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Dag van de Verpleging
     
De Dag van de Verpleging wordt wereldwijd 
op dezelfde dag gevierd. Het is de uitgelezen 
kans om waardering uit te spreken voor alle 
verpleegkundigen en verzorgenden. Op deze 
dag, de verjaardag van de wereldberoemde 
Engelse verpleegster Florence Nightingale 
(12 mei), worden alle medewerkers in de 
zorgsector in het zonnetje gezet.

Deze harde werkers kunnen wel een steuntje 
in de rug gebruiken. In een branche die 
gebukt gaat onder bezuinigingen, slagen zij 
er steeds weer in om hun ziel en zaligheid te 
leggen in de verzorging van anderen. In deze 
sector zijn ‘beroep’ en ‘passie’ voor velen 
een synoniem. Deze ‘handen aan het bed’ 
zijn voor patiënten gewoonweg onmisbaar, 
als was het alleen maar omdat zij de zorg 
persoonlijker en laagdrempeliger maken. Op 
de Dag van de Zorg/Verpleging is het een 
goede traditie dat werkgevers in die sector 
hun personeel een attentie geven. Om te 
laten zien dat we hun werk nooit als ‘normaal’ 
zijn gaan beschouwen.
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HiepHiepKado    
 
HiepHiepKado is een organisatie in 
relatiegeschenken. De afgelopen jaren 
hebben we veel zorginstellingen mogen 
ondersteunen bij het organiseren van een 
mooi geschenk voor de medewerkers.

Naast ons uitgebreide assortiment van vele 
unieke geschenken hebben we een eigen 
ontwerpstudio hebben waar we creatieve 
voorstellen op maat verzorgen. We geloven 
dat ieder geschenk een eigen unieke 
boodschap uitdraagt. We denken graag met 
u mee om de boodschap voor de Dag van de 
Verpleging op een originele en eigen wijze uit 
te dragen naar uw medewerkers.
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Kantoor ’s-Hertogenbosch

HiepHiepKado is gespecialiseerd in het 

verzorgen van relatiegeschenken, give aways 

en kantoorbenodigdheden. Wat ons uniek 

maakt, is dat wij naast ons uitgebreide 

assortiment van geschenken en gadgets 

een eigen ontwerpstudio hebben waar we 

creatieve voorstellen op maat verzorgen. 

We geloven dat ieder relatiegeschenk een 

eigen unieke boodschap uitdraagt. Of u 

nu de relatie met klanten wilt versterken, 

meer resultaat wilt uit een direct mailing, 

medewerkers wilt bedanken of met 

een marketingactie nieuwe klanten wilt 

aantrekken, het gaat om wat u wilt zeggen. 

We denken graag met u mee om deze 

boodschap op een originele en eigen wijze 

uit te dragen.
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The bottle is the message
     
Dopper: the bottle is the message. De 
Dopper is namelijk niet alleen een handige 
drinkfles en glas ineen, dit maatschappelijk 
verantwoorde relatiegeschenk is een ideaal 
geschenk voor de Dag van de Verpleging. 
Geniet van kraanwater en steun tegelijkertijd 
drinkwaterprojecten in Nepal.

De Dopper heeft een duurzaam en mooi 
Dutch design en wordt klimaatneutraal in 
Nederland geproduceerd. Daarnaast is dit 
unieke flesje vaatwasmachinebestendig (max. 
65 graden), BPA vrij en heeft het een ‘food 
approved’ keurmerk waardoor het eindeloos 
kan worden gebruikt. 

Maak uw geschenk nog unieker met een 
verpakking in eigen huisstijl!  De verpakking 
voor de dopperflessen zijn gemaakt van mooi 
glansgelamineerd karton en worden geheel 
naar uw wens in full colour bedrukt.
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Sandra Beukers - ‘s Heeren Loo ‘Voor de Dag van de Zorg hebben 

wij in 2016 aan alle medewerkers de Dopper fles cadeau gegeven. Om 

het fleurig te houden hebben we een mix van kleuren besteld. We hebben 

er voor gekozen om een mooie cadeauverpakking er bij te laten drukken 

in de kleuren en stijl van onze organisatie. De fles is hartelijk ontvangen, 

we kregen veel positieve reacties. De service vanuit HiepHiepKado was 

prima. Ze denken goed mee over het organiseren van het geheel maar ook 

over het ontwerpen en drukken van de verpakking. Echt een aanrader.’
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Treets
     
