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De  gang naar een orthopedisch schoentechnicus 
voor veel mensen nog een moeilijke stap om te 
nemen. Velen hebben nog het beeld van de ortho-
pedische schoenen van vroeger. Er is de laatste 
decennia echter heel wat veranderd. De cosmetiek 
van de schoen vinden wij net zo belangrijk als de 
functionaliteit. Er zal dan ook altijd geprobeerd wor-
den om de juiste balans te vinden tussen cosmetiek 
en functionaliteit.

Naast orthopedische schoenen zijn er nog vele voor-
zieningen mogelijk. Hierbij kunt u denken aan bijvoor-
beeld steunzolen, aanpassingen aan confectieschoe-
nen en semi-orthopedische schoenen.

Wij houden ook enkele dagdelen per week spreekuur 
in het IJssellandziekenhuis en in de buitenpolikli-
nieken van het ziekenhuis in Nesselande, Kralingen 
en Krimpen a/d IJssel. Ook kunt u bij ons terecht in 
gezondheidscentrum de Polder in Lekkerkerk.

Voor informatie of een 
afspraak kunt u op werk-
dagen contact met ons 
opnemen:
Rotterdam:  
Burg. Van Walsumweg 522, 
tel. 010 - 414 90 91 
IJsselstein:  
IJsselstraat 13, 
tel. 030 - 687 27 72

info@t-jansen.nl  I  www.t-jansen.nl

Voor al 
uw voet

klachten

Na uw verblijf of operatie in het 
IJsselland Ziekenhuis wilt u zo 
prettig mogelijke hulp thuis 
terwijl u weer herstelt en aan-
sterkt. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met Thuishulp 
Rotterdam. 

Prettige hulp thuis 
na verblijf in het 
IJsselland Ziekenhuis

Mocht u hier meer informatie 
over willen dan kunt u contact 
opnemen met Coördinator 
Sonia Thakoer: Tel. 06-21317660 
sonia@thuishulprotterdam.nl 

Thuishulp Rotterdam werkt 
samen met UWassistent en 
A&A Thuishulp

Belt u gerust om uw wensen en 
de mogelijkheden te bespreken. 

Het betreft:
• Hulp bij de huishouding
• Hulp bij het boodschappen doen
• Begeleiding en gezelschap
• Persoonlijke verzorging, waaronder 
 wassen en aankleden
• Algemene dagelijkse hulp bij in 
 en uit bed komen, eten, drinken, 
 bewegen en lopen, praten en naar 
 het toilet gaan.   
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Zorgpension Kunt u om medische redenen 
tijdelijk niet meer thuis wonen? 
Dan bent u van harte welkom in Zorgpension 
Rotterdam waar we samen met u werken 
aan uw herstel en een spoedige terugkeer 
naar huis! In het prachtig gerenoveerde 
gebouw De State Hillegersberg biedt 
Zorgpension een compleet verzorgd 
kortdurend verblijf aan iedereen die 
wil herstellen na een ziekte of operatie. 
U kunt ook bij ons terecht als u tot rust 
wilt komen wanneer het thuis even niet 
meer gaat.

Wat biedt Zorgpension?

Interesse? Coronamaatregelen

 Begeleiding op maat, gericht op uw herstel met een  
 ervaren team verzorgenden en verpleegkundigen.
 Voor cliënten uit Rotterdam blijft uw eigen huisarts en  
 apotheek betrokken. Woont u in een andere gemeente 
 dan één van onze zorglocaties? In dat geval organiseren 
 we een tijdelijke, vervangende huisarts en apotheek. 
 Nauwe samenwerking met ziekenhuizen 
 en andere zorgverleners. 
 Uw verblijf wordt vergoed door uw 
 zorgverzekeraar.

Zorgpension Rotterdam is gevestigd aan 
de Beethovenlaan 60 in Hillegersberg. 
U verblijft in een mooie ruime kamer 
met eigen sanitair en zitje. Indien 
uw gezondheid het toelaat, kunt u 
eten in de gezellige Brasserie. 

Wilt u gebruikmaken van Zorgpension, 
meldt u zichzelf of uw naaste dan recht-
streeks aan via het aanmeldformulier 
op www.zorgpension.org, of overleg 
met de transferverpleegkundige van het 
ziekenhuis. 

Onze cliënten behoren tot de meest kwetsbare groep 
en daarom heeft Zorgpension zich goed voorbereid 
om ook in deze Coronatijd de beste zorg te bieden. 
Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers heeft 
Zorgpension een aantal maatregelen getroffen volgens 
de richtlijnen van het RIVM. 

Meer weten?

Neem dan gerust contact met 
ons op via 088 0234 740 of via 

info@zorgpension.org

Zorgpension heeft ook locaties 
in Baarn, Bergambacht, Dokkum, 
Woerden en Zoetermeer. Wij zijn 

op zoek naar collega’s, kijk op 
www.zorgpension.org 
voor onze vacatures. 

Revalideren na een ziekenhuisopname?
Dat doet u bij Transmitt revalidatie! Wij zijn gespecialiseerd in 
neurologische revalidatiezorg. U kunt bij ons terecht wanneer u 
door uw leeftijd of aandoening(en) langer de tijd nodig heeft om 
te herstellen na een beroerte, ongeval of chirurgische ingreep.

Wat bieden wij:

 Revalidatie met onder-
 steuning van speciaal 
 opgeleide medewerkers

 In de lommerrijke omgeving  
 van Hillegersberg

 Ruime 1 persoonskamers 
 met eigen sanitair
 
 Verse maaltijden en 
 sfeervolle brasserie 
 
 Gericht op terugkeer 
 naar huis

» 

» 

» 

» 

» 
www.transmitt.nl
revalidatie@transmitt.nl
088 - 023 47 34

Transmitt revalidatie  
Van Beethovenlaan 60
3055 JD  Rotterdam  



Hier gaat 
het om u.
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Beste lezer,

Met de versoepelingen van eind februari zijn we als samenleving weer op weg naar een 

wat normaler leven. We kunnen ons voorstellen dat dit veel mensen blij maakt, iedereen 

snakt naar wat meer vrijheid en weer ‘gewone’ dingen doen. 

Corona heeft iedereen geraakt. Het is een zware tijd geweest, en soms is dat het nog. 

Wij zijn als ziekenhuis in ieder geval trots dat we tot het uiterste konden gaan om zoveel 

mogelijk bij te dragen aan het bestrijden van de pandemie en aan het bevorderen van 

de gezondheid van onze patiënten. We zijn trots op al onze medewerkers dat zij dit voor 

elkaar hebben gebokst. We zijn dankbaar voor de waardering die we kregen voor ons 

werk, en dankbaar dat we dit mochten doen. Het laat zien dat we niet zonder elkaar 

kunnen!

 

Covid is niet weg, maar we moeten ‘ermee leren leven’ wordt er gezegd. We hebben er 

vertrouwen in dat wij als ziekenhuis verder kunnen in deze nieuwe realiteit. Dat betekent 

dat onze organisatie reguliere zorg en zorg voor COVID zodanig opvangt, dat iedereen 

de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. 

Vanwege de hoge besmettingsgraad in onze regio houden wij ons voorlopig nog aan 

de maatregelen: we dragen in ons ziekenhuis een mondkapje en houden 1,5 meter 

afstand. We hopen ook op uw medewerking: voor de veiligheid van onze kwetsbare 

patiënten en van onze medewerkers.

Zodra we verder kunnen versoepelen, zullen we dat zeker doen.  

Tot slot: niet alleen is er in covid-tijd ‘gezorgd’, ook zijn er diverse mooie projecten 

gerealiseerd en hebben er bijzondere activiteiten plaatsgevonden. Daarover leest u 

meer in deze uitgave, waarbij we u veel leesplezier toewensen.

Ruud Nellen en Albert van Wijk

Raad van Bestuur
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Dé oplossing voor 
elk haarprobleem
Haarproblemen zijn er in alle soorten en 
maten. En zowel mannen als vrouwen 
hebben er last van. Wij weten als geen
ander wat haarproblemen met 
mensen kunnen doen. Haarhuis 
van Tongeren kent alle haar-
problemen en zal met al haar 
deskundigheid en persoonlijkheid 
in samenwerkingmet U, een 
optimaal resultaat 
behalen.
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Locatie Zoetermeer
Dijkmanschans 198, 
Zoetermeer (wijk 28)
T: 079 - 331 29 93

Locatie Leiden
Breestraat 32-36, Leiden
T: 071 - 512 52 12www.haarhuisvantongeren.nl

Nieuwelaan 6, Capelle a.d. IJssel
T: 010-284 7365 

info@fysiotherapiederozenburcht.nl
www.fysiotherapiederozenburcht.nl

De gezonde weg naar succes



Update bouw 
Van begin 2019 tot en met eind 2021 heeft in ons ziekenhuis een ingrijpend renovatie- en vernieuwings-

traject plaatsgevonden. Met een heel mooi resultaat! Alle verpleegafdelingen en de OK zijn vernieuwd, 

tevens is een mooie nieuwe hal gerealiseerd. 

Polikliniek Mond-, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie

Poli Oog (route 23) krijgt de ruimte van de voormalige poli 
MKA (deze zat er tegenover) erbij. Deze ruimte wordt nu 
heringericht voor gebruik door de poli Oog. 

