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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



Hier gaat 
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Beste lezer,

Ook in het nieuwe jaar willen we er weer voor u zijn en u de best mogelijke zorg bieden. 
De juiste zorg op de juiste plek: thuis als het kan en in het ziekenhuis als dit moet. 

We innoveren, en zoeken naar meer capaciteit en meer maatwerk. Een mooi voorbeeld  
daarvan was de recente opening van de revalidatieunit van Lelie zorggroep in ons 
ziekenhuis. Zoals dhr. Kuipers, minister van VWS, het mooi samenvatte: “Lelie zorggroep 
en het IJsselland Ziekenhuis bewijzen met hun samenwerking dat je zo snel mogelijk 
de juiste zorg kan krijgen op de juiste plek, zonder iemand daarvoor van hot naar her te 
hoeven sturen.” 
Patiënten kunnen op deze nieuwe afdeling in het ziekenhuis in hun eigen tempo 
revalideren, en specialisten zijn in de buurt als de situatie daarom vraagt. 

Onze professionals hebben het de afgelopen periode zwaar gehad, en we zorgen zo 
goed mogelijk voor ze. Tegelijkertijd proberen zij zo goed en respectvol mogelijk voor u 
te zorgen, en dat doen ze met heel hun hart. 
We zijn daarom heel blij dat patiënten hun tevredenheid over onze zorg op Zorgkaart 
Nederland uitspreken, en ook via de patiëntenenquêtes in ons ziekenhuis. Klinische 
patiënten waardeerden ons in 2022 gemiddeld met een 8,8 en poliklinische patiënten 
met een 8,6! Deze mooie cijfers houden we graag vast. 

De zorgvraag is aan verandering onderhevig. Heeft u vragen of opmerkingen, of leven 
er bij u ideeën hoe onze zorg verbeterd kan worden? Laat dit vooral weten aan onze 
Cliëntenraad. De leden bekijken de zorg door de bril van patiënten, en hebben de 
afgelopen jaren al heel veel ideeën tot uitvoering gebracht. Zij gaan graag met uw 
suggesties aan de slag. Daar worden we samen beter van. 

Ruud Nellen en Albert van Wijk
Raad van Bestuur

Geef uw mening over ons op Zorgkaart Nederland. De website zorgkaartnederland.nl 
biedt een overzicht van het zorgaanbod in Nederland en geeft u de gelegenheid zorg-
aanbieders te waarderen. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u een reactie plaatst 
over het IJsselland Ziekenhuis op de website van Zorgkaart Nederland.

www.zorgkaartnederland.nl

Uw mening is belangrijk
Doe mee!
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Revalideren na een ziekenhuisopname?
Dat doet u bij Transmitt revalidatie! Wij zijn gespecialiseerd 
in neurologische revalidatiezorg. U kunt bij ons terecht 
wanneer u revalidatie nodig heeft na een beroerte, ongeval 
of chirurgische ingreep.

Wat bieden wij:

 Gericht op terugkeer 
 naar huis

 Revalidatie met onder-
 steuning van speciaal 
 opgeleide medewerkers

 Ruime 1 persoonskamers 
 met eigen sanitair

 Verse maaltijden en 
 sfeervolle brasserie

 In de lommerrijke omgeving  
 van Hillegersberg

» 

» 

» 

» 

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

Transmitt revalidatie  
Van Beethovenlaan 60
3055 JD  Rotterdam  



SAMENWERKING

“Lelie zorggroep en het IJsselland Ziekenhuis bewijzen met hun 

samenwerking dat je zo snel mogelijk de juiste zorg kan krijgen op 

de juiste plek, zonder iemand daarvoor van hot naar her te hoeven 

sturen.” Zo sprak minister Ernst Kuipers van VWS op 23 januari jl. 

tijdens de bijeenkomst Zorg op de juiste plek. De minister deed een 

oproep aan andere zorgorganisaties dit succesvolle voorbeeld te volgen. 

De bijeenkomst werd georganiseerd vanwege de opening van de nieuwe 

revalidatieafdeling van Lelie zorggroep in het IJsselland Ziekenhuis.

Minister Kuipers: 
Samenwerking Lelie 
zorggroep en IJsselland 
Ziekenhuis verdient 
navolging in de sector

Opening nieuwe revalidatieafdeling