Welkom op onze Open Dag

zaterdag 16 maart van 10 tot 15 uur
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De route
1.

Welkom op onze Open Dag. Volg de nummers en u mist niets.

2. De Gipskamer is op de Open Dag voor kinderen altijd een spannende afdeling. Want wat is er
leuker dan een arm laten gipsen in de kleur die je zelf kunt uitkiezen? Je vindt de gipskamer op de 1e
etage. Volg de borden.
3.

In ons auditorium -ook op de 1e etage- kunt u boeiende voordrachten van onze medisch specialisten bijwonen over verschillende onderwerpen. Sprekers zijn o.a. kno-artsen, neuroloog, hartchirurg,
reumatoloog, kinderartsen, cardioloog, neuropsycholoog en traumachirurg. De sprekers vindt u op
pagina 3 van dit boekje.

4. Ons ziekenhuis kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor de
patiënten en bezoekers. Zij vertellen u er graag over. Is uw belangstelling gewekt? Vraag naar de
mogelijkheden om vrijwilliger te worden in ons ziekenhuis onder het genot van een kopje koffie of thee.
5.

Mankeert u iets aan uw ogen? De optometristen van onze Oogheelkunde kunnen testjes bij u
doen. Ook als uw ogen goed zijn, kunt u zelf ervaren wat mensen met oogafwijkingen zien.

6. Op het gebied van contactlenzen is Oculenti de specialist in ons ziekenhuis. U kunt bij de
medewerkers van Oculenti terecht voor zowel cosmetische lenzen als lenzen op medische indicatie.
Ze werken nauw samen met de oogartsen van ons ziekenhuis.
7.

Bent u nieuwsgierig wat voor zorg er op de Medium Care wordt gegeven en welke apparatuur
daarvoor nodig is? Neem onder begeleiding van een verpleegkundige een uniek kijkje op deze
afdeling! U kunt zich hier inschrijven voor een rondleiding.