Wachtgebieden centrale hal

In de laatste fase van de aanpassingen van de centrale hal zijn 
de wachtgebieden op de kopse kanten in de hal aangepakt. 
Doordat de ruimtes die jaar en dag de entree markeerden 
zijn verdwenen, is een 
mooie ruimte ontstaan 
waar op nieuw meubilair 
met prettig uitzicht naar 
buiten gewacht kan 
worden. Zeker patiënten 
die op vervoer moeten 
wachten, maken hier 
regelmatig gebruik van.  

Hiermee zijn we weer 
een stap verder in de 
afronding van het 
omvangrijke project in 
de centrale hal van het 
ziekenhuis.

Afdeling Huisvesting

BOUW

Mooi resultaat na 
ingrijpend renovatie- 
en vernieuwingstraject! 

Laatste fase aanpassingen

De polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) 
is verplaatst naar de eerste verdieping, grenzend aan de 
poliklinieken op E1. De moderne poli MKA heeft een betere 
privacy en comfortabelere omgeving voor de patiënten en 
de medewerkers, en is op 14 februari in gebruik genomen. 
De polikliniek is bereikbaar via route 95.
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Dat de renovatie voor het grootste gedeelte is afgerond, 
betekent niet dat er geen andere bouwwerkzaamheden 
meer plaatsvinden. We informeren u graag over wat er in 
het ziekenhuis nog aan bouwactiviteiten speelt. 

Op de begane grond in het polikliniekgebied had polikliniek 
Oogheelkunde de wens voor meer ruimte. Er is hiervoor 
naar een oplossing gezocht. 

Capelse zijde

Rotterdamse zijde



ORTHOPEDIE

U kunt snel terecht bij orthopedie 

Snel terecht op polikliniek Orthopedie
De COVID zorg is in het IJsselland Ziekenhuis in een andere fase 
aanbeland. We zijn blij dat de reguliere zorg in ons ziekenhuis 
daarom verder kan worden opgeschaald. Op dit moment zijn 
de toegangstijden voor een aantal specialismen, waaronder 
orthopedie, nog kort.

Samen beslissen met keuzehulpen
Als u naar het ziekenhuis komt voor een onderzoek of behandeling, 
heeft u vaak meerdere behandelmogelijkheden. Medicijnen, een 
operatie, of toch nog even wachten? We vinden het belangrijk dat 
u meebeslist over uw behandeling. Onze artsen hebben 
medische kennis en u heeft alle kennis over uw leven. Beide 
zijn belangrijk bij de afwegingen en keuzes die gemaakt 
gaan worden. Daarom werken we in het IJsselland Zieken-
huis sinds december 2019 steeds meer met ‘keuzehulpen.’ 

Op de polikliniek Orthopedie zetten we een keuzehulp in 
bij heupartrose en bij knieartrose als een operatie tot de 
mogelijkheden behoort. In 2021 zijn bij orthopedie totaal 
444 keuzehulpen ingezet. Zo komen we samen met u tot 
een afgewogen keuze!

Meebeslissen over een behandeling

Een aandoening aan je steun- of bewegingsapparaat kan in alle gradaties voorkomen: van “niet 

meer aan topsport kunnen doen” tot “niet meer (goed) kunnen lopen”. Elke aandoening heeft per 

persoon ook weer een ander effect, want iedereen stelt zo z’n eigen eisen aan zijn of haar lichaam. 

Een verwijzing naar de orthopedisch chirurg komt vaak op een moment dat de aandoening ernstig 

genoeg is of ‘wanneer het maar niet over gaat’. Dan kijken we na uw verwijzing door de huisarts 

samen welke oplossing het beste in uw situatie past. 
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B. Boetes, aandachtsgebieden: 
• heupchirurgie/heupprothesiologie
• heuprevisie chirurgie
• voet- en enkelspreekuur

A.R. van Geene, aandachtsgebieden: 
• heup- en knieklachten
• heuprevisie chirurgie

A.P. van Noort-Suijdendorp, 
aandachtsgebieden: 
• kniechirurgie: sportletsels, 
 prothesiologie en revisiechirurgie
• kinderorthopedie

E. van der Meij, aandachtsgebieden: 
• kniechirurgie: sportletsels, 
 prothesiologie en revisiechirurgie
• operaties van schouder en elleboog
• kinderorthopedie 

E.J.T. ten Holder
• heupprothesiologie
• operaties van schouder en elleboog
• sport-traumatologie

D.J. Doyer, aandachtsgebieden: 
• heup- en knieprothesiologie
• voet- en enkelspreekuur

Meer informatie
Bel ons voor meer informatie: polikliniek Orthopedie, 
tel. 010 – 258 5965 (tussen 8.15 – 12.00 en 13.00 – 16.30 uur)

Even voorstellen: 
orthopedisch chirurgen 
IJsselland Ziekenhuis

ORTHOPEDIE

We vinden het belangrijk 
dat u meebeslist over uw 
behandeling.
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Nieuws uit de polikliniek 
Wanneer u wordt doorverwezen naar onze polikliniek, maakt u met ons een afspraak en bereidt u 
zich hierop voor. Steeds meer zaken kunt u hierbij online doen. Op deze manier kunnen wij onze dienst-
verlening aan u vergemakkelijken en verbeteren.

DE ZORG UITGELEGD 

Hoe bereid ik me voor 
op een afspraak? 
Heeft u een afspraak met het IJsselland 

Ziekenhuis? Dan is het belangrijk dat u 

zich goed voorbereidt. 

Om u daarbij te helpen, hebben we een kort voorlichtings-
filmpje gemaakt. Daarin kunt u onder andere zien:

 Hoe het in zijn werk gaat als u voor uw afspraak in het 
 ziekenhuis komt
 Hoe u in Mijn IJsselland uw persoonsgegevens 
 controleert en een vragenlijst invult
 Waar u terecht kunt als u er niet uitkomt met 
 Mijn IJsselland

Neem 3 minuten de tijd om het
filmpje te bekijken. Dan bent u 
helemaal op de hoogte!
 
Scan met uw mobiele telefoon de 
QR-code die hiernaast staat. Of 
bekijk het filmpje op de homepage 
van onze website: www.ysl.nl

Online een afspraak 
met de specialist 
maken via ZorgDomein 
Wanneer u door de huisarts via ZorgDomein wordt 
doorverwezen naar de polikliniek gynaecologie, 
orthopedie, dermatologie, chirurgie, kno, plastische 
chirurgie of de pijn- en kinderpoli kunt u zelf online een 
afspraak maken. Dit geldt alleen voor een geselecteerd 
aantal typen zorgvraag.

U kunt met behulp van uw ZorgDomein-nummer inloggen 
in Mijn IJsselland en daar zelf een datum en tijd kiezen 
voor uw afspraak. In de verwijzing van de huisarts staat 
beschreven binnen welk tijdsbestek de afspraak ingepland 
kan worden. 

Wanneer u na drie dagen nog geen afspraak heeft 
ingepland, zal de polikliniek zelf contact met u opnemen 
om een afspraak te maken.

Het is belangrijk dat 
u zich goed voorbereidt 
op een afspraak. 
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MIJN IJSSELLAND

Bent u patiënt van ons ziekenhuis? Is uw 

kind( je) patiënt in ons ziekenhuis? Dan is het 

van groot belang dat u toegang heeft tot 

‘Mijn IJsselland’! 

‘Mijn IJsselland’, 
u kunt niet meer 
zónder!

Wat heeft u daarvoor nodig? 
1. Een DIGID 
2. Een 06-nummer dat gekoppeld is aan uw DIGID.

Hoe regelt u dat? 
Via de website van de overheid: www.digid.nl. 
Op deze website kunt u:
1. een DiGiD aanvragen (voor uzelf of voor uw kind) 
2. aangeven welk 06-nummer aan uw DIGID gekoppeld moet 
 worden.

Pas als beide geregeld én geactiveerd zijn, bent u startklaar. 

Waarom is dit zo belangrijk ? 
In ‘’Mijn IJsselland’’ kunt u:
1. Al uw afspraken bekijken.
2. Alle brieven lezen die we aan uw huisarts sturen om hem/
 haar op de hoogte te houden.
3. Uitslagen van onderzoeken bekijken.
4. Vragenlijsten invullen die ingevuld moeten worden 
 (bijv. de Corona vragenlijst).

Bekijk het filmpje van 3 minuten op de inlogpagina 
www.ysl.nl/mijn-ijsselland 
Dan ziet u met eigen ogen waarom toegang tot 
‘Mijn IJsselland’ prettig, nuttig én noodzakelijk is. 
Hulp nodig? Wij helpen u graag:

 Bel 010 258 5137 
 Of loop naar de balie van Patiëntenvoorlichting in de hal 
 van ons ziekenhuis.

Patiënt in ons ziekenhuis?
Digitale aanmeldzuilen 
op poliklinieken Krimpen 
en Nesselande   

Wanneer u een afspraak heeft op de 

polikliniek Krimpen of Nesselande, 

dan meldt u zich vanaf nu aan bij 

een digitale aanmeldzuil in de hal. 

U scant hier uw identiteitsbewijs en controleert of uw gegevens 
juist zijn. Vervolgens ontvangt u een ticket, waarmee u kunt 
plaatsnemen in de wachtkamer. U hoeft zich dus niet meer 
aan te melden bij de balie. Uiteraard kunt u hier nog steeds 
terecht voor vragen.

Heeft u meerdere afspraken op één dag? Meldt u zich dan 
voor elke afspraak opnieuw aan bij de aanmeldzuil in de 
hal.
 
