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UITGEGEVEN AAN 
PROJECTEN

BESCHIKBAAR VOOR 
PROJECTEN

UITGEGEVEN AAN 
COMMUNICATIE & 

DIVERSEN

€ 71.232

€ 27.969

€ 6.309

TOTAAL ONTVANGEN IN 2020

€105.510

KOFFIE BIJ ROOS 
ETEN & DRINKEN 
(Boskoop)

BEREKLAUWEN BIJ 
BAKKERIJ VAN DIJK 
(Gouda)

WATER BIJ 
DE ZALM / 
KOEIEN EN KAAS / 
BODEGA 32 
(Gouda) 

APPELTAARTEN BIJ 
OVER DE BRUG 
(Haastrecht) 

STATIEGELD 
BIJ JUMBO 
BLANKENSTEIN 
(Gouda)

ONZE PARTNERSHIPS

AANTAL 
GEREALISEERDE 

PROJECTEN

OUDEREN

OPTIMALE 
PATIENTBELEVING

KINDEREN

CHRONISCH 
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PREVENTIE
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24
FONDSEN & 
STICHTINGEN

9

EENMALIGE 
DONATEURS

65
PARTICULIERE 
VRIENDEN

235 

Inschrijvingen nieuwsbrief

Nieuwsbrieven

PR en Media berichten

Berichten op Social Media

HARTVERWARMEND

Vanuit de actie ‘Stuur een 

lichtpuntje’ zijn maar liefst 

2.500 kaarten gestuurd!

55 ondernemers uit Gouda 

e.o. staken personeel in 

corona-tijd een hart onder de 

riem met een mooi gebaar

WENSKAARTEN 
BIJ KAARTJE2GO 
(Nederland)



www.vriendenvanhetghz.nl

Voor meer informatie?
✎vriendenvanhetghz@ghz.nl
✆ 0182 50 51 35
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In beweging met KWIEK 
Met de KWIEK-beweegroute 
kunnen patiënten van de afde-
lingen Orthopedie en Ouderen-
geneeskunde allerlei oefenin-
gen doen om het lijf soepel en 
de conditie op peil te houden. 
De poppetjes op de muur ge-
ven de oefening aan. Leuk én 
bevorderend voor het herstel. 

Natuurontdekker
Met de Natuurontdekker, een 
interactieve beleefkast, halen 
we de natuur naar de kinder-
afdeling. En met het ‘Naar 
buiten pakket’ dat ze meekrij-
gen kunnen kinderen na hun 
ziekenhuisopname zelf de 
natuur in hun eigen omge-
ving ontdekken. Belangrijk, 

want natuur is goed voor de gezondheid.

Ipads
Vanwege het coronavirus kun-
nen patiënten beperkt bezoek 
ontvangen. Met de nieuwe 
Ipads is het mogelijk voor de 
patiënten om te beeldbellen 
met het thuisfront. Contact 
met thuis is, zeker in deze 
onzekere tijden, ontzettend 
belangrijk. 

Voorbereiden met
Virtual Reality
Met interactieve VR-tech-
niek kunnen we kinderen 
voorbereiden op een be-
handeling, onderzoek of 
operatie. Na het opzet-
ten van een VR-bril start 

een film die het kind stap-voor-stap 
meeneemt door het gehele traject van de operatie. 
Ouders en de pedagogisch medewerker kijken live 
mee op een tablet. 

BeleefTV
Op de afdeling Ouderen-
geneeskunde pronkt nu een 
BeleefTV, een interactieve 
activiteitentafel. De verschil-
lende spelletjes en program-
ma’s dagen de patiënten 
zowel mentaal als fysiek 
uit. Daarnaast levert het 
stof op tot gesprek en het 
ophalen van herinneringen. En het is gewoon leuk!

Gezonde ziekenhuisomgeving
Op de Intensive care zijn mooie wolkenluchten gere-
aliseerd. Niet alleen zorgt dat voor prettig en meer 

natuurlijk licht in de kamer, 
het geeft ook afleiding. Ook 
zijn op de kamers speciale 
klokken te vinden, die het 
voor ernstig zieke patiënten 
makkelijker maken zich te 
oriënteren op de tijd. Zo 
maken we het verblijf op de 
IC net wat aangenamer.

    ANDERE VOORBEELDEN VAN PROJECTEN:

✓  Koelvesten voor medewerkers van de corona-afdelingen.
✓  Muziekboxen in behandelkamers Longafdeling en op de Verkoever.
✓  Pijnlineaal om pijn bespreekbaar te maken.
✓  Op verschillende afdelingen muren van patiëntenkamers en 

behandelkamers voorzien van grote natuurfoto’s voor groen uitzicht en 
afleiding.

✓  Opbaarmeubel voor overleden baby’s bij het Vrouw Kind Centrum voor 
een waardig afscheid.

✓  Braintrainer voor afdeling Neurologie.
✓  Heldenmedailles voor kinderen.
✓  Speelmaterialen in verschillende wachtruimtes.
✓  Wolkenluchten in verschillende behandelkamers geven afleiding tijdens 

de behandeling en  een prettig aanzicht van de ruimte.
✓  Speciale ‘Heart Pillows’ voor borstkankerpatiënten.

… en nog veel meer. Op onze website vindt u meer informatie over de 
projecten.

Over Stichting Vrienden van het GHZ

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) biedt zo goed mogelijk medische zorg. 
Daarnaast vindt het ziekenhuis het heel belangrijk dat de patiënt zich 
prettig voelt in het GHZ. Stichting Vrienden van het GHZ ondersteunt het 
ziekenhuis hierbij door projecten te realiseren die het welzijn van patiënten 
en hun naasten bevorderen en het verblijf aangenamer maken. Als 
Stichting Vrienden van het GHZ kunnen we de patiënten niet beter maken, 
maar hen zich wel beter laten voelen. Samen gaat onze zorg verder!

2020 was een bijzonder jaar door COVID-19, met 
veel uitdagingen voor iedereen. Ondanks dat, en 
dankzij de steun van onze Vrienden, hebben we 
in 2020 25 projecten gerealiseerd voor patiënten 
en hun naasten. Natuurlijk zijn we trots op alle 
projecten, een aantal geven we graag speciale 
aandacht.

Bezoekadres
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

Postadres
Stichting Vrienden van het GHZ
Postbus 1098
2800 BB GOUDA


