JAAROVERZICHT

GEREALISEERDE PROJECTEN 2016

Donateurs

1300 vaste donateurs
schonken € 60.000

Eenmalige gevers
schonken € 30.000

Totaal gedoneerd
€ 90.687

Vriendendiensten
14 vrijwilligers helpen
patiënten met MijnJBZ
pilot is gestart in 2016

Projecten

43 gerealiseerd t.w.v.
€ 104.366

Wereldrecord

1 wereldrecord duurvissen
bracht € 6459 op
Klik hier voor het volledige jaarverslag van 2016

Overzicht projecten
PROJECTEN VOOR OUDEREN
De Stichting Vrienden focust zich nu al een aantal jaren op de
ouder wordende patiënt. Ook in 2016 zijn er weer meerdere projecten
gerealiseerd welke het verschil maakten. Dit gebeurde bijvoorbeeld door
het aankleden van de binnentuin op de Geriatrieafdeling en de aanschaf
van relaxstoelen voor de Cardiologieafdeling.

VRIENDENDIENSTEN
Eind 2016 is een groep van vrijwilligers gestart met het helpen van
patiënten en bezoekers in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, bij het
gebruik van MijnJBZ. Met deze groep vrijwilligers is de Stichting
Vrienden een nieuwe weg ingeslagen om bezoekers en patiënten in het
ziekenhuis persoonlijk van dienst te kunnen zijn. De groep vrijwilligers
is sterk betrokken bij het JBZ, ze zijn getraind in het begeleiden
in het gebruik van MijnJBZ en hebben een geheimhoudingsplicht.
Klik hier voor meer informatie.

PROJECTEN VOOR ONCOLOGISCHE PATIËNTEN
In het hele ziekenhuis worden projecten van de Stichting Vrienden gerealiseerd, zo ook voor het Oncologisch Centrum. Met een herinrichting van
een wachtruimte, ‘ambient light’ voor een onderzoek/behandelkamer op
Radiologie en aankleding van de Radiologieafdeling kunnen we bijdragen
aan een fijnere beleving voor de patiënt. Ook zijn er verschillende
initiatieven zo ook door mevrouw Petra Mol-Swinkels. Zij maakt ‘Heart
Pillows’ voor patiënten die hen extra comfort biedt na een borstingreep.

PROJECTEN VOOR KINDEREN
In een prettige en vrolijke omgeving met voldoende leuke speelvoorzieningen vinden kinderen meer afleiding en voelen zij zich sneller op
hun gemak. Zo waren er in 2016 heldenmedailles voor alle dappere
kinderen op de Spoed Eisende Hulp, kreeg de buitenpoli in Drunen
nieuwe kinderwand speelelementen en zijn in Mytylschool Gabriël,
onderdeel kinderexpertisecentrum Atlent, de nieuwe schuiftafeltennistafels in gebruik genomen. Deze konden aangeschafd worden door onder
andere de inzet van de communicantjes van de Parochie Maaspoort.

HERDENKPLEK VOOR OVERLEDEN KINDEREN
Na een initiatief van de afdeling verloskunde en de vakgroep
geestelijke verzorging is een herdenkplek voor overleden kinderen
in het Jeroen Bosch Ziekenhuis onthuld. Het is een ontwerp van
kunstenares Irene Oostdam en bestaat uit twee delen: een deel in de
kapel en een in de tuin van het ziekenhuis. De herdenkplek is een
breed gedragen intiatief en mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden
JBZ in samenwerking met het Monuta Charity Fund en de afdelingen
Kindergeneeskunde, Gynaecologie en Verloskunde, Radiologie, Interne
Geneeskunde, Microbiologie, Pathologie, Marketing en Communicatie,
ICT en Kwaliteit en Veiligheid.

DE TOLBRUG
In Revalidatiecentrum Tolbrug, onderdeel van het Jeroen Bosch
Ziekenhuis, is in 2016 een ‘kwart auto’ in gebruik genomen. De auto
is bedoeld voor een specifieke groep revalidanten, bestaande uit
amputatiepatiënten, mensen met aandoeningen aan de enkels en knieën
en multitraumapatiënten. De auto beschikt over alle functionaliteiten van
een gewone auto zodat patiënten (opnieuw) kunnen leren autorijden.

WERELDRECORD DUURVISSEN
In 2016 is er in Vinkel een wereldrecord duurvissen gevestigd. Zes
vissers sliepen (bijna) een week niet en vestigden met 168 uur
vissen een nieuw wereldrecord. Met hun wereldrecord hebben ze € 6459
bijeengebracht voor de Stichting Vrienden wat besteed zal worden aan
onderzoek naar prostaatkanker.
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