Vorig jaar is de polikliniek Kralingen succesvol met de 
aanmeldzuilen gestart, nu volgen dus de poliklinieken 
Krimpen en Nesselande. 

Ook op de hoofdlocatie werken wij al enige tijd met aanmeld-
zuilen in de hal. Binnenkort kunt u zich op de poliklinieken 
met het verkregen QR-code ticket uit de aanmeldzuil in de 
hal direct aanmelden bij de incheckzuil in de wachtkamer 
van de betreffende polikliniek en meteen plaatsnemen in de 
wachtkamer.

Hiermee dragen we bij aan betrouwbare, veilige en kwalitatieve 
dienstverlening. 
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WERELDKANKERDAG

Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. 

Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, 

detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van 

leven voor mensen met kanker - én voor hun naasten of nabestaanden - te onderstrepen.

Mooie roos van het Inloophuis  
op Wereldkankerdag 

Mooie omslagdoeken 
voor onze oncologie 
patiënten  

Wat een ontzettend mooi gebaar op Wereldkankerdag! 
Mevrouw Reedijk maakt ontzettend mooie omslagdoeken. 
Ze doet dat met heel veel plezier, maar ook met een goed 
hart, want vanaf vandaag maakt ze ze voor onze patiënten 
van de afdeling oncologie. Twee volle tassen met omslag-
doeken hebben we gekregen. 

Mevrouw Heinsbroek was de eerste patiënt die een omslag-
doek in ontvangst heeft genomen. Ze is er heel blij mee: ‘Na 
een chemo heb je het vaak koud en dan is een omslagdoek 
heel fijn!’

Ook het IJsselland Ziekenhuis stond op 4 februari stil bij deze 
dag. Het ziekenhuis werkt nauw samen met Inloophuis De IJssel, 
met locaties in Capelle en Krimpen, en ondersteunt op deze 
manier patiënten met kanker en hun naasten.

Bezoekers van Inloophuis de IJssel, locatie Capelle, werden 
op Wereldkankerdag in de watten gelegd met “Verwen-
momentjes’’; op locatie Krimpen vonden deze ‘momentjes’ 
plaats op 10 februari.

Lianne Boesten, manager laboratorium, deelde namens de 
Raad van Bestuur, samen met voorzitter Auke de Boer en 
manager Saskia Kok van Inloophuis De IJssel, een mooie roos 
uit aan oncologiepatiënten. Ook medewerkers ontvingen deze, 
als dank voor al hun zorg aan oncologiepatiënten.

Website wereldkankerdag 
Onder het motto Aandacht voor de impact van kanker. 
vraagt de organisatie extra aandacht voor kanker in corona-
tijd. Op hun website www.wereldkankerdag.nl tonen ze de 
mogelijkheden voor coronaproof (na)zorg en ondersteuning
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Vlnr. S. Kok, L. Boesten, L. Huijzer-
van der Wal en A. de Boer.  

Uitdelen rozen

Omslagdoeken
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WERELDKANKERDAG

Medaille uitgereikt: ‘als stimulans voor andere patiënten’ 

Hup Jaap, hup, hup, hup! Aangemoedigd door toeschouwers uit het publiek loopt Jaap Snoeck 

op 23 oktober 2021 de laatste meters over de Blaak richting de Coolsingel: de finish van de kwart 

marathon. Die mensenmassa, dat is echt te gek, wat een kick! De klok tikt 1.17 uur aan. Van een 

vrijwilliger krijgt hij zijn felbegeerde medaille uitgereikt. Hij is er ontzettend blij mee! En voor de 

medaille heeft hij al een bestemming... 

Dhr. Snoeck: ‘Ik ben altijd sportief geweest en heb van m’n 
12e tot m’n 32e gevoetbald. Toen ik stopte met voetballen 
wilde ik toch wel wat blijven doen, en ben ik gaan hardlopen. 
Ik heb toen een keer het idee opgevat om met de marathon 
mee te doen, waarvoor ik natuurlijk wel wat kilometers moest 
gaan maken. Ik heb in Rotterdam drie keer de hele marathon 
gelopen, in ’89, ’90 en ’91. Wat een sfeer!  

In behandeling
In 2017 ben ik door internist Bart Santbergen van het IJsselland 
Ziekenhuis behandeld voor een agressieve vorm van lymfe-
klierkanker en na de behandelingen was ik ziektevrij. In 2020 
kwam de ziekte helaas weer terug, en heb ik in het IJsselland 
en in het Erasmus MC zware chemotherapie gehad, gevolgd 
door een stamceltransplantatie. 

‘Het kan’
In juli 2020 kwam ik thuis, na enkele weken opname voor 
chemotherapie en stamceltransplantatie, en ben ik weer 
voorzichtig begonnen met hardlooptraining. Ik merkte dat mijn 
conditie steeds beter werd en besloot in het najaar van 2020 
dat ik wilde meedoen aan een kwart marathon (10 km, 550 mtr.). 
Ik wist niet hoe mijn gezondheid er verder uit ging zien, maar 
mijn dochter heeft een startbewijs voor de kwart marathon 
van najaar 2021 voor mij kunnen regelen. Ik had al tegen haar 
gezegd: ‘Als jij het kan regelen, en ik kan ‘m uitlopen, dan gaat 
de medaille naar het ziekenhuis, als stimulans voor andere 
patiënten die het ook zwaar hebben’. Want als ik het zou 
kunnen, zouden misschien ook andere mensen het kunnen. 
Een stok achter de deur om te laten zien dat ‘het kan’. Ook al 
ben je heel erg ziek geweest: het kan. Als je je zinnen maar 
ergens op zet, is eigenlijk alles mogelijk.

Tijdens de loop had ik wel die spanning van ‘Red ik het?’ Maar 
je wordt gedragen door alle mensen die je langs de kant 
aanmoedigen. Ze zien je naam op je borst staan, ‘Hup Jaap, 
hup, hup, hup’. Dat ik de race heb uitgelopen, betekende 
heel veel voor me.’    

Bijzondere uitreiking 
Inmiddels is de transplantatie ruim 1 jaar geleden en daar 
is de heer Snoeck goed van hersteld. Er zijn momenteel 
geen tekenen meer dat de lymfeklierziekte nog aanwezig 
is. Als dank voor de zorg die het IJsselland hem heeft 
gegeven, overhandigde hij bij een poliklinische controle 
‘zijn’ marathonmedaille aan internist Bart Santbergen. 

Dhr. Snoeck: ‘Drs. Santbergen en het behandelend team van 
medische professionals hebben mij de kans gegeven om het 
traject van de stamceltransplantatie te volgen, en daar ben ik hen 
héél erg dankbaar voor. Dat was voor mij dé reden om de kwart 
marathon te lopen. En ik had me al die tijd al voorgenomen dat 
als ik ‘m zou halen, hij de medaille zou krijgen.’ 

Bart Santbergen is erg vereerd met de medaille van deze 
patiënt. ‘Het was heel bijzonder dat ik, uiteraard samen met 
mijn collega’s, deze patiënt gedurende zijn ziekteproces heb 
mogen begeleiden. Met gelukkig een heel goede afloop. Het 
is fantastisch om te zien dat het goed met het hem gaat, en dat 
dit heeft geresulteerd in deelname aan de Rotterdam marathon. 
Dat is sowieso al een hele prestatie, en hij deed er nog een 
schepje bovenop. De medaille krijgt een ereplaats op mijn 
kamer, en staat voor mij voor het feit dat je met geloof in jezelf 
en wilskracht héél veel kunt bereiken, ook als je zo ziek bent 
geweest als deze patiënt.’  

Dankbaar voor gezondheid
De heer Snoeck had voor zichzelf al besloten dat dit eigenlijk 
zijn laatste marathon was. ‘Voortaan loop ik gewoon voor 
mezelf, en niet meer voor een bepaalde tijd. Ik hoop dat mijn 
gezondheid zo mag blijven, en dat ik nog heel lang kan blijven 
sporten!’ 

Jaap Snoeck uit Rotterdam genas na een ernstig ziektetraject en liep daarna de kwart marathon van 
Rotterdam. Hij gaf de arts zijn medaille als dank voor de goede zorgen. 
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Links drs. Santbergen, rechts dhr. Snoeck
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Het IJsselland Ziekenhuis en Philips hebben een 

langdurige strategische samenwerking van 12 jaar 

gesloten. 

Binnen deze samenwerking denkt Philips als strategische technologie-
partner mee over het verbeteren van de zorg voor patiënten en 
zorgverleners in het IJsselland Ziekenhuis en daarbuiten in haar 
regio. De samenwerking focust op innovatie, optimalisatie en de 
aanschaf van grote medische apparatuur zoals CT- en MRI-scanners.

“De technologische ontwikkelingen in de zorg gaan op dit moment 
razendsnel”, zegt Albert van Wijk, voorzitter van de raad van 
bestuur van het IJsselland Ziekenhuis. “Als regionaal ziekenhuis 
willen we deze ontwikkelingen bijhouden om de beste zorg voor 
onze patiënten te leveren. Als technologiepartner hebben we nu 
voor Philips gekozen om samen het ziekenhuis van de toekomst 
te ontwikkelen. Dit is goed voor onze patiënten en onze zorg-
professionals. Bovendien sluit zorgprofessionals. Bovendien sluit 
de visie van Philips goed aan op onze strategie.”

