
 
 

14

10e jaargang, no. 10, 2016

Vrienden Nieuws informeert donateurs van de Stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis, patiënten, 

medewerkers en bezoekers van de locatie Delfzicht van de OZG, huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten in 

de regio. E-mail vrienden.delfzicht@ozg.nl ING Bank IBAN NL80 INGB 0004 1364 06 | BIC INGBNL2A

Hoofdhuidkoeling wordt gebruikt 
bij verschillende soorten chemo-
therapie, met name de hormoon 
gerelateerde therapie. Het voorkomt 
haaruitval ten gevolge van de che-
motherapie. Er zijn veel patiënten 
die hier gebruik van maken. Tot nu 
toe hadden we de beschikking over 
slechts één apparaat.

De komst van een 2e hoofdhuidkoe-
ler was dan ook zeer welkom. Het 
betekent voor ons dat we patiënten 
beter in kunnen plannen en ze niet 
hoeven te “wachten” tot de hoofd-
huidkoeler beschikbaar is. 

Het is een positieve bijdrage aan 
de kwaliteit van zorg die wij als 

zorgverlener kunnen leveren 
aan de oncologische patiënt. 
Hiervoor onze hartelijke dank 
ook namens de patiënten.

Joke van den Bersselaar, 
Projectleider 
Chemotherapiekamers 
Ommelander Ziekenhuis

Het Ommelander Ziekenhuis hoopt dat ook in 
de toekomst wensen van het ziekenhuis door de 
Vrienden-stichting gerealiseerd kunnen worden. 
In deze Nieuwsbrief leest u over een aantal wensen 
van het ziekenhuis die in 2015 dankzij een gift van 
de Vrienden-stichting in vervulling gingen. 

In februari 2012 organiseerden we onze eerste 
verkoopexpositie in galerie Kroonstad te Farmsum met 
kunstwerken die belangeloos door diverse kunstenaars 
aan onze stichting waren geschonken. Ook in 2013 
stelde Bé Kerbof zijn galerie beschikbaar, zodat we een 
tweede expositie konden samenstellen. Beide exposities 
zijn succesvol verlopen en we hebben veel kunstwerken 
kunnen verkopen.

Nog steeds bestaat de mogelijkheid om in het bezit te 
komen van een van deze kunstwerken. Zo kunt u via de 
website van het Ommelander Ziekenhuis (www.ozg.nl/
over-ozg/vrienden-van-de-ozg) een bod uit brengen. Op 
de site is een presentatie te zien van kunstwerken in ons 
magazijn en belangstellenden kunnen via een e-mail een 
bod doen. Vervolgens neemt een van de bestuursleden 
contact op om de aankoop verder af te ronden.

Verder hangen op de röntgenafdeling van locatie 
Delfzicht ook kunstwerken die gekocht kunnen worden. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij de receptie 
en via die weg wordt er contact met een van de 
bestuursleden opgenomen.

Het bestuur hoopt dat we op deze manier de 
kunstverkoop succesvol kunnen voortzetten.

VRIENDEN INFO

Het Ommelander Ziekenhuis is blij met het bestaan van de 
Vrienden-stichting. Mede dankzij giften van de stichting kan het 
ziekenhuis voor patiënten en bezoekers voorzieningen treffen die 
zorgen voor een zo prettig mogelijk verblijf of bezoek. 

In december 2015 mochten wij een nieuwe hoofdhuidkoeler 
in ontvangst nemen op de dagbehandeling chemotherapie 
van locatie Delfzicht. Deze hoofdhuidkoeler is geschonken 
door de Stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis.

HEt OmmELANDER ZIEKENHuIS IS BLIj mEt 
De VrIeNDeN-StICHtINg

Harry Koenen:
‘Ik heb gekozen voor het bestuur van de 
Stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis, 
omdat je zo op een bijzondere wijze iets kunt 
betekenen voor het ziekenhuis en de patiënten’.

Paul Nijburg:
‘In 2005 ben ik gevraagd voor een 
bestuursfunctie in de Stichting, een 
nieuwe impuls was noodzakelijk.
Omdat ik achter de doelstelling sta, 
heb ik ja gezegd’.

Sieneke Bolken:
‘Ik ben lid en ook voorzitter geworden 
omdat de vrienden het welzijn van u, van 
ons, als patiënten, als hoogste doel heeft’. 

Ina Bieze:
‘Het is fijn om via onze stichting iets te 
kunnen betekenen voor de patiënten en 
op die manier betrokken te blijven bij 
het ziekenhuis’.

Tiny Tuil:
‘Ooit werkzaam in/en verbondenheid met het 
Delfzicht Ziekenhuis was de beslissing om in 
het bestuur zitting te nemen niet moeilijk’. 

Wil Bagnay:
‘Geregeld zelf goede zorg ervaren op locatie  
Delfzicht vind ik het super om op deze manier 
mijn steentje bij te dragen voor de patient van nu’.

