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• Uw partner in de regio

• Wij bieden oplossingen voor elke voet

• 60 jaar vakmanschap in orthopedische schoentechniek

• Intensief samenwerkingsverband met de Maatschap Orthopedie,
Reumazorg West-Brabant en Revant revalidatie geneeskunde

• Gratis en vrijblijvend voetonderzoek

• Goede samenwerking met uw eigen arts

• Second opinion door een vakkundig specialist

• Extra aandacht voor uw individuele wensen

• Tevens leverancier van professionele (sport)inlays

SPREEKUREN UITSLUITEND OP AFSPRAAK
BEL: 0118 41 06 69

SVRZ
voor een kleurrijk 
palet aan zorg

SVRZ is een specialist in ouderenzorg in 
Zeeland. Wij bieden een totaalpakket van 
zorgdiensten waarbij wonen, welzijn, zorg en 
behandeling op elkaar afgestemd zijn. 

Kijk op www.svrz.nl of bel onze zorglijn 0900 78 79777
voor al onze diensten, bij u in de buurt.
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introductie

Een nieuw jasje
Beste lezer,
 
Deze editie van Onze Zorg is in een nieuw jasje gestoken. Een 
nieuw formaat en een nieuwe papiersoort, waardoor ons blad 
makkelijker leesbaar is. Wij hopen dat u de geboden informatie op 
prijs stelt. En dat u natuurlijk naar onze open dag op 21 maart komt. 
Want deze editie van dit huis-aan-huisblad gaat vooral over die 
open dag. Een mooie kans voor u om kennis te maken met veel van 
onze afdelingen, partners, vrijwilligers, medewerkers, Cliëntenraad 
en nog veel meer partijen die Adrz een warm hart toedragen. Er is 
ook veel te bevelen. In dit blad leest u daar meer over.

Misschien bent u ook geïnteresseerd om bij Adrz te werken.  
Of kent u iemand die dat overweegt? Ook daarin voorzien we. 
Medewerkers staan klaar om u informatie te geven en concrete 
vacatures met u te delen.  

Ik ben trots op Adrz en de stappen die we elk jaar weer maken 
om verbeteringen aan te brengen voor de patiënt en bezoeker. 
Ik hoop dat u dat met mij deelt en naar onze open dag komt op 
21 maart van 10.00 uur tot 15.00 uur in Goes.

Colofon 
nummer 4 / maart 2020

Redactie: Caroline Houmes, Mirjam 

van Zuilen, Communicatie & Marketing 

Fotografie: Mary Remijnse, Evert van Moort, 

Casper van Someren, Linda Rijk en anderen

Ontwerp, realisatie, uitgever: 

Trainews Media

Aan deze uitgave is veel aandacht 

besteed, maar er kunnen geen 

rechten aan worden ontleend. 

Heeft u opmerkingen of suggesties? 

Stuur ze naar communicatie@adrz.nl.
Aan dit nummer 

werkten mee:

Volg Adrz op:

of kijk op Adrz.nl

Claudia Brandenburg
Voorzitter raad van bestuur

introductie

“Kom naar de 
open dag op 
21 maart”



(0113) 311 444 
Geldeloozepad 20  |  4463 AJ Goes  |  www.uitvaartzorgcentrum.nl

• Overal te ontbieden

• Eigen rouwcentrum met aula 
en

• Rouwkamers 24 uur per dag 
toegang zonder afspraak

• Alle voorzieningen om thuis op te baren

• Aandacht voor uw persoonlijke wensen

• Informatiepakket op aanvraag 
verkrijgbaar (gratis en vrijblijvend)

   zorgzame begeleiding

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

zorgstroom.nl

Bij Zorgstroom heeft u een goed leven met de mensen 
om u heen die er voor u toe doen. 
Dat kunnen we niet alleen.

Samen met u, uw netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers en andere zorg-
verleners zorgen we daarvoor. We kijken naar uw wensen en behoef-
ten, maken een individueel plan en vervullen daarin samen elk onze 
rol. Uw mogelijkheden zijn daarbij ons uitgangspunt.

info@zorgstroom.nl
T 0118 - 68 40 00

Uw leven,
Samen zorgen

Revant, de kracht tot ontwikkeling

Breda | Goes | Terneuzen 
0800-0048 | www.revant.nl

Een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening heeft veel impact op 
uw dagelijks leven. Ons team van medisch specia listen werkt nauw 
samen in de persoonlijke revalidatie behandeling bij volwassenen en 
kinderen. Het herstel en uw zelfredzaamheid staan voorop. Revant is 
hét expertise centrum in West-Brabant en Zeeland.
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Reza Geleedst 
Festive Event Agency

De aanleiding om mee te werken aan de open dag heeft alles te 
maken met Reza’s zus Mirjam. Zij overleed drie jaar geleden aan 
darmkanker. Ze liet een man en drie jonge kinderen achter. En 
heel veel ongeloof en verdriet. “Mijn zus was een gezinsmens, 
een gezonde moeder en een fanatiek hardloper. Ze liep zelfs 
marathons! Toen we hoorden dat de klachten die ze had, duidden 
op een ongeneeslijke ziekte, voelde ik een paniek die ik nooit 
eerder had gevoeld. We waren kwaad, ontdaan en verdrietig en 
vast van plan het tegendeel te bewijzen. Uiteindelijk volgde een 
enorm slecht scenario, dat acht maanden duurde. Toen was ik 
haast opgelucht voor haar, dat de strijd teneinde was.”

Menselijk gezicht van de zorg
Nu, drie jaar later, is de afstand tot dit verdriet wat groter 
geworden. Het schept ruimte voor Reza om te zien wat er 
gebeurd is. “Gaandeweg ben ik gaan beseffen hoe goed en 
waardevol de zorg was, die we bij Adrz kregen. Er was begrip 
voor onze woede. Artsen en verpleegkundigen leefden intensief 
met ons mee. Zij konden aan de ziekte niets meer doen, dat 
was duidelijk, maar met hun menselijkheid maakten zij wél het 
verschil.”

Muziek met een glimlach
Met zijn partners binnen Festive Event Agency wil Reza af en 
toe iets terug doen voor de maatschappij. Een bijdrage aan Adrz 
lag, door zijn ervaringen, voor de hand. “Tijdens de open dag zijn 
we in het personeelsrestaurant aanwezig. Onze deejay draait 
lekkere loungemuziek. We serveren lekkere hapjes en toveren, 
al was het maar heel even, een glimlach op de gezichten van de 
bezoekers. Adrz en Festive Event; let’s go.”

“Een daverend succes bij de 30+ doelgroep uit regio Goes. 
‘Thank Goes It’s Friday’ staat voor een sublieme mix van 
food, drinks & dance waarmee dit concept erg populair is bij 
Zeeuwse ondernemers en trendy danspubliek. En inmiddels 
doen we meer dan 20 publieke events die variëren tussen 
de 1000 en 2500 bezoekers. Thank Goes it’s Friday is wel de 
bekendste. De B2B-tak begint steeds meer te komen. Afgelopen 
december hebben we voor Roompot Vakanties een volledig 
verzorgd evenement gedaan voor 1200 personeelsleden. 
Daarnaast zijn de gemeente Goes, 32 Eten & Drinken en 
Traas Ongedierte ook voorbeelden van bedrijven waar we 
evenementen voor organiseerden.”

