Een prettige omgeving
heeft effect op het
welzijn van mensen
met kanker

Aankleding
oncologisch centrum
De verwachting is dat er in 2015 naar verwachting
700.000 Nederlanders met kanker zijn, dit is gelijk aan
4% van onze bevolking. Meander Medisch Centrum is
gespecialiseerd in de behandeling van kanker. Jaarlijks
bieden we zorg aan 1600 nieuwe patiënten die met
deze ingrijpende ziekte te kampen hebben. We willen
er alles aan doen om hun verblijf in het ziekenhuis zo
comfortabel mogelijk te maken.

Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum

Extra comfort en sfeer

Een comfortabele omgeving helpt mensen om de vaak

belastende behandeling te volgen. We willen de oncologische
afdelingen daarom net even met iets extra’s inrichten dan
standaard, waardoor het er zo fijn is als maar mogelijk is.

Bijvoorbeeld met kunstobjecten die de aandacht afleiden,
sfeerverlichting, geluidsapparatuur, aangepast meubilair,

videokunst en informatierekken waar informatie over ziekten
en behandelingen te verkrijgen is. Zo kunnen we de zorg die

we onze patiënt geven, terug laten komen in de zorg voor de
omgeving van de patiënt. Een dergelijke prettige omgeving

heeft effect op het welzijn van mensen met kanker. De kosten
die hiermee gemoeid zijn, bedragen in totaal € 45.000 voor
49 verpleegkamers.

Ontspannen in het water

“Gelukkig ben ik prima geholpen toen ik was opgenomen.

mogelijke zorg. Niet alleen het medisch handelen telt dan mee,

ten goede gekomen.”

Mensen die niet lang meer te leven hebben, verdienen de best

maar ook de aandacht die wij willen geven aan het welzijn van

onze patiënten. Op onze palliatieve afdeling willen wij graag een

Maar deze voorzieningen waren mijn herstel nóg meer
Michiel van der Nol, patiënt
Bekijk het verhaal van Michiel op YouTube: MeanderMC

palliatieve badkamer inrichten met een ligbad dat aangepast

is aan de behoeften van deze groep patiënten. Voor mensen in
de laatste levensfase is het heel ontspannend om een bad te
kunnen nemen. De stroming van het water streelt de huid.

Het gaat om patiënten die in een behandeltraject meerdere

en angst. Het bad is zodanig aangepast dat de patiënt optimale

Meander Medisch Centrum beschikt al sinds 2010 over

De zachte muziek en het gedimde licht verminderen de spanning
privacy ervaart, zonder dat de veiligheid en zorg in het geding
zijn. De kosten incl. installatie bedragen € 31.800,-.

Oncologische zorg

keren moeten worden opgenomen in het ziekenhuis.

de deelaccreditatie oncologische zorg van het NIAZ, het

keurmerkinstituut voor de ziekenhuissector. Daarmee waren
we één van de eersten in Nederland.

In het nieuwe ziekenhuis is in het ontwerp rekening gehouden

Helende omgeving

kankerpatiënten bieden, liggen op een logische manier

binnen en is het groene uitzicht te zien, wat wel een ‘helende

met het welzijn van patiënten. Alle afdelingen die zorg aan

gegroepeerd op de vijfde etage. Hier werken multidisciplinaire
teams samen aan de beste zorg op maat voor iedere kankerpatiënt. Er zijn 20 dagbehandelingsplekken, 9 bedden op de

palliatieve unit en 40 klinische bedden voor oncologische en
hematologische patiënten.

In het nieuwe ziekenhuis schijnt aan alle kanten licht naar
omgeving’ wordt genoemd. Het ontwerp van het gebouw
is doordacht en overzichtelijk. omgaan met natuurlijke

bronnen en middelen. We zoeken sponsors die dit gedachtegoed onderschrijven en die willen bijdragen aan de ‘helende
groene omgeving’ van het nieuwe ziekenhuis.

Om mensen geven
Alvast hartelijk dank!
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