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Projecten 2019 Vrienden van het Vlietland Ziekenhuis

Inrichting familiekamer, ontspanningsruimtes 

Er is een speciale familiekamer voor de opvang en begeleiding van naasten van

palliatieve patiënten. Ook zijn er enkele ruimtes gerealiseerd voor patiënten en

bezoekers om even tot rust te kunnen komen. 

 

Huiselijke wachtkamer

Op de verpleegafdeling Oncologie is een wachtkamer gerealiseerd met pantry.

Hier zijn enkele sfeervolle zithoeken ingericht, waardoor er een huiselijke sfeer

is ontstaan. 

 

Franciscus Borstkliniek

De Franciscus Borstkliniek is onderdeel van het Franciscus Oncologiecentrum.

De wachtruimte van de Franciscus Borstkliniek is huiselijk en warm ingericht.

Ook hier is veel aandacht voor sfeer. Door middel van kleur, licht, fotografie en

speciale belettering is het een prettige omgeving om in te verblijven.

 

Dankzij de steun van onze 

donateurs hebben wij in 2019 weer

prachtige projecten gerealiseerd. Wij

zijn heel trots op alle projecten en 

een aantal daarvan hebben wij

uitgelicht.

Luisterhulpen

Franciscus Oncologiecentrum
In het nieuwe Franciscus Oncologiecentrum staat de totale ervaring van de patiënt centraal.

Patiënten kunnen bij het Oncologiecentrum terecht voor poliklinische zorg, dagbehandelingen

met onder andere chemotherapie, opname op de verpleegafdeling, persoonlijke begeleiding en

nazorg. Hier behandeld worden, betekent meer dan goede medische zorg krijgen. Wij hebben een

aantal mooie projecten kunnen realiseren. 

Contact

 

www.franciscus.nl/vrienden

fondsenwerving@franciscus.nl

010 - 893 4115

ANBI 

Wij zijn door de Belastingdienst

aangewezen als een Algemeen Nut Beogende

Instelling

Middels luisterhulpen kunnen slechthorende patiënten hun

arts of hulpverlener beter verstaan. De luisterhulp is een

geluidsversterkend apparaat met hoofdtelefoon. De

microfoon van de luisterhulp wordt op de behandelaar

gericht. Om het gesprek zo goed mogelijk te verstaan kan de

patiënt het volume zelf regelen.