Reza Geleedst is één van de drijvende krachten achter het evenementenbureau 
Festive Event Agency in Goes. Het bureau is onder andere bekend van ‘Thank Goes 
it’s Friday’. Vanaf de eerste editie in 2017 is dit event een daverend succes. Festive 
Event Agency brengt op de open dag van Adrz in Goes letterlijk een positieve noot. 
“Door mijn ervaringen met het ziekenhuis ben ik me meer dan ooit bewust van de 
zorg die hier geboden wordt.”

“Adrz 
en Festive 
Event: 
let’s go”

persoonlijk verhaal
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Zorggroep Ter Weel is een ondernemende, gastvrije zorg-
organisatie voor ouderen in Zeeland. Als verzorgende zorg 
je voor het welbevinden van de cliënt op het gebied van 
gezondheid, wonen en welzijn.  

Samen met je collega’s creëer je een warme woonomge-
ving en lever je optimale zorg aan onze cliënten. 

Heb jij hart voor de zorg? Wij hebben verschil-
lende stage-, opleidings– en werkmogelijkhe-
den. Ga naar onze website of neem direct 
contact met ons op via opleidin-
gen@terweel.nl. 

We zoeken ook leerlingen! 

www.terweel.nl 

Reformatorische
ouderenzorg

en kom werken in één van 
         onze Zeeuwse locaties!

Lees op werkenbijcedrah.nl meer 
over de  verschillende functies en 
solliciteer direct online.

Rehoboth, Goes
·  Verzorgende VW
· Vrijwilligers

Hebron, Nieuwerkerk
· Verpleegkundige KSW
· Vrijwilligers

Eben-Haëzer,  Middelburg
· Verzorgende Thuiszorg
· Verzorgende VW
· Verzorgende KSW
·  Helpende/Verzorgende 

nachtdienst
·  Leerling Verpleegkundige
· Leerling Verzorgende
· Vakantiekrachten

Onze vacatures:
Passende zorg, 
ook bij u thuis

• thuiszorg
• verzorgd wonen
• revalidatiezorg

Wanneer je beperkt wordt 
door ziekte of ouderdom is 
het juist belangrijk om zoveel 
mogelijk verbonden te blijven 
met mensen die je dierbaar zijn 
en de wereld om je heen. Dat is 
waar onze thuiszorg voor staat. 

Meer info over thuiszorg en 
onze andere diensten vindt u 
op wvozorg.nl
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Neem een kijkje in onze ambulances
Witte Kruis is de grootste ambulancehulpverleningsdienst 

van Nederland. De hulpverleningsdienst is tot het uiterste 

gedreven om de kansen op een betere gezondheid, veiligheid 

en kwaliteit van leven te vergroten. In Zeeland verzorgen we 

24/7 de ambulancezorg boven de Westerschelde. We rukken 

uit vanuit Middelburg, Goes, Zierikzee, Kruiningen, Burgh-

Haamstede, Grijpskerke en Poortvliet. Daarvoor beschikken 

we over zorgambulances en spoedambulances. Ook de 

meldkamer ambulancezorg is onderdeel van Witte Kruis.

Misschien heeft u altijd al eens een ambulance van binnen 

willen zien? Dan krijgt u nu die kans! Tijdens de open dag kunt 

u een kijkje nemen in twee verschillende ambulances. Ook 

laten we zien hoe we een patiënt op de brancard naar de 

Spoedeisende Hulp van Adrz brengen en tonen we hoe we 

een zieke en gewonde patiënt behandelen. Natuurlijk krijgt u 

alle ruimte om vragen te stellen.

Meer informatie? Kijk ook eens op Wittekruis.nl

Kennis maken met het ZRTI? 
Bij het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) bieden 

we mensen met kanker hoogwaardige radiotherapie 

(bestraling) en persoonlijke aandacht in een aangename 

omgeving. 

Op zaterdag 21 maart staan wij met onze stand op de open 

dag in Adrz in Goes. Daar vertellen wij u graag wat wij kunnen 

betekenen voor mensen met kanker en wat een behandeling 

met bestraling inhoudt. Benieuwd naar de mogelijkheden om 

bij ons te werken? In de stand vindt u meer informatie over 

onze openstaande vacatures en opleidingsmogelijkheden. Wij 

kijken uit naar uw komst!  

Meer informatie? Kijk ook eens op Zrti.nl

samenwerkingsverbanden

Revant medisch specialistische revalidatie
Een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening kan leiden 

tot een leven met een beperking. Samen met de revalidant 

werken wij professioneel, interdisciplinair en met toewijding 

aan eigen regie en zelfstandigheid. Afgestemd op de 

persoonlijke situatie en volgens de nieuwste inzichten. 

Revant is het expertisecentrum voor medisch specialistische 

revalidatie in West-Brabant en Zeeland. 

Tijdens de open dag kunt u diverse oefeningen doen om te 

ervaren hoe het is om een (tijdelijke) beperking te hebben. 

Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht met al uw vragen. Zien 

wij u op zaterdag 21 maart?

Meer informatie? Kijk ook eens op Revant.nl

Samen werken aan een goede geestelijke gezondheid
De meeste mensen hebben een goede mentale 
gezondheid en vinden dat vanzelfsprekend. Toch gaat één 
op de vier mensen jaarlijks met psychische klachten naar 
de huisarts en verwijst deze soms door naar een instelling 
voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). 

Emergis is zo’n GGZ-instelling. De grootste in Zeeland. 
Jaarlijks behandelen we circa 13.000 mensen met 
uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, 
verslaving, problemen op het gebied van wonen en 
werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen. Hoe we dat doen? Dat vertellen 
we u graag tijdens de open dag bij Adrz. Kom langs 
bij onze stand en we vertellen u over de verschillende 
zorgonderdelen, onze samenwerking met Adrz en 
hoe het is om te leren én werken in de geestelijke 
gezondheidszorg bij Emergis. 

Meer informatie? Kijk ook eens op Emergis.nl
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Welkom bij de Spoedeisende Hulp 

De open dag is hét moment om een kijkje achter de schermen 
te nemen bij de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van Adrz. 
Patiënten op deze afdeling komen binnen met de ambulance of 
zijn door hun huisarts verwezen. “Tijdens de open dag geven we 
uitleg over de manier waarop we werken, er zijn demonstraties 
en we vertellen over de traumakamers. Daar staat een breed 
scala aan apparatuur om snel onderzoek te kunnen doen. 
Belangrijk is ook dat bezoekers begrijpen dat we bij de SEH altijd 
de patiënten met de hoogste urgentie eerst behandelen.” 

