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1. Raad van Bestuur 



1100+

VERPLEEGKUNDIGEN

120+

NATIONALITEITEN

400+

VRIJWILLIGERS

3
LOCATIES

REGIO HAAGLANDEN

4100+

MEDEWERKERS

400+

SPECIALISTEN

TOPKLINISCH

OPLEIDINGSZIEKENHUIS

Bekijk hier (via HMC Centraal) het volledige organogram van HMC en haaglandenmc.nl voor nog meer informatie

https://centraal.haaglandenmc.nl/groups/21-hmc-organogram/welcome
https://www.haaglandenmc.nl/


Wat willen wij met jullie delen?

Medewerkers binnen HMC (vrijwilligers, leerlingen, 
verpleegkundigen, ondersteuners, ondersteunende 
diensten)

Drie locaties: HMC Antoniushove, HMC Westeinde, 
HMC Bronovo (weekziekenhuis)  

Kernwaarden: Liefde en lef 

Privacy beleid (streng beleid op privacy van onze patiënten) 



Maar vooral: heel veel plezier!



2. ICT 



Inloggen op de computer en 
het wachtwoord wijzigen

Inloggegevens via 
zorgmanager/afdelingsmanager/leidinggevende. 

Stel direct een eigen wachtwoord in! 

Zelf je wachtwoord resetten? Ga naar de weblink 
wachtwoord.haaglandenmc.nl en reset je eigen 
wachtwoord. De weblink is ook te bereiken via je 
eigen telefoon/tablet. 



ICT ondersteuning nodig? 

Via het bureaublad is TOPdesk te vinden. Dit is de 
registratietool van de ICT. 

In TOPdesk kun je een storing melding, 
bevoegdheden aanvragen, handleidingen en 
personen terugvinden. 



Openingstijden ICT 
Servicedesk

Stel al je ICT vragen via TOPdesk.

Telefonisch contact met de ICT Servicedesk 

Telefoonnummer: 088 979 2525. 

Maandag t/m vrijdag van 07:30 – 21:00 uur
Zaterdag van 08:30 - 15:00 uur

Bij spoed zijn er 24/7 medewerker ICT Servicedesk 
telefonisch beschikbaar. 



3. Dienst Geestelijke Verzorging



Waarom Dienst Geestelijke 
Verzorging?

Je kunt ons inzetten voor en wij zijn betrokken bij:

1. Zingeving

2. Gesprek bij levensvragen

3. Vieringen en feesten

4. Vrijwilligers

5. Rituelen aan het bed en gebed

6. Multiculturaliteit

7. Voor patiënten én medewerkers!



Waarden HMC staan centraal

Onderstaande waarden 

staan bij HMC centraal:

• Liefde en Lef

• Regie bij de patiënt

• Samen

• Topklinische zorg

Probeer voor jezelf antwoord te geven op onderstaande vragen:

1. Welke waarde(n) in HMC spreekt jou het meeste aan en 
waarom?

2. Welke waarde(n) neem jij mee in HMC?



Levensvragen

Vragen die bij patiënten en 
medewerkers kunnen spelen zijn:

• Waarom overkomt mij dit?

• Wat is het goede doen in een 
bepaalde situatie?

• Wat heeft mijn leven voor zin?

• Ben ik anderen niet alleen maar 
tot last?

• Waar put ik kracht uit?

• Waarom heeft God (Allah) mij in 
de steek gelaten?



4. Kwaliteit 



Wat is jouw rol in het
leveren van kwaliteit?

Introductiedag

Adviseur (Kwaliteit & Veiligheid)

Afdeling Kwaliteit 



Vanuit de patiënt

Stel: je moet worden opgenomen voor een 
behandeling

Welk ziekenhuis kies jij?



Vanuit de patiënt

Wanneer ben jij tevreden?



