
Tergooi biedt steeds meer zorg 
buiten de muren van het ziekenhuis. 
Dat is hard nodig, want door de 
vergrijzing en de toename van het 
aantal mensen met een chronische 
ziekte verandert en groeit de 
zorgvraag. Tegelijk zijn er veel 
medische en technologische ontwik-
kelingen die zorg verlenen op een 
andere manier mogelijk maken. 
Denk aan videoconsult en monito-
ring op afstand. Door de verande-
rende behoeften en de nieuwe 
mogelijkheden te bundelen, brengt 
Tergooi de zorg dichter bij de 
patiënt. Als het moet in het zieken-
huis, als het kan daarbuiten, in een 
regionaal medisch centrum of zelfs 
bij de patiënt thuis. We noemen dat 
‘Zorg op de juiste plek’.

In het najaar 2019 startte Tergooi met het geven van chemo- en immunotherapie bij patiënten thuis. 
Vasanthi van Samkar-Iyer is één van de patiënten die hiervoor koos - sterker nog ze heeft er zelf om 
gevraagd. Na een lang traject van chemotherapie, immunotherapie, operatie en bestraling, noemt ze 
het een cadeautje dat ze de afsluitende kuren immunotherapie nu eens in de drie weken thuis krijgt. 
Gewoon in haar eigen huiskamer, op haar eigen bank, met een kopje thee.

Onbekende wereld
Dat jeugdarts Vasanthi de diagnose 
borstkanker kreeg, kwam als een 
donderslag bij heldere hemel. ‘Als er 
iemand voor een gezonde leefstijl gaat, 
ben ik het wel. Ik sport drie keer in de 
week, drink geen alcohol en ben 
vegetariër. Bovendien ben ik niet 
erfelijk belast en was er bij de scree-
ning in 2018 niets aan de hand. Maar 
vorig jaar voelde ik een knobbel in 
mijn linkerborst en dan kom je opeens 
in een volledig onbekende wereld 
terecht.’ 

Persoonlijker
Vasanthi onderging het volledige 
pakket zoals ze dat zelf noemt. Toen ze 
las dat Tergooi begon met thuisbehan-
deling, was zij de eerste die zich 
hiervoor aanmeldde. ‘Ik vind het een 
verademing. Het is heel prettig als je 
gewoon in je eigen huiskamer zit en de 
oncologieverpleegkundige naar jou 
toekomt. Op zich woon ik niet ver van 
Tergooi, maar je moet er toch op tijd 

zijn en je moet op je beurt wachten. 
Dat is allemaal niet erg, maar dit is 
veel fi jner en kost minder tijd. In een 
klein uurtje is het klaar. Ook is het 
contact met de verpleegkundige veel 
persoonlijker.’ 

Dichterbij
Dat vindt ook oncologieverpleegkun-
dige Rémi Busso, die er mede voor 
heeft gezorgd dat Tergooi met thuisbe-
handeling startte. ‘We zitten een-
op-een met de patiënten, tussen hun 

eigen spullen en vaak met de partner 
erbij. Daardoor heb je andere, persoon-
lijker gesprekken. Je komt dichterbij te 
staan. Dat vind ik bijzonder aan het 
werken in een thuis-
situatie. Verder zijn de behandelingen 
hetzelfde, alleen neem ik alles mee, 
bouw ik daar het infuus op, doe ik de 
controle met een collega via FaceTime 
en neem ik na afl oop alles weer mee. 
Een goede voorbereiding is heel 
belangrijk. Je mag niets vergeten en, 
heel praktisch, je moet zorgen dat de 
tank van de auto vol is.’  

Patiëntvriendelijker
Vasanthi en Rémi zijn het er roerend 
over eens dat het een goede ontwikke-
ling is dat Tergooi op deze manier zorg 
dichterbij brengt. Beiden vinden het 
een stuk patiëntvriendelijker. De 
service wordt dan ook uitgebreid met 
andere kuren waardoor meer patiënt-
groepen ervan gebruik kunnen maken. 
Uiteraard als het medisch verant-
woord is en de patiënt het zelf wil.

In deze zesde Bouwen aan 
Tergooi-krant leest u alles over 
de ontwikkelingen rondom de 
bouw van het ziekenhuis van de 
toekomst. Een nieuw gebouw dat 
onderdeel uitmaakt van Plan 
Monnikenberg en regionale 
medische centra, waar inwoners 
van de regio Gooi en Vechtstreek 
zorg krijgen volgens de nieuwste 
inzichten.

