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Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door
de Stichting Vrienden van het WZA en

Geachte lezer,

verschijnt twee keer per jaar (in het voorjaar en het najaar). In de nieuwsbrief wordt

www.franke-tweewielers.nl

zowel teruggeblikt op, als vooruitgekeken
naar het werk van de stichting. Ideeën voor
acties waar de Stichting Vrienden van het
WZA aan bij zou kunnen dragen, of kopij
voor deze nieuwsbrief, kunt u sturen naar
de redactie: vriendenvanhetwza@gmail.com.
Kijk ook eens op http://vriendenvanhet.
wza.nl.
Redactie: Stichting Vrienden van het WZA
Eindredactie: Bureau Communicatie
Vormgeving: In Ontwerp, Assen
Wilt u doneren aan de Vrienden van het

In 2020 bestaat onze Stichting 25 jaar. Dat willen wij
niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom zullen wij
op 22 oktober 2020 een jubileumbijeenkomst houden
in de Adventskerk in Assen. Een mooie locatie met
voldoende parkeergelegenheid, dus hoe meer zielen,
hoe meer vreugd. Hoe de avond eruit zal gaan zien, is
bij ons in grote lijnen al bekend en zal in de komende
maanden nog meer vorm krijgen. De avond zal informatief zijn en zeker ook onderhoudend, uiteraard
vergezeld van een hapje en een drankje. Ook zal er
een muzikale omlijsting zijn.

ziekenhuis in Assen zich in de afgelopen ruim 100 jaar
heeft ontwikkeld en welke veranderingen het heeft ondergaan. Wij hebben de Historische Vereniging Assen gevraagd
ons hierbij te ondersteunen. Deze vereniging heeft een
schat aan informatie en fotomateriaal in haar bezit.
Reserveer de datum 22 oktober 2020 in ieder geval vast
in uw agenda. Deze bijeenkomst wilt u zeker niet missen.
Te zijner tijd zullen al onze donateurs een uitnodiging
ontvangen. Voor het zover is, staan nog de kerstmarkt en
voorjaarsmarkt op de agenda. Ook daar hopen wij u te
mogen ontmoeten.

De bedoeling is dat u deze avond een kijkje neemt in de
toekomst van ons ziekenhuis. Ook kunt u zien hoe het

Met vriendelijke groeten,
Bert Daalder, voorzitter

WZA? Dat kan op rekeningnummer
NL68 INGB 0656 1218 31 t.n.v. de stichting
Vrienden van het WZA.
Lid worden doet u door op de website het
machtigingsformulier op te halen en te

Vrolijk behang in gipskamer

printen: http://vriendenvanhet.wza.nl/
donateur-worden.
Comité van aanbeveling
Dineke van As-Kleijwegt, oud-burgemeester
van Assen en oud-voorzitter van de raad van
toezicht van het WZA
Arjan van Bekkum, notaris bij notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong
Posthumus
Bert Naarding, oud-directeur van Theater
de Kolk Assen
Marco Out, burgemeester van Assen
Harry Tupan, directeur Drents Museum
Nico Vanderveen, directeur van Warenhuis
Vanderveen
Maya Wildevuur, kunstenares

Ook u kunt bedrijfsvriend
worden! Kijk op:
OIM Orthopedie Assen Wilhelmina ziekenhuis, Europaweg Zuid 1 t 0592 314 704 e assen@oim.nl

www.oim.nl | Volg ons ook op
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Gipsverband krijgen en afhalen is voor kinderen
nu écht een feestje! De gipskamer in het WZA is
namelijk opgevrolijkt met een leuk en levensgroot
dierenbehang. Met dank aan de Stichting Vrienden

van het WZA. Gipsverbandmeester Ingrid, patiëntje
Aronszo en broer Laszlo zijn blij met het vrolijke
behang.
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Foto: Sake Elzinga

Het bestuur van de Vrienden van het WZA bestaat uit: Bert Daalder (voorzitter), Janet Visscher (secretaris),
Steven Schoenmaker (penningmeester), Leendert Liebeek (lid), Anna Lutgert (lid), Martha Meertens (lid),
Wijnie de Valk (lid), Simone Tebra (lid) en Jan van Dalfsen (lid).