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Samenwerking 
IJsselland 
en Philips  

Het laboratorium van het IJsselland ziekenhuis 

(AKL-IJsselland) verzorgt sinds 1 februari 2022 

alle bloedafnames en de laboratoriumdiagnostiek 

voor ouderenzorgorganisatie Laurens. Hiervoor 

tekenden beide partijen op 18 januari 2022 een 

samenwerkingsovereenkomst. 

IJsselland voert laboratorium-
onderzoek uit voor Laurens  

Reden voor Laurens om het laboratoriumonderzoek voortaan 
door AKL-IJsselland te laten uitvoeren, is dat AKL-IJsselland 
het best voldoet aan het pakket van eisen van de ouderenzorg-
organisatie. Zo is het laboratorium 24 uur per dag bereikbaar en 
wordt gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkelde koppeling 
tussen het elektronisch patiëntendossier van Laurens en het door 
IJsselland gebruikte Cyberlab. Hierdoor kan het gehele proces - 
van aanvraag tot uitslag - digitaal plaatsvinden. 

Voor het IJsselland Ziekenhuis is de samenwerking met Laurens 
een belangrijke stap in de invulling van de strategische visie: 
intensivering van de samenwerking met ketenpartners leidt tot 
het inrichten van de juiste zorg op de juiste plek.  

Links: dhr. 
Kempeneers, 
rechts: A. van Wijk.

Voor vlnr.: A. Bandel (bestuurder Laurens) en A. van Wijk (bestuurder 
IJsselland Ziekenhuis); achter vlnr.: R. van der Doelen, L. Boesten, 
H. Loonen (AKL-IJsselland) en B. Beije (beleidsmedewerker Laurens)
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IJsselland bereikbaar 
met Capelse buurtbus 
605 en 606 

Per 10 januari 2022 is de RET gestart met 

een nieuwe dienstregeling. Vanwege 

een aantal wijzigingen bij de bussen is 

de bereikbaarheid van het IJsselland 

Ziekenhuis veranderd. 

Buslijn 37 is vervallen, daarvoor in de plaats zijn onder 
andere de twee Capelse buurtbussen 605 en 606 
gekomen. Deze bussen rijden van maandag tot en met 
vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur, en maken een stop bij 
het IJsselland Ziekenhuis (Capelse zijde).

De gratis pendelbus van het IJsselland Ziekenhuis, die 
doordeweeks van 08.00 tot 17.00 uur rijdt tussen het zieken-
huis en metrostation Schenkel, rijdt ook nog gewoon. 

Meer informatie over de exacte routes, dienstregelingen 
en tijden van de buurtbussen en de pendelbus van het 
IJsselland vindt u op onze websitepagina over bereikbaarheid.

Met vragen of opmerkingen over dienstregelingen en de 
inzet van de (buurt)bussen kunt u terecht bij de RET of bij 
gemeente Capelle a/d IJssel.

OPENBAAR VERVOER

Bestaande samenwerking op het gebied van 
thuismonitoring
Philips en het IJsselland Ziekenhuis werken al samen voor 
patiënten met hartfalen en COPD. Naast de nieuwe strategische 
samenwerking wordt de bestaande samenwerking op het 
gebied van thuismonitoring uitgebreid. Philips gaat helpen 
om nieuwe zorg- en gezondheidsprogramma’s op afstand 
mogelijk en de samenwerking van verschillende zorgverleners 
te faciliteren.

“We hebben het afgelopen jaar samengewerkt met het 
IJsselland Ziekenhuis om hun strategie en uitdagingen om 
te zetten in een partnerschap”, zegt Léon Kempeneers, 
Health Systems bij Philips Benelux. “Ik ben erg trots op dit 
partnerschap waarbij we niet alleen een focus hebben op 
technologie, maar breder kijken naar de uitdagingen van het 
ziekenhuis. Er is veel aandacht voor innovatie. Daarom starten 
we een gezamenlijk fonds voor innovatie en optimalisatie. 
We willen ook nadrukkelijk werken aan het optimaliseren van 
zorgprocessen, zodat het ziekenhuis slimmer kan werken en 
kosten kan besparen.”

In het voorjaar startte Laurens al met een offerteaanvraag 
voor een (nieuwe) leverancier voor laboratoriumonderzoek. 
AKL- IJsselland kwam hierbij als beste uit de bus en ontving 
in september daarom een voorlopige gunning. Deze gunning 
is nu dus omgezet naar een definitieve gunning.

Samen het ziekenhuis 
van de toekomst 
ontwikkelen.

Pendelbus IJsselland
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KORT NIEUWS
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Het geboortecentrum beschikt over zeer 

luxueuze verloskamers en kraamsuites en 

couveusesuites. De frisse kleuren, stijlvolle 

meubels en foto’s aan de muur geven de 

suites een huiselijke sfeer. 

We heten jullie van harte welkom 
in ons geboortecentrum!

Het is heel erg mooi en modern 
allemaal, echt prachtig. Het 
geeft echt een hotelgevoel. Fijn 
om in zo’n omgeving te bevallen 
en de eerste momenten met ons 
kindje door te brengen. 

De kraamsuites vormen één geheel met de couveusesuites. 
Ouders kunnen te allen tijde bij hun kind blijven. Ook qua 
technische mogelijkheden is het geboortecentrum goed 
uitgerust. Naast een iPad, die in elke suite beschikbaar is, is 
er ook een draadloos CTG-apparaat. Moeders hoeven tijdens 
hun bevalling of controle niet meer in bed blijven liggen, maar 
kunnen gewoon rondlopen.

Welkom

GEBOORTECENTRUM
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ZORG OP DE JUISTE PLEK

Ons ziekenhuis richt zich op de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional. Zodat u de 

beste zorg kunt ontvangen. Onze patiënten staan centraal en daarom willen wij als ziekenhuis graag 

samenwerken in het regionale zorgnetwerk. Op deze manier kan iedere zorgverlener doen waar hij 

goed in is. 

Samen organiseren we de zorg
longrevalidatie Pniël 

Samen de juiste zorg op 
de juiste plek bieden.

19

Onze samenwerking met Lelie zorggroep
De samenwerking met Lelie zorggroep is een van de voorbeelden 
van het gebruik maken van elkaars expertise en de juiste zorg 
op de juiste plek. De afgelopen jaren hebben we met elkaar al 
verschillende mooie initiatieven opgepakt. 

Voorbeelden hiervan zijn: 
• We zijn trots op de polikliniek Kralingen in het verpleeghuis Pniël 
 van de Lelie zorggroep.
• Het transmurale zorgpad Longrevalidatie voor patiënten met 
 COPD of andere longaandoeningen loopt goed.  Ongeveer een 
 jaar geleden werd de eerste longrevalidant van het IJsselland 
 Ziekenhuis per ambulance overgebracht naar Pniël. In het 
 verpleeghuis aan de Oudedijk is een speciale afdeling voor 
 longrevalidatie opgezet. Hiermee kunnen we voorkomen dat 
 mensen onnodig lang in het ziekenhuis verblijven. In Pniël zijn 
 alle behandelaren in huis om mensen met longproblemen 
 te helpen bij hun weg naar herstel. Van fysiotherapie tot ergo-
 therapie. De lijntjes tussen de artsen in Pniël en de specialisten 
 in het ziekenhuis zijn kort.
• We kijken hoe we samen kunnen optrekken op het gebied van 
 innovatie en het digitaal begeleiden bij zorg thuis. 
• Lelie zorggroep opent dit jaar een geriatrische revalidatie-
 afdeling in het IJsselland Ziekenhuis. 

Samenwerking met Erasmus MC
Een ander voorbeeld is de samenwerking met het Erasmus MC. 
Het Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis werken nauw samen 
op het gebied van onder andere darm- en leverchirurgie, immuno-
therapie, borstkanker en neurologie. Wanneer dat nodig is, sluit 

een arts van het Erasmus aan bij patiëntoverleg in het IJsselland, 
en andersom zijn specialisten van het IJsselland soms ook hoofd-
behandelaar in het Erasmus. Dit heeft als groot voordeel dat we 
een hoge kwaliteit van zorg kunnen bieden. Het IJsselland blijft 
de ‘preferred partner’ (voorkeurspartner) voor het Erasmus MC.

Samen professionals opleiden
Binnen de zorg werken we ook samen op het gebied van opleidingen. 
Het IJsselland en het Erasmus MC werken intensief samen in 
het opleiden van medewerkers. De ziekenhuizen wisselen ook 
zorgprofessionals uit: SEH artsen van het Erasmus werken ook in 
het IJsselland, en er vindt uitwisseling van IC verpleegkundigen 
plaats. Ook met de Lelie zorggroep werken we samen op het 
gebied van opleiden van zorgmedewerkers. Zo ondersteunen we 
hen in het ontwikkelen van hun loopbaan. 

Het IJsselland Ziekenhuis en Lelie Zorggroep hebben samen een 
zorgtest ontwikkeld voor mensen die zich op de zorg oriënteren, 
kijk op www.zorgtypetest.nl. 

Kijk op pagina 14 voor meer samenwerkingsverbanden! 



