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Fusie Vrienden
Het nieuwe ziekenhuis in Scheemda is bijna klaar. Een aantal van u heeft tijdens de rondleidingen al een kijkje
kunnen nemen. In 2018 vindt de opening plaats en zal het nieuwe ziekenhuis in gebruik worden genomen.
Voor ons als stichting Vrienden van het Delfzicht
Ziekenhuis betekent dat het einde van onze langdurige
relatie met het Delfzicht Ziekenhuis. Een periode waarin
we met de steun van al onze donateurs, met ruimhartige
verkrijgingen uit erfenissen en legaten, heel veel mooie
projecten voor de patiënten van “ons” ziekenhuis
hebben kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de
knuffelzeehond voor de kinderafdeling, de boottochten
met de loodskotter, vaartochten tijdens Delfsail. Maar
ook voor “ons” nieuwe ziekenhuis gaan wij als stichting

ons weer voor de volle honderd procent inzetten! Echter
niet meer onder de vlag van de Stichting Vrienden van
het Delfzicht Ziekenhuis. Onze stichting gaat fuseren
met de Stichting Vrienden van het Lucas Ziekenhuis in
Winschoten. Samen en met de onontbeerlijke hulp van de
donateurs van onze beide stichtingen hopen wij ook voor
de patiënten van “ons” nieuwe ziekenhuis weer prachtige
projecten te kunnen realiseren. Een nieuw ziekenhuis,
een nieuwe vriendenstichting onder een nieuwe naam.
Wij houden u op de hoogte!

Sieneke Bolken,
voorzitter Stichting
Vrienden van het
Delfzicht Ziekenhuis

In gesprek met

Albert Koeleman

Albert Koeleman

In december jl. maakte het
Ommelander Ziekenhuis bekend dat
in het weekend van 30 juni 2018
de verhuizing van de patiënten naar
het nieuwe ziekenhuis in Scheemda
plaatsvindt. ”De aannemer levert
het gebouw over enkele weken op,”
vertelt Albert Koeleman, voorzitter
van de Raad van Bestuur, “Daarna
hebben we zelf nog enkele maanden
nodig om het gebouw in te richten
en voorbereidingen te treffen om
het gebouw te kunnen betrekken.
Zo moeten nieuwe installaties en
apparatuur worden geïnstalleerd
en getest en moeten we onze
medewerkers scholen en wegwijs
maken in het gebouw.”

voorzitter Raad van Bestuur
Ommelander Ziekenhuis
Behalve de voorbereidingen voor de
feitelijke verhuizing naar Scheemda
werkt het ziekenhuis ook aan plannen
om op diverse plaatsen in de regio
Ommelander Ziekenhuis Servicepunten
te openen. Albert Koeleman:
”In Veendam hebben we al een
Servicepunt en dit voorjaar gaan we
ook in Delfzijl een Servicepunt openen
(zie ook elders in deze nieuwsbrief).
Verder zijn we aan het onderzoeken
of er ook in de regio Uithuizen een
Servicepunt kan komen.”
We vroegen Albert Koeleman ook naar
de bereikbaarheid van de nieuwe

locatie. “Wie met de auto komt, kan
gratis gebruik maken van onze ruime
parkeerplaats. Daarnaast rijdt tussen
Delfzijl en Winschoten buslijn 119
via de N362 en deze stopt bij halte
Molenstraat, vlakbij onze nieuwe locatie.
Voor het vervoer van de halte naar de
hoofdingang zijn we in gesprek met de
Provincie en de gemeente over de inzet
van een zelfrijdend busje. Op het busje,
waar ongeveer 10 personen in kunnen,
rijdt een steward mee die de passagiers
o.a. kan begeleiden bij in- en uitstappen.
“Het streven is dat het zelfsturende
busje vanaf 30 juni beschikbaar is.”
Het gebruik van het busje is gratis.

