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> North Hawaii Community Hospital
De missie van het North Hawaii Community Hospital (NHCH) is
om een healing environment te bieden dat optimaal bijdraagt
aan de gezondheid en het welbevinden van de gemeenschap.
Het NHCH biedt een uitgebreid assortiment aan eerstelijnszorg
en specialistische behandelmogelijkheden aan, waaronder
cardiopulmonaire hulp, klinische labaratoriumdiensten, een
diabetes wellness center, calamiteitenopvang, verloskunde en
kraamzorg, holistische zorg2, oncologie, radiologie,
infectiebeheersing, apothekersdiensten en voedingsdiensten.
Arielle Faith Michael, Holistic Care Services Director, Jennifer
Rabalais, CRNI, CIC, Infection Prevention & Control Coordinator,
en Wayne S. Higaki, Vice President van het NHCH, delen hun
ervaringen en inzichten met FMI.

Een holistische benadering van de zorg

Het meest helende
ziekenhuis ter wereld
Ron Brouwer

Het North Hawaii Community Hospital is een privaat, regionaal ziekenhuis
zonder winstoogmerk, dat meer dan 30.000 inwoners op het noordelijk
deel van het eiland Hawaï bedient. Het NHCH opende in mei 1996 zijn
deuren voor het publiek. Het heeft de ambitie om het meest helende ziekenhuis ter wereld te zijn.

Eind jaren tachtig ontstonden de plannen voor de
bouw van een nieuw ziekenhuis voor de NoordHawaïaanse gemeenschap. Wayne S. Higaki (zie
kader): ‘Het begon allemaal met de visie van Earl E.
Bakken, de Amerikaanse ingenieur, zakenman en
filantroop die de eerste draagbare kunstmatige
pacemaker ontwikkelde in 1957. Toen hij in 1989
met pensioen ging en naar Hawaï verhuisde, vernam
Bakken van de plannen om een nieuw ziekenhuis
voor de Noord-Hawaïaanse gemeenschap te bouwen.
Bakken maakte de gemeenschap deelgenoot van zijn
visie om een omgeving te creëren die afwijkt van het
traditionele “pakhuis voor zieken”. Die omgeving kent
ontwerpaspecten zoals natuurlijke daglichttoetreding,
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frisse lucht en materiaalgebruik dat typerend is voor
woningen, zoals tapijt en structuurbehang in plaats
van geverfde muren. In plaats van fluorescerend licht,
dat een hoogfrequent knippereffect heeft dat een negatieve werking heeft op het centraal zenuwstelsel,
gebruiken we kunstlicht met een spectrum dat natuurlijk licht benadert. Hoogspanningskabels zijn dieper
ingebed dan de bouwvoorschriften vereisen, om het
effect van electromagnetische straling te minimaliseren. De lucht wordt gefilterd door HEPA-filters en we
hebben ook een eigen waterzuiveringsinstallatie1 .
Onze hoofdingenieur heeft dit ontworpen en het is
door een van onze ingenieurs gebouwd. Het is bewezen dat aspecten die ecologische schade tot een mini-

mum beperken bij het ontwerp van ziekenhuizen het
geneesproces ten goede komen. Ze dragen bij aan een
healing environment.
‘Bij het ontwerp van het ziekenhuis konden we rekening houden met therapeutische elementen zoals
brede gangen, die de “vechten-of-vluchten”-impuls
niet prikkelen’, vertelt Jennifer Rabalais (zie kader).
‘Daglicht helpt om het bioritme van de patiënt in
balans te houden. Patiënten hebben toegang tot de
buitenruimten en de tuinen. Rustgevende muziek
klinkt dag en nacht en de omroepinstallatie wordt
zelden gebruikt. In plaats van de voor ziekenhuizen
zo typerende geur vullen de aroma’s van natuurlijke
oliën de reukzintuigen. De zorg wordt verleend in
een omgeving die is gebaseerd op holistische principes, om een volledig helende omgeving te creëren.’