We moeten flexibel en stressbestendig zijn
We spreken Arno Wielemaker, meewerkend teamleider 
Spoedeisende Hulp en zijn collega, SEH-verpleegkundige Eline 
Nieuwenhuijse-Naaktgeboren. Zij vertellen enthousiast over 
hun werk bij de SEH. Zorg is op deze afdeling 7 dagen per week, 
24 uur per dag beschikbaar. Hier worden patiënten behandeld 

met acute gezondheidsproblemen. “Dit zijn kinderen van 
soms nog maar enkele dagen oud tot mensen van boven de 
honderd jaar. We hebben bovendien met allerlei soorten letsel, 
ongevallen en ziekten te maken. De klachten bestrijken het hele 
menselijke lichaam. Dat maakt direct duidelijk hoe veelzijdig dit 
werk is en hoe flexibel en stressbestendig we als SEH-team 
moeten zijn.”

Boeiend en uitdagend werk
Werken op de SEH is werken onder bijzondere omstandigheden. 
Veel hectiek, onverwachte gebeurtenissen en hoogoplopende 
emoties. Arno en Eline laten u tijdens de open dag graag 
kennismaken met de afdeling én hun beroep. “Wat dat laatste 
betreft, we zijn een specialistische afdeling. Na de opleiding 
tot verpleegkundige en enkele jaren werkervaring, kun je je 
specialiseren via een opleiding bij het Erasmus MC. We willen 
jonge mensen stimuleren om voor dit vak te kiezen. Ook 
daarover vertellen we graag tijdens de open dag.”

demonstraties open dag

Maak kennis met acute ziekenhuiszorg 

De Acute Opname Afdeling (AOA) van Adrz is een 
verpleegafdeling waar patiënten met spoed worden 
opgenomen. Deze spoedpatiënten komen binnen via de 
Spoedeisende Hulp (SEH) of via een van de poliklinieken. 
Liesbeth Goedegebure en Marianne Westerweele werken 
hier allebei als Acute Opname verpleegkundige. Wat hen 
met name aanspreekt is de diversiteit aan patiënten. “We 
ontvangen patiënten van alle specialismen. Dat vergt veel 
van je medische kennis en is iedere dag weer een uitdaging.” 

De AOA telt maar liefst 46 bedden en heeft een centrale 
plaats in het ziekenhuis. Het werk van de verpleegkundigen 
is gericht op snelle (aanvullende) diagnostiek en het starten 
van de behandeling. De patiënten worden vanaf de AOA veelal 
overgeplaatst naar een (gespecialiseerde) verpleegafdeling 

of gaan weer naar huis. “We starten bijvoorbeeld direct met 
het toedienen van antibiotica of pijnstilling of we leggen de 
patiënt aan de monitor. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij mensen 
met hartklachten of epileptische aanvallen. Het werk is soms 
hectisch. Het is niet-planbare zorg, dus patiënten komen altijd 
onverwachts binnen, dag en nacht. Naast de verschillende 
specialisten die onze afdeling bezoeken, werken we op de 
afdeling samen met twee internisten-acute geneeskunde.”

Een inkijkje in de diversiteit
Tijdens de open dag geeft de AOA graag een inkijkje in de 
diversiteit van het werk op deze afdeling. Zo leert u onder andere 
hoe het inbrengen van een naald of een maagsonde gaat. “Het 
is leuk om te zien hoe bedrijvig het hier is. We bieden u graag 
een inkijkje in ons werk en vertellen er graag alles over. Kom dus 
zeker langs als u iets wil weten over de afdeling, de opleiding en 
manier waarop wij in teamverband samenwerken.” 
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voor het goede doel

Tijdens de open dag kunt u bij de stand van de afdeling 
Oncologie uw fitheid testen. Na een minuut fietsen op de 
hometrainer krijgt u een verslag met daarin de resultaten van 
deze conditietest. De afdeling benadrukt hiermee het belang 
van een gezonde leefstijl bij het verkleinen van de kans op 
kanker of om de behandeling beter te verdragen. Om deze 
boodschap nog meer kracht bij te zetten, voegen twintig 
medewerkers de daad bij het woord: zij doen mee aan de 
jaarlijkse uitdaging van Alpe d’HuZes.

De afdeling Oncologie (kankerzorg) van Adrz houdt zich 
bezig met de diagnostiek en behandeling van kanker. Twintig 
medewerkers, waaronder artsen, verpleegkundig specialisten 
en oncologieverpleegkundigen beklimmen dit jaar de berg 
Alpe d’Huez. Zij zamelen geld in voor kankeronderzoek, want 
dat is hard nodig. Met deze sportieve actie benadrukken zij 
bovendien hoe belangrijk het is om te bewegen en te werken 
aan een gezond gewicht. Onderzoek toont aan dat fit zijn en fit 
blijven bij sommige tumoren de kans op terugkeer van de ziekte 
verkleint.

Objectieve informatie en aanbevelingen
In de stand van de afdeling Oncologie krijgt u verder 
informatie van KWF Kankerbestrijding en het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds. Daarin staan onder andere 
aanbevelingen zoals vezelrijke voeding, niet roken en geen 

alcohol drinken. Vanzelfsprekend kunt u hier ook informatie 
krijgen over de diverse behandelmethoden. Zo nemen de 
verpleegkundigen een ijskap mee. Deze ijskap kan toegepast 
worden tijdens sommige behandelingen met chemotherapie. 
Hoofdhuidkoeling of haarkoeling is een methode om haaruitval 
door chemotherapie (cytostatica) te voorkomen. Door de kap 
stroomt koude vloeistof. Hierdoor neemt de temperatuur van 
de hoofdhuid af tot ongeveer 15-25°C. Door hoofdhuidkoeling 
gaat minder bloed naar de haarwortels. Dat zorgt ervoor dat 
er minder cytostatica in de haarvormende cellen komt en 
zodoende de haarproductie minder wordt aangetast. Meer 
weten? Bezoek de stand van de Oncologie. 

Hoe fit bent u?

Foto: Klazien Dijkhuizen-Groot Nibbelink
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Overzicht programma
open dag 21 maart 2020, 10.00 tot 15.00 uur

Tijdens de Ontdekdezorg week openen wij de deuren van 
het ziekenhuis in Goes. Op zaterdag 21 maart kunt u van 
10.00 tot 15.00 uur een kijkje nemen achter de schermen bij 
verschillende afdelingen. Zij geven met een demonstratie, 
workshop of presentatie een goed beeld van hun werk.
Kijk op Adrz.nl/opendag2020 voor alle informatie.

Overzicht programma

Acute Opname 
Afdeling pagina 8

Wat gebeurt er eigenlijk 
allemaal op deze afdeling, waar 
we alle patiënten opvangen, die 
plotseling worden opgenomen? 

Centrale Sterilisatie 
Afdeling
Kom zelf een snoepje sealen, 
precies zoals deze afdeling dit 
doet met het steriel verpakken 
van medische instrumenten en 
gereedschappen.