8. Bij de Dialyse ontdekt u hoe een dialyseapparaat werkt, wat deze precies doet en voor wie dat nodig is.
9. Het Radiologisch Centrum en Nucleaire Geneeskunde zijn uiteraard ook van de partij. Bekijk een
röntgenkamer en hoor hoe een röntgenfoto wordt gemaakt, welke stralingen er dan zijn en met
welke apparatuur dat wordt gedaan. Schrijft u zich wel eerst in voor de rondleiding? Nucleaire
geneeskunde is een vak apart. Hier worden radioactieve stoffen gebruikt om diagnoses te stellen en
behandelingen uit te voeren. De foto’s worden met speciale camera’s (gamma- of PET-camera’s)
gemaakt. Zo kunnen de organen in beeld worden gebracht en afwijkingen in weefsels worden
opgespoord. De laboranten leiden u graag rond nadat u zich heeft ingeschreven.
10. Bij de verpleegkundigen van Longziekten kunt u een longfunctietest laten doen.
11. De medewerkers van de Cardiologie/pacemakerpoli leggen u uit welke pacemakers er zijn, voor
wie dat nodig is en wat een pacemaker precies doet.
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12. De verpleegkundigen van Cardiologie demonstreren hoe een ECG wordt gemaakt en hoe de AED
wordt ingezet bij een reanimatie. Luister zelf met de stethoscoop naar het hart.
13. Bij Cardiochirurgie krijgt u informatie over de hartoperaties die we in het ziekenhuis doen en de
nazorg. U kunt er ook uw bloeddruk laten meten.
14. De HagaAcademie is ons opleidingsinstituut. Verpleegkundigen, arts-assistenten, paramedici en
andere medewerkers krijgen regelmatig trainingen en cursussen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om
nieuwe procedures of het bijhouden van specialistische kennis.
15. De praktijkopleiders van de HagaAcademie demonstreren welke oefeningen worden gedaan in de
opleidingen. Zoals het gebruik van de LucasHartpomp, een prachtige uitvinding die wordt ingezet
bij een reanimatie.
16. Zorgverleners in ons ziekenhuis oefenen bijvoorbeeld met de SimBaby, een draadloze en uiterst
realistische oefenpop die ontworpen is om te helpen bij het herkennen van en reageren op ernstig
zieke patiëntjes. Of met de glidescope, een cameraatje dat wordt gebruikt als een patiënt moet worden
geïntubeerd (een buisje in de keel krijgt om de luchtweg vrij te houden). Kijk ook eens door de lens!
17. De afdeling Recruitment staat paraat om uw vragen over werken in ons ziekenhuis te beantwoorden.
Bent u benieuwd naar hoe u zich kunt omscholen? Kom dan langs in het carrièrecafé. Hier kunt u
vragen stellen over uw loopbaan tijdens een ‘speeddate’ en zelfs gelijk solliciteren! Ook kunt u
vrijblijvend langskomen met uw cv of sollicitatiebrief voor tips. Bekijk alvast onze website voor het
huidige banenaanbod op werkenbijhaga.nl.
 Loop door naar de hal van het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ)…
18. Stichting Vrienden van het JKZ kan dankzij sponsors en donateurs mooie projecten realiseren die
de patiëntjes ten goede komen. Zo kunnen patiëntjes met een mini-Tesla naar de operatiekamer
rijden en is er op die route ook een interactieve wand die de kinderen kan afleiden. Dit vermindert
de spanning voor de operatie.
19. In het Juliana Kinderziekenhuis vinden wij de stem van patiëntjes heel belangrijk. Zij zijn vertegenwoordigd in de KinderAdviesRaad. Ze hebben vaak verrassend goede ideeën over hoe sommige
dingen ook anders kunnen. Daar luisteren we met aandacht naar.
20. Heeft u het mooie Ronald McDonaldhuis weleens van binnen gezien? Ouders van opgenomen
kinderen kunnen hier even op adem komen in de huiskamer. En ze kunnen er zelfs blijven slapen.
U kunt er een kijkje nemen als u zich hiervoor bij deze kraam aanmeldt.
21. Na de bevalling is het mogelijk om in alle rust bij te komen in het Geboortehotel Haga. U kunt mee
met een rondleiding.
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22. Stichting Den Haag–Texel neemt al jaren het initiatief om geld bijeen te fietsen zodat mooie
projecten in het JKZ kunnen worden gerealiseerd. Heel veel sportieve wielrenners klimmen op de
fiets en rijden vanuit het JKZ naar Texel. Bent u een sportieve fietser? U kunt zich bij de kraam nog
inschrijven voor de tocht op vrijdag 28 juni.
23. Voor aanstaande moeders (en vaders) is het goed om te weten hoe de mooie verloskamers van ons
Haga Juliana Geboortecentrum eruitzien. Ze zijn van alle gemakken voorzien. U kunt zien hoe het
echo- en CTG-apparaat (weeënregistratie) werken en waarvoor deze worden gebruikt.
24. De verpleegafdelingen unit A en B van het JKZ zijn ook van de partij. Kinderen kunnen bij de kraam
een ‘paspoort’ ophalen en daarna via een speurtocht stempels verdienen bij het wegen, meten,
oefenen met luier verschonen, bloeddruk meten en temperatuur opmeten. Die komen allemaal in
het paspoort te staan. Spannend is ook om als dokter of zuster op de foto te gaan of als
OK-medewerker in een operatiepak. Die foto krijg je ook mee.
Heb je een pop met buikpijn of een knuffel met een gebroken poot? Neem die dan mee.
Want poppendokter Rogier en poppenchirurg Myrna zijn er ook.
25. De Neonatologie is een afdeling waar te vroeg geboren kinderen extra zorg krijgen. De verpleegkundigen demonstreren hoe je een te vroeg geboren kind in de couveuse moet verzorgen.