• Oncologieverpleegkundige Rémi Busso brengt het infuus aan bij Vasanthi van Samkar-Iyer thuis.
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Waardevolle zorg
Tergooi wil waardevol zijn. Of het nu gaat om 
ouderen of kinderen, chronisch zieken of patiënten 
met een acute aandoening, we willen er zijn voor wie 
ons nodig heeft. Vanuit die drijfveer bieden we de 
best denkbare medisch-specialistische zorg en 
ondersteuning. Persoonlijk en met aandacht. Deze 
waardevolle zorg verlenen we waar mogelijk samen 
met onze zorgpartners in de regio en daarbuiten.

Regioziekenhuis
Met de nieuwbouw zetten we een eigentijds en 
toekomstbestendig regioziekenhuis neer. Energie-
zuinig en milieubewust. Een hightech ziekenhuis 
voor hoogwaardige zorg met een warm welkom voor 
iedereen die ons ziekenhuis bezoekt. We zorgen voor 
een gastvrije en comfortabele omgeving omringd 
door natuur. Een groene omgeving die maximaal 
bijdraagt aan welzijn en herstel. 

Op de juiste plek
Maar ons zorgaanbod reikt verder dan het gebouw. 
We willen onze zorg zo dicht mogelijk bij onze 
patiënten aanbieden. Als het moet hier in ons 
ziekenhuis en als het kan daarbuiten. Bijvoorbeeld 
in één van onze regionale medische centra of zelfs 
bij de patiënt thuis. Zorg op de juiste plek noemen 
we dat. En de juiste plek is daar waar we onze zorg 
het meest patiëntvriendelijk, effectief en effi ciënt 

Tijdlijn bouw nieuwe locatie Hilversum 

Op 30 september 2019 ging de eerste paal in de grond voor de nieuwbouw van Tergooi in 
Hilversum. Hiermee maakt Tergooi de belofte waar om de ziekenhuiszorg in regio Gooi en 
Vechtstreek voor de toekomst te behouden als waardevol ziekenhuis, een waardevolle 
werkplek, een waardevolle partner. De tekening maakt duidelijk hoe wij dat zien en 
onderstaand lichten we het toe.

kunnen verlenen. Hierbij zetten we technologie in 
als dit een bijdrage levert aan de zorg. Bijvoorbeeld 
door de inzet van thuismonitoring waardoor chro-
nisch zieken minder vaak naar het ziekenhuis 
hoeven te komen. 

Flexibel en passend
Doordat we in de nieuwbouw minder vierkante 
meters tot onze beschikking krijgen en meer zorg 
buiten het ziekenhuis gaan verlenen, verandert de 
manier waarop we werken. De inzet van onze 
professionals is fl exibel en passend. Zij omarmen het 
werken in het nieuwe Tergooi. Daarbij hebben we 

veel aandacht voor hun werkplezier. Want alleen 
dan willen onze medewerkers hier blijven werken en 
komen nieuwe mensen hier graag werken. 

Gezondste regio
In een hechte en unieke samenwerking met onze 
zorgpartners werken we aan de gezondste regio van 
Nederland. Samen willen we vermijdbare ziekten 
terugdringen. We nemen onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid bij preventie en geven pati-
enten en inwoners van de Gooi en Vechtstreek 
handvatten voor hun eigen regie. We stimuleren 
gezond en herstelbevorderend gedrag, bijvoorbeeld 
door extra aandacht te schenken aan het belang van 
beweging.  

Door te bouwen aan Tergooi kunnen we werkelijk 
waardevol zijn - vandaag en in de toekomst. 
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Vanwege de aanleg van de HOV is 
Tergooi Hilversum vanaf 
30 maart langdurig verminderd 
bereikbaar door afsluiting van de 
Oosterengweg. Gebruik de aanrij-
route via de Soestdijkerstraatweg of 
via de zuidkant van de Van Rie-
beeckweg. 
Kijk op
www.tergooi.nl/bereikbaarheid
of www.hovintgooi.nl.

Tergooi 
langdurig 
verminderd
bereikbaar

Tergooi bouwt aan een nieuw ziekenhuis voor de 
toekomstige generaties van de regio Gooi en Vechtstreek. 
Het nieuwe gebouw is een hightech omgeving voor 
hoogwaardige zorg, maar wel gebaseerd op de menselijke 
maat. Het biedt een warm welkom voor iedereen die ons 
bezoekt. Hierbij maken we maximaal gebruik van de unieke 
groene omgeving waarin ons ziekenhuis staat. Want wij 
geloven dat groen bijdraagt aan welzijn en herstel, stress 
minimaliseert en gerust stelt. Daarom hebben 
patiëntenkamers zicht op de omgeving, zijn de openbare 
ruimten optimaal verbonden met de omliggende natuur en 
zijn er diverse mogelijkheden om te verpozen in de 
buitenruimte. Op die manier wordt Tergooi het groene 
regioziekenhuis waar patiënten en bezoekers gastvrij 
worden ontvangen en verzorgd.

