Project buitenplek Martini Ziekenhuis Groningen
voor patiënten van de Intensive Care en terminale patiënten
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Even buiten in de binnentuin
Voor patiënten op de Intensive Care of patiënten die binnenkort in het
ziekenhuis komen te overlijden, is het fijn om (nog) een keer naar buiten te
gaan. Om de wind te voelen, een vogel te horen fluiten of zoals de patiënt in
bovenstaande stukje, nog een keer de hond te kunnen aaien. Samen met
naasten éven in een andere sfeer dan die van het ziekenhuis zijn. De
buitenlucht zorgt voor kleur op de wangen, zorgt voor sneller herstel en
geeft wilskracht om beter te worden; de patiënt kan er weer tegenaan.
Doordat deze patiënten in bed aan veel apparatuur gekluisterd zijn, wordt
een drempel ervaren om door het ziekenhuis vervoerd te worden en in een
openbare plek van het ziekenhuis te zijn; ze worden aangestaard door
andere bezoekers in het ziekenhuis.
De wens
Vanuit de afdeling Intensive Care is de wens aangedragen bij stichting
Vrienden van het Martini Ziekenhuis om voor deze patiënten én terminale
patiënten een plek in de binnentuin te realiseren waar ze privacy ervaren.
Een plek in een natuurlijke omgeving met groen, ruimte en zitplekken voor
naasten. Een fijne, rustige plek waar zintuigen geprikkeld raken en waar een
kopje koffie gedronken en een ijsje gegeten kan worden.

Het eerste ontwerp
De meest geschikte plek in de binnentuin is inmiddels akkoord bevonden
door betrokken partijen; het ligt zeer gunstig ten opzichte van de Intensive
Care, waardoor zo min mogelijk door het ziekenhuis gereden hoeft te
worden. Daarnaast zijn voorzieningen nodig, voor bijvoorbeeld het
aansluiten van alle apparatuur en een telefoon en wordt de toegang
aangepast waarmee het zo makkelijk mogelijk is voor patiënten om naar de
buitenplek te gaan. Het eerste ontwerp van de architect van het ziekenhuis
ligt reeds voor – waarvan het vermelden waard is dat de uren door de
architect gesponsord worden.
Kosten, donaties en sponsoring
De buitenplek kan niet uit de reguliere begroting ziekenhuis gefinancierd
worden, aangezien het gaat om een “extra” voor patiënten en geen
primaire zorg betreft. De kostenraming voor deze buitenplek is € 35.000,excl. BTW. Hierin zijn geen exploitatiekosten meegenomen. De
kostenraming kan indien gewenst overhandigd worden. Vanuit
Vastgoedsociëteit Wildverband Groningen is reeds een bijdrage van
€10.000,- gedaan. Daarnaast heeft een aantal bedrijven reeds een bijdrage
toegezegd, zijn fondsen aangevraagd en wordt vanuit de Vastgoedsociëteit
Wildverband gekeken naar realisatie van bepaalde onderdelen in natura of
tegen inkoopprijs.
Tegenprestatie
We bieden onze donateurs, sponsoren en fondsen naamsvermelding bij de
buitenplek, op de website en social media. Ook nodigen we hen uit om de
buitenplek te bekijken zodra deze is gerealiseerd.
Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis
Even minder zorgen. Dat gunnen wij alle patiënten van het Martini
Ziekenhuis en hun naasten. Een verblijf in het ziekenhuis brengt voor de
meeste mensen spanning en onzekerheid met zich mee. Wij realiseren met
onze sponsoren en donateurs extra voorzieningen die helpen om nabijheid,
troost, ruimte of vrolijkheid te ervaren. Zo kunnen we een wezenlijk verschil
maken in de beleving van het ziekenhuisverblijf. Contact: Laura de Vries,
projectcoördinator stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis - 06
27055064 - vrienden@mzh.nl – www.vriendenmartiniziekenhuis.nl.
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