Nieuwsbrief 2014-2015
Op naar de nieuwbouw!
Op 28 en 29 april vinden er grootscheepse verhuizingen plaats van de Sportlaan naar de
nieuwbouw op locatie Leyweg. Een enorme operatie, waaraan maandenlange voorbereidingen
vooraf zijn gegaan.
Het hoogtepunt is de verhuizing van bijna honderd patiënten op woensdagochtend 29 april. De
opgenomen patiënten worden na het ontbijt naar de Leyweg vervoerd in ambulances en speciaal
omgebouwde vrachtwagens. De kinderen worden begeleid door verpleegkundigen en hun
ouders/begeleiders. Het vervoer gebeurt onder escorte van motoragenten. Naar verwachting zijn
de verhuizingen om 12.00 uur afgerond.
Op de oude én de nieuwe locatie staan deze dagen teams klaar die op alle mogelijke situaties zijn
voorbereid. De Kinder SEH en het HJGC zijn op twee locaties op volle sterkte aanwezig, inclusief
twee reanimatieteams. Ook de ondersteunende diensten, zoals radiologie en lab, werken op beide
locaties.
Wij kijken terug op een geslaagde eerste editie
van Spinning op het Plein in Den Haag. Op
een zonovergoten zondag in september
spinden 300 mensen voor het nieuwe JKZ. De
sfeer was bijzonder en dit evenement
organiseren we op 27 september 2015
wederom op het Plein. Noteer deze datum en
spin mee voor de kinderen van het JKZ!
Daarnaast had er in december nóg een uniek
spinning evenement plaats op het ijsbaantje
voor het Kurhaus Hotel in Scheveningen. In de
bittere kou was een een grote groep
deelnemers 2 uur lang aan het spinnen op de
discobeat van de DJ. Onze dank gaat uit naar
Max Health Club, die de organisatie van dit
evenement op zich had genomen. Dit jaar zal
Spinning on Ice op 28 november 2015
zijn!
De Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal
Vereeniging houdt op 25-26 april 2015 een
tweedehands boekenbeurs waarvan de opbrengst
volledig naar het nieuwe Juliana Kinderziekenhuis
gaat. Tijdens de tweedaagse beurs worden de
boeken voor € 5 per kilo te koop aangeboden.
Iedereen is van harte welkom! De boekenbeurs
wordt opgeluisterd met een aantal activiteiten die
alle in het teken staan van zoveel mogelijk geld
ophalen voor het goede doel, zoals een veiling
onder leiding van veilingmeester Eppo van Nispen
tot Sevenaer (directeur Propaganda Nederlandse
Boek) en een signeersessie door Bart Chabot. De
beurs wordt feestelijk afgesloten met een
Boekenbal / Thé Dansant. Alle activiteiten worden
gehouden op het terrein van HVV en HCC aan de
van Hogenhoucklaan 37 te Den Haag.

Er is nog steeds geld nodig om van het nieuwe ziekenhuis
een écht Kinderziekenhuis te maken!
Dankbaar voor iedere donatie op
NL92RABO 0123 2701 70 ten name van
St. Vrienden vh JKZ
Zie ook
Juliana Kinderziekenhuis en Kinder SEH
Het nieuwe JKZ is een uniek kinderziekenhuis voor de regio Haaglanden en biedt het volledige
pakket aan geneeskunde bij kinderen. Het is ontworpen en ingericht volgens de laatste
inzichten, zodat het kind optimale, kindvriendelijke zorg kan krijgen. De beste zorg wordt
geleverd in combinatie met zo min mogelijk stress en pijn. Dat kan door bepaalde afleidings- en
ontspanningstechnieken toe te passen. Maar ook de kindvriendelijke inrichting van het nieuwe
kinderziekenhuis draagt eraan bij.
Kinderarts Madelon Ruige kijkt uit naar de verhuizing: “We gaan naar een nieuw en up-to-date
kinderziekenhuis, waarbij het unieke karakter van een speciale Kinder SEH gehandhaafd blijft.
Het is tenslotte de grootste Kinder SEH van Nederland en wij zijn er trots op dat we met alle
professionals in een mooie nieuwe werkomgeving mogen gaan werken.”
De medewerkers zitten straks overigens niet alleen op een geheel nieuwe locatie, ze gaan ook
anders werken. Ze krijgen onder meer te maken met papierarm- en flexibel werken én met
nieuwe telefonie; ze moeten de snelle routes in acute situaties leren kennen, enzovoorts. Om
met al het nieuwe te leren omgaan, doorlopen alle medewerkers een uitgebreid
trainingsprogramma. Bij de meeste medewerkers is de aanvankelijke lichte weerstand tegen de
veranderingen intussen omgeslagen in enthousiasme over de verhuizing. Op naar het nieuwe
frisse JKZ, met zijn mooie patiëntenkamers en lichte werkomgeving!