Donatie-
coördinatoren
Durft u het spel ‘Dr. Donor’ 
aan? Een ervaringsdeskundige 
vertelt u alles over donatie.

Functieafdeling 
Cardiologie
Bekijk een hartkatheterisatiekamer, 
echokamer (hart) en een 
ergokamer. Natuurlijk zijn 
verschillende functielaboranten 
aanwezig om uitleg te geven 
en vragen te beantwoorden.

Hartbewaking
Kom een kijkje nemen op een 
kamer van de Hartbewaking.

Gipskamer pagina 15

Een zieke knuffel of pop? 
Kinderen kunnen met hun stoffen 
vriendjes naar het poppen- en 
knuffelspreekuur op de Gipskamer. 
Daar gipsen we armen, benen of 
pootjes met een lach. 

Beeldvormende 
Technieken pagina 13

Kom even in een CT-scan liggen of 
op de tafel bij de Röntgenafdeling, 
om te ervaren hoe dat voelt. 
Natuurlijk is de radioloog aanwezig 
om uitleg te geven.

Intensive Care
Bekijk de spannende demonstratie 
en oefen zelf de basistechnieken 
van het reanimeren.

Functieafdeling 
Klinische 
Neurofysiologie
Kom kijken naar de demonstratie 
en ervaar hoe het is op de afdeling.

Keel-, neus- en 
oorheelkunde
Welke apparaten gebruikt een 
KNO-arts eigenlijk?

Logopedie
Durft u onze tongbrekers aan? 
Ontdek hoe wij taal-, spraak-, 
stem- en slikstoornissen bij 
volwassenen onderzoeken en 
behandelen.

Laboratorium
Wilt u graag weten wat er 
tussen de bloedafname en de 
uitslag gedaan wordt op het 
Laboratorium? Kom dan langs. We 
vertellen u er graag alles over, óók 
over de andere onderzoeken die 
we hier verrichten. 

Heelkunde pagina 12

Hoor hier alles over de leerafdeling, 
algemene chirurgie, voeding en 
beweging.

Kwaliteit en 
Veiligheid pagina 17

‘Samen Beslissen’ is één van de 
manieren waarop we samen met 
de patiënt tot de best passende 
zorg komen. Dat kan onder andere 
met de drie goede vragen. Daarover 
vertellen we u graag alles. 

Ergotherapie
Kunt u doen wat u wil doen?

Diëtetiek
Kom meer te weten over 
voeding en het werk van een 
diëtist in het ziekenhuis.
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Kun jij de 
letters vinden? Het juiste woord is:
Tijdens de open dag zijn op het 
Moeder & Kind Centrum zes 
letters verstopt. Kun jij ze vinden 
en het goede woord raden?

Knip de bon hiernaast uit en neem 
deze mee naar de open dag. Heb jij 
het woord goed? Lever de bon in en 
ontvang een verrassing!

voor de kids

Personeel, 
Organisatie 
en Opleidingen 
pagina 18

Interesse in werken en leren 
bij Adrz? Ga naar de stand, we 
informeren u graag!

Moeder & Kind 
centrum pagina 14

Bezichtig een deel van de 
Kinderafdeling en stel bij de 
stand al uw vragen over het 
Moeder & Kind centrum.

Reumatologie pagina 12

Laat een gewrichtsecho maken van 
uw hand of pols of onderga een 
nagelriemonderzoek. 

Spoedeisende Hulp 
pagina 8

Beleef de hectiek op deze afdeling en 
ontdek hoe veelzijdig het werk hier is!

Logopedie

Personeelsrestaurant
Hoe smaakt eigenlijk een 
ziekenhuismaaltijd? Ontdek het 
nieuwe voedingsconcept. Dit is 
volledig afgestemd op de wensen 
en behoeften van patiënten en 
bezoekers.

Toestemmingen
Is het voor u onduidelijk waarvoor 
u toestemming geeft? We willen 
onduidelijkheden en misverstanden 
voorkomen. Kom naar de open dag, 
dan lichten we het graag aan u toe.

Laboratorium

Operatiekamer
Een afdeling achter gesloten 
deuren, waar verschillende 
disciplines samenwerken. Bent 
u benieuwd hoe het eraan 
toe gaat bij de afdelingen 
Anesthesie, Chirurgie en 
Recovery? Kom dan zéker 
even kijken. 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Stichting Vrienden Adrz doet er alles aan om een 
verblijf in het ziekenhuis voor patiënten en familie zo 
prettig mogelijk te maken. De stichting zorgt voor extra 
voorzieningen, die niet uit het gewone ziekenhuisbudget 
betaald kunnen worden. U kunt hierbij denken aan 
knuffels voor kinderen of een opknapbeurt van de 
wachtkamers.

Voorbeelden van actuele projecten zijn het verbeteren en 
kindvriendelijk maken van de prikpoli Goes en het opfrissen 

van de wachtkamer van de Spoedeisende Hulp. Verder zet 
de Stichting Vrienden Adrz zich in om een buddyproject te 
realiseren. De buddy kan de patiënt en de familie helpen 
bij allerlei zaken, zoals hulp bij aankomst en vertrek in het 
ziekenhuis, gebruik van een rolstoel en begeleiding bij 
afwezigheid van de mantelzorger. 

Meer weten over Stichting Vrienden Adrz? Neem een kijkje 
op de website van Adrz of stuur een e-mail aan 
info@stichtingvriendenadrz.nl.

Steun Stichting Vrienden Adrz
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De afdeling Heelkunde is misschien wel de meest dynamische 
afdeling van Adrz. Hier worden patiënten verpleegd van maar 
liefst zeven verschillende specialismen: Orthopedie, Chirurgie, 
Urologie, Plastische Chirurgie, Gynaecologie, Kaakchirurgie 
en Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Heelkunde is één van de 
afdelingen van Adrz met een leerafdeling. Op deze afdeling is 
plaats voor ruim twintig stagiaires. 

Voor de open dag stelden de verpleegkundigen Jacoline van 
Gilst en Jolanda den Hollander, samen met een team bevlogen 
collega’s, een aantrekkelijk programma samen. Natuurlijk 
gaat veel aandacht uit naar de afdeling zelf. Deze is compleet 
vernieuwd. “Het kleurgebruik, de slimme ergonomie en de 
ruimte maken er een prettige afdeling van”, aldus Jacoline en 
Jolanda. “We horen dat ook van patiënten. De onderlinge sfeer is 
goed, dat merk je in de zorg aan patiënten.”

Ontmoet stagiaires
De leerafdeling van de afdeling Heelkunde is interessant voor 
iedereen die als verpleegkundige aan de slag wil. Veel derde- en 
vierdejaars studenten van Zeeuwse mbo- en hbo-opleidingen 
lopen hier stage. “Onder supervisie van een verpleegkundige 
leren zij het vak in de praktijk. Enkele stagiaires zijn aanwezig 
om over hun ervaringen te vertellen”, leggen Jacoline en Jolanda 
enthousiast uit.