Patiënttevredenheid 

Patiënttevredenheid is het kunnen voldoen aan 
verwachtingen van de patiënt. Dit kun je onder 
andere doen door klantgericht te zijn…

• Ik ben vriendelijk

• Ik groet iedereen

• Ik help zoekende mensen

• Ik zorg dat het ziekenhuis er verzorgd uitziet 

• Ik neem binnen 4 keer de telefoon op



Uitdaging voor HMC

We willen voldoen aan de verwachtingen van de 

patiënt en deze het liefst overtreffen, 

zodat patiënten voor ons kiezen én blijven kiezen



…want in 

Den Haag 

valt wat te 

kiezen!

https://www.lumc.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi06unAh8zVAhXHL1AKHRk-BKsQjRwIBw&url=https://www.perssupport.nl/persbericht/76807/annatommie-viert-10-jarig-bestaan-met-behandeling-50-000ste-patient&psig=AFQjCNEHg6n_RzazECN2m2YgEJWsdKKPpQ&ust=1502433608961202
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlmZbMh8zVAhXDb1AKHdLBCqAQjRwIBw&url=https://www.bergmanclinics.nl/&psig=AFQjCNFPQ05nTvWNyCDdAcBk-c1qBZxr-Q&ust=1502433635749599
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj039fZh8zVAhVBZ1AKHYonBP8QjRwIBw&url=http://www.ietsmooier.nl/klinieken/mauritsklinieken-afspraak-maken/&psig=AFQjCNF7uShqMi_oalpT2JaTDPHa68sxhg&ust=1502433664923543
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJrovyh8zVAhXBZ1AKHacjAskQjRwIBw&url=https://www.orthopedium.nl/&psig=AFQjCNGF-2Rgd9749YRHv84cEuIMXB_Mwg&ust=1502433715577791
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilzoH9h8zVAhXKEVAKHRpGCDgQjRwIBw&url=https://twitter.com/rooseveltinfo&psig=AFQjCNGfS0PIFjTppN4S7KOCd6dySf4n1w&ust=1502433736536398
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUz-qKiMzVAhWCKlAKHYWgAiQQjRwIBw&url=http://www.medweb.nl/medweb/vacature.nsf/dispinstelling/dc-klinieken.htm&psig=AFQjCNFQi9fpC1SNAOdpLwr5gvJReI93Rw&ust=1502433758647679
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQmI6TiMzVAhVSblAKHSBBAtcQjRwIBw&url=https://www.keizerkliniek.nl/&psig=AFQjCNEClwNDruLO_VsWSy7Ykz5sTCHuFg&ust=1502433785740752
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIs5DpjMzVAhUPL1AKHUxICZsQjRwIBw&url=https://www.alrijne.nl/&psig=AFQjCNFmbNiEG7WYkq8C4EbHR0pBElMkrA&ust=1502435040220001


Kwaliteitssysteem

Animatiefilm Ons hart klopt voor kwaliteit

Of via: https://www.youtube.com/watch?v=0uo4NeVPFjE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=0uo4NeVPFjE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0uo4NeVPFjE&feature=youtu.be


Eens Oneens

Stelling

0:001:002:003:00

Klok starten

Lagerhuis debat



Als ik een risico zie op mijn afdeling, 

onderneem ik actie en meld ik dit

Oneens

0:001:002:003:00
Klok starten

Goede en veilige zorg

Eens

Lagerhuis debat



Veilig incident melden

Wat is een incident?
Een niet-beoogde gebeurtenis die betrekking heeft 

op de kwaliteit van zorg en die heeft geleid of had 

kunnen leiden tot schade bij de patiënt.

Waarom meld je?

Hoe meld je?
VIM formulier in Zenya



Zenya startportaal



Ik spreek mijn collega aan wanneer hij/ zij 

de regels van het dienstkleding 

reglement overtreedt.

Oneens

Klantgerichtheid

0:001:002:003:00
Klok starten

Eens

Lagerhuis debat



Lagerhuis debat

Eens Oneens

Als het druk is, bepaal ik,

of ik afwijk van de procedure 

3:00
Klok starten



Wat als iedereen afwijkt?

• Chaos

• Voordelen volgen 
van protocollen

• Garantie voor 
kwaliteit

• Afwijken

• Wanneer



Meer lezen over kwaliteit en 
veiligheid: 



Je vindt daar informatie, tips en tools over: 

• Patiëntervaringsonderzoek, Patiëntparticipatie

• Doelstellingen en indicatoren

• Protocollair werken / Zenya

• Incidenten, calamiteiten,  dossieronderzoek

• Risicomanagement

• Interne audits, Veiligheidscultuur

• Voorbereiding op externe Qualicor-audits 

• En kijk ook eens bij de Kwaliteitskalender!

