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SEH-arts Suzanne Peeters complimenteert de nieuwe SEH-artsen Mirjam Visser en Niek Roossien

Luifel Leyweg nu
echt verdwenen
Op 26 februari begon voorzitter Raad van Bestuur
Chiel Huffmeijer hoogstpersoonlijk aan de sloop
van de luifel bij de hoofdingang op locatie Leyweg.
Met een grote grijper haalde hij de eerste happen
eruit. De verdere sloop gebeurde enkele dagen
later. De sloop van de entree van locatie Leyweg is
nodig om plaats te maken voor de nieuwbouw van
het Juliana Kinderziekenhuis en het OK-complex.
De lokale media, zoals omroep West, hadden veel
aandacht voor de sloop van het markante object.

Twee SEH-artsen opgeleid
Eind december 2012 rondde Mirjam Visser op de SEH van het HagaZiekenhuis haar
opleiding tot SEH-arts af. Niek Roossien volgde een paar maanden later. Op 21 februari
ontvingen beiden hun certificaat.
De feestelijke overhandiging vond plaats in
de backoffice van de SEH op het Spoedplein.
SEH-arts Suzanne Peeters had als opleider
de eer om de certificaten te overhandigen.
In haar speech beschreef ze hoe beide artsen

op de SEH hun opleiding doorliepen.
Mirjam en Niek bleken hun opleiding met
veel plezier te hebben gedaan en het was
voor collega’s prettig werken met hen.

LabWest en Roche werken samen
aan de toekomst
LabWest tekende op 4 februari
een intentieverklaring met Roche
Diagnostics voor een samenwerking van
tien jaar. Met deze overeenkomst committeren LabWest en Roche zich aan een
gezamenlijk doel: patiënten en aanvragers verzekeren van de modernste diagnostiek, inclusief technische en medische
innovaties. De overeenkomst met Roche is
baanbrekend in de zorg en maakt het
laboratorium klaar voor de toekomst
LabWest is verantwoordelijk voor de laboratoriumdiagnostiek van het HagaZiekenhuis,
Medisch Centrum Haaglanden en voor trombosezorg in de regio Haaglanden. Roche is de
Zwitserse marktleider in in-vitrodiagnostiek.
Dat is diagnostiek waarbij monsters uit het
menselijk lichaam, zoals bloed en urine,
buiten het lichaam worden onderzocht.
Binnen de overeenkomst geldt dat Roche
de verantwoordelijkheid neemt voor het
beschikbaar stellen van de beste diagnostische mogelijkheden binnen alle laboratori-

umdisciplines. Het bedrijf brengt daarmee
ook de samenwerking tot stand met collegaleveranciers, waaronder ThermoFisher
Scientific en Sysmex. Dankzij de samenwerking met Roche Diagnostics heeft LabWest
ook intensief contact met de geneesmiddelendivisie van Roche.
Beide organisaties kunnen in onderzoek
en projecten profiteren van elkaars kennis
en capaciteit. In de overeenkomst tussen
LabWest en Roche Diagnostics zijn bovendien afspraken gemaakt over opleiding en
training van de laboratoriummedewerkers,
verdere digitalisering van patiëntgegevens
en een uitgebreid netwerk van prikposten.
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Bouw in beeld

Slopen om te bouwen
De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw zijn in
volle gang. Zo zijn de luifel en het parkeerdek gesloopt en wordt
de bouwplaats ingericht voor de nieuwbouw. Momenteel is VolkerWesselsHaga bezig met het ontwerp van het Juliana Kinderziekenhuis, het Moeder- en Kindcentrum, het OK-complex en het tweede
deel van de renovatie van het bestaande ziekenhuisgebouw.
De bouw van de nieuwbouw op locatie Leyweg start in april.
Eind van dit jaar staat het casco (skelet van het gebouw) er. Daarna
vinden de werkzaamheden vooral binnen in het gebouw plaats en
zullen medewerkers, patiënten en bezoekers weinig van de nieuwbouw merken.
Het eerste kwartaal van 2015 is de nieuwbouw voltooid en kan
de interne verhuizing van een aantal afdelingen en centra plaatsvinden. Daarna zal VolkerWesselsHaga het restant van de renovatie
uitvoeren, waarna het hele ziekenhuis in 2017 gereed is.

VolkerWesselsHaga
Het HagaZiekenhuis heeft gekozen voor een bijzondere manier
van aanbesteden van de nieuwbouw. In plaats van het apart
inhuren van een architect, een aannemer en een beheerder zijn al
deze onderdelen in één keer uitbesteed aan VolkerWesselsHaga.
Naast ontwerp en bouw is ook beheer en onderhoud van het
gehele ziekenhuis voor de aankomende twintig jaar uitbesteed
aan VolkerWesselsHaga.
Het HagaZiekenhuis is een
van de eerste ziekenhuizen
die een dergelijke contractvorm aangaan. Meer weten
over de manier van aanbesteden en VolkerWesselsHaga? Kijk op de groepssite
van HagaVernieuwt of op
www.volkerwesselshaga.nl