We gaan actief de werkvloer op: wat kan er beter 
voor patiënten?
‘Kenmerkend voor onze cliëntenraad is dat we actief de werk-
vloer opzoeken en het gesprek aangaan over onderwerpen 
waarvan wij vinden dat zij vanuit een patiëntperspectief voor 
verbetering vatbaar zijn. Natuurlijk is het advieswerk richting 
aad van bestuur een belangrijke activiteit van de cliëntenraad 
en biedt het een platform voor overleg en samenspraak.
Omdat ik economisch geschoold ben, lag het voor de hand dat 
adviesaanvragen over financiële zaken tot mijn takenpakket 
zouden behoren. Dat lijkt voor anderen misschien een saai 
onderwerp, maar het is voor de continuïteit van het ziekenhuis 
en de zorg aan onze patiënten van groot belang dat we een 
financieel gezonde basis hebben. Zonder dat zouden veel van 
onze wensen nooit in vervulling kunnen gaan.

Aandacht voor gastvrijheid
‘Waar ik als cliëntenraad lid trots op ben is dat we ons, nu al 
weer een aantal jaren geleden, hebben ingezet voor een betere 
gastvrijheid van het ziekenhuis. De notitie die we daarover 
hebben geschreven heeft er mijns inziens toe bijgedragen 
dat de aandacht hiervoor is toegenomen en er ook relevante 
verbeteringen hebben plaatsgevonden. Ik ben ook erg blij met 
de gerealiseerde en deels nog in uitvoering zijnde bouwkundige 
aanpassingen van ons ziekenhuis. De verpleegafdelingen 
en ook de centrale hal zijn patiëntvriendelijker ingericht en 
verhogen de gastvrijheid van ons ziekenhuis.

Een punt van zorg vanuit patiëntperspectief, maar ook vanuit een 
oogpunt van gastvrijheid, zijn de relatief lange wachttijden voor 
een eerste afspraak bij een aantal specialismen. Ik realiseer mij 
dat in deze coronatijd aandacht hiervoor lastig is, maar naar de 
toekomst toe hoop ik dat we ons opnieuw sterk kunnen maken 
voor het verkorten van die wachtduur.Het werk van de cliënten-
raad is in essentie vrijwilligerswerk, maar daarmee zeker niet 
vrijblijvend. De taken van de raad zijn wettelijk vastgelegd en 
bieden een goed uitgangspunt voor gedachtenvorming over de 
kwaliteit van zorg in ons ziekenhuis in het hier en nu, als ook in 
de toekomst.’ 

‘Ik ben ruim acht jaar lid van de cliëntenraad. Na mijn studie 
economie heb ik het grootste gedeelte van mijn werkzame leven 
gewerkt in advies- en managementfuncties in de gezondheids-
zorg. De laatste 14 jaar voor mijn pensioen was ik werkzaam 
als directeur/bestuurder van een jeugdbeschermings- /jeugd-
reclasseringsinstelling in de regio Rijnmond. 

Ik ben met de cliëntenraad in aanraking gekomen doordat 
een voormalig cliëntenraad lid mij wees op een vacature. Uit 
eigen ervaring weet ik dat medezeggenschap van patiënten, 
en daarmee invloed uitoefenen op het beleid, lange tijd niet 
vanzelfsprekend was en pas dankzij wetgeving recent is 
gerealiseerd. Vanuit mijn overtuiging dat het patiëntperspectief 
een waardevolle bijdrage kan leveren aan het vormgeven van 
beleid heb ik er destijds voor gekozen om actief lid te worden 
van de cliëntenraad van het IJsselland Ziekenhuis.’

Even voorstellen
In dit magazine zijn twee leden van de cliëntenraad aan het woord: Peter Pauli en Mariëtte 
Swinkels. Ze vertellen u graag waarom ze lid van de cliëntenraad zijn geworden en wat ze 
hiermee willen bereiken.  

DE CLIËNTENRAAD

Peter Pauli: 

We gaan actief de 
werkvloer op: wat kan 
er beter voor patiënten?
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DE CLIËNTENRAAD

melden: bij de klachtenfunctionaris’. Peter: ‘Een gesprek 
daarover met betrokkenen draagt in hoge mate bij aan de 
patiëntvriendelijkheid van ons ziekenhuis en biedt waardevolle 
inzichten tot verbetering waar nodig. We spreken tweemaal 
per jaar met de klachtenfunctionaris en horen dan van haar 
of er een bepaalde tendens is, die belangrijk genoeg is om te 
bespreken in het kwartaaloverleg met de raad van bestuur.’ 

Goede en toegankelijke informatie draagt bij aan de 
kwaliteit van het zorgproces
Een tweede taak die Peter en Mariëtte samen vervullen is 
het contact met de leidinggevende van de afdeling patiënten-
voorlichting. Ze bespreken de resultaten van de patiënt-
tevredenheidsonderzoeken, maar ook de voorlichting aan 
patiënten over algemene zaken in het ziekenhuis komt aan de 
orde. ‘Door middel van voorlichting, zowel digitaal als schriftelijk, 
streven wij ernaar dat iedere patiënt goed geïnformeerd is over 
wat hij of zij kan verwachten met betrekking tot de zorg in het 
ziekenhuis. ‘Goede en toegankelijke informatie draagt bij aan 
de kwaliteit van het zorgproces van de patiënt, daar zijn we 
van overtuigd.’

‘Mijn hele arbeidsverleden speelde zich af in de gezondheids-
zorg: eerst als beleids-/stafmedewerker en de laatste 18 jaar 
als directeur van een Districts Huisartsen Vereniging. Daarnaast 
voerde ik wetenschappelijk onderzoek uit en promoveerde ik 
op het proefschrift ‘Eerder thuis-beter af?’, dat zich richtte op 
vervroegd ontslag na een 4-tal chirurgische ingrepen. Patiënten 
waren heel tevreden doordat zij al snel na de ingreep naar huis 
mochten en nog steeds goede zorg kregen. Door een goede 
overdracht kon de zorg door huisartsen en wijkverpleegkundigen 
worden overgenomen en hiermee bleef de kwaliteit gehandhaafd, 
zonder stijging van complicaties of heropnames. Hoewel ik 
dit onderzoek al in de jaren ‘80 uitvoerde in heel andere 
omstandigheden is het nog steeds een actueel onderwerp: 
‘de juiste zorg op de juiste plek, thuis als het kan en alleen in 
het ziekenhuis als het moet’.

Na mijn vervroegde pensionering zocht ik naar een zinvolle 
invulling van mijn vrije tijd. Toen ik op de website een vacature 
voor de cliëntenraad zag, dacht ik: ‘Dit is wat voor mij, zo kan ik 
mijn kennis en ervaring inzetten voor de patiënten en bezoekers 
van het IJsselland Ziekenhuis’. Ik solliciteerde en ben alweer 
ruim 6 ½ jaar lid van de cliëntenraad.

Verbeteren kwaliteit en veiligheid van zorg
Ik neem deel aan het Kernteam Excellente Zorg, dat zich richt 
op continue kwaliteitverbeteringsactiviteiten in de dagelijkse 
zorgverlening met focus op betrokkenheid van patiënten en 
hun familie in het hele zorgproces. Verder participeer ik in de 
Denktank Continue Verbeteren van het ziekenhuis. Hier wordt 
onder andere gekeken naar het versimpelen van protocollen 
en richtlijnen, zodat er minder tijd nodig is voor administratie 
en meer tijd overblijft voor de patiënten. Als intern auditor voer 
ik regelmatig traceraudits en flitsaudits uit. Samen met een 
professional doorloop ik dan een compleet patiëntenproces, 
van opname tot operatie en ten slotte het ontslag. Op basis van 
vragenlijsten kijken we kritisch of de praktijk overeenkomt met de 
gewenste gang van zaken en noteren we eventuele structurele 
afwijkingen, die in een rapport worden vastgelegd. Alles gericht 
op het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg 
voor patiënten!’

Mariëtte: ‘Ook volg ik voor de cliëntenraad voor patiënten 
relevante landelijke beleidsontwikkelingen en wet- en regel-
geving. Wat dit laatste betreft heb ik meegewerkt aan de nieuwe 
medezeggenschapsregeling die, als gevolg van de nieuwe wet 
medezeggenschap (WMCZ 2018), afgesloten moest worden met 
de Raad van Bestuur. Met deze nieuwe wet is instemming van 
de cliëntenraad vereist op onderwerpen als klachtenregeling, 
kwaliteit, veiligheid en hygiëne, maar ook op algemene 
regelingen als parkeren en bezoektijden. Hierdoor heeft de 
stem van de patiënt duidelijk nog meer invloed op het zieken-
huisbeleid. 

Beter inzicht krijgen in klachten van patiënten over 
het ziekenhuis
Mariëtte heeft vanuit de cliëntenraad een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de totstandkoming van de huidige klachten-
regeling, waar ze best trots op is. ‘We hebben hiermee kunnen 
bewerkstelligen dat patiënten hun klachten over de geboden 
zorg en dienstverlening op een laagdrempelige manier kunnen 

Mariëtte Swinkels: 

Alles gericht op 
verbeteren van kwaliteit 
en veiligheid van de zorg 
voor patiënten.
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Twee zitjes met PC én een behulpzame collega die even bij u aanschuift als inloggen in ‘Mijn IJsselland’ 

niet meteen lukt. 

Hartelijk welkom in onze DigiTuin!

 Krijgt u een mail met de oproep een vragenlijst online in te 
 vullen?
 ..of uw gegevens te controleren op juistheid?
 Wilt u uitslagen van onderzoek online bekijken?
 ..of een brief aan uw huisarts?

Dat kan allemaal in Mijn IJsselland. U moet daarvoor wél 
inloggen met uw DigiD (via onze website www.ysl.nl).