Zoveel te doen
De stand van de afdeling Heelkunde is een mooie afspiegeling 
van de diversiteit. Zo kunt u kennismaken met de manier waarop 
patiënten gemotiveerd worden om gezond te eten en voldoende 
te bewegen. Ook zijn er plastic torso’s met uitneembare organen. 
Wie gaat de uitdaging aan om deze organen op de juiste plaats 
terug te plaatsen?

Reuma is niet één ziekte, het is een verzamelnaam voor een 
groot aantal aandoeningen van het bewegingsapparaat. De 
reumatoloog is gespecialiseerd in het behandelen van deze 
aandoeningen. Op de open dag kunt u kennismaken met de 
reumaverpleegkundigen Simone Joziasse en Joke Jobse, de 
reumatologen dr. Van der Kaap en dr. Sadrediny en andere 
polimedewerkers. Zij vertellen u graag alles over hun werk en u 
kunt zelfs kennismaken met twee verschillende onderzoeken. 
“Wij informeren u graag.”

De polikliniek Reumatologie van Adrz is een onderdeel van 
de reumatologie van het Erasmus MC in Rotterdam. Het 
voordeel van deze samenwerking is dat kennis eenvoudig 
tussen beide ziekenhuizen kan worden uitgewisseld, er zijn 
eenduidige richtlijnen en korte lijnen bij (terug)verwijzing.  De 
reumaverpleegkundigen werken net als in het Erasmus MC met 

het digitale systeem Voorlichting op Maat (VOM). Anders dan met 
algemene folders, kan met VOM informatie worden verstrekt die 
volledig is toegespitst op de patiënt. 

Laat u onderzoeken
Op de open dag laat de polikliniek Reumatologie u kennismaken 
met echoapparatuur. Zo is het mogelijk om een echo te laten 
maken van een hand- of polsgewricht. “Bij de onderzoeken die 
we bij patiënten doen, hoort vaak ook een echo. Op de open dag 
kunnen mensen op een laagdrempelige manier zien hoe zoiets 
werkt”, legt Joke uit. Zij en reumaverpleegkundige Simone bieden 
daarnaast de mogelijkheid van een nagelcapillairmicroscopie 
(nagelriemonderzoek). “Met een microscoop kunnen we de 
kleine bloedvaatjes (capillairen) in de nagelriemen sterk vergroten 
en eventuele bijzonderheden zien. Samen met ander onderzoek 
kan dit wijzen op bepaalde reumatologische diagnoses.”

Ontdek de 
dynamiek van 
de afdeling 
Heelkunde

Reuma? We 
informeren u 
graag!

Heelkunde

Reumatologie

Jolanda, Jacolien, Angela, Kimberly, Madelon, Mellani



Radiologie en Nucleaire Geneeskunde vormen samen de afdeling 
Beeldvormende Technieken (BVT) van Adrz. Hierbij gaat het 
vooral om het maken van röntgenafbeeldingen, echo’s en 
computerbeelden van de bouw en werking van het menselijk 
lichaam. Wilt u weten hoe een röntgenfoto eruitziet, ervaren hoe 
een CT-scan gemaakt wordt of begrijpen waarom stilliggen zo 
belangrijk is? Kom dan naar de open dag!

Emiel Beijer is teamleider BVT. Hij vertelt over de veelzijdigheid 
van het werk op ‘zijn’ afdeling. “Wij combineren onze medische 
achtergrond met kennis van hoogwaardige technische apparatuur. 
Dit zetten wij dagelijks in voor een zo goed mogelijke zorg aan 
de patiënten. Zij kunnen hier voor een groot aantal onderzoeken 
terecht. Röntgenfoto’s vormen de basis van ons beroep, maar in 
de loop der jaren zijn er tal van technieken bijgekomen. We maken 
bijvoorbeeld MRI’s, CT-scans, Dexa- en PET/CT-scans. Ook Nucleaire 
Geneeskunde hoort bij ons werk. Daarbij doen we onderzoek en 

behandeling met behulp van licht radioactieve stoffen.” 

Veel te zien en beleven
De open dag biedt u gelegenheid om alle apparatuur op uw gemak te 
bekijken, zoals het mobiele röntgenapparaat en de nieuwe CT-scan. 
Natuurlijk krijgt u deskundige uitleg. “De radioloog is aanwezig om uit 
te leggen hoe hij de verschillende beelden kan beoordelen. Wie wil, 
mag even in een CT-scan liggen of op de tafel bij de röntgenafdeling, 
om te ervaren hoe dat voelt. Wij proberen zo goed mogelijk uit 
te leggen wat we doen en wat de onderzoeken betekenen voor 
de patiënten.” Meer weten? Kom dan kijken! Emiel vertelt dat de 
medewerkers van de BVT het ontzettend leuk vinden om over hun 
vak te vertellen tijdens de open dag. Bovendien hopen zij mensen 
te enthousiasmeren voor hun beroep, want nieuwe collega’s zijn 
altijd welkom. “We bieden belangstellenden de mogelijkheid van 
duaal leren. Dit betekent werken en leren op hbo-niveau. Onze 
praktijkopleider is aanwezig om daarover alles te vertellen.” 

Een inkijkje in 
het menselijk 
lichaam

Beeldvormende Technieken

Bij het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut bieden we mensen met kanker hoogwaardige 
radiotherapie (bestraling) en persoonlijke aandacht in een aangename omgeving. 

Meer weten of bij ons werken?  
Wij vertellen graag wat het ZRTI kan betekenen voor mensen die te maken krijgen met kanker.  
Bezoek onze stand op 21 maart tijdens de open dag van het ADRZ in Goes of op  
27 en 28 maart tijdens de Zeeuwse Carrière Beurs in de Zeelandhallen in Goes.

www.zrti.nl

Kennis maken 
met het ZRTI?

Omringd
door 
aandacht.

Bij het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut bieden we mensen met kanker hoogwaardige 
radiotherapie (bestraling) en persoonlijke aandacht in een aangename omgeving. 

Meer weten of bij ons werken?  
Wij vertellen graag wat het ZRTI kan betekenen voor mensen die te maken krijgen met kanker.  
Bezoek onze stand op 21 maart tijdens de open dag van het ADRZ in Goes of op  
27 en 28 maart tijdens de Zeeuwse Carrière Beurs in de Zeelandhallen in Goes.

www.zrti.nl

Kennis maken 
met het ZRTI?

Omringd
door 
aandacht.

Hans van den Berg, Antoine Sinke, Emiel Beijer

drz

Bij het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut bieden we mensen met kanker hoogwaardige 
radiotherapie (bestraling) en persoonlijke aandacht in een aangename omgeving. 

Meer weten of bij ons werken?  
Wij vertellen graag wat het ZRTI kan betekenen voor mensen die te maken krijgen met kanker.  
Bezoek onze stand op 21 maart tijdens de open dag van het ADRZ in Goes of op  
27 en 28 maart tijdens de Zeeuwse Carrière Beurs in de Zeelandhallen in Goes.

www.zrti.nl

Kennis maken 
met het ZRTI?