De Stichting Vrienden van Tergooi helpt het ziekenhuis om 
een aantal belangrijke voorzieningen te realiseren die niet 
uit het nieuwbouwbudget betaald kunnen worden maar wel 

Nog groener en gastvrijer dankzij de Vrienden
substantieel bijdragen aan een groen en gastvrij verblijf. De 
vrienden zetten zich onder meer in voor het dakterras van 
oncologie, een familielounge en de inrichting van de 
binnentuinen. Helpt u mee?

Kijk voor meer informatie op www.tergooi.nl/vrienden

Achter de schermen op de bouwplaats
De bouw is sinds september in volle gang. Een terugblik op de eerste zes 
maanden:

• September: het terrein is bouwklaar.

• Oktober: twee boorstellingen boren 692 palen tot soms wel 
22 meter diep in de grond. 

• November: de emmers bovenop de wapening van de palen zijn 
veiligheidshalve aangebracht.

• December: bekistingen worden 
volgstort met beton.

• Januari: vlechters aan het werk. Het vlechtwerk van 
wapeningsstaal verstevigt het beton.

• Januari: leidingen door de kruipruimte van 
bouwdeel A.

• Februari: de keldervloer van bouwdelen A en C, dit 
wordt de logistieke gang.

• Februari: de vloerplaten van de begane grond van 
bouwdelen A en C worden geplaatst.

De bouw live volgen? Kijk mee via de webcam op bouwenaantergooi.nl



Lees alles over de bouw van ons nieuwe ziekenhuis op www.bouwenaantergooi.nl
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Bouwen aan Tergooi is een uitgave van 
Tergooi en wordt in een oplage van ruim 
400.000 exemplaren huis-aan-huis 
verspreid in de Gooi en Vechtstreek.
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Vijf vragen aan de bouwplaatsmanager

Nacontrole thuis op de bank

De bouw is in volle gang en gaat 
razendsnel. De contouren van de 
vier bouwdelen zijn dan ook al 
goed te zien via de webcam op 
bouwenaantergooi.nl. Bouw-
plaatsmanager Henk de Krijger 
stuurt het uitvoeringsteam aan 
en is verantwoordelijk voor de 
bouwstrategie: wat wordt wan-
neer op welke (veilige) manier 
gebouwd. We stelden hem vijf 
vragen.

Heb je eerder een ziekenhuis 
gebouwd? 
‘Ja, een tijd geleden alweer heb ik het 
Vrouw & Kindcentrum van het  
Radboudumc gebouwd en nog langer 
geleden diverse uitbreidingen op het 
St. Jansdal in Harderwijk. Mijn vorige 
project was de designfase van de 
renovatie van het hoofdkantoor van 
Shell in Den Haag. We doen altijd grote 
projecten die gemiddeld 2 à 3 jaar 
duren. Soms ook langer. Mijn collega 
heeft de nieuwbouw van het Erasmus 
MC gedaan en die duurde 8 jaar.’ 

Wat vind je van het ontwerp, is het 
lastig om te bouwen?
‘De bouwmethodiek is redelijk stan-
daard. Dan heb ik het over de funde-
ring en de opbouw met prefabwanden 
en breedplaatvloeren. Het bijzondere 
van het ontwerp is de rankheid en 
verticaliteit van de gevel. Heel mooi, 
maar dat is bouwkundig wel een 
uitdaging.’

Zijn er nog meer uitdagingen?
‘De toch wel serieus hoge bouwsnel-
heid. We bouwen de vier bouwdelen 
min of meer tegelijkertijd en daarvan 
trekken we elke verdieping in 20 dagen 
op. Om dit bouwtechnisch mogelijk te 
maken en veilig te houden, hebben we 
elk bouwdeel in vieren gedeeld en 
draaien de verschillende vakspecia-
listen per etage in een treintje achter 
elkaar aan.  
Om op tijd met de afbouw te kunnen 
beginnen, is er voor gekozen om het 
gevelmetselwerk gelijk met de ruw-
bouw op te laten lopen. De metselaar 
zit dus ook in het treintje en start half 
maart al.’

Hoeveel mensen werken er op de 
bouwplaats?
‘Op dit moment zijn dat er zo’n 55. 
Dat zijn betontimmerlieden, beton-
vlechters, bemalers en grondwerkers. 
Rond de zomervakantie verwacht ik 
dat we op de piek zitten met 350 man. 
We hebben dan stelploegen rondlopen, 
prefabbouwers, steigerbouwers, 

metselaars, ondersteunende bouwers 
en installateurs.’ 