NIEuwE 
HOOFDHuIDkOeler

kuNStVerkOOP 
VIA DE wEBSItE



Meer informatie over de vrienden kunt u vinden op:
www.ozg.nl/over-ozg/vrienden-van-de-ozg
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BuS- eN BOOtreIS ZAterDAg 29 AuguStuS 2015

geOrgANISeerD DOOr De AFDelINg ONCOlOgIe OZg, lOCAtIe DelFZICHt eN MeDe 

MOgelIJk geMAAkt DOOr De StICHtINg VrIeNDeN VAN Het DelFZICHt ZIekeNHuIS 

Al weken gonsde het op de chemokamer; “Ga je 
ook mee?” En voor we het wisten, was de dag daar, 
zaterdag 29 augustus! De weergoden waren ons
goed gestemd, het was een mooie zomerse dag. Om 
kwart over negen toog ik met m’n vriendin op de fi ets 
richting het Delfzicht. Aanmelden bij verpleegkundige 
Ineke en wachten op de bus. Een voor ons nostalgische 
oude “GADO bus” kwam ons halen. “Wat leuk” waren 
her en der de kreten. We togen middels een “sight 
seeing route” richting Oude Pekela. De buschauffeur 
verwelkomde ons aan boord en babbelde er de hele 
rit lustig op los, en vertelde allerlei leuke dingen over 
alles wat we onderweg tegenkwamen. 

En zo arriveerden we binnen no time in Oude Pekela. 
De boot lag al op ons te wachten, dus we konden gelijk 
aan boord. We voeren door het Blauwediep richting 
het Oldambtmeer, met eindbestemming Blauwestad. 
En daarna vice versa weer terug. De kapitein wist ons 
onderweg een heleboel dingen te vertellen over alles 
wat we tegenkwamen. Met af en toe een grap en 
een grol maakte het ons reisje af. We kwamen tot de 
ontdekking dat de wereld er heel anders uit ziet dan 
vanuit de auto over de A7. Onderweg genoten we van 
de mooie natuur, de vogels en de ganzen. Aangekomen 

bij de Blauwestad vergaapten we ons aan de “dikke huizen” 
van de “rijke Groningers”. Mooi om te zien, maar we waren 
het er over eens dat we er niet wilden wonen. We pikten 
ook nog wat van de zandsculpturen en het podium van 
muziekspektafel Pura Vida mee. We meerden aan en genoten 
van de geserveerde lunch. Soep en verse broodjes en wat 
drinken. “Uitstekend verzorgd” was een ieders mening. 
We aanvaarden de terugtocht richting Pekela. In een 
ongedwongen sfeer was er tijd voor elkaar, voor een praatje, 
maar ook zonder woorden konden we genieten van alles om 
ons heen. Een “onbetaalbaar” dagje uit!

Namens alle genodigden, BEDANKT! En dat er nog vele 
bootreisjes mogen volgen.

Namens alle genodigden,
Arna Verhoeff

DONAteur 
AAN HEt WOOrD
De heer J. Wassenaar uit Lellens heeft zich recentelijk 
aangemeld als donateur van onze Stichting Vrienden 
van het Delfzicht Ziekenhuis. Het is voor het bestuur van 
de Stichting interessant wat een nieuwe donateur heeft 
bewogen zich aan te melden als donateur. Toen we de 
heer Wassenaar deze vraag voorlegden, gaf hij aan dat hij 
prettige ervaringen heeft met de dienstverlening op locatie 
Delfzicht en vond dat dit het beste gehonoreerd kon worden 
met een jaarlijkse donatie aan de Stichting Vrienden van 
het Delfzicht Ziekenhuis. Tevens kan hij zich geheel vinden 
in de doelstelling van de Stichting namelijk het bevorderen 
van het welzijn van de patiënten. Vandaar de spontane 
aanmelding van het donateurschap aan de Stichting.

AFDelINg 
lOgOPeDIe 
ONtVANGt iPad 

medio augustus 2015 kregen wij, de afdeling 
Logopedie van het Ommelander Ziekenhuis, 
het heuglijke nieuws dat wij een iPad mochten 
aanschaffen.

Dankzij de Stichting Vrienden van het Delfzicht 
Ziekenhuiszijn wij nu nog beter in staat om met een 
digitaal hulpmiddel onze patiënten op de polikliniek 
van onze locatie Delfzicht, te informeren en te 
behandelen. De iPad geeft ons de mogelijkheid 
om patiënten met slikproblemen door middel van 
fi lmpjes en animaties informatie te geven. 

Daarnaast gaan we de iPad gebruiken bij de 
behandeling van mensen die als gevolg van een 

hersenbeschadiging niet goed meer in staat zijn om 
een gesprek te voeren. tegenwoordig zijn er diverse 
apps beschikbaar met oefeningen voor mensen met 
communicatieproblemen.

wij zien deze iPad als een 
groot geschenk, waarvoor 
we de Stichting Vrienden 
van het Delfzicht Ziekenhuis 
heel hartelijk bedanken.

met vriendelijke groeten,
Annemiek van Gangelen, Aafke Horst, Ineke jacobs, 
Neeltje Snijder
logopedisten van het OZg 

VOOR EEN tIeNtJe BENt u AL VrIeNDJe
Wilt u de Stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis steunen? Word dan donateur voor 
een jaarlijks bedrag van € 10,- (hoger mag natuurlijk ook). U ondersteunt hiermee projecten die het 
ziekenhuisbezoek veraangenamen!

meldt zich hierbij aan als donateur van de Stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis voor een bedrag van 
€         per jaar. Mocht u eenmalig een bedrag willen schenken aan de Stichting, dan horen wij dat graag.
Deze bon kunt u sturen naar: Stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis, Antwoordnummer 2008, 
9900 VB Delfzijl. U kunt ons ook per e-mail bereiken: vrienden.delfzicht@ozg.nl
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