Maak kennis met de heerlijk geurende 
verzorgingsproducten van Treets. Ontdek 
de kracht van eeuwenoude tradities uit 
diverse werelddelen op het gebied van 
lichaamsverzorging. De producten van 
Treets zijn gemaakt op basis van natuurlijke 
ingrediënten en verrijkt met luxe parfums. 
Het assortiment bestaat uit vijf verschillende 
geurlijnen in luxe geschenksets. Deze sets 
zijn leuk om te geven als bedankje voor de 
Dag van de Verpleging.
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Treets giftsets
De heerlijk geurende geschenksets van Treets vormen een uniek 

geschenk waarmee u zeker uw waardering uitspreekt. Geniet met de 

producten van Treets voor een dagelijks moment van pure luxe en 

verwennerij. De vrolijk gekleurde giftsets van Treets zijn verkrijgbaar in 

5 verschillende geuren voor dames en heren. Verras uw medewerkers 

met dit heerlijke geschenk. 
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Luxury giftset

Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen wel een steuntje in de 

rug gebruiken. Zij slagen er steeds weer in om hun ziel en zaligheid te 

leggen in de verzorging van anderen. In deze sector zijn ‘beroep’ en 

‘passie’ voor velen een synoniem. Deze ‘handen aan het bed’ zijn voor 

patiënten gewoonweg onmisbaar. Deze handwash & handlotion giftset 

uit het Amazonegebied is bestemd voor dagelijks gebruik 

voor een milde reiniging van uw handen.
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Infuser
     
Vindt u een gezonde en bewuste levensstijl 
op het werk ook belangrijk? Dan mag deze 
mooie design waterfles met infuser niet 
ontbreken. Door fruit toe te voegen in het 
compartiment geeft u water volop vitaminen 
en smaak en bent u de hele dag gezond 
bezig. Een trendy geschenk om u en uw team 
gedurende de dag een energyboost te geven.



Jouw hart klopt voor de zorg. Voor onze patiënten. Voor de gezondheid van onze 
regio. Daar zet je je het hele jaar voor in. Door zorg te verlenen, door onderzoek 
te doen, onderwijs te geven of door achter de schermen bij te dragen aan de 
vele processen in ons huis. Daarbij streven we ernaar het telkens beter te doen 
en met heel ons hart. Jouw inzet bepaalt hoe onze zorg wordt beleefd. Daarom 
ben jij belangrijk. Daar staan we misschien niet elke dag bij stil, maar wel 
vandaag, op de geboortedag van Florence Nightingale. 

Met deze attentie drukken wij onze waardering uit voor jouw bijdrage.  
Hartelijk dank!

infuserfles

appelboor

vruchtmes

citrusrasp

schilmes
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Fanny Berger - Maastricht UMC+ ‘In 2016 viel de keuze voor 

het geschenk voor de Dag van de Zorg op de infuser fles van Hiep 

Hiep Kado. De infuser fles sluit geheel aan bij de missie Gezond Leven 

van Maastricht UMC+. De samenwerking met Hiep Hiep Kado voor de 

vormgeving en levering, verliep heel soepel en we waren tevreden met 

het eindresultaat. Het gepaste geschenk in de frisse verpakking is door 

de medewerkers zeer positief ontvangen.’
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Ontspannen met Riutals
     
Met Rituals verandert u de alledaagse bezigheden 
in speciale momenten. Dit vinden we bij Rituals 
erg belangrijk, even stilstaan bij de kleine dingen 
in ons leven en het verrijken met een tikkeltje luxe. 
Die bevlogenheid vindt u terug in alle producten. 
HiepHiepKado biedt een uitgebreid assortiment 
geschenkpakketten aan in zes geuren, voor zowel 
dames als heren. 