Omringd
door 
aandacht.
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Meedoen aan een quiz in de speelkamer van de Kinderafdeling 
van het Moeder & Kind centrum van Adrz? Nieuwgierig naar 
hoe warm een couveuse is of zullen we u laten zien hoeveel 
verschillende soorten bedden er zijn? Op het Moeder & Kind 
centrum is tijdens de open dag voor jong en oud van alles te 
zien, beleven en doen!

In het Moeder & Kind centrum van Adrz komt alle zorg samen 
voor zwangere vrouwen, kraamvrouwen, pasgeborenen en 
kinderen tot 18 jaar. In dit centrum vindt u de Kinderafdeling, 
Kraamafdeling en Verlosafdeling. Het Moeder & Kind centrum 
is op de tweede verdieping. Tijdens de open dag stellen we een 
klein deel voor u open. Natuurlijk staat voorop dat we ook tijdens 
de open dag de privacy en rust voor de patiënten garanderen. 

Huiselijk en gezellig
Rebecca van Galen, teamleider van de Kraamafdeling, en 
Samantha Denaijere, teamleider van de Kinderafdeling, werken 
nauw samen, óók voor de organisatie van de open dag. “De 
open dag is een mooie gelegenheid om drempels te verlagen 
en te laten zien wat we kunnen bieden. Dat is interessant 
voor iedereen die belangstelling heeft in ziekenhuiszorg, maar 
zeker ook voor jongeren die in deze richting aan de slag willen 
of zwangere vrouwen die graag een indruk krijgen van ons 
centrum”, vertellen ze enthousiast. “Het centrum is zo ontworpen 
dat moeder, partner en kind tijdens hun verblijf zo veel mogelijk 
bij elkaar kunnen blijven. De ruimtes zijn huiselijk en gezellig 
ingericht. We hebben zelfs een ‘gouden smiley’ van de stichting 
Kind & Ziekenhuis. Dit is het kwaliteitsinstrument voor kind- & 
gezinsgerichte zorg. 

Kom naar de open dag. We vertellen u graag alles over ons werk 
en de zorg die we hier kunnen bieden.”

“Al 30 jaar lang is iedere dag anders”

Liesbeth Nuyens is kraamverzorgster en 
borstvoedingscoach. Ze doet dit werk al dertig jaar en 
tot op de dag van vandaag altijd met veel plezier. Ze 
vertelt graag over haar werk. Daarom is zij op de open 
dag aanwezig. “De open dag is een mooie gelegenheid 
om te vertellen wat we op onze afdeling doen. Ik 
hoop daarnaast  jonge mensen of herintreders te 
enthousiasmeren voor een baan in de (kraam)zorg.”

Voorlichting geven
Liesbeth geniet volop van haar werk als zij jonge ouders 
kan begeleiden naar hun nieuwe rol. “Ik ondersteun 
hen vanaf de geboorte van hun kind om ze zo samen 
een goede start te geven. Dat doe ik door voorlichting 
te geven, bijvoorbeeld over de zorg voor hun kindje 
of over borstvoeding. In dat laatst heb ik me, samen 
met een andere collega, gespecialiseerd. Bij Adrz 
werken bovendien twee lactatiedeskundigen. Zeker bij 
vroeggeboren kinderen is wat extra begeleiding nodig om 
de borstvoeding op gang te brengen. Ik vertel bijvoorbeeld 
over het belang van kolven en huid-op-huidcontact.”

Alles over (borst)voeding
Tijdens de open dag kunt u Liesbeth en haar collega’s 
alles vragen over de kraamafdeling, de maandelijkse 
borstvoedingsdag, de borstvoedingsavonden en 
rondleidingen. Verder heeft zij tal van folders beschikbaar 
over borst- en flesvoeding en natuurlijk een schat 
aan ervaring om over te vertellen. Bezoek de stand en 
ontdek hoe zij en haar collega’s u en uw partner kunnen 
begeleiden in deze bijzondere fase in uw leven. 

Kom en beleef 
het Moeder & 
Kind centrum 

Moeder & Kind centrum

Team Kinderafdeling
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Neem een kijkje in een ambulance. Oren dicht, want 
misschien gaat de sirene wel af! Of kom met je knuffel naar de 
gipskamer. Dan laten we je zien hoe we een arm of been van 
jouw knuffel in het gips zetten. En vergeet de ballonnenclown 
niet! Hij maakt in een handomdraai de leukste figuren.

De open dag van Adrz is een feestelijke dag. Er is van alles 
te doen en te beleven. Natuurlijk kom je niet graag in het 
ziekenhuis, maar op zaterdag 21 maart maken we er een klein 
feestje van. Kom je ook?

Ballonenclown en schmink
Tijdens de open dag verrast de ballonenclown je met de 
mooiste en gekste vormen. Wat neem je mee naar huis? Een 
hart, bloem of een dier? Misschien vind je het leuk om jezelf 
te laten schminken? Laat je je vader of moeder schrikken als 
tijger of word je liever een prinses, een clown of een kleurrijke 
vlinder? Wij zijn benieuwd!

1,2,3 smile!
Wil je een leuke herinnering mee naar huis nemen? 
Kom naar de fotobooth! Met wie ga jij op de foto?

De ambulance in
Normaal gezien is het geen pretje als je de ambulance in 
moet, maar tijdens de open dag van Adrz gelukkig wel! Je 
kijkt je ogen uit: zoveel apparatuur is nodig om mensenlevens 
te redden! We laten je zien hoe we een patiënt op de 
brancard naar de Spoedeisende Hulp brengen. En we doen 
voor hoe we iemand die ziek en gewond is, behandelen. 

Spannend en heel belangrijk werk. Misschien wel iets voor 
jou als je groot bent! Kom je kijken?

Bekijk het ziekenhuis
Stel je voor dat jij moet worden opgenomen in het ziekenhuis. 
Natuurlijk denk je daar liever niet aan. Toch laten we je graag 
zien wat we allemaal voor je doen. Het Moeder & Kind centrum 
op de tweede verdieping is open. Neem maar eens een kijkje 
in de speelkamer. Daar is van alles te beleven! Even de sfeer 
proeven en dan natuurlijk weer gezond naar huis!

Kijk voor meer activiteiten op Adrz.nl/opendag2020

kinderactiviteiten

Kom beleven, doen en zien!

Kun jij de letters vinden? 
Knip de bon op pagina 11 uit, neem deze mee naar de 

open dag, vind de letters en raad het woord!



Buurtzorgpension Zierikzee 
06 2366 9598     
zierikzee@buurtzorgpension.nl 

Buurtzorgpension Vlissingen 
06 2218 9784    
vlissingen@buurtzorgpension.nl 

www.buurtzorgpension.nl 

voor tijdelijke 
e 

opvang in 
een gastvrij omgeving 

Wielingenlaan 2, Terneuzen
Telefoon: 0115-677088

www.ccterneuzen.nl

Professionele aanpassing in ziekenhuis
Breed aanbod aan contactlenzen

Hoog slagingspercentage
Second opinion

Therapie bij bijziendheid
Samenwerking met oogartsen

Afspraak zonder verwijzing
Overeenkomst met alle zorgverzekeringen

Maak jij je weleens zorgen over het gedrag of de gezondheid  
van jezelf, je kind of iemand in je omgeving? Emergis helpt je  
graag verder. Want een goede geestelijke gezondheid is niet  
altijd vanzelfsprekend. 

