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Haga ziekenhuis 

• Onderdeel van de Reinier Haga groep 

•    Reinier de graaf ziekenhuis in Delft 

•    Lange Land ziekenhuis in Zoetermeer 

 

• 500 bedden 

• 4200 medewerkers 

• Speerpunten van het ziekenhuis zijn: 

• Cardiochirurgie 

• Moeder Kind Centrum 

• Hematologie 

• Trauma centrum 

 

 



Haga ziekenhuis 1e fusie 

• In 2004 fuseert het Leyenburg ziekenhuis (locatie Leyweg) met 

het rode kruis ziekenhuis en het Juliana Kinderziekenhuis         

( locatie Sportlaan) 

• 2 locaties met op beide locaties een afdeling Dagbehandeling 

 

• 26 bedden op de locatie leyweg met alle specialismen 

• 20 bedden op de locatie sportlaan met de specialismen 

orthopedie, gynaecologie, BZT en kaakchirurgie, 

pijnbehandelingen en diverse infuustherapiën 

 

• De locatie leyweg heeft een apart dagcentrum 

• infusietherape 



2008  Start grootscheepse renovatie 

locatie leyweg en planning nieuwbouw 

gedeelte 

 • Voor de dagbehandeling werd een Plan van eisen 

opgesteld vanuit het strategisch werkconcept 

• Nieuwbouw op locatie leyweg met 29 bedden 

• 2 klasse 1 ok`s, 2 poliklinische ok`s 

• 5 scopie kamers voor de MDL, 1 longbehandelkamer 

• 2 radiologie interventiekamers 

 

• Openingstijden van 07.00 uur – 23.00 uur 



• Op de locatie sportlaan  

• 18 bedden voor de orthopedie, plastische chirurgie, BZT en 

kaakchirurgie 



Wat staat er in 2015 

• Prachtige nieuw Dagcentrum 

• Geopend van 07.00 – 20.00 uur 

• 16 bedden met een “huiskamer” voor de oogheelkunde 

patiënten 

• 2 klasse 1 ok`s en 2 poliklinische ok`s 

• Geen scopie of longbehandelkamer 

• Interventiekamers niet op het snelle circuit 

• Afdeling Dagbehandeling op de locatie sportlaan is gesloten  



Wat is er allemaal gebeurd?  



Maag Darm Leverziekten en longziekten 

• Grote productie groei 

• te weinig capaciteit beschikbaar voor de MDL in het 

Dagcentrum 

• Realiseren van een scopie afdeling voor MDL en 

longbehandelkamer  met eigen verkoever  

 

 



                     Cardiologie 

• Opvang van dagbehandeling patiënten van de cardiologie in de 

Cardiolounge direct gelegen naast de Catheterisatie kamers en 

de CCU 



Vergoedingen door zorgverzekeraars 

• Niet alle pijnbehandelingen worden meer vergoed of er worden 

minder behandelingen vergoed 

• Productie loopt terug met 40% 



2013 nieuwe fusie 

• Haga ziekenhuis treedt toe tot de Reinier Haga groep 

• 4 locaties 

• Alle locaties dagbehandeling 

• Ook nieuwbouw Reinier de graaf ziekenhuis 

• Wat gebeurt er met de verouderde locaties? 



• Capaciteit planning voor de dagbehandeling is aangepast naar 

20 plekken 

• 16 bedden en een huiskamer voor de opvang van de 

oogheelkunde patiënten 



                   Voorjaar 2015 

• Lange Land ziekenhuis Zoetermeer treedt toe tot de Reinier 

Haga groep 

• Besluit valt dat locatie sportlaan dicht gaat in 2017 

• Afdeling dagbehandeling aldaar sluit per 1 mei 2015 

• Extra druk op de bedden in het nieuwe dagcentrum 



       Capaciteit en Efficiëncy 

• Dagcentrum is onderdeel van het snelle circuit 

• Dedicated ok`s en holding/verkoever 

• ECHTER 

 

• Sinds de start van de Dagbehandeling in de nieuwbouw staan 

nog veel Dagbehandeling ok`s op het klinische programma. 

• Artsen willen liever geen “straatjes” opereren 

• Klinische Ok programma wordt opgevuld met kortdurende 

ingrepen 

• Radiologie interventie kamers op het klinische ok komplex 



• Er wordt tot 17.00 uur geopereerd.  

• Openingstijden van het dagcentrum zijn hierop aangepast 

• Afspraken met anesthesiologen over de ontslag criteria 



                       Conclusie 

• Prachtig nieuw dagcentrum 

• Capaciteit is te beperkt 

• Planning: Ok programma is leidend 

• Dagbehandeling verspreid door de organisatie 

• Hagaziekenhuis wil alle functies blijven houden maar heeft veel 

bedden ingeleverd door de renovatie 

• Er moeten keuzes gemaakt worden 