Herstel-georiënteerd
Arielle Faith Michael (zie kader): ‘De oorspronkelijke
Hawaïanen, in het bijzonder de vrouwelijke genezers,
verzamelden zich hier en hielden ceremonies op deze
heilige grond. Waimea is omringd door vijf bergen3
die een diep spirituele betekenis voor de Hawaïaanse
bevolking hebben. Waimea is een energieknooppunt

dat wordt gevoed door de vijf bergen. Daarom moest
het ziekenhuis wel op deze plek verrijzen. De Hawaïaanse cultuur is zowel binnen als buiten het ziekenhuis
vertegenwoordigd: in onze gangen prijkt trots een
cultureel kunstwerk4 en inheemse en medicinale
planten sieren onze tuinen.
‘Veel aandoeningen reageren op de wijze waarop het
autonoom zenuwstelsel met de omgeving communiceert. Het effect van de ambiance op een patiënt is
onmiskenbaar. Dat geldt ook voor de spirituele component van het genezingsproces. Daarom is het logisch
om de gezondheidszorg als een totaalbenadering te
zien. Door westerse, op bewijzen geënte geneeskunst
met alternatieve geneeswijzen te combineren, kan het
genezingsproces worden bevorderd en het algehele
welbevinden van de patiënt worden vergroot.
‘Het NHCH was van meet af aan bedoeld als herstelgeoriënteerd ziekenhuis, waar samengestelde geneeskunde5 wordt toegepast. Bij samengestelde
geneeskunde hebben zowel de patiënt als de zorgverlener baat. We hechten waarde aan het behandelen van het lichaam, het verstand en de geest
binnen de context van de cultuur en de natuurlijke
omgeving van de patiënt; ze hangen onderling met
elkaar samen. Een eenvoudig voorbeeld: sommige
patiënten zijn uiterst nerveus en gespannen als ze
een operatie moeten ondergaan en de verpleegkundigen hebben grote moeite om een infuus aan te
brengen. Wij helpen de patiënt dan zich te ontspannen door holistische zorg. Een nadeel van samengestelde geneeskunde hangt samen met perceptie.
Niet iedereen komt binnen met een spiritueel bewustzijn. Dat leren en ervaren is een proces dat
iedereen moet doormaken om de voordelen van een
integrale benadering te bevatten.’

Patiënttevredenheid
Rabalais: ‘De gemeenschap is zich terdege bewust
van de triade van samengestelde geneeskunde. Ze
stond ook aan de basis daarvan, heeft meegedacht
over het ontwerp, de diensten. Het ziekenhuis is een
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afspiegeling van de identiteit van de gemeenschap.
We moedigen mensen aan om actief betrokken te
zijn bij geneeskundige besluiten en hun genezingsproces. Wij verschaffen de omgeving en de middelen
die de patiënt kan benutten om te genezen.’
Higaki: ‘Een dergelijk mandaat gaat verder dan het
enkel geven van toestemming om handelingen uit
te voeren. Patiënten maken hun eigen motieven
kenbaar om bepaalde traditionele of alternatieve
elementen in hun behandeling op te nemen. De
behandelend arts stelt in nauwe samenspraak met
de patiënt een behandelplan samen. We bieden twee
farmaceutische formules: een traditionele westerse
formule en een formule die homeopathische geneesmiddelen en Chinese kruiden omvat.’
Rabalais: ‘Toch zijn onze mogelijkheden niet eindeloos.
We zijn een klein gemeenschapsziekenhuis, waar tegelijkertijd 26 reguliere patiënten kunnen worden behandeld; op onze kraamafdeling 8 moeders met baby’s; we
hebben een zeer actieve poliklinische afdeling: we
kunnen acute operaties uitvoeren, we hebben een MRIen een CAT-scan. Maar we kunnen geen neuro- of
hartchirurgie uitvoeren. In het geval van een hartaanval
kunnen we wel de medicatie toedienen die de stolling
kan oplossen, maar hartcatheterisatie behoort niet tot
onze mogelijkheden; daarvoor moeten we patiënten
naar O’ahu6 verwijzen.’
Higaki: ‘Patiënttevredenheid
staat bij ons hoog in het vaan‘Wij verschaffen de
del. Dat wordt zowel bepaald
door klinische resultaten als
door de totale ziekenhuiseromgeving en de
varing. Patiënten verwachten
middelen om te genezen’
een comfortabele omgeving
waarin bewezen high-tech
diagnostiek hand in hand gaat
met respect voor voorkeuren
en cultuur van het individu.
Het voltallig personeel vormt een essentieel onderdeel
van het geneeskundige team. Dat draagt bij aan het
genezingsproces door handelingen te verrichten die
elders niet per se verricht worden. Als iemand bijvoorbeeld de weg kwijt is, dan wordt diegene niet verteld
waar zij heen moet maar erheen begeleid. Maaltijdbereiding en schoonmaak zijn beginpunten van het genezingsproces: de energie van degene die een maaltijd
bereidt gaat in het eten zitten; de energie van huishoudelijk personeel in de ruimte.
‘We voeren ieder kwartaal een patiënttevredenheidsonderzoek uit. Eén vraag luidt: “Zou u dit ziekenhuis
bij uw familieleden en vrienden aanbevelen?” De afgelopen paar jaar hebben we van 81 procent van de
ondervraagden de hoogste score daarop ontvangen.
Elke keer dat we meer dan 81 procent behalen, geven
we onze medewerkers een bonus. Het is een vorm van
motivatie die tegenwoordig effectief blijkt te zijn.
‘We streven er ook naar om onze medewerkers continu te betrekken. Drie jaar geleden presenteerde de
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voedingsafdeling twaalf geboden – tien was niet
genoeg – die zijn ingelijst en opgehangen aan de muur
buiten het café en door het voltallige personeel overgenomen. Eén ervan luidt “Gij zult uw ohana (familie) niet schaden door misbruik te maken van ziekteverlof ”. Om het jaar wordt de medewerkerstevredenheid onderzocht, door een extern bureau, waardoor we realistische en authentieke feedback ontvangen – het personeel spreekt vrijuit. We bespreken de
uitkomsten van het onderzoek zowel binnen het
managementteam als met de medewerkers, vanuit
het streven onze bedrijfsvoering te optimaliseren.’

