
Uitnodiging feestelijke opening 

Radiotherapie LUMC-Reinier de Graaf

Samenwerken of Satelliet?

Op 1 september is de nieuwbouw van het Reinier de Graaf
officieel geopend. Hiermee is de eenwording van de afdelingen
radiotherapie van het LUMC en Reinier de Graaf een feit.
Eenwording betekent niet alleen eenheid van apparatuur en
software, maar ook eenheid van staf en leidinggevenden. Toch
behouden beide afdelingen hun eigen karakter en cultuur,
passend bij het “eigen” huis.
Tijdens een feestelijke opening delen wij graag onze ervaringen
met u: een symposium over de organisatie van de samen-
werking, de do’s and don’ts van een dergelijk samengaan, de te
behalen synergie en de soms onverwacht mooie innovaties die
eruit voortgekomen zijn. Als laatste zal Peter Schuttevaar,
samenwerkingsprofessional, enigszins filosofisch maar met
lichtvoetige humor inzicht geven in de uitdagingen van
samenwerken.
Uiteraard sluiten we af met een rondleiding over onze nieuwe
afdeling en een feestelijke borrel, waarbij we met een lean café
onze ideeën nog verder toelichten.

U bent van harte uitgenodigd op 18 november vanaf 14.30 uur

Het bestralingstoestel Almonde is vernoemd naar het Hofje van
Almonde (Bagijnhof 10-22, Delft). In 1607 werd dit hofje gesticht door
Magdalena van Almonde, zusje van burgemeester Abraham van
Almonde. Bij haar overlijden schonk zij haar huis aan maagden en
dienstmaagden die hun huishuur niet konden betalen. 200 jaar later
wordt het huisje afgebroken en werden de 7 huidige huisjes gebouwd.
In de gang van het bestralingstoestel is een afbeelding van de straat
die leidt naar het Hofje van Almonde geplaatst.

https://www.reinierdegraaf.nl/
https://www.reinierdegraaf.nl/


Programma

14.30 - 15:00: Inschrijven en ontvangst met koffie en thee

15.00 - 15:20: Samenwerken of Satelliet: Hoe het begon…
Corrie Marijnen, afdelingshoofd

15:20 - 15:40: Programma management: Leidraad tot succes 
Martijn Ketelaars, lid programma management team

15:40 - 16:00: IT: de spin in het RT-web
Roel Zinkstok, klinisch fysicus

16:00 - 16:20: KV-KV: Beeldige samenwerking
Eleftheria Astreinidou, klinisch fysicus

16:20 - 17:00: Samenwerken of Satelliet: Dit is het begin…
Peter Schuttevaar, samenwerkingsprofessional

17:00 - 17:15: Afsluiting

17:15 - 19:00: Borrel met lean café

17:30 - 18:00: Rondleidingen afdeling radiotherapie Reinier

Locatie

Reinier de Graaf Gasthuis,  zaal “Het Melkmeisje”, 5e etage
Reinier de Graafweg 5, 2625 AD Delft
Parkeren kan op het bezoekersparkeerterrein

Het bestralingstoestel Pauw is vernoemd naar het Hofje van Pauw
(Paardenmarkt 54-62, Delft). Elisabeth Pauw was de dochter van
burgemeester Jacob Pauw. Haar hele leven bleef ze kinderloos. Daarom
schreef ze in haar testament dat er van haar nalatenschap een hofje
gebouwd moest worden. Dit hofje voor arme families werd in 1707
gebouwd en bestaat uit 8 woningen en een grote pomp in het midden
van het plein. In de gang van het bestralingstoestel is een afbeelding van
het hofje op de muur aangebracht.

https://www.reinierdegraaf.nl/
https://www.reinierdegraaf.nl/

