

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.

Volg Reinier op:

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen? Meld u hier af.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

