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ONZE ZORG IN BEELD

Trots  
Patiënten vertellen ons dat ze goede ervaringen hebben bij ons in 

het ziekenhuis. Wij zien patiënten op de spoedeisende hulp, voor 

diagnostiek, polikliniekbezoeken en geplande opnames, operaties 

en dagbehandeling. 

Wist u dat bijna 90 procent van de ziekenhuiszorg in ons verzorgingsgebied 
bij Adrz plaatsvindt? Onze medewerkers verdienen hiervoor een pluim. 
Samen met u als inwoner, patiënt of belanghebbende zorgen we voor 
elkaar en maken we Zeeland een fantastische regio om te wonen, te leren 
en te werken. Voor die ziekenhuiszorg die wij niet bij Adrz aanbieden, 
maken wij goede afspraken met onze moederorganisatie het Erasmus MC. 
Hiermee wordt ook die andere 10 procent ziekenhuiszorg goed voor u 
geregeld. In dit huis-aan-huisblad delen wij met u wat Adrz te bieden 
heeft. Veel foto’s om een beeld te geven van hoe we voor elkaar 
kunnen zorgen in de provincie Zeeland. Ik wens u veel lees- 
en kijkplezier.

Claudia Brandenburg
Voorzitter raad van bestuur
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 januari 2018 Leerhuis
In januari 2018 is het Leerhuis geopend dat wij samen 
met Emergis hebben opgezet. Met dit trainingscentrum 
investeren we samen in de kennis en vaardigheden van 
onze zorgprofessionals, leiden we nieuwe professionals 
op en zorgen we onder andere voor meer stage- en 
opleidingsplekken. 

Griepepidemie
Tijdens de griepepidemie van 2018 is ons ziekenhuis vrijwel volledig 
blijven draaien. Dat had niet gekund zonder de hulp van de vrijwilligers van 
het Nederlandse Rode Kruis en de inzet van studenten van onze partners 
Hogeschool Zeeland en Scalda. Ook tijdens de griepepidemie zijn we in 
staat geweest kwalitatief goede zorg te leveren. Daar zijn we trots op.

 februari 2018

Beschermde Wieg Kamer
2018 is het eerste jaar dat stichting Beschermde Wieg een kamer in Adrz heeft. 
Met deze kamer biedt de stichting hulp en een veilige plek aan moeders die in al hun 
radeloosheid hun pasgeboren baby te vondeling willen leggen.

 januari 2018
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Voorterrein 
In 2018 hebben we de herinrichting van het voorterrein 
van het ziekenhuis in Goes afgerond.

 februari 2018

 februari 2018

Borstkankercentrum
Begin 2018 was de herinrichting van het nieuwe Borstkankercentrum klaar. Vanaf september 2017 bieden we in dit centrum vanuit verschillende
specialismen zorg aan mensen met (een vermoeden van) borstkanker of andere borstafwijkingen.
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Sterilisatieafdeling
In februari 2018 zijn de deuren geopend van de nieuwe sterilisatie-
afdeling in Goes. Hier wordt vanaf nu de medische apparatuur van onze 
drie locaties – en andere bedrijven - gereinigd.

‘We reinigen, desinfecteren en steriliseren 
medische instrumenten zodat ze weer 
gebruikt kunnen worden.’

 februari 2018
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 augustus 2018

 mei 2018  juli 2018

 april 2018
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Nieuwe huisstijl en middelen

Huis-aan-huisblad ‘Onze zorg’
In augustus 2018 is het eerste nummer van ons nieuwe huis-aan-
huisblad ‘Onze zorg’ op de deurmat gevallen. 

Nieuwe huisstijl
In april 2018 heeft Adrz een nieuwe huisstijl 
geïntroduceerd die aansluit bij de positionering
‘zorg voor elkaar’.