Kerstmarkt 2019
Jingle Bells!
Laat het buiten stormen, vriezen of regenen: binnen is het gezellig en warm. Zeker
tijdens de traditionele Kerstmarkt in de hal
van het WZA. Een uitstekende gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en leuke kerstcadeautjes te halen!
De kerstmarkt is dit jaar op dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 december. Naast de
standhouders die ieder jaar weer van de partij
zijn, komen dit jaar ook nieuwe standhouders.
Het aanbod zal daardoor nog breder zijn en
uiteraard allemaal in kerstsfeer. Natuurlijk is de

Infoplein Digitale Zorg
in het WZA
Stichting Vrienden van het WZA ook aanwezig
met een kraam vol kerststukjes, roomtruffels en
overheerlijke kniepertjes. Een groot aantal vrijwilligers helpt in de week voor de kerstmarkt
bij het bakken van deze duizenden geurige
wafeltjes. Wist u trouwens dat de roomtruffels
worden besteld bij een chocoladefabriek in
Zuidwolde? En dat ze worden ingepakt bij een
dagbestedingseenheid van Trajectum in
Appelscha? Zo kunnen wij met onze activiteiten
mensen met een beperking een mooie activiteit
leveren waarmee zij ons met heel veel enthousiasme ondersteunen. U komt toch ook?

Mandjes waardevolle aanvulling voor
Ouder- en Kindcentrum
Dankzij de Stichting Vrienden van het WZA
heeft het Ouder- en Kindcentrum mandjes
kunnen aanschaffen voor wateropbaring van
overleden kindjes tot vierentwintig weken.
Deze manier van opbaring is een nieuwe
methode. Door wateropbaring blijven de kindjes mooi tot aan de begrafenis of crematie. “Het
kindje komt in een bakje met water te liggen”,
vertelt Berntilde Scholten van het ouder- en
Kindcentrum. “Het neemt de foetushouding
weer aan en zweeft in het water, net als in de
baarmoeder.” Door het water blijft het kindje
langer mooi om te zien en wordt het makkelijker om het kindje aan familie en vrienden te
laten zien. “Op die manier kunnen ze samen
afscheid nemen. Dit komt de rouwverwerking

ten goede.” Wanneer het tijd is om afscheid te
nemen, kan het kindje uit het water gehaald
worden en liefdevol in de wikkeldeken in het
mandje gelegd worden. “Deze mandjes zijn een
heel waardevolle aanvulling in de zorg die wij
de ouders verlenen als hun kindje overleden is.
Namens het Ouder-en kindcentrum bedanken
wij de Vrienden van het WZA dan ook voor hun
financiële bijdrage.”

Enige tijd geleden werd de Stichting Vrienden
van het WZA benaderd door de echtgenote van
een patiënt. Haar man had veel tijd doorgebracht
in het dagbehandelcentrum en was onlangs
overleden. Mevrouw wil door middel van een
gift haar lof en waardering uitspreken voor de
behandeling en het personeel. In samenspraak
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De wereld om ons heen is in een rap tempo aan
het digitaliseren; we bankieren online, we boeken
vakanties online, we doen belastingaangifte online
en we communiceren online.

Paul van der Wijk nieuwe bestuursvoorzitter WZA

De zorg kan en wil hierin niet achterblijven. Ook het WZA
biedt steeds vaker en meer digitale vormen van zorg aan.
De BeterDichtbij app om digitaal en veilig te communiceren met het ziekenhuis, de Luscii app om op afstand
(bijvoorbeeld thuis) je bloeddruk en hartslag te meten
en MijnWZA om online je medische gegevens in te zien.
Om patiënten te leren omgaan met deze digitale ontwikkelingen heeft het WZA, met hulp van de Vrienden van
het WZA, het Infoplein Digitale Zorg opgezet. Dit is een
fysieke plek in de centrale hal van het ziekenhuis waar
speciaal geworven vrijwilligers elke werkdag klaar staan
om patiënten hulp, antwoord en begrip te bieden bij digitale ongemakken. Ze kunnen helpen om de BeterDichtbij
app te installeren op de smartphone, maar ook samen
inloggen op MijnWZA en het aanmaken van een DigiD
behoren tot de mogelijkheden. Adviseur eHealth, Saskia
Carli, is erg blij met de realisatie van het Infoplein. “Ik wil
de Vrienden hartelijk bedanken voor hun enthousiaste
reactie en financiële bijdrage.”

Sinds 1 juli heeft het WZA een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Hij volgde
hiermee Boudewijn Ponsioen op, die eind
september met pensioen is gegaan. Samen
met Suzanne Kruizinga vormt hij de tweehoofdige raad van bestuur.

Doe digitaal!
Papier besparen en tóch deze nieuwsbrief lezen? Geen
enkel probleem. U kunt de nieuwsbrief digitaal ontvangen. Wel zo fijn voor het milieu! Stuur een mail naar
vriendenvanhetwza@gmail.com met in het onderwerp
‘nieuwsbrief digitaal’ en wij zorgen dat het geregeld
wordt. Uw mailadres zal natuurlijk uitsluitend gebruikt
worden om u onze nieuwsbrief te sturen.