Geen hocus pocus
Rabalais: ‘Lastiger is het om de effecten van spanningvermindering, versnelde genezing, een afname
van het aantal en de ernst van infecties en daarmee
de afname van de operationele kosten te meten. De
universiteit van Minnesota heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar een mogelijke categorisatie van
alle aspecten van een healing environment.’
‘Westerse geneeskunde in de VS wordt doorgaans
gevalideerd op basis van klinische toetsing’, vult Michael aan. ‘Het invoeren en valideren van een nieuwe
behandelmethode, via de US Food and Drug Administration7 of binnen de medische gemeenschap, kan
aanzienlijk veel tijd en geld in beslag nemen. Samengestelde geneeskunde wordt niet noodzakelijkerwijs
in grootschalige klinische proefnemingen gevalideerd,
maar deze therapieën hebben zich ofwel door de tijd
ofwel door hun superieure uitwerking binnen een
bepaalde behandelmethode bewezen. Er wordt betoogd dat het samenspel van high-touch en alternatieve behandelwijzen met een healing environment
verantwoordelijk is voor 80 procent van alle herstel.’
‘Waar bewijzen moeilijk te vergaren zijn, kunnen
evidence-influenced8-gegevens bruikbaar zijn. Je kunt
allerlei gegevens verzamelen, maar het gaat vaak
eerder om kwaliteit dan om kwantiteit. Onze behandelingsmethoden lijken allemaal hocus pocus totdat
je de instrumenten vindt om resultaten te meten,’
merkt Rabalais op, waaraan Michael toevoegt: ‘We
proberen voortdurend de parameters vast te stellen
waarmee we het onmeetbare meetbaar kunnen maken.
Feedback naar aanleiding van ervaringen is bruikbaar
voor ons. We zijn afhankelijk van het commentaar
van de patiënt over het effect van de behandelingsmethoden. Dat wordt allemaal bijgehouden.
‘Neem bijvoorbeeld onze bidkleedjes. Het effect dat zij
hebben is onmogelijk te meten. De kerken hier zegenen
ze en wij geven ze aan onze patiënten. Het zijn gewoon
schootkleedjes die worden gemaakt door de gemeenschap, maar velen hebben ze aangeraakt en erbij gebeden. Dat maakt een wereld van verschil voor de patiënten. Wat mij verbaast is dat het kleedje altijd de patiënt
kiest. Maanden geleden was ik aan mijn laatste bidkleedje toe, een zwart met roze gevleugelde varkentjes.
Het gezegde when pigs fly betekent dat iets nooit zal