 Loop weer terug naar de lichtstraat…
26. Altijd al willen weten hoe scherp uw gehoor is? Bij de kraam van de KNO-afdeling kunt u zich
inschrijven voor een hoortest.
27. De medewerkers van KNO laten zien hoe logopedisch onderzoek gaat, wanneer dat nodig is en
hoe de behandelruimte van de KNO-arts eruitziet. U kunt zich hiervoor inschrijven.
28. Wilt u weten hoe hoog uw bloeddruk is en waarom een hoge bloeddruk een verhoogd risico op harten vaatziekten geeft? De gespecialiseerd CVA-verpleegkundigen van de polikliniek Neurologie
meten het graag voor u op en kunnen u alles vertellen over het herkennen van een hersenbloeding
of herseninfarct en waarom je dan zo snel mogelijk moet handelen.
29. Wist u dat Neurochirurgie een gespecialiseerd verpleegkundige voor Parkinsonpatiënten heeft? Zij
begeleidt deze patiënten tijdens hun behandeltraject. Alle informatie over Parkinson en behandelingen, waaronder Deep Brain Stimulation (DBS), vindt u bij haar.
30. De verpleegkundigen van verpleegafdeling Heelkunde (11e etage) zijn ook vertegenwoordigd. Zij
vertellen hoe je een wond verzorgt en demonstreren hoe een pijnpomp werkt.
31. De donatiefunctionaris geeft voorlichting over orgaan- en weefseldonatie en hoe dat landelijk
geregeld is.
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32. De diabetesverpleegkundigen leggen uit welke typen diabetes er zijn, welke behandelingen
worden gegeven en wat je zelf kunt doen om het te voorkomen. Ze meten ook je bloedsuiker op.
33. De verpleegkundigen van verpleegafdeling Hematologie en Oncologie (15e etage) geven
voorlichting over de hematologische en oncologische zorg.
34. De HagaAcademie heeft een Wetenschapsbureau. Daar wordt bijgehouden welke (medisch)
wetenschappelijke onderzoeken in ons ziekenhuis worden gedaan. En dat zijn er veel. Er zijn
afdelingen waar veel onderzoek plaatsvindt zoals de Interne geneeskunde, de Longgeneeskunde en
de Cardiologie. De medewerkers van het Wetenschapsbureau leggen uit hoe patiëntenonderzoek in
ons ziekenhuis werkt.
35. De OK-medewerkers demonstreren de apparatuur die op de OK wordt gebruikt, zoals een
narcose-apparaat. [‘en hoe deze werkt’ weghalen] Ook ziet u waar patiënten na hun operatie
worden opgevangen (ga hiervoor met de lift naar de 1e etage).
36. Wilt u een van onze nieuwe operatiekamers zien? Dat kan. Schrijft u zich dan in voor een rondleiding.
37. Misschien heeft u wel een vraag voor de fysiotherapeut over bewegen en klimt u zelf op de
loopband. Hoe fit bent u?
38. Kom kijken naar de demonstratie van de zorgrobot en hoe deze ingezet kan worden bij revalidatieprogramma’s.
39. Bewegen en gezond eten zijn de ingrediënten van een gezonde levensstijl. Vraag de diëtisten
advies over voeding.
40. Ons ziekenhuis heeft een Innovatielab. Een ruimte waar nieuwe ideeën worden uitgewisseld om de
zorg verder te verbeteren. Loop gerust naar binnen en stel u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
41. De medisch instrumentalist van de Instrumentele Dienst Klinische Fysica denkt met de specialist
mee. Hij kan organen of bijvoorbeeld een heupkop van een patiënt in 3D printen, zodat de arts zich
met het 3D-model kan voorbereiden op de operatie. Een nog nieuwe ontwikkeling in de zorg.
42. Bij de stand van Zorg van Nu, een programma van het ministerie van VWS, komt u te weten welke
zorgoplossingen u verder kunnen helpen.
43. Het ziekenhuis heeft ook een aantal stafafdelingen. Zoals de afdeling Kwaliteit & Veiligheid.
De medewerkers zijn op de achtergrond druk bezig voor de patiëntenzorg. Bijvoorbeeld met het
bijhouden van behandelresultaten en het bewaken van de kwaliteit van de zorg. Ook voeren zij
patiënttevredenheidsonderzoek uit.
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44. Het HagaZiekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten mee kunnen denken over het ziekenhuisbeleid.
Daarom is er een CliëntenAdviesRaad. Zij adviseert de directie wat het beste is voor de patiënt.
45. Bij Lab West kunt u op een prikarm leren hoe u bloed moet prikken.
46. De medewerkers van Lab West/trombosedienst geven uitleg over een thuistest waarmee je de
stollingstijd van het bloed meet.
47. Pathologie is een belangrijke onderzoeksafdeling. Bekijk enkele preparaten op sterk water.
48. Kijk mee met de laboranten in de microscoop. Zij vertellen je precies wat je dan ziet.
49. Onze afdeling Automatisering geeft u uitleg over het patiëntenportaal en waar u uw medische
gegevens kunt vinden. Logius, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken, vertelt u hoe u
uw DigiD het beste kunt beveiligen.
50. Sommige patiënten hebben na een ziekenhuisopname revalidatie nodig. Dat kan in ons ziekenhuis
bij de revalidatieartsen van Basalt (voorheen Sophia Revalidatie).
51. Maak kennis met ‘de kracht van revalidatie’ en wat er werkelijk komt kijken bij het leven met een
beperking en een revalidatietraject.
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Plattegrond Open Dag 16 maart 2019
Bekijk het programma op www.hagaziekenhuis.nl/opendag
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HagaZiekenhuis
Els Borst-Eilersplein 275
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