


In deze Prezi presenteert de Reinier Haga Groep de 
jaarverslagen 2015 van onze topklinische ziekenhuizen 
Reinier de Graaf (Delft en Voorburg), HagaZiekenhuis en 
Juliana Kinderziekenhuis (Den Haag), en het algemene 
ziekenhuis LangeLand (Zoetermeer); elk diepgeworteld 
in onze - aan elkaar grenzende - verzorgingsgebieden. 

Onze gedreven professionals bieden de patiënten: 
topzorg dichtbij. Met elkaar garanderen wij patiënten 
24/7 basis-, acute, hoogcomplexe en algemene zorg. 
De samenwerking biedt ook schaal- voordelen voor
(medisch) ondersteunende processen, die gunstig 
zijn voor efficiëntie en kostenbeheersing.

Om de Prezi voor iedereen zo toegankelijk en gemakkelijk deelbaar 
als mogelijk is te maken, is dit een (interactieve) PDF-versie van de 
Prezi. De originele Prezi is te bekijken via onderstaande links:

http://www.prezify.nl/view-reinierhaga-prezi/
http://www.prezify.nl/download-reinierhaga-prezi/


Klik op een tegel om direct naar het onderdeel van een ziekenhuis te gaan.



Klik op een tegel om direct naar een hoofdstuk te gaan.















https://vimeo.com/181078635/ae3aabba01




























https://vimeo.com/181078521/fe51b0f4a4
































































Klik op een tegel om direct naar een hoofdstuk te gaan.



Klik op een tegel om direct naar het onderdeel van een ziekenhuis te gaan.



Klik op een tegel om direct naar een hoofdstuk te gaan.















https://vimeo.com/181078361/bf3fe391fd


































































































































Klik op een tegel om direct naar een hoofdstuk te gaan.



Klik op een tegel om direct naar het onderdeel van een ziekenhuis te gaan.



Klik op een tegel om direct naar een hoofdstuk te gaan.































































https://vimeo.com/181079866/a50ab263af


























Klik op een tegel om direct naar een hoofdstuk te gaan.



Klik op een tegel om direct naar het onderdeel van een ziekenhuis te gaan.
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