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Jaarverslag 2018 Vrienden van het Vlietland Ziekenhuis
Dankzij de steun van onze
vrienden hebben wij in
2018 weer mooie projecten
gerealiseerd. Wij zijn heel
trots op alle projecten, een
aantal geven wij graag
speciale aandacht.

Pendelbus tussen beide locaties
Bezoekers en/of patiënten die een bezoek aan de andere ziekenhuislocatie moeten brengen
kunnen gebruik maken van de pendelbus. Om het bezoek van de patiënten te
veraangenamen en de gastvrijheid te vergroten bieden we een pendelbus aan. Een
gekwalificeerde vrijwillige chauffeur bestuurt de pendelbus en rijdt volgens vaste
dienstregeling tussen beide hoofdingangen.

Fietslabyrint
Met de fietslabyrint kunnen de oudere patiënten op de
afdeling Geriatrie vanuit hun (rol)stoel in beweging blijven
door virtueel fietstochten te maken door een stad of
natuurgebied. Mede mogelijk door serviceclubs Tafelronde
46 Schiedam en Ladies’ Circle 04 Schiedam.

Stressvrije behandelkamer voor kinderen
Franciscus Vlietland is het eerste ziekenhuis
in Nederland dat een kindvriendelijke acute
behandelkamer heeft ingericht met Ambient
Experience Systeem van Philips. Hier wordt spoedzorg
verleend aan kinderen tot 18 jaar. Met behulp van dynamisch
licht, geluid, kleur en beeldprojectie worden zij afgeleid
tijdens een behandeling, waarbij pijn en stress zoveel
mogelijk wordt gereduceerd. De projectiebeelden kunnen
worden afgestemd op de belevingswereld van het kind; van
Dora en Diego tot regenwoud-projecties, waarbij het
plafond en de vloer in bijpassend ambilight kleurt.

Opnamelounge
De opnamelounge is een mooie, rustige opnamekamer waar
patiënten worden opgenomen voorafgaand aan de operatie.
De verpleegkundige voert een opnamegesprek en bereidt de
patiënt op de operatie voor. Daarna kan de patiënt (samen
met familie of begeleiding) wachten in deze lounge totdat
hij wordt opgeroepen voor de operatie.

ANBI

Contact

Wij zijn door de Belastingdienst
aangewezen als een Algemeen Nut Beogende
Instelling
www.franciscus.nl/vrienden
fondsenwerving@franciscus.nl
010 - 893 4115