Wat is voor jou belangrijk bij dit 
project?
‘Ik wil dat iedereen op de bouwplaats 
plezier heeft in zijn werk en dit op een 
veilige manier kan uitvoeren. Voor-
waarde daarvoor is dat ik de zaken 
goed regel. Als alles goed is geregeld, 
kan iedereen enthousiast aan het werk. 
Ik ben ervan overtuigd dat dat uitein-
delijk ook de kwaliteit verhoogt. 
Belangrijk dus!’ 

Keizersnede 
Kirsten van der Veer moest door haar 
hartritmestoornis in het ziekenhuis 
bevallen. Logischerwijze in Tergooi, 
want daar zit ook haar cardioloog.  
Op 17 november werd ze ingeleid en op 
18 november beviel ze van haar 
zoontje Lars. Een prima bevalling die 
uiteindelijk toch eindigde in een 
keizersnede. ‘Het verliep allemaal 

prettig en het is goed dat Lars is 
gehaald, want zijn hoofdje bleek 
ongunstig te liggen. Maar het herstel 
van de keizersnede heeft er bij mij 
behoorlijk ingehakt. Dat was wel 
heftig, misschien vooral omdat ik het 
niet verwacht had.’ 

Hele onderneming 
Als Kirsten na vier dagen naar huis 

• Kirsten van der Veer, met zoontje Lars, in gesprek met gynaecoloog Harry Visser 
via videoconsult.

• Henk de Krijger, bouwplaatsmanager

Cijfers van Henk

692 funderingspalen
96  prefabwanden per
 verdieping per bouwdeel
10.000 kuub beton voor de vloeren
4  torenkranen (3 tot oktober)
350  bouwlieden tijdens de piek

Gynaecoloog Harry Visser:  
‘Voor mij past videoconsult in een 
moderne wereld waarin we de zorg 
zo dicht mogelijk bij patiënten 
organiseren. Het is zeer geschikt 
voor mijn patiëntengroep, jonge 
vrouwen die gewend zijn 
gesprekken te voeren via bijvoor-
beeld FaceTime. Ik denk dan ook dat 
we het breder kunnen gaan 
inzetten. Bijvoorbeeld om uitslagen 
van thuismetingen te bespreken, 
zoals van hartfilmpjes die de 
zwangeren zelf thuis maken en 
bloeddrukmetingen die ze zelf 
doen.’ 

Videoconsult wordt steeds meer toegepast binnen Tergooi voor 
herhaalafspraken waar geen lichamelijk onderzoek bij nodig is. 
Sinds november 2019 doen de gynaecologen ook de nacontrole van 
bevallingen op medische indicatie via videoconsult. En dat wordt 
zeer gewaardeerd, zowel de jonge moeders als de gynaecologen zijn 
enthousiast. 

mag, is er gelukkig kraamhulp en kan 
ze rustig verder herstellen. Dat ze de 
nacontrole via videoconsult mag doen, 
is voor haar een uitkomst. ‘Ik ben 
nogal prikkelgevoelig en vond het heel 
fijn dat ik dit gewoon vanuit huis kon 
doen. Zeker omdat ik nog niet hele-
maal in orde was. Ideaal dus dat ik 
niet met de kleine in de auto hoefde te 
stappen om naar het ziekenhuis te 
gaan, want dat is toch wel een hele 
onderneming.’   

Als een gewoon gesprek 
Op de afgesproken dag en tijd maakte 
Kirsten via het patiëntenportaal Mijn 
Tergooi verbinding met haar gynaeco-
loog Harry Visser. Voor Kirsten voelde 
dat als een gewoon gesprek in het 
ziekenhuis. ‘Ik kon al mijn vragen 
stellen, terwijl Lars lekker bij pappa 
op schoot zat. Natuurlijk heb ik hem 
ook even trots laten zien.’ Harry 
Visser: ‘Ook voor mij voelt een video-
consult eigenlijk niet anders dan dat 
je tegenover elkaar zit. Wel is het zo 
dat we het niet doen na heel heftige 
bevallingen, maar als deze enigszins 
normaal verlopen, bespaart dit veel 
tijd. Eer je het huis uit bent met een 
pasgeboren baby, ben je zo een half 
uur verder. Dan moet je nog naar het 
ziekenhuis, een parkeerplek vinden en 
dat voor 10 minuten in de spreek-
kamer. Het is een mooie service en wat 
mij betreft breiden we die uit.’