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
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Donateurs van

‘de Vrienden’

nemen EEN kijkje in
HET nieuwE ziekenhuis

De contouren van het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda werden in de loop
van 2017 steeds duidelijker zichtbaar; de buitenkant leek al veelbelovend.
Natuurlijk waren wij als bestuursleden ook
nieuwsgierig naar de binnenkant van het
moderne gebouw. Wij informeerden naar de
mogelijkheden voor een rondleiding door het
nieuwe gebouw en gelukkig bleek dat mogelijk.
Zo ontstond het idee om een rondleiding te
organiseren voor alle donateurs van zowel
‘de Vrienden van Delfzicht’ als ‘de Vrienden
van het Lucas’.
Veel donateurs schreven zich in voor een van de
rondleidingen. Op 30/9 en 14/10 verwelkomden
we hen op de nieuwe locatie in Scheemda.
Met stevige laarzen aan en getooid met

veiligheidshesje en charmante helm
ging men op pad onder begeleiding van
enthousiaste gidsen.
Na afloop waren de donateurs erg enthousiast
over wat ze hadden gezien. Men was onder
de indruk van de nieuwe technologieën en
de grootte van de verschillende afdelingen.
Namens de beide Stichtingen ontvingen de
aanwezige donateurs na afloop een kleine
attentie met als omslag een tekening van de
nieuwe locatie.
Ina Bieze en Tiny Tuil

Francisca van der Pol over het Servicepunt Delfzijl

Een greep uit

Donateur aan het woord

die we mogelijk maakten

Mevrouw M.M. Wind - Pesch heeft zich in 2017 aangemeld als nieuwe donateur van de
Stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis. Zij is een van de vele nieuwe donateurs
die zich recentelijk hebben opgegeven. In het gesprek met haar vertelde zij dat een goede
medische voorziening in de regio een must is en dat zij het zeer belangrijk vindt dat onze
regio weer wordt voorzien van een prachtig nieuw ziekenhuis. Ook heeft het echtpaar Wind
actief meegedaan aan de door ons georganiseerde rondleiding van het nieuwe ziekenhuis
te Scheemda en ze waren zeer onder de indruk. Mevrouw Wind is zeer content met het
werk van de vrienden en vindt het nieuwe ziekenhuis een aanwinst voor de regio.

de vele projecten
01. Jaarlijkse reis met de Loodskotter en patiënten in 2011.
02. Aanbieden van een nieuwe hoofdhuidkoeler in 2016.
03. Plafondverbeelding afdeling B3 in 2007.
04. Ergotherapie krijgt nieuwe stoel 2011.
05. Foto’s afgedrukt op canvas voor afdeling B1 in 2013.
06. Internetcafé in hal Delfzicht Ziekenhuis 2007.
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Vriend WORDEN?
Word dan donateur voor een jaarlijks bedrag vanaf € 10,-.
U kunt zich per e-mail aanmelden: vrienden.delfzicht@ozg.nl

Meer informatie over de vrienden kunt u vinden op: www.ozg.nl/over-ozg/vrienden-van-de-ozg

net als bij een bezoek aan de ziekenhuislocatie, ook bij een
bezoek aan het Servicepunt de afspraken en onderzoeken,
die nodig zijn voor een diagnose of voor een nacontrole,
zoveel mogelijk op dezelfde dag zijn. Francisca van der
Pol: “In het nieuwe gezondheidscentrum verzorgt Stichting
Eerstelijns Diagnostiek Nederland (SEDN) röntgenonderzoek
en echografie, ook kan er bloedonderzoek plaatsvinden.
Zo kan een patiënt bloed laten prikken en even later al de
uitslag weten of een foto laten maken en een uur later al
horen wat dat heeft opgeleverd. De röntgenfoto’s worden
naar het ziekenhuis gestuurd waar ze dan op afstand door
onze specialisten worden beoordeeld.”
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Francisca van der Pol,
manager Zorg Ommelander Ziekenhuis

Het oude postkantoor in Delfzijl wordt verbouwd tot
een nieuw gezondheidscentrum. Hierin komt ook een
Servicepunt van het Ommelander Ziekenhuis. “In het
gezondheidscentrum gaan straks specialisten spreekuur
houden die ook in het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in
Scheemda en in het UMCG in Groningen werken. Hierdoor
hoeven patiënten die regelmatig op controle komen bij een
(verpleegkundig) specialist minder snel naar Scheemda of
Groningen te reizen,“ licht manager Zorg Francisca van der
Pol toe. In het ziekenhuis wordt op dit moment bekeken
welke (verpleegkundig) specialisten straks spreekuren gaan
verzorgen in het Servicepunt Delfzijl. Het ziekenhuis wil dat