Michiel
Michiel is het nieuwe Adrz-magazine met 
informatieve en leuke artikelen over ons 
ziekenhuis, de zorg, onze regio en partners. 
Het magazine kan gelezen worden in de 
wachtkamers van het ziekenhuis en vele 
huisartsenpraktijken. U kunt de Michiel 
ook meenemen als u een van onze locaties 
heeft bezocht.

woordmerk beeldmerk

Nieuwe website
In juli 2018 is onze nieuwe website live gegaan. Samen met patiënten 
en collega’s hebben we bedacht hoe de structuur, vorm en inhoud 
eruit moeten zien. Zo is de website gebruiksvriendelijk en intuïtief 
geworden.
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 juni 2018

 augustus 2018

Open dag en 
banenmarkt
Tijdens de banenmarkt in juni lieten we zien hoe leuk het is om te 
werken in Adrz Goes. In Adrz Vlissingen kon men een kijkje nemen achter 
de schermen. 

Rescue 
Vlissingen
Bij Rescue Vlissingen konden bezoekers zien
hoe Adrz traumaslachtoffers opvangt en 
hoe duikslachtoffers in het ziekenhuis 
worden opgenomen. Ook was het mogelijk 
de vaardigheden van een zorgverlener te 
oefenen. 
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Sportkliniek
Bij de Adrz Sportkliniek werken sport-
fysiotherapeuten, sportartsen en orthopedisch 
chirurgen samen om iedere sporter de zorg 
te bieden die hij of zij nodig heeft. In 
september 2018 organiseerde de Sportkliniek in 
het Omnium in Goes een regionale bijeenkomst 
Sportzorg voor sporters en iedereen die met 
sport(zorg) te maken heeft.

 september 2018

 september 2018

Moeder & Kind 
centrum
Op 20 september 2018 is het nieuwe Moeder 
& Kind centrum geopend. Het centrum is zo 
ontworpen dat ouders en kind tijdens het 
verblijf zoveel mogelijk bij elkaar kunnen blijven. 
Er is een kinderafdeling, kraamafdeling en 
verlosafdeling. 

Voor toekomstige ouders en kinderen is 
een film gemaakt om hen voor te bereiden op 
hun verblijf.
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Beweegvideo
Patiënten die tien dagen in bed liggen kunnen tot wel 15% van hun spiermassa verliezen. 
Het is voor iedereen heel belangrijk om in beweging te blijven. Fysiotherapeuten van 
Adrz hebben daarom videos met beweegoefeningen opgenomen. Patiënten kunnen de 
videos vanaf december zien op de televisie bij het bed en op hun eigen niveau meedoen. 

 december 2018

 najaar 2018

Kinderen op pre-operatief 
spreekuur
In het najaar van 2018 introduceerden we het pre-operatieve spreekuur voor kinderen. 
Ouders en kinderen worden enige tijd voor de operatie uitgenodigd voor een 
voorlichting. Doel van de bijeenkomst is de angst die bij kinderen soms ontstaat 
vooraf al af te laten nemen. Kinderen en ouders weten zo beter waar ze aan toe zijn. 
Om kinderen goed voor te bereiden is een filmpje gemaakt waarin het hele proces is 
gefilmd. Het filmpje wordt tijdens de voorlichting getoond.

Gouden Smiley
29 november 2018 ontving onze kinderafdeling van 
Stichting Kind & Ziekenhuis een Gouden Smiley – het 
hoogst haalbare kwaliteitskeurmerk voor kindvriendelijke 
zorg. In Nederland hebben slechts 15 ziekenhuizen 
deze onderscheiding. 

 november 2018
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Heelkunde
Eind 2018 is de bouw van de afdeling Heelkunde van start gegaan. Op deze afdeling komt u terecht als u bent geopereerd of als er verder onderzoek moet 
worden uitgevoerd. Op de nieuwe afdeling Heelkunde is extra aandacht voor de combinatie tussen zorg, voeding en beweging.  

 winter 2019
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