Wij behandelen of begeleiden mensen met psychiatrische 
stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen  
en werken, veilgheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren,  
volwassenen en ouderen.  Dat doen we met ongeveer 1.400 
medewerkers op verschillende locaties door heel Zeeland.      

www.emergis.nl

Emergis: jij komt boven!

• Oncologie fysiotherapie
• OrthoXpert revalidatieprogramma 
   na nieuwe knie en heup
• COPD

Onderstaande specialisaties 
en programma’s voeren wij uit 
in nauwe samenwerking met de 
specialisten van het ADRZ

Wij bieden een Haal & Breng Service voor patiënten na een nieuwe 
knie en heupoperatie. Naast algemene fysiotherapie met alle 
specialisaties kan men ook terecht voor OCA Revalidatie-
geneeskunde, Ergotherapie, Huidtherapie en Oefentherapie Cesar

Ambachtsveld 35  |  4388 AV Oost-Souburg 
T  0118-461897  |  M 06-30047456  |  www.pmcinbalans.nl
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Een knieoperatie of nooit meer skiën? Doorbehandelen 
of stoppen? Kwaliteit van leven of een langer leven? 
Afwachten wat uw arts voor u beslist, is niet meer van 
deze tijd. Bij Adrz beslist u samen met uw arts over de 
behandeling, die het beste bij u past. Tijdens de open dag 
is Janna Mol aanwezig om u hierover meer te vertellen. Als 
adviseur Kwaliteit & Veiligheid bij Adrz is zij nauw betrokken 
bij ‘Samen Beslissen’. “Wij introduceren tijdens de open 
dag de drie goede vragen. Aan de hand van deze vragen 
stimuleren we patiënten om zelf vragen te stellen over hun 
behandelopties.” 

‘Samen Beslissen’ betekent dat u samen met uw arts beslist 
over welke zorg het beste bij u past. Janna legt uit: “Uw 
arts geeft u informatie over de medische mogelijkheden 
en de voor- en nadelen daarvan. Dat is slechts één kant 
van het verhaal. U kent uzelf immers het beste en dat is 
net zo relevant. Zo bespreekt u samen met uw arts wat 
een en ander betekent voor uw eigen situatie en wat uw 
persoonlijke voorkeur is. Uiteindelijk beslist u samen welke 
behandeling het best bij u past. Uw wensen en situatie zijn 
dus bepalend voor de uiteindelijke beslissing over de aard van 
de behandeling of het al dan niet inzetten daarvan.”

Waarom ‘Samen Beslissen’?
Janna vertelt dat de belangrijkste reden voor ‘Samen Beslissen’ 
is dat patiënten tegenwoordig graag samen met hun arts 
keuzes willen maken. “Logisch, patiënten weten zelf het 
beste welke zorg aansluit op hun wensen en situatie. Wat de 
beste beslissing is, kan per patiënt verschillen. Juist vanwege 
die verschillen is het belangrijk dat arts en patiënt met elkaar 
in gesprek gaan.” Uit onderzoek blijkt verder dat patiënten 
tevredener zijn en dat zij trouwer zijn aan hun behandeling 
als zij betrokken zijn bij de beslissing en het doel van de 
behandeling begrijpen. 

Vragen stellen is belangrijk
Om tot een goede afweging te kunnen komen, is het belangrijk 
dat u altijd vragen stelt, ook als u ergens twijfels over heeft. 
Zo kunt u samen met uw arts alle zaken op een rijtje zetten. 
Dit kunt u doen door drie goede vragen te stellen. “Om de 
patiënten van Adrz en hun naasten hierbij te ondersteunen, 
ontwikkelden wij formulieren waarop deze vragen staan. 
Wij adviseren deze vragen thuis voor te bereiden en mee 
te nemen naar uw afspraak met de medisch specialist of 
verpleegkundige. U kunt vervolgens samen beslissen welk 
onderzoek of behandeling het beste bij u past.”

Samen Beslissen

Wat zijn de voordelen
en nadelen van die 

mogelijkheden?
Wat zijn mijn

mogelijkheden?

Wat betekent
dat in mijn
situatie?

Stel drie 
goede vragen
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Kom jij 
ons team 
versterken?

Bij Adrz doen gepassioneerde medewerkers, medisch specialisten en stagiairs elke dag 
hun uiterste best om de zorg voor de patiënten continu te verbeteren. De open dag 
van Adrz is een prima gelegenheid om met ons kennis te maken. Je werkt bij ons in een 
werkomgeving met de nieuwste technologieën en behandelmethoden. We werken 
continu aan vernieuwing. Ben je enthousiast over werken bij Adrz? Bekijk dan de 
volgende vacatures of neem een kijkje op Adrz.nl/vacatures.

Kenmerkend voor de Spoedeisende Hulp (SEH) 
is de mentaliteit van aanpakken, handelen 
en doen. Op de SEH zien we patiënten met 
acuut medische problemen, die de huisarts 
niet kan behandelen. Hier maak je kennis met 
spoedeisende geneeskunde in de volle breedte 
en diepte. Als SEH-arts maak je deel uit van het 
behandelteam. Dit wordt gevormd door onder 
andere SEH-artsen KNMG, verpleegkundigen, 
doktersassistenten en coassistenten. 

Als anesthesiemedewerker op onze 
operatieafdeling bied je op professionele 
wijze anesthesiologische zorg bij onderzoek 
en behandeling aan klinische en poliklinische 
patiënten. Centraal in je werk staat het 
ondersteunen van de anesthesioloog door het 
bewaken, analyseren en sturen van de vitale 
lichaamsfuncties van patiënten. 

Wil je actie op de werkvloer? Op de afdeling 
Spoedeisende Hulp (SEH) is het 24 uur per dag een 
komen en gaan van mensen die directe medische 
hulp nodig hebben. Je weet van tevoren nooit wat 
er gaat gebeuren. Als SEH-verpleegkundige verzorg 
je de eerste opvang van deze patiënten. Je treedt 
direct handelend op bij levensbedreigende situaties 
en assisteert bij de behandeling en het onderzoek 
van patiënten.

Als recoveryverpleegkundige ondersteun en assisteer 
je de anesthesioloog bij pre- en postoperatieve 
patiënten die intensieve zorg nodig hebben. Je 
begeleidt en informeert de patiënt, familie en/of 
begeleiders tijdens het verblijf op de Recovery. Je 
zorgt ervoor dat alle vitale functies na de operatie 
goed bewaakt worden en dat de patiënt stabiel blijft. 

