Binnen Rijnstate werken we continu aan verdere verbetering van onze zorg en deskundigheid.
Hiervoor doen we onderzoek naar de oorzaken van ziekten en naar betere behandelingen. Met
innovaties bereiken we steeds efficiëntere zorg en kunnen we het onze patiënt gemakkelijker
maken. En met extra patiëntenfaciliteiten wordt het verblijf voor onze patiënten nog aangenamer.
Rijnstate Vriendenfonds
Om extra ruimte te hebben voor dit soort projecten, is het Rijnstate Vriendenfonds opgericht. De
missie van het Rijnstate Vriendenfonds is bij te dragen aan het welzijn van de patiënten, door
ondersteuning van projecten op het gebied van (verbetering van) patiëntenzorg, innovatie en
wetenschap binnen Rijnstate. Hiervoor ondersteunt het Vriendenfonds projecten, die vooral zijn
gericht op doelgroepen aansluitend op de aandachtsgebieden van Rijnstate: vrouw en kind,
mensen met kanker, mensen met (risico op) hart- en vaatziekten, ouderen en mensen met
immuunziekten.
Samen bereiken we meer
Het Rijnstate Vriendenfonds streeft naar optimale synergie tussen ziekenhuis en omgeving, door
zowel particulieren als organisaties mee te nemen in haar missie. Organisaties, bedrijven en
particulieren die verder vorm willen geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid en die de
missie van het Rijnstate Vriendenfonds onderschrijven, bieden we diverse mogelijkheden om het
Vriendenfonds te steunen.
Samen zorgen
De medewerkers en specialisten van Rijnstate leveren professionele zorg van topkwaliteit. Daar
kunt u vanuit gaan. Daarnaast is er een groeiende behoefte aan extra faciliteiten voor patiënten.
Dit zijn bijvoorbeeld online patiëntenportals, extra comfortabele stoelen in wachtruimtes, extra
dagbestedingactiviteiten voor ouderen en voorzieningen om zelfmanagement van de patiënt te
stimuleren. Stuk voor stuk faciliteiten waar patiënten beter van worden. Om dit mede mogelijk te
maken, worden vanuit het Rijnstate Vriendenfonds extra middelen geworven.
Samen onderzoeken
Rijnstate is behalve een zorggerichte ook een kennisgerichte organisatie. Hiervoor worden diverse
wetenschappelijke activiteiten ontwikkeld. Bijvoorbeeld geneesmiddelenonderzoek, verpleegkundig
onderzoek en ook onderzoeken gericht op de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Medischwetenschappelijk onderzoek is van groot belang om de vooruitzichten van patiënten te verbeteren.
Dit kan zijn het ontwikkelen van een effectiever geneesmiddel of een nieuw medisch hulpmiddel,
maar ook een betere operatietechniek die leidt tot sneller herstel.
Voor het uitvoeren van onderzoek is extra geld en mankracht nodig. Hiervoor kunnen onderzoekers
binnen Rijnstate een aanvraag indienen bij het Rijnstate Vriendenfonds. Samen zorgen we ervoor
dat steeds meer van deze onderzoeken, die zo belangrijk zijn voor het welzijn van de patiënt,
kunnen worden uitgevoerd.
Samen vernieuwen
Rijnstate heeft zorginnovatie hoog in het vaandel. Met als doel het leveren van de beste zorg en
kwaliteit. De nadruk ligt hierbij op zorgverbeteringen die direct van invloed zijn op het welbevinden
van de patiënt. Verbeteringen die tot stand brengen binnen Rijnstate én in samenwerking met
andere ziekenhuizen, universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven. Het Rijnstate Vriendenfonds
zet zich in om zorgvernieuwing extra kracht bij te zetten.
www.rijnstatevriendenfonds.nl