https://centraal.haaglandenmc.nl/thoughts/195
https://centraal.haaglandenmc.nl/thoughts/198
https://centraal.haaglandenmc.nl/thoughts/200
https://centraal.haaglandenmc.nl/thoughts/315
https://centraal.haaglandenmc.nl/thoughts/492
https://centraal.haaglandenmc.nl/thoughts/504
https://centraal.haaglandenmc.nl/thoughts/500
https://centraal.haaglandenmc.nl/thoughts/463
https://centraal.haaglandenmc.nl/thoughts/529
https://centraal.haaglandenmc.nl/thoughts/530
https://centraal.haaglandenmc.nl/thoughts/222
https://centraal.haaglandenmc.nl/articles/1124


Gebruik de Zenya search app

Altijd de belangrijkste informatie “op zak”.
• Snel toegang via je eigen mobiel

• Overal beschikbaar

• Meest actuele informatie

Hoe?
• Download de gratis app “Zenya Search” In 

App store (iPhone) of Google play (Android) 

• Open Zenya op je computer als je in het 
HMC bent. Klik rechtsboven op je naam en 
vervolgens op apps. Open de Zenya Search 
app en scan de QR code. Let op: je telefoon 
moet ook verbonden zijn aan de wifi van het 
HMC



Kortom….

• …werk volgens afspraken

• …wees kritisch op je eigen handelen

• …maar werk wél met aandacht en plezier

• …en met ‘gezond boerenverstand’

Veel succes en plezier in 

het HMC!



5. Landsteiner Instituut 



Introductievideo Landsteiner Intituut 

Bekijk hier de introductiefilm Landsteiner 
Instituut

https://haaglandenmc.mediasite.com/mediasite/Play/f34c527fd7804515a40ee3b2160d9fc11d


Opleidingsziekenhuis

Opleiden, ontwikkelen en onderzoek is onderdeel 
strategie

Beginnend beroepsbeoefenaar

Professional die zich wil ontwikkelen

Ontwikkeling door onderzoek



Opleidingen

• Basis leer- werktrajecten
• 130 mbo-hbo verpleegkundigen

• OK en anesthesie

• Radiodiagnostiek en -therapie

• Verpleegkundige vervolgopleidingen
• IC, SEH, Dialyse, CCU, Oncologie, Verkoever, Kinder, 

Obstetrie en Geriatrie

• Overige (vervolg) opleidingen
• Longfunctie, TOA, KNF laborant, etc.



Opleidingen

• 25 medische opleidingen
• 130 arts assistenten

• +/- 550 coassistenten

• 200 stagiaires
+/- 100 verpleegkundige / leerwerkplaatsen



Strategische opleidingsthema’s 

• Persoonlijk leiderschap

• Verpleegkundig leiderschap

• Management ontwikkeling

• Digitale vaardigheden

• Leer- en ontwikkelklimaat

• Vakinhoudelijk



Wetenschappelijk onderzoek

In 2021

• 107 nieuwe studies

• 292 wetenschappelijke artikelen

• 4 promoties

• HMC Wetenschapsfonds

• Wetenschapsmiddag & CAT-walk



Nadere introductie 

• Wie zijn we en wat doen we?

• Hoe ondersteunen we jullie bij het leren en ontwikkelen?

• Visie op leren overbrengen

• 6 weken voor aanvang dienstverband 

• HMC introductiedag

• 3 weken na indiensttreding

• 2 maanden na indiensttreding

• 4 maanden na indiensttreding

• 6 maanden na indiensttreding

Leren zit in ons ‘bloed’



Leren is leuk bij HMC

leren@landsteiner.nl 

HMC Centraal



6. Hygiëne en Infectiepreventie

Let op: hieronder volgt een QUIZ! 

Je krijgt als eerste de vraag en de antwoordmogelijkheden te zien. Bedenk voor 
jezelf wat het juiste antwoord moet zijn en kijk op de volgende sheet wat het 
antwoord is!



Infectiepreventie 
Infectiepreventie in vogelvlucht



Welkom 
Uitleg presentatie

• Eén vraag, totaal 10 vragen

• Twee antwoorden per vraag

Groen of rood

Steek je papier omhoog voor jouw antwoord 



Infectiepreventie houdt zich bezig met: 

Het schoonmaken van de patiëntenkamers 

Het desinfecteren van de operatiekamers 

Het steriliseren van verbandmiddelen

Registreren van ziekenhuisinfecties 
Voorkomen van overdracht van schadelijke micro-organismen
Isoleren van patiënten 



Infectiepreventie houdt zich bezig met: 

Registreren van ziekenhuisinfecties 
Voorkomen van overdracht van schadelijke micro-organismen
Isoleren van patiënten 

