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"Mini-ziekenhuis in de polder"

Bodegraven - Zaterdag was de officiële opening van het Medisch Centrum
Bodegraven (MCB) in het bijzijn van ruim 400 genodigden, onder wie zakelijke
relaties en familieleden. Aansluitend konden inwoners een kijkje nemen in het
fonkelnieuwe gebouw, waar zorgverleners vanuit de eerste- en tweedelijnszorg
onder één dak samenwerken.

Het hagelnieuwe pand heeft brede gangen, aangepaste toiletfaciliteiten en een
lift. De reacties van bezoekers zijn onverdeeld positief: 'dichtbij, modern, licht en
ruimtelijk.' Door de grote lichtkoepel in het midden baadt de eerste etage in een
zee van licht, eronder staat een grote olijfboom. Rondom liggen de vier
disciplines, elk met een aparte balie en herkenbaar aan een eigen kleur: fuchsia
(huisartsen), blauw (fysiotherapie), grijs (tandartsen) en groen (Groene Hart
Ziekenhuis GHZ). De wachtkamer van de tandartspraktijk is een modern
ingerichte woonkamer. Eén van de wanden is bekleed met groen mos. Van der
Heide: "Vanaf het begin streef ik naar deze 'woonkamersfeer'. De invulling heb ik
zelf gedaan, samen met mijn vriendin. Het is bewezen dat ontspannen patiënten
minder pijn ervaren. Er is tot 40% minder verdovingsmiddel nodig." De vier
behandelkamers zijn eveneens opvallend ingericht, elk met een unieke fotowand.
Bovendien hangt ter afleiding boven iedere behandelstoel een televisiescherm.
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In de afgelopen maand zijn 'de puntjes op de i' gezet. Bouwbedrijf Groenen heeft
hard gewerkt om de laatste wijzigingen tijdig door te voeren. Pas op vrijdagavond
23.00 uur werd de extra benodigde transformator aangesloten. Slechts een paar
uur voor de opening ging het pand over op de definitieve stroomvoorziening.
Vlak voor aankomst van de genodigden werd de straat nog hersteld. Hennie
Groenen: "Dit mooie pand hebben we in heel korte tijd gerealiseerd, daar zijn we
trots op. Het betekende hard werken en soms slapeloze nachten."
Zoon Pascal Groenen beaamt: "Het is gelukt om het hele pand op tijd klaar te
krijgen.

'Anderhalve lijnszorg'

Geplaagd door de stevige wind, sprak huisarts Daniels namens de gehele
initiatiefgroep lovende woorden over alle betrokkenen. Hij sprak zijn trots uit en
bedankte ieder voor de flexibiliteit, bereikbaarheid en prestaties van de afgelopen
drieënhalf jaar. Namens het GHZ sprak Godfried Barnasconi, voorzitter van de
Raad van Bestuur: "Wij vinden samenwerking belangrijk, ook met
eerstelijnszorgverleners. Het MCB is een mini-ziekenhuis in de polder, we
verlenen hier eigenlijk 'anderhalve lijnszorg'. Misschien een nieuw begrip, maar
we laten hier in Bodegraven zien dat het kan." Burgemeester Van der Kamp sprak
eveneens zijn trots en felicitaties uit. "Tijdens de crisis zaten we flink in onze
maag met het oude gebouw. Gelukkig kwamen de initiatiefgroep en Health Care
Real Estate met hun vooruitstrevende plan: het creëren van een mooi centrum
voor onze gezondheid, zodat alle bewoners voorzieningen kunnen vinden in hun
eigen regio. We hebben nooit stadsrechten gekregen maar het MCB bewijst dat
Bodegraven eigenlijk geen dorp meer is." De gehele initiatiefgroep en de beide
sprekers stapten vervolgens op het podium. Met een druk op de knop verklaarde
huisarts Daniels het MCB officieel voor geopend en werden glinsterende



serpentines met een luide knal de lucht in geschoten.

Voor de inwoners was er daarna een gastvrije open dag. Een glimmende
ballonnenboog sierde de entree en het rook heerlijk door de warme
stroopwafelkraam. Natuurlijk waren er ook felicitaties voor de zorgverleners en
hun nieuwe, fraaie huisvesting. Het gonsde daarbij van de geanimeerde
gesprekken. Veel kinderen genoten van de activiteiten. Er werden griezelige
wonden geschminkt, tanden goud geverfd en de poppendokters hadden het erg
druk. Freek Giraf, de GHZ mascotte, liep ook rond. Fysio on the Move gaf
demonstraties van de 'vliegwieltraining', effectief voor sporters en tijdens
revalidatie. Beijerbergen: "Ik ben echt megatrots op alle mensen van het Medisch
Centrum. We hebben drieënhalf jaar keihard toegewerkt naar dit moment. Vanaf
dag één is iedereen enthousiast. Het concept werkt goed; we stappen makkelijk
bij elkaar naar binnen." De BeNu apotheek demonstreerde de werking van de
nieuwe geneesmiddelenuitgifte automaat. Door deze service kunnen patiënten
medicatie afhalen buiten de openingstijden.

Kleinschalige locatie

Huisarts Cathalijne Spaargaren: "De enorme belangstelling geeft wel aan dat het
MCB voorziet in een behoefte. Laagdrempelige zorg in de buurt, dat is prettiger
dan een ziekenhuis." Kinderpsychologe Irma van Deutekom (Kinderkwesties)
noemt de voordelen om in haar eigen praktijk en vanuit het MCB te werken. "Hier
werken veel disciplines, dat heeft meerwaarde en daar wil ik graag deel van
uitmaken. In de psychologengroep kijken we bijvoorbeeld naar hoe de
psychologische zorg voor jeugd- en volwassenen goed op elkaar kan worden
afgestemd." Jack van Oostrom (teamleider van de GHZ regiolocaties): "Deze vierde
GHZ-locatie is erg mooi. Patiënten hebben de voorkeur voor kleinschaliger
locaties, terwijl de geboden zorg hetzelfde is."

De specialisten delen vijf behandelkamers, de meesten houden een dag(deel) per
week spreekuur, dat verder wordt uitgebreid. Patiënten kunnen terecht bij
cardioloog, orthopeed, reumatoloog, gynaecoloog, dermatoloog, neuroloog,
plastisch chirurg en internist. In 2018 volgen de longarts, kinderarts, oogarts en
tenslotte de maag-, darm- en leverarts. Het is ook mogelijk om bloed te laten
prikken. Vanaf december 2017 kunnen er ook echo's en röntgenfoto's worden
gemaakt.
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