Wij bieden graag een helpende hand als inloggen niet lukt óf 
als u dat de eerste keer een beetje spannend vindt. In 2021 
hebben wij ruim 4000 patiënten geholpen met vragen over 
hun digitale portaal Mijn IJsselland.

Anno 2022 kunt u niet meer om ‘Mijn IJsselland’ heen.
Wij hopen dat u het gemak en de vele voordelen van Mijn 
IJsselland snel ontdekt. 

Team Patiëntenvoorlichting / DigiTuin

Maandag t/m donderdag, 09.30 - 16.30 uur, zonder afspraak.
Telefoonnummer 010 - 258 5137

Anno 2022 kunt u 
niet meer om ‘Mijn 
IJsselland’ heen. 

DigiTuin

DIGITUIN 

U herkent de DigiTuin aan het verlichte @

Baliemedewerker met patiënt in DigiTuin
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Afzeggen afspraak 

Het IJsselland Ziekenhuis brengt een wegblijftarief in reke-
ning wanneer een patiënt zonder afmelding of berichtgeving 
niet op de afspraak verschijnt, tenzij er een geldige reden is.  
Dit wegblijftarief bedraagt €43,30. 

Bent u dus verhinderd voor een afspraak, dan verzoeken wij 
u de afspraak uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak-
datum af te zeggen. Op uw afgezegde plaats kan dan weer 
een andere patiënt op het spreekuur komen. 


Respect en omgangsvormen 
De basisregel in ons zieken-
huis is respectvol met elkaar 
omgaan. Discriminatie is niet 
toegestaan. Als patiënt en 
bezoeker mag u erop rekenen 
dat u door onze medewerkers 
correct wordt behandeld. Het 
omgekeerde geldt natuurlijk 
ook.


Bezoektijden 
Bezoeken van een patiënt 
is alleen mogelijk binnen de 
op de afdeling aangegeven 
bezoektijden. Op de afdeling 
staat aangegeven wanneer 
hiervoor afwijkende regels 
gelden. Omdat patiëntenzorg 
altijd voor gaat, vragen wij 
bezoek om de kamer even 
te verlaten als er tijdens het 
bezoekuur een artsenvisite, 
onderzoek of therapie is.

 
Mobiele telefoons 
U mag uw mobiele telefoon 
en tablet in het ziekenhuis 
gebruiken. Wij verzoeken u 
vriendelijk daarbij rekening 
te houden met (mede)patiënten 
en bezoekers om overlast 
te voorkomen. Wij verzoeken 
u om uw mobiele telefoon 
in de spreekkamer niet te 
gebruiken. 

Roken 
Roken in en rond het 
ziekenhuis is verboden met 
ingang van 1 januari 2019. 
Roken mag ook niet in de 
aanloopgebieden van de 
ingangen. 
 


Foto, film, geluidsopname 
Wilt u een foto, film of geluids-
opname maken van mede-
werkers en/of patiënten? Dit 
mag alleen als u uitdrukkelijk 
toestemming heeft gevraagd én 
gekregen. 

Alcohol en drugs 
Gebruik van alcohol in het 
ziekenhuis is alleen toege-
staan bij bijzondere gelegen-
heden. Onder invloed zijn van 
alcohol zijn in het ziekenhuis is 
verboden. Gebruik van drugs 
en/of het onder invloed zijn van 
drugs in het ziekenhuis is niet 
toegestaan. 


Wapens, diefstal,  
vernieling, geweld en 
(seksuele) intimidatie 
Wapenbezit, diefstal, vernie-
ling, fysiek en verbaal geweld 
en (seksuele) intimidatie zijn 
in Nederland en daarmee in 
ons ziekenhuis niet toege-
staan. Van overtreding wordt 
altijd aangifte gedaan bij de 
politie. Overtreders worden 
aan de politie overgedragen. 
In alle gevallen worden de 
gemaakte kosten verhaald op 
de overtreder.

Cameratoezicht 
Ons ziekenhuis waakt over uw 
en onze eigendommen door 
middel van cameratoezicht in 
en om het ziekenhuis. 


Let op uw spullen 
Bewaak zelf uw eigendommen! 
Het IJsselland Ziekenhuis is 
niet aansprakelijk voor schade, 
verlies of diefstal van eigen-
dommen van patiënten en 
bezoekers. 


Aanwijzingen medewerkers
Volg aanwijzingen van mede-
werkers van het IJsselland 
Ziekenhuis altijd op. Deze 
gedragsregels gelden zowel 
in het ziekenhuis als op het 
gehele terrein van het zieken-
huis, inclusief het parkeerter-
rein. Het overtreden van de 
regels of het niet opvolgen 
van aanwijzingen, kan leiden 
tot een waarschuwing of het 
weigeren van de toegang tot 
het ziekenhuis.

Gedragsregels 

Het IJsselland Ziekenhuis heeft in een aantal gedragsregels 
verwoord wat het ziekenhuis van patiënten verwacht en wat u 
van ons mag verwachten. De gedragsregels zijn bedoeld voor 
patiënten en bezoekers van het IJsselland Ziekenhuis.

 Het IJsselland
bij de hand 
 Praktische informatie

IJsselland Ziekenhuis
Prins Constantijnweg 2 · 2906 ZC · Capelle aan den IJssel
010 - 258 5000

Polikliniek Nesselande
Cypruslaan 410 · 3059 XA · Rotterdam · 010 - 258 5700 

Polikliniek Krimpen 
Groenendaal 1 · 2922 CJ · Krimpen aan den IJssel · 010 - 258 3400

Polikliniek Kralingen
Oudedijk 15 · 3062 AB · Rotterdam · 010 - 258 5000
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POORTMOLEN–ZIJDE

PRINS CONSTANTIJNWEG

Regioapotheek
IJsselland
openingstijden
Elke dag 24 uur
geopend:
Na 18.00 via het 
nachtloket.

Met de auto?
Betaal binnen
voor uw uitrijkaart. 
Het parkeertarief is 
€ 1,80 per 56 minuten; 
er wordt afgerekend 
per 28 minuten. Het 
maximum dagtarief 
bedraagt € 10,-

Infobalie
openingstijden
Dagelijks van 07:00 
tot 23:00 uur

Capelse 
buurtbussen 
605 en 606

IJsselplein
In de centrale hal vindt 
u ons IJsselplein, dé 
centrale ontmoetings-
plek in ons ziekenhuis. 
Hier kunt u genieten 
van een kop koffie 
met iets lekkers, 
een lunch of een 
diner. Wij verkopen 
hier ook diverse 
cadeauartikelen, 
boeken, tijdschriften 
en verzorgings-
producten. 

De winkel, de horeca 
en het terras in de hal 
zijn geopend op:

- maandag tot en 
 met vrijdag, van 
 08.00 - 20.00 uur,
-  zaterdag, zon- en 
 feestdagen, van 
 11.00 - 20.00 uur. 

Ingang Poortmolen
De ingang is doorde-
weeks geopend van 
07.00 - 14.30 uur. Van 
vrijdag 14.30 uur tot 
maandag 07.00 uur 
is de ingang gesloten 
(ook op feestdagen).

Vanwege de maat-
regelen rondom het 
corona virus kan de 
informatie op deze 
pagina afwijken. 
Kijk voor actuele 
informatie s.v.p. op 
www.ysl.nl

Wandeltijd naar de metrohalte 
Prinsenlaan is ±10 minuten

Hoofdingang 
openingstijden
Iedere dag geopend: 
06.30 - 23.30 uur

De centrale halVind je weg

Bereikbaarheid


Capelse buurtbus 605 en 606
Buslijn 37 is vervallen. De 
Capelse buurtbussen 605 
en 606 maken een stop bij 
het IJsselland Ziekenhuis. De 
bushalte bevindt zich aan de 
achterzijde van het ziekenhuis, 
aan de Poortmolen (Capelse 
zijde). De dienstregeling van 
de Capelse buurtbus vindt u 
op www.ret.nl.

Gratis busdienst 
Er is een gratis pendeldienst 
beschikbaar voor patiënten 
van het IJsselland Ziekenhuis. 
De bus rijdt iedere 12 minuten 
tussen metrostation Schenkel 
en het IJsselland Ziekenhuis, 
van maandag tot en met 
vrijdag tussen 08.00 en 
17.00 uur. Helaas is de bus 
niet geschikt om mensen in 
een rolstoel of scootmobiel 
te vervoeren. Vanwege de 
veiligheid kunnen ook kinder-
wagens niet mee. 

Treinstation Alexander
Het dichtsbijzijnde treinstation is 
Rotterdam-Alexander. Op station 
Alexander kunt u overstappen 
op de metro (richting Schiedam 
Centrum, lijn A of B).

Bij het Alexandrium kunt u 
gebruik maken van de Capelse 
buurtbussen 605 en 606, deze 
stoppen ook bij het IJsselland 
Ziekenhuis. Kijk voor meer 
informatie op www.ret.nl 

P
Parkeren 
Op het hele parkeerterrein 
geldt betaald parkeren. 
Kijk voor meer informatie 
op de website www.ysl.nl

Metro A en B
De dichtstbijzijnde metrohaltes 
zijn Prinsenlaan en Schenkel. 
Deze haltes liggen op metro-
lijn A (Binnenhof – Schiedam) 
en metrolijn B (Nesselande – 
Schiedam). De looproute naar 
het ziekenhuis is met bordjes 
aangegeven.