Rituals 

Verwen uw verpleegkundigen en verzorgenden met een luxe geschenk 

waarmee u uw waardering uitspreekt. Met de luxe geschenkpakketten 

van Rituals tovert u een lach op ieders gezicht. Elke geurlijn heeft zijn 

eigen boodschap. De Laughing Buddha staat voor geluk en voorspoed; 

de heerlijke geuren van sinaasappel en cederhout zorgen elke dag weer 

voor een geluksmomentje. Of kiest u voor het Hammam Ritueel? Eén van 

de oudste reinigingstradities ter wereld. Door de verfrissende geur van 

rozemarijn en eucalyptus waant u zich in een Oosterse wellness. U creëert 

een heerlijk geurend paradijs waar lichaam en geest worden gezuiverd 

zodat u iedere dag energiek begint. U kunt kiezen uit 6 verschillende 

geurlijnen en 4 verschillende maten van de giftsets. Hulp nodig bij het 

maken van uw keuze? We denken graag met u mee.
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Happy & Healthy

Groot of klein, vlees of vis, rijk of licht gevuld, traditioneel of exotisch; 

salades zijn volledig naar eigen wensen te maken. Heerlijk als voor- 

en bijgerecht of als lunch op het werk en ook nog gezond! Dit leuke 

kookboekje zet een aantal klassiekers op een rij, maar laat ook de variaties 

met welbekende groenten zien. Neem de salades mee naar het werk in de 

handige salade shaker inclusief vork en uitneembaar bakje voor dressing.

Happy &
 H

ealth
y



All you need is chocolate!
1. Neem een chocolade bol in je mond 2. Nuttig een kopje koffie/thee

3. Laat de chocolade smelten 4. Sluit uw ogen 5. Geniet van het moment

Deze kleurrijke chocolade bollen zorgen voor een ultiem genietmoment. 

Ze zijn verkrijgbaar in alle smaken en kleuren. Voor ieder wat wils! We 

kunnen het geschenk persoonlijk maken met uw eigen boodschap of 

logo. Vraag ons naar de mogelijkheden!

All y
ou need is

 chocolate
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Een liefdevol plantje   
  
Dit prachtig verpakte plantje zal het hart van 
uw medewerkers sneller laten kloppen. In 
Aziatische landen staat het leafplantje voor 
een leven vol vuur, passie en vreugde.
Het hartvormige plantje wordt verpakt in een 
mooi doosje met een bijpassende kaart met 
uw persoonlijke boodschap. Haal het plantje 
voorzichtig uit de verpakking en poot het in 
de aarde. Het blad zal zich wortelen en er 
ontstaan nieuwe scheuten. Zo laat je liefde 
groeien!

De verpakking is zo gemaakt dat deze door 
de brievenbus past, dus ook ideaal voor 
mailingen. Het plantje heeft een gelijkmatige 
hartvorm, is bijzonder sterk en kan langere 
tijd zonder water.

Het doosje is standaard verkrijgbaar in twee 
varianten: modern wit of warm rood. Vanaf 
2.000 stuks kan het doosje ook volledig in uw 
eigen huisstijl worden opgemaakt. 
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Inspirerend Leven Notebook
Het Inspirerend Leven Notebook is een prachtig en verrassend 

cadeau! Vol wijsheden, lijstjes en prachtige vormgegeven bladzijdes 

met ruimte voor jouw gedachtes. Heb je een idee, een verhaal in je 

hoofd, of moet je gewoon even je hart luchten? Schrijf het op in het 

Inspirerend Leven Notebook. Geluk vind je niet door te zoeken naar het 

grote, maar door te leren genieten van het kleine. Het notebook heeft 

een handig A5 formaat, een ringband en een elastieken band.



Leuk kistje met tulpbollen
Kleine houten kratjes met tulpen naar keuze en full-colour sleeve naar 

eigen ontwerp. Een leuk en verrassend geschenk voor de Dag van de 

Verpleging. Een orignele manier om de medewerkers in het zonnetje te 

zetten!
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Ellen Liebregts - Thebe ‘Sinds 3 jaar verzorgt HiepHiepKado voor 

Thebe Wijkverpleging de geschenkjes voor de Dag van de Verpleging. 

En dat doen ze op een voortreffelijke manier.

In overleg met elkaar is het ieder jaar nog gelukt onze medewerkers 

een leuk presentje te kunnen aanbieden. Er is sprake van een goede 

afstemming en de uitvoering is steeds naar wens. Een bedrijf dat haar 

afspraken nakomt en waar je van op aan kunt.’

Monique Tetteroo - Thebe ‘Afgelopen jaar met veel plezier samen 

gewerkt met HiepHiepKado voor het cadeau van de Dag van de 

Zorg voor de medewerkers en vrijwilligers van Thebe Intramuraal. De 

medewerkers van HiepHiepKado ontzorgen je echt: ze maken een 

voorselectie, denken mee in oplossingen en zorgen uiteindelijk voor 

een cadeau wat leuk is om te geven en leuk om te ontvangen.’
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Energyboost
  
Energy low; maar niet met deze kleurrijke 
powerbank. Deze compacte en mobiele 
ABS oplader met 2200mAh lithium batterij 
gaat overal mee naar toe. Handig voor op 
zakenreis, vakantie of dagelijks gebruik. Altijd 
een back-up batterij bij de hand met deze 
handige accessoire in zakformaat. 