(Hygiëne en) Infectie Preventie 

• Gevraagd en ongevraagd advies geven 

• Registreren van ziekenhuisinfecties: interventies 

• Isoleren van patiënten 

• Protocollen en landelijke richtlijnen 

• Beleid maken/uitvoeren/controleren



Wat zijn micro-organismen

Vliegen, mieren, vlooien en teken

Bacteriën, virussen, schimmels en parasieten



Wat zijn micro-organismen

Een micro-organisme (ook wel: microbe) is een organisme dat te klein is om met het blote oog gezien te 
worden. Hieronder vallen alle eencelligen zoals o.a. bacteriën en schimmels.

De meeste micro-organismen heb je nodig en zijn goed voor je. 

Sommige echter zijn wel ziekmakend of niet meer 

of onvoldoende gevoelig voor antibiotica. 

De behandeling van een infectie wordt dan moeilijker.

Bacteriën, virussen, schimmels en parasieten



Wat is de belangrijkste verspreidingsweg/route 
van micro-organismen

Uitscheidingsproducten, bv. urine en braaksel

Direct huid contact, hand (of boks) geven



Wat is de belangrijkste verspreidingsweg/route 
van micro-organismen

Direct huid contact, hand (of boks/High 5) geven



De meeste bacteriën op je hand zitten op: 

De vingertoppen 

De palm van je hand



De meeste bacteriën op je hand zitten op: 

De vingertoppen 



Micro-organismen zijn vervelend omdat: 

Ze zich snel kunnen verplaatsen

Ze steeds ongevoeliger worden voor antibiotica



Micro-organismen zijn vervelend omdat: 

Ze steeds ongevoeliger worden voor antibiotica

• Resistentie micro-organismen

• Minder nieuwe antibiotica 

• Steeds sneller resistentie 

• Nieuwe ziekten 

• Migratie / reizen 



Wat is waar over handhygiëne?

Onder één vingernagel zitten meer dan drie miljoen bacteriën 

Een op de tien medemensen heeft minuscule poepresten op zijn hand



Wat is waar over handhygiëne?

Onder één vingernagel zitten meer dan drie miljoen bacteriën 

Een op de 4! medemensen heeft minuscule poepresten op zijn hand

Beide goed. NB niet 1 op de 10, maar 1 op de 4 heeft minuscule poepresten op zijn handen



Wanneer moet ik de handen wassen met 
water en zeep i.p.v. desinfecteren met 
handalcohol?

Bij patiënten die ziek zijn van het NORO virus

Na het gebruik van mijn smartphone



Wanneer moet ik de handen wassen met 
water en zeep i.p.v. desinfecteren met 
handalcohol?

Bij patiënten die ziek zijn van het NORO virus

Handalcohol in HMC bevat 70% alcohol. Om dit virus te doden is een concentratie met 90% 
alcohol nodig.
Bij handen wassen reduceer je het aantal MO op je handen al met 70%.



Wat valt niet onder de algemene 
voorzorgsmaatregelen

Het dragen van handschoenen

Het dragen van een uniform of dienstkleding 



Wat valt niet onder de algemene 
voorzorgsmaatregelen

Het dragen van handschoenen 

Handschoenen vallen onder de 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen en dat 
zijn aanvullende maatregelen bij 
bv. isolaties



Wat is een groot misverstand bij handalcohol

Hoe meer ik gebruik, hoe beter dat is 

Pas als de alcohol droog gewreven is, werkt de terugvetter



Wat is een groot misverstand bij handalcohol

Hoe meer ik gebruik, hoe beter dat is 



Er hangt een isolatiekaart aan de deur, wat 
doe je

Niets, zolang ik maar handschoenen draag is er niets aan de hand 

Ik volg de stappen op de isolatiekaart



Er hangt een isolatiekaart aan de deur, wat 
doe je

Ik volg de stappen op de isolatiekaart



Vragen? 



