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De Havenpolikliniek en het IJsselland Ziekenhuis werken intensief samen aan goede patiëntenzorg.

Havenpolikliniek

Adres
Haringvliet 2
3011 TD Rotterdam

Polikliniek Interne Geneeskunde
Telefoon: (010) 404 36 66

Spreekuren op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur

De polikliniek Interne Geneeskunde is op de begane grond van de
locatie Buitenhaven. U kunt zich melden bij de baliemedewerker en
daarna plaats nemen in de wachtkamer.

Bereikbaarheid
Openbaar Vervoer
Metro Oostplein (300 meter)
Trein- en metrostation Blaak (10 minuten lopen)
Tram 21 en 24 halte Oostplein
Plan uw route met de online OV routeplanner op www.9292.nl
 
Routebeschrijving auto
Kijk voor onze routeplanner op de website, daar kunt u uw reis
plannen.

U kunt in de omgeving van de Havenpolikliniek betaald parkeren
aan het Haringvliet, Oosterkade (loopafstand tot de polikliniek ca.
50 meter) of aan het ’s Lands Werf (loopafstand tot de polikliniek
ca. 200 meter).

www.havenpolikliniek.nl

IJsselland Ziekenhuis

Adres
Prins Constantijnweg 2
2906 ZC  Capelle a/d IJssel

Specialisme Interne Geneeskunde en MDL
Polikliniek Interne Geneeskunde: (010) 258 5930 (route 45)
Polikliniek Interne Geneeskunde hematologie/oncologie:
(010) 258 5930 (route 97)
Het Maag Darm Lever (MDL)centrum (polikliniek en onderzoek):
(010) 258 5902 (route 99)
Website: www.ysl.nl/interne-geneeskunde en
www.ysl.nl, kies MDL centrum

Bij een opname in het IJsselland ontvangt u op uw opnamedag een
flyer met daarop de naam en contactgegevens van de verpleeg-
afdeling, evenals praktische informatie over bezoektijden, parkeren
e.d. Mocht u n.a.v. uw opname in het IJsselland vragen hebben dan
kunt u contact opnemen met afdeling patiëntenvoorlichting, via
email: patientenvoorlichting@ysl.nl of op werkdagen via tel.nr.
(010) 258 5137.

Bereikbaarheid
Het IJsselland Ziekenhuis is goed bereikbaar met eigen vervoer en
met openbaar vervoer. Metrohalte Prinsenlaan ligt op loopafstand
van het ziekenhuis; via metrohalte Schenkel stapt u over op bus 37
naar het ziekenhuis. Op het parkeerterrein is betaald parkeren van
toepassing. Aan beide zijden van het ziekenhuis bevinden zich
invalideparkeerplaatsen.

Het Maag Darm Levercentrum ligt naast het IJsselland Ziekenhuis
en heeft ook een eigen ingang direct naast de parkeergarage.

www.ysl.nl/havenpolikliniek