Een van de kamers in het NHCH

Jennifer Rabalais (L)
en Arriel Faith
Michael
Foto’s: Chris Roseboom

gebeuren. Ik vond het moeilijk om het weg te geven,
maar een vrouw die een operatie zou ondergaan wilde
er beslist een hebben. Toen ze het zag, barstte ze in
huilen uit. Haar moeder, die haar hele leven roze gevleugelde varkentjes had verzameld, was een maand
eerder overleden. Haar favoriete roze kristallen varkentje met vleugels is meebegraven. “Ik vroeg m’n moeder
om me bij te staan bij deze operatie en dit kleedje bevestigt dat ze hier is!” Hoe meet je zoiets? Dit soort
verhalen bevestigt dat onze benadering verschil maakt.
Dat is de ware uitdaging voor de Holistic Care Council.
Als we anderen willen helpen, moeten we naar onze
woorden handelen. Het is eenvoudig om spiritueel
te zijn als dingen goed gaan. Maar als de chaos de
overhand neemt, worden wij als spiritueel leiders op
de proef gesteld. Er is vertrouwen, moed en onvoorwaardelijke liefde voor nodig om eendracht en
vooruitgang te bewerkstelligen. De medewerkers van
de Holistic Care Council kunnen niet meegaan in
de traumatische beleving van patiënten. Men verwacht dat we hen de weg wijzen in moeilijke tijden.
Een enorme verantwoordelijkheid die we serieus
opvatten.’ ‘We maken voortdurend staat op van wat
werkt en wat niet, het is een proces. We proberen
ons steeds verder te ontwikkelen, energie is voortdurend in beweging, we proberen de behoeften van

Wayne S. Higaki

de gemeenschap en het ziekenhuis te vervullen en
dat vergt bewustzijn,’ vult Rabalais aan.
Een van de redenen dat het NHCH werd gebouwd is
dat de beide andere ziekenhuizen op het eiland meer
dan een uur rijden verwijderd zijn. Het ziekenhuis
was bedoeld als een plek om de bevolking van NoordHawaï in hun eigen omgeving te bedienen.
Rabalais: ‘In de traumazorg kent men het concept
van het “gouden uur”. Als iemand zwaargewond is
en die heeft toegang tot zorg van betekenis binnen
het eerste uur na het oplopen van het letsel, vergroot
dat diens kans op overleven en herstel aanzienlijk.
Tegelijkertijd is er voor niemand sprake van gedwongen winkelnering; we zijn geen staatsziekenhuis maar privaat en not-for-profit. Mensen rijden
soms meer dan twee uur om hier te komen en er
komen zelfs patiënten uit Japan en Rusland om hier
te bevallen. Ze komen hier voor de ervaring, de
ambiance, de zorg, het gegeven dat de baby voortdurend bij de moeder blijft, waardoor het bijna als
een thuisbevalling aanvoelt.’

Mirakel
Sinds de opening is vrijwel niets veranderd aan het
NHCH. Higaki: ‘Afgezien van enkele aanpassingen aan
de tuinen hebben we niets aan het healing environment
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‘Waimea, NHCH, the
community’; de
gemeenschap die
het NHCH bedient,
uitgebeeld op doek

Green Selection Program
Groen is een keuze
Steeds meer opdrachtgevers die maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus nemen, kiezen
voor Gom. Zij weten dat het Triple-P beleid (Planet, People, Profit) binnen Gom uitstekend is verzorgd.

toegevoegd. Dit ziekenhuis is gebouwd volgens de design-buildbenadering. Dat heeft de kosten helpen drukken en tevens geleid tot betere communicatie tussen de
opdrachtgever en de uitvoerder. Het ontwerpteam werd
bijgestaan door de Hawaïaanse healer “Papa” Henry
Auwae, die inheemse Hawaïaanse geneeskrachtige
planten op bepaalde plekken rondom het gebouw heeft
laten neerzetten. Eén kenmerk was een toevalstreffer:
nadat het ziekenhuis was ontworpen en gesitueerd op
dit perceel realiseerde ‘Papa’ Henry Auwae zich dat de
hoofdingang en de uitgang van de niet-confessionele
kapel op de lijn lagen die de oude Hawaïanen beschouwden als het helende energieknooppunt.
‘Zes jaar geleden hebben we de mogelijkheid onderzocht om onze eigen energie op te wekken, maar dat
kon alleen met behulp van een dieselmotor – niet
erg milieuvriendelijk. We onderzoeken momenteel
alternatieven zoals zonne- of windenergie, om voldoende energie op te wekken voor het ziekenhuis en
mogelijk overtollige energie aan het energiebedrijf
te verkopen. Andere milieuaspecten betreffen ons
stringente kringloopprogramma, zowel van papier
als van kunststoffen flessen en blikjes. We gebruiken
zoveel mogelijk biologisch afbreekbare producten,
de keuken verwerkt scharrelvlees en organische