Infob
a

lie
IJsselplein
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Nieuwsbrief
Op de homepage van www.ysl.nl kunt u zich aanmelden voor 
de e-mail nieuwsbrief van het IJsselland. Na inschrijven met 
uw e-mailadres ontvangt u regelmatig het laatste nieuws.

Voor actuele bezoekregels en bezoektijden verwijzen we u 
naar de website.


Patiëntenvoorlichting 
› Lukt het niet om in te loggen in ‘Mijn IJsselland’ of vindt u  
 niet wat u zoekt?
› Wilt u een kopie van uw dossier of van radiologiebeelden?
› Zoekt u een folder over uw onderzoek, behandeling of operatie? 
› Heeft u een vervelende ervaring of klacht?
› Wilt u ons attenderen op een onveilige situatie?
De medewerkers van Patiëntenvoorlichting helpen u graag!
U vindt ons in de hal van het ziekenhuis, maandag t/m 
donderdag van 09.30 - 16.30 uur, telefoonnummer 
010 - 258 5137 of mail patientenvoorlichting@ysl.nl 

Website en Mijn IJsselland
Ontdek Mijn IJsselland. De digitale 
toegang tot uw (medische) gegevens, 
afspraken en vragenlijsten. 
Kijk voor meer informatie op de 
website www.ysl.nl.

Vergoeding behandeling met 
verwijsbrief
Landelijk is bepaald dat uw behandeling 
in het ziekenhuis alleen voor 
vergoeding in aanmerking komt 
wanneer u bent doorverwezen door 
een erkende verwijzer. Erkende 
verwijzers zijn huisartsen, verlos-
kundigen, tandartsen (bij kaak-
chirurgische zorg) of een andere 
medisch specialist. 

Niet tevreden? 
Alle medewerkers, vrijwilligers en 
specialisten van het IJsselland Zieken-
huis doen hun best om patiënten en 
bezoekers goede zorg te bieden. Helaas 
gaat niet altijd alles zoals het zou 
moeten en kunnen er klachten ontstaan, 
bijvoorbeeld over behandeling. Een 
klacht is voor ons een gratis advies 
voor verbetering van de zorg- en dienst-
verlening. Daarom horen wij graag uw 
klachten en ervaringen om zo ongewenste 
situaties in de toekomst te voorkomen. 

Voor meer informatie over de klachten-
regeling kunt u contact opnemen met 
afdeling Patiëntenvoorlichting, bereikbaar 
via telefoonnummer 010 - 258 5137.

Hulp nodig bij inloggen 
Mijn IJsselland?
Ontvangt u een mail van ons waarin we 
u vragen in te loggen in Mijn IJsselland, 
bijvoorbeeld ter voorbereiding op 
uw afspraak? En vindt u dat lastig? 
Afdeling Patiëntenvoorlichting biedt u 
de helpende hand. Wij kunnen u stap 
voor stap wegwijs maken in uw digitale 
patiëntenportaal Mijn IJsselland. 

Dat kan in het ziekenhuis, maar we 
kunnen ook met u meekijken als u thuis 
achter de computer zit. Zodat u bij 
een volgende afspraak thuis zelf uw 
gegevens kunt controleren en wijzigen 
(indien nodig), een vragenlijst kunt 
invullen en uw dossier inzien.

U vindt ons in de 
centrale hal, 
bij het bord met 
de grote @

 
Heeft u vragen? 
Bel of bezoek ons, telefoonnummer 
010 - 258 5137. Wij staan u graag te 
woord.

@
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Agenda
Activiteiten voor patiënten 

De informatieavonden Zwangerschap, bevallen en kraam-
periode gaan niet door. U kunt online, op eigen gelegenheid, 
een digitale voorlichtingsavond Zwangerschap, bevallen en 
kraamperiode volgen, in de vorm van diverse filmpjes. U vindt 
deze voorlichtingsavond op onze website www.ysl.nl (via 
pagina Geboortecentrum, Zwanger, Digitale voorlichtingsavond).

Zwangerschap 

De informatieavonden Borstvoeding voor zwangere vrouwen 
gaan niet door. Met het digitale document Informatie 
borstvoeding kunt u zich thuis voorbereiden op het geven 
van borstvoeding en kolven. U vindt dit document op onze 
website www.ysl.nl (via pagina Geboortecentrum, Zwanger, 
Informatieavond borstvoeding). 
Bekijk ook aanvullende informatieve filmpjes over borstvoeding 
(onderaan op pagina Digitale voorlichtingsavond).

De workshops Look Good Feel Better zijn vanaf najaar 2021 
weer gestart. Vrouwen die in het ziekenhuis worden behandeld 
voor kanker kunnen deelnemen aan een workshop Look Good, 
Feel Better. Tijdens deze workshop krijgen vrouwen tips en 
adviezen hoe zij kunnen omgaan met veranderingen in hun 
uiterlijk. 

Datum: 21 april, 30 juni en 27 oktober 2022
Tijd: van 10.00 - 12.00 uur  
Plaats: Inloophuis Capelle, De Linie 1E, 2e verdieping, 
Capelle aan den IJssel. U kunt zich aanmelden via telefoon-
nummer: 010 - 258 3115, er zijn 6 plaatsen beschikbaar.

Borstvoeding

Look Good Feel Better

Vanwege het coronavirus zijn tot nader order alle 
bijeenkomsten geannuleerd. Kijk voor meer informatie 
op de website: www.stomavereniging.nl/agenda.

AGENDA

Stomavereniging

Veel workshops, informatieavonden en inloopspreekuren gaan 
op dit moment niet door. Of deze bijeenkomsten later weer starten, 
hangt af van de maatregelen die op dat moment gelden. 
Houd onze website in de gaten voor actuele informatie! 
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Mooie projecten gerealiseerd 
met Stichting Vrienden!
Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis heeft, dankzij betrokken 

en gulle donateurs, in 2021 diverse evenementen kunnen organiseren, 

zoals een golftoernooi en een muzikaal kerstevenement. Ook zijn er 

mooie projecten gerealiseerd, waaronder: 

We hebben de gehele kerst-
periode kunnen genieten van 
pianomuziek, met optredens 
of door zelf te spelen. De 
vleugel is gefinancierd door 
Stichting Vrienden. 

Goed nieuws! De vleugel in 
de hal staat hier definitief en 
is dagelijks tussen 10.00 en 
20.00 uur te bespelen voor 
alle geoefende spelers.  

Vleugel 
in de hal 

Wij danken al onze 
donateurs heel hartelijk!

Kindvriendelijke bloedafname 
op de kinderpolikliniek 

Bomen in de hal

Muziek aan bed

Speelgoed 
Sinterklaas

Aanschaf van een koppelbed (crowd-
funding d.m.v. chocoladeverkoop)

Nieuwe website Vrienden van 
het IJsselland Ziekenhuis

Aanschaf coldcap 
(opbrengst golftoernooi)

Qwiek up (interactieve 
afleiding) kinderpolikliniek 

Sensiview Operatiekamers 
(interactieve afleiding)

Nieuwe activiteiten!

We zijn alweer druk bezig met het voorbereiden van 
diverse activiteiten in 2022. Denk aan een golftoernooi, 
koffieconcerten, een Paasevenement en een galadiner
in december. We hopen u bij één van de activiteiten 
te mogen begroeten. Een en ander is afhankelijk van 
maatregelen die dan eventueel nog gelden. 

VR-brillen 

2x OptiFlow 
apparaat voor 
Suriname



 
Hoe werkt het?
Door ondertekening van dit 
formulier geeft u toestemming 
aan de Stichting Vrienden van 
het IJsselland Ziekenhuis om 
een doorlopende of éénma-
lige incasso-opdracht te 
sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te 
schrijven en aan uw bank om 
doorlopend of éénmalig een 
bedrag van uw rekening af 
te schrijven, overeenkomstig 
de opdracht van de Stichting 
Vrienden van het IJsselland 
Ziekenhuis. Deze afschrijving 
herkent u aan het incassant ID  
NL65 INGB 0677409990

Als u het niet eens bent met 
deze afschrijving kunt u deze 
laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen 8 weken na 
afschrijving contact op met 
uw bank. Vraag uw bank naar 
de voorwaarden. Stichting 
Vrienden van het IJsselland 
Ziekenhuis is door de over-
heid erkend als Algemeen 
Nut Beogende Instelling 
(ANBI).

Wordt u ook onze Vriend?
De Vrienden zijn mensen, bedrijven en organisaties die financieel bijdragen 
aan projecten in het IJsselland Ziekenhuis. Projecten of voorzieningen die het 
verblijf in het ziekenhuis of de nazorg na een ingrijpende ziekte voor patiënten 
(en hun familie) draaglijker kunnen maken. Vrienden ondersteunen het IJsselland 
Ziekenhuis door mooie en helpende initiatieven van patiënten en medewerkers 
financieel mogelijk te maken.

De Vrienden hebben een bijzondere plek in ons hart omdat zij het ziekenhuis 
helpen. Omdat zij voor de extra’s kunnen zorgen die helaas niet via het budget 
van de overheid en zorgverzekeraars bekostigd kunnen worden.

WORD VRIEND

SEPA-machtiging 
Dankzij uw steun wordt het verblijf voor patiënten in het IJsselland Ziekenhuis een stuk fijner.