Liken, delen, volgen

Gift als bedankje voor goede zorgen
met mevrouw en betreffende afdeling is er voor
gekozen om een abonnement op drie tijdschriften te nemen die in het dagbehandelcentrum
komen te liggen. Wij bedanken mevrouw hartelijk voor haar gift en wensen haar veel sterkte
met het verlies van haar echtgenoot.

Doen: vriend worden van
het WZA!

De Stichting is online! U vindt ons op Facebook, Twitter en
Instagram. Liken, delen en volgen zou leuk zijn!

		 Stichting Vrienden van het WZA /
@vrienden.wza
Instagram: stichting_vrienden_van_het_wza
Twitter: VriendenWza / @vriendenwza

‘Ik heb een echt zorghart’

Paul van der Wijk heeft in Groningen economie
gestudeerd en specialiseerde zich vervolgens
in Leuven in de economie van de gezondheidszorg. Vervolgens liep hij zeven jaar in ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen
rond om te onderzoeken hoe kosteneffectief
bepaalde behandelingen waren. Deze informatie was belangrijk voor zorgverzekeraars om te
besluiten welke zorg in het (toen nog) ziekenfonds zouden worden opgenomen. In die tijd is
hij ook gepromoveerd. Vervolgens ging hij aan
de slag bij Menzis en Zilveren Kruis om daarna
de overstap te maken naar een iets minder
financiële wereld: de Ommelander Zorg Groep
en later het Martini Ziekenhuis. De afgelopen
vier jaar was hij lid van het College van Bestuur
bij de Hanzehogeschool Groningen.

Zorghart
Paul van der Wijk: “Eigenlijk kwam ik min of
meer per ongeluk in het onderwijs terecht. Maar
ik heb een echt zorghart, dus ik wilde graag
terug naar de zorg. Het WZA vind ik aantrekkelijk omdat het een wat kleiner ziekenhuis is, het
is bij binnenkomst al uitnodigend. Ik voel me
hier heel welkom, de mensen zijn heel open.”
Ook de strategische uitdaging vindt hij interessant: “Hoe gaan we ervoor zorgen dat de zorg,
binnen alle veranderingen in de regio en het
zorglandschap, écht van goede kwaliteit blijft?”
Duurzaamheid
Van der Wijk is gefascineerd door de vraag: hoe
laten we de wereld achter voor onze kinderen?
Wat betekent duurzaamheid? “Bij de Hanzehogeschool hebben we ons samen met 30.000
studenten over die vraag gebogen. Daar kwamen
prachtige initiatieven uit voort. Ik zou het heel
mooi vinden om daar met het WZA ook iets
mee te doen. Ik zou duurzaamheid meer een
plek in de strategie van het WZA willen geven.
De uitdaging zit in elke dag nadenken hoe we
het vandaag tóch weer net iets beter kunnen
doen dan gisteren.”

Dankzij uw steun kan de Stichting Vrienden van
het WZA extra’s regelen voor patiënten. Zoals informatiebeeldschermen op diverse poli’s, de inrichting
van drie familiekamers en de stilteruimte. Dankzij
de steun van onze donateurs hebben we al veel
projecten kunnen uitvoeren en dat mogen er nog
veel meer worden! Voor €1,25 per maand bent u al
Vriend van de stichting en draagt u een steentje bij.

Ja, ik word vriend!
MACHTIGINGSKAART
Hierbij geef ik de Stichting Vrienden van het WZA
toestemming tot automatische afschrijving van
een jaarlijks bedrag van €
(de minimumbijdrage is € 15,00 per jaar)
een eenmalig bedrag van

€

van IBAN-nummer

Naam
Adres
Postcode/woonplaats

Geslaagde inzamelactie met Coop supermarkt

Datum

In de maanden juni-september was het
mogelijk statiegeldbonnen bij de Coop in te
leveren voor de Vrienden van het WZA. De
Coop had toegezegd de waarde van de bonnen te verdubbelen. Eind september werden
de bonnetjes bij de Coop in Hooghalen
gesorteerd en geteld. “Er was voor maar
liefst 125 euro aan statiegeld gedoneerd”,
vertelt bestuurslid Simone Tebra. “Dat
betekent dus dat de Vrienden een bedrag
van 250 euro van de Coop hebben gekregen.
Daar zijn we enorm blij mee. Heel erg
bedankt allemaal!”

Handtekening

Doe deze machtigingskaart in een envelop en
stuur deze (zonder postzegel) naar:

Steven Schoenmaker (l) neemt namens de Vrienden
het bedrag in ontvangst van Wim Hoogeveen,
bedrijfsleider van de Coop in Hooghalen.
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