landbouwproducten. Als healing ziekenhuis zijn we
impliciet verantwoordelijk om bij te dragen aan een
beter milieu. En als grootste werkgever ter plaatse
vormen we een voorbeeld binnen de gemeenschap.’
Het is een klein mirakel dat een non-profitorganisatie zoals het NHCH het financieel volhoudt.
Higaki: ‘Het ziekenhuis is het resultaat van een PPS.
De bouw van dit ziekenhuis heeft 25 miljoen dollar
gekost. De staat Hawaï heeft het ziekenhuis 12 miljoen dollar geschonken, vooropgesteld dat de gemeenschap datzelfde bedrag zou inzamelen. Het
operationele budget houdt rekening met amortisatie.
In 2008 hebben we 10 miljoen dollar verlies geleden
op een totale bruto omzet van zo’n 60 miljoen dollar.
Dit jaar verwachten we 2,7 miljoen dollar te verliezen; tegen het eind van volgend jaar of begin 2013
zouden we quitte moeten spelen. Vorig jaar lukte
ons dat trouwens bij de gratie van schenkingen, die
het verlies compenseerden. Nu we operationeel
gezien het break-evenpunt naderen, kunnen we
donaties in het ziekenhuis investeren.’
Op de slotvraag welke aanbevelingen kunnen worden
gedaan om een healing environment in NoordwestEuropa / Nederland te realiseren en handhaven
antwoordt Higaki: ‘Wij hebben het geluk gehad dat
we alles vanuit het niets konden opbouwen. Ziekenhuizen die primair zijn ingericht op klinische specialismen en de omslag willen maken naar een
healing environment ontmoeten aanzienlijke obstakels. Wat echt helpt is de aanwezigheid van iemand
die de passie heeft om zaken te verwezenlijken.
Zonder Earl Bakken was dit waarschijnlijk een totaal
ander ziekenhuis geworden. Een bevlogen persoon
te vinden die mensen kan engageren en de voortrekkersrol kan vervullen, heeft voor ons een wereld van
verschil betekend.’ 
fmi

>	Ron Brouwer is docent aan de Academie voor Facility
Management van de Haagse Hogeschool en lid van de
redactiecommissie van FMI. Met dank aan Krista Anderson,
Communications Coordinator bij het NHCH, voor het leggen van
de contacten en het arrangeren van de gesprekken.

Maar is dit ook zichtbaar voor alle gebouwgebruikers? En zijn er niet méér mogelijkheden binnen de
schoonmaak? Het Green Selection Program ondersteunt als totaalconcept uw inspanningen op de
planet component. Uw inspanningen op MVO gebied worden zichtbaar, en het concept omvat tevens
groene sanitaire voorzieningen en de recycling van plastic automaatbekertjes. Desgewenst inclusief
afvalinventaris. Een zichtbare, nieuwe, frisse dimensie in één totaalaanpak. Wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.greenselectionprogram.nl

Gom. Schoonmakers die vooruitdenken

De juiste mensen op de juiste plek

> Voetnoten
Gefilterd bergwater wordt gezuiverd met ozon, daarna gemagnetiseerd, 		
vervolgens door een 10 µm filter, een koolstofffilter en een 2 µm filter geleid,
voordat het tot slot wordt behandeld met UV.
2
Therapeutische massage, acupunctuur, biofeedback, beeldgeleide fantasie,
naturopathie, healing touch, reiki, aromatherapie, huisdiertherapie en
muziektherapie.
3
Haleakalā op Maui, de Kohala bergketen, Hualālai, Mauna Loa en Mauna Kea op
Hawaï (in de volksmond ‘Big Island’).
4
Een verguld marmeren Boeddha in de Bhumisparsa-houding (met één hand naar
de aarde gericht), schenking door Earl E. Bakken in 1994.
1

B lended medicine: de combinatie van traditionele (high-tech) en alternatieve (‘hightouch’) geneeswijzen binnen een daarop afgestemde omgeving.
6
Het hoofdeiland van de staat Hawai’i met de hoofdstad Honolulu.
7
FDA of USFDA, verantwoordelijk voor de volksgezondheid door het reguleren van en
toezicht op voedselveiligheid, tabaksproducten, dieetsupplementen, voorgeschreven
en vrij verkrijgbare geneesmiddelen, vaccinaties, biopharmaceutica, bloedtransfusies,
medische instrumenten, apparaten die electromagnetische straling afgeven (ERED),
diergeneeskundige producten en cosmetica.
8
Op grotere schaal uitproberen van het programma in de praktijk, begeleid door
monitoring en evaluatieonderzoek.
5
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