Ja, ik wil ook Vriend worden van het IJsselland Ziekenhuis
Daarom machtig ik Stichting Vrienden van het IJsselland tot wederopzegging het volgende 
bedrag maandelijks van mijn rekening af te schrijven:

€ 2,50 per maand € 10,– per maand

€ 5,– per maand Meer €

Ik wil de Stichting Vrienden van het IJsselland graag ondersteunen 
Voor minimaal 5 jaar, en leg dit vast in een overeenkomst. Neemt u s.v.p. contact met mij op:

Ik doe eenmalig een donatie

Achternaam

Uw donatie in Euro’s

Geboortedatum

Adres

Telefoon

BIC

E-mail adres

Voorletters M / V

IBAN

Postcode & Plaats

Datum

Plaats

Kenmerk Handtekening

www.vriendenijsselland.nl 
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Medisch specialisten
Anesthesiologie 
dhr. drs. F.W. van Alphen
dhr. drs. J. Bergsma
mw. drs. M. van Doorn
dhr. drs. B.A. Hoogteijling
dhr. dr. J.N.S. Juch
dhr. drs. J.J.M. van Koesveld
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. J.A. Lens
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. L.G. Mahes
mw. drs. J. Nahar 
(anesthesioloog-intensivist)
dhr. drs. M.M. Pelka
mw. drs. C.H.M. Pluymakers
dhr. drs. F.A.G. Schreiner
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. P.P.B. van der Sloot-Drenth
mw. dr. A.C. Verholt
mw. drs. E.S. van Weelden

Apotheek
mw. dr. M. de Boer
mw. drs. N.A. Botta-Steeneken
mw. drs. K. Francissen-Robijns

Cardiologie
dhr. drs. D.P.W. Beelen
dhr. drs. J.J.H. Bennik
mw. drs. V.A.P. Borghouts
dhr. drs. T.G.M. van Delft
dhr. drs. B. Ilmer
dhr. dr. W.B. Meijboom
dhr. drs. J.G.P. Wassing

Chirurgie
dhr. drs. M.M.M. Bruijninckx
dhr. dr. S.E. Buijk
dhr. drs. G.J. Collet
dhr. dr. P.G. Doornebosch
mw. drs. K.H.A. van Eeghem
dhr. dr. R.P.R. Groenendijk
dhr. prof. dr. J.F. Lange
dhr. dr. A.G. Menon
mw. dr. O. van Ruler
dhr. drs. P.A.R. de Rijcke
dhr. dr. G.W.M. Tetteroo
dhr. dr. M. Vermaas
dhr. dr. M.R. de Vries
mw. dr. C.D.M. Witjes

Dermatologie
dhr. dr. E.M. Baerveldt
dhr. drs. A.L. Gerretsen
dhr. dr. R.G.L. Nellen
mw. drs. S.M. Stewart

Gynaecologie
mw. dr. W. van Dorp
mw. drs. J.M.L. Groeneweg
mw. dr. M. van den Hende
mw. drs. N.A. Kianmanesh Rad
mw. drs. A.F. Lambeek
dhr. dr. F.H.T. Lim
mw. dr. M.F. van Oostwaard
dhr. drs. W.B. Renes
mw. dr. I.P. Schmitz-van Splunder
mw. dr. S.A.H.M. van den Tillaart

Intensive care 
dhr. drs. J.H. Elderman 
dhr. drs. J.J.M van Koesveld
mw. drs. J.A. Lens
mw. drs. J. Nahar
dhr. drs. R.A. Reuters
dhr. drs. F.A.G. Schreiner
dhr. drs. M.A. Verkade

Interne geneeskunde
dhr. drs. R.A. Alwani
mw. dr. S. de Bie 
(Internist-nefroloog)
dhr. dr. E.L.E. de Bruijne
mw. drs. A.C. Compaijen
mw. drs. A.A. van Gemeren
dhr. dr. D.F.S. Kehrer
mw. drs. H.A. Kleinveld 
(internist-nefroloog)
mw. dr. N.D. Niemeijer
(internist-endocrinoloog)
mw. dr. L. Poppe
dhr. drs. R.A. Reuters
(internist-intensivist)
dhr. drs. B. Santbergen
(internist-hematoloog)
mw. dr. M.C. van Schie
dhr. dr. R.F.J. Schop
mw. drs. C.C. Simon
mw. drs. M.B. Vastbinder 
(internist-oncoloog)
dhr. drs. M.A. Verkade
(internist-intensivist)

Keel-, neus- en
oorheelkunde (KNO)
dhr. drs. R.A. van den Berg
mw. drs. R. El Seady 
dr. R.W.H. Smits

Kindergeneeskunde
dhr. dr. R. Boogaard
mw. drs. A.H.M. van Driel
mw. drs. S. van Gijlswijk 
mw. drs. B.L. Koop
mw. drs. A.A.M. Leebeek-
Groenewegen
mw. drs. I.M. Onvlee-Dekker
dhr. dr. E. Rietveld
dhr. drs. M.P.R. Schreuder
mw. drs. M.N.L. Wiggers

Klinische chemie
mw. dr. L.S.M. Boesten
dhr. dr. R.H.A. van der Doelen 
dhr. drs. J. Groen
mw. dr. E.A. Kemper-Proper
mw. dr. I. Kuipers

Klinische geriatrie
mw. drs. M.Y.E. Cappetti
mw. drs. R.L.M. van
Knippenberg-van der Ham
mw. dr. A.A.A. Mol-van Mullem
mw. drs. C. Veen

Longziekten
dhr. drs. D.P.J. Dezaire
dhr. drs. S.A. Gajadin
dhr. drs. R. Peric
dhr. dr. K. Ramlal
dhr. drs. J.E. Vahld
dr. S.H. Wills

Maag-, darm- en leverziekten
dhr. dr. F.C. Bekkering
dr. T.D.G. Belderbos
mw. drs. C.E. Fitzpatrick
dhr. drs. H. Hekmat
mw. dr. E.P.C. Plompen 
mw. drs. K. Robbers
mw. drs. I. Schot
dhr. dr. K. Sebib Korkmaz
dhr. dr. T.J. Tang
dhr. dr. P.J. Wismans

Microbiologie
mw. drs. E.M. Kraan
dhr. dr. M.P.M. van der Linden

Mond-, kaak- en 
aangezichtschirurgie
dhr. drs. F.P. Bouw
dhr. drs. A.J. Rinksma

Neurochirurgie
dhr. prof. dr. C.M.F. Dirven
dhr. J.W. Schouten

Neurologie
mw. dr. R.F.A.G. de Bruijn
dhr. drs. R.J.W. Dunnewold
mw. drs. M.J. Koudstaal-Overdijk
dhr. drs. R. Masdjedi
mw. dr. S.M. Rosso
mw. dr. C.E. Walgaard
mw. dr. A.D. Wijnhoud

Nucleaire geneeskunde
dhr. drs. M.R.J. ten Broek
dhr. drs. A. Lafeber

Oogheelkunde
mw. dr. H.W. Mensink
mw. drs. L.C. Ugahary
mw. dr. M.E.J. van Velthoven
dhr. drs. J.W.C. Vijlbrief

Orthopedie
dhr. drs. B. Boetes
dhr. drs. D.J. Doyer
dhr. drs. A.R. van Geene
dhr. drs. E.J.T. ten Holder
mw. drs. E. van der Meij 
mw. drs. A.P. van Noort-
Suijdendorp

Pathologie
mw. drs. C.K. Stobbe

Plastische chirurgie
mw. dr. M.J. Hop
dhr. dr. A.J.M. Luijsterburg
dhr. dr. E.S. Smits

Psychiatrie
Via klinische voorzieningen 
Antes Noord (locatie Poortmolen, 
locatie Prins Constantijnweg) 
mw. drs. E. Leeman

Psychologie
mw. drs. M.J. Berkhof
dhr. dr. A. Oosterhuis
mw. drs. S.L.M. van der Toorn

Radiologie
dhr. drs. E.F.M.I. Bakker
dhr. dr. R.N. Boxhoorn
mw. drs. T. Cetinkaya
mw. drs. J.H.T. Journée
mw. dr. P.A. van Luijt
dhr. drs. A.S. Plaisier
dhr. drs. J.J. van der Ree
dhr. drs. H.G.W. Smeets
dhr. drs. I.S. Smit
dhr. drs. C.J. Veeken

Radiotherapie
dhr. dr. J.J.M.E. Nuyttens

Regioapotheek
dhr. drs. R.B.J. van de Rijt
mw. L. Vas Dias

Reumatologie
mw. dr. L.J.C. Kranenburg-
Koppen
mw. dr. R. Padmos
dhr. S. Sadrediny

Revalidatiegeneeskunde
mw. drs. C.A. van Dijk
mw. drs. J.A.H. Hendriks
mw. dr. S.C. Remerie

Spoedeisende Hulp
mw. dr. M.G. Bouwhuis
mw. drs. C.K. Deelstra
mw. drs. A.E. Hoek
mw. drs. E.H. Jansen
mw. drs. J. Ooms
mw. dr. P.P.M. Rood
mw. drs. D.M.E. de Snoo
mw. drs. S. van Tiel
dhr. dr. R.J.C.G. Verdonschot
mw. drs. C. Verheij

(medische) Seksuologie
mw. drs. C.M. Bax

Urologie
dhr. drs. R. Hoendervangers
mw. drs. T.C. de Oliveira Barbosa
dhr. drs. B. Rikken
mw. drs. M.R. Sorel
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