Dankzij het slimme ontwerp kan de batterij 
van de powerbank vervangen en gerecycled 
worden. Zo behouden zowel uw smartphone 
als de powerbank een optimaal energiepeil. 
Verkrijgbaar in verschillende energieke 
kleuren.



Make every step count
10.0000 stappen per dag: dat is de norm voor een gezonde levensstijl. 

Het zetten van 10.000 stappen per dag is geen hype dat zomaar 

ineens verzonnen is. De Japanse arts Yoshiro Hatano gaf aan dat 

als we dagelijks voldoende bewegen we veel gezonder zijn. Yoshiro 

besloot toen een minimale hoeveelheid aan beweging per dag uit te 

drukken in stappen. Hij kwam tot de conclusie dat we gemiddeld 6.000 

stappen per dag zetten. Om gezond te leven, zouden we eigenlijk 

10.000 stappen per dag moeten zetten. Uit onderzoek blijkt dat een 

stappenteller helpt om dit doel te bereiken, want meten is weten. Deze 

handige stappenteller geeft u dagelijks inzicht in het aantal stappen dat 

u maakt, de afstand en de verbrande calorieën. 
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Tailor-made Kneipp geschenkset mini’s
Speciaal voor de Dag van de Zorg heeft HiepHiepKado een heerlijk 

geurend geschenk voor uw medewerkers samengesteld. Verras en 

verwen de verpleegkundigen en verzorgenden met een mix van 

diverse mini Kneipp douches. U mag het een kleinigheidje noemen; u 

spreekt er wel veel waardering mee uit. Wij denken graag met u mee!
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Nurse watch 
Trendy zusterhorloge met zeer accuraat digitaal quartz uurwerk en 

metalen kast. Het zusterhorloge kan uit de drukplaat worden verwijderd. 

Deze heeft ook een functie als clip. Uurwerk is douchebestendig. Uren, 

minuten en seconden (12/24h) modus en maand/datum indicatie. 
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Hippe shopper
Deze Jute canvas shopper is ook zeer goed bruikbaar als strandtas.

Het hoofdcompartiment is voorzien van een magneetsluiting.

Tevens beschikt de tas over stevige draaghengsels. Naast deze 

shopper heeft HiepHiepKado een breed assortiment aan leuke 

verrassende tassen. Vraag ons om advies!
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Boekje voor en door een verpleegster
‘Bijzondere, grappige en ontroerende belevenissen van een zuster in 

een ziekenhuis’. 

‘Zuster Roos deelt haar ervaringen die zij opdoet tijdens haar werk als 

verpleegkundige’.
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Voorwoord Ik had nooit gedacht dat ik twee passies, mijn werk als 

verpleegkundige en schrijven, ooit nog eens zou combineren.

 In het dagelijks leven ben ik werkzaam als verpleegkundige in 

een algemeen ziekenhuis. De omgang met patiënten leveren zulke 

bijzondere, grappige en interessante situaties op, dat ik besloot 

om verhalen op te schrijven. Met een klein notitieblokje in mijn 

uniform startte ik met wat losse aantekeningen. Van het een kwam 

het ander; van een kort verhaal op papier naar een blog genaamd 

‘Zuster Roos schrijft’.

Ik had enkele enthousiaste reacties verwacht, maar niet durven 

dromen dat het in boekvorm uit zou komen. Ik vind het erg leuk 

om iedereen door middel van dit boekje een kijkje te geven binnen 

de muren van het ziekenhuis. De situaties variëren van grappig, 

bijzonder tot ontroerend.

Het boekje dat je nu in handen hebt, is een verzameling van mijn 

meest gelezen blogs. Veel leesplezier!
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Hartelijk dank!    
 
Neem voor meer inspiratie gerust een kijkje 
op onze website www.hiephiepkado.nl.

Vanuit ons kantoor in Den Bosch verzorgen 
wij graag voor uw bedrijf graag een mooi 
voorstel op maat. Natuurlijk kunnen wij ook op 
afspraak bij u langskomen om uw wensen te 
bespreken.