7. HR



Verschillende afdelingen

• Advies: personele vraagstukken, mobiliteit, 
gezondheid

• Personeelsadministratie: contracten en beheer

• Secretariaat: maken van afspraken en 
vraagbaak

• Staf: beleid m.b.t. medewerkers, arbeidsrecht



HR experts

• Bedrijfsmaatschappelijk werk

• Vertrouwenspersonen 

• Adviseurs psychische en fysieke belasting 
(bedrijfsfysiotherapeuten)

• Arbo-coördinator

• Medewerker gevaarlijke stoffen

• Bedrijfsverpleegkundigen

Ze zijn er om jou veilig en gezond je werk te laten 
doen. Je kan ze vinden op HMC Centraal



Self Service (1/2)

Als je in dienst komt bij HMC krijg je toegang tot je 
digitale personeelsdossier. Dit digitale dossier is te 
vinden in het systeem AFAS Insite. 

Om in te loggen heb je een gebruikersnaam en een 
wachtwoord nodig. De gebruikersnaam heb je samen 
met je arbeidsovereenkomst ontvangen.

Een week voor je indiensttreding ontvang je een brief 
met je persoonlijke wachtwoord. Uit 
veiligheidsoverwegingen adviseren wij je met klem om 
je wachtwoord na de eerste keer inloggen direct te 
wijzigen.



Self Service (2/2)

In Insite vind je het HR Medewerkersplein waar alle 
belangrijke informatie voor jou als medewerker te 
vinden is. Neem deze informatie goed tot je om te 
weten wat er van jou wordt verwacht en wat er voor 
jou voor mogelijkheden zijn binnen de organisatie. 

In Insite tref je de functieprofielen aan die binnen 
HMC zijn vastgesteld. In je digitale dossier zijn je 
digitale loonstrook en jaaropgave te vinden. Je 
loonstrook wordt meestal rond de 25e van de 
maand zichtbaar. 



Wat heeft HMC in huis? (1/4)

Top employer

Na een grondige audit heeft HMC in 2019 en 2020 
de TOP Employer certificering behaald. Hiermee 
zijn we het eerste ziekenhuis in de Haagse regio 
met deze certificering! Uit de audit blijkt dat HMC 
met recht een opleidingsziekenhuis is. 

Wij bieden intern veel doorstroommogelijkheden 
aan onze medewerkers waarbij de opleiding door 
ons bekostigd wordt. Op deze manier binden wij 
medewerkers aan HMC.

.



Talentenmarkt (HMC’s got talent)

Een online marktplaats waar medewerkers en 
leidinggevenden van HMC talenten kunnen aanbieden 
en afnemen. Ben je op zoek naar een coach of iemand 
die kan fotograferen? Kijk dan zeker eens op HMC 
talentenmarkt. Zoek je een talent dat er nog niet tussen 
staat? Plaats dan een oproep. Dit kun je doen door het 
aanbieden van een klus. 

Misschien heb je zelf een talent dat je wilt inzetten, 
meld je dan aan. De HMC talentenmarkt biedt jou als 
medewerker een podium om te laten zien waar je, 
naast je werk, nog meer goed in bent.

Wat heeft HMC in huis? (2/4)



Strippenkaart

Ook zo nieuwsgierig naar hoe het werkt op andere 
afdelingen? Of heb je ambities en wil je gewoon eens 
onderzoeken wat jouw mogelijkheden zijn in huis? Dan is 
de strippenkaart misschien iets voor jou! De strippenkaart 
is bedoeld voor HMC medewerkers die zich breder willen 
oriënteren dan de eigen afdeling en functie. 

Het is een tegoedbon voor een 'rondreis' door het 
ziekenhuis. De kaart bevat vier strippen met een waarde 
in tijd van in totaal 16 uur. Deze tijd (werktijd) kun je als 
medewerker inzetten voor snuffelstages of het meelopen 
op een andere werkplek binnen HMC. 

Wat heeft HMC in huis? (3/4)



Blijvend in gesprek

Deze methodiek is ontwikkeld op basis van ideeën 
van medewerkers en leidinggevenden en vervangt 
het jaargesprek ‘oude stijl’. 

Er is gekozen voor een vorm van gespreksvoering 
die volledig kan worden afgestemd op de situatie 
van de individuele medewerker. Dit biedt 
medewerkers en leidinggevenden ruimte om te 
bespreken wat van belang is.  Drie thema's staan  
continu centraal:

1.prestaties en ontwikkeling;

2.vitaliteit en gezondheid;

3.motivatie en betrokkenheid.

Wat heeft HMC in huis? (4/4)



8. Meer informatie of vragen?
Vind meer op het medewerkersplein op jouw 
AFAS Insite, HMC Centraal of via je leidinggevende!

Klik hier om naar HMC Centraal te gaan

https://centraal.haaglandenmc.nl/welcome