Als vrijwilliger kun je op verschillende plekken bij 
Adrz aan de slag, zoals in de centrale hal in Goes, 
Vlissingen of Zierikzee, maar bijvoorbeeld ook bij 
de Spoedeisende Hulp, op de verpleegafdelingen 
of in de huiskamers in Goes. Met jouw hulp maken 
we het verblijf van de patiënten aangenamer, 
onder andere door hen de weg te wijzen, op hun 
gemak te stellen of het bieden van ontspanning en 
structuur. 

Meer informatie? 
Heb je een interessante vacature op het oog  

en wil je meer informatie? Bezoek dan 

de stand van Personeel, Organisatie en 

Opleidingen tijdens de open dag van Adrz. 

Of neem contact op via PO&O@adrz.nl.

SEH-arts KNMG

Anesthesiemedewerker

SEH-verpleegkundige

Recoveryverpleegkundige

Vrijwilliger

Als operatieassistent werk je bij Adrz op een 
unieke plek. Waarom? Je werkt met alle patiënten, 
van jong tot oud en met alle specialisaties van 
laag- tot hoogcomplexe zorg. Je instrumenteert, 
assisteert en loopt om tijdens operaties op de 
Adrz-locaties in Goes en Vlissingen.

Operatieassistent

openstaande vacatures
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interview

Marianne van der Plas 
Vrijwilligster Adrz

Die ervaring met vrijwilligers deed Marianne op in het Ronald 
McDonald Huis, toen haar kleindochter werd opgenomen in het 
Erasmus MC-Sophia in Rotterdam. Dit is een huis waar ouders 
en familieleden van zieke kinderen kunnen verblijven. Het wordt 
gerund door vrijwilligers. “Daar zag ik hoe mooi en waardevol het 
werk van een vrijwilliger kan zijn. Dat wil ik ook, was mijn eerste 
gedachte. Die wens bleef kriebelen, tot ik de advertentie van Adrz 
las.”

Vertrouwd gevoel
De functie van gastvrouw was destijds nieuw. Het was 
aanvankelijk dus best even zoeken. Inmiddels is het team 
vrijwilligers een vaste waarde in Adrz. “Ik doe mijn werk vooral 
op gevoel. Ik dring me niet op, maar kijk rond en reageer op 
mensen waarvan ik denk dat zij vragen hebben. Ik wijs de 
weg, vertel over de gang van zaken in het ziekenhuis of breng 
ze naar de juiste polikliniek. Zit iemand te wachten, dan bied 
ik een kopje koffie aan of ik bel een taxi. Onze aanwezigheid is 

voor veel mensen prettig. Het voelt vertrouwd, je kunt op ons 
terugvallen.”

Voldoening en meer
Het vrijwilligerswerk biedt Marianne voldoening, maar nog 
zoveel meer. “Mijn man en ik werken allebei niet meer. Daardoor 
ontstaat ruimte voor de kleinkinderen en hobby’s. De wekelijkse 
woensdag is een mooie aanvulling hierop. Ik vind het fijn om iets 
voor een ander te kunnen betekenen. Ik geloof ook dat het de 
bedoeling is, dat je de gaven, die je hebt en waarin je (on)bewust 
goed bent, niet voor jezelf houdt, maar inzet voor de mensen om 
je heen. Ik krijg er ook veel voor terug; vriendschap bijvoorbeeld. 
Ik werk wekelijks samen met Gerda. Ik kende haar niet, maar ze 
is inmiddels een dierbare vriendin. Het is daarnaast fijn dat Adrz 
onze inzet waardeert en dat op tal van manieren laat blijken. 
Door deze ervaringen zou mijn advies aan anderen zijn: neem 
contact op en loop een ochtend of middag mee. Alleen zo kom je 
erachter of vrijwilligerswerk iets voor je is.” 

Als u Adrz bezoekt, heeft u ze misschien weleens gezien, de dames en heren in de 
entreehal. Zij adviseren, begeleiden en beantwoorden vragen van patiënten en 
bezoekers. Zij doen dit vrijwillig, net zoals Marianne van der Plas. Marianne is al 
bijna vier jaar iedere woensdagochtend als vrijwilliger actief. “Toen ik destijds de 
oproep zag van Adrz heb ik direct gereageerd. Ik heb zelf ervaren hoe fijn het is om 
goed en persoonlijk opgevangen te worden. Dat wil ik nu voor anderen doen.”

Adrz is op zoek naar 

enthousiaste vrijwilligers!

Voor meer informatie tijdens 

de open dag: bezoek de 
PO&O stand.

“Mijn taak als gastvrouw brengt voldoening”



Sta-opstoel huren
Wilt u eerst een sta-opstoel uitproberen? U huurt er al een 
voor € 32,50 per week. Kijk voor meer informatie en de 
voorwaarden op: www.medipoint.nl/stoelhuren

Servicecontract
Wilt u er zorgeloos op uit, kies dan voor een 
servicecontract. Hierin zijn onder andere reparaties en 
preventief onderhoud inbegrepen. Informeer bij aankoop 
of op onze website naar de de mogelijkheden.

Genoemde acties zijn ledenaanbiedingen. Geldig t/m 15-5-2020. Niet i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. 
Vraag overige voorwaarden in de winkel.

Lenen, huren en kopen  088 - 10 20 100  www.medipoint.nl/lente

Winkellocaties
Medipoint, Klein Frankrijk 31, Goes 
Medipoint | Thuiszorgcentrum Zeeland, Badhuisstraat 104, Vlissingen

Meld u gratis aan voor een adviesdag via:  
088 - 10 20 100 (optie 3), www.medipoint.nl/adviesdagen of vraag het in de winkel

Nu op alle 
sta-opstoelen 

tot wel 25% 
korting

Nu op alle 
scoot mobielen 

tot wel 20% 
korting

Comfortabel zitten  
in mijn sta-opstoel Ik ben weer mobiel

Kom naar de Zitadviesdag
De perfecte stoel is voor iedereen anders. Tijdens de 
Adviesdagen is er een groot assortiment en voorziet een 
productexpert u van persoonlijk advies. Ook profiteert u van 
extra’s, alleen bij aankoop op deze dag. Kies uit:

 Een gratis luxe hoofdkussen
 Gratis stoelverwarming t.w.v. € 249,-
 Draaiplateau voor de helft van de prijs

Zitadviesdag:
Vlissingen, Badhuisstraat 104, woensdag 15 april
Goes, Klein Frankrijk 31, donderdag 16 april

Kom naar de Scootmobiel- en Fietsadviesdag
Wilt u proefrijden op onze scootmobielen en aangepaste 
fietsen? Profiteer van een ruime keuze en persoonlijk advies 
tijdens de Adviesdagen. Ook krijgt u alleen bij aankoop op 
deze dag een waardebon van € 100,-!

Scootmobiel- en Fietsadviesdag
Vlissingen, Badhuisstraat 104, donderdag 23 april

Scootmobiel Adviesdag
Goes, Klein Frankrijk 31, donderdag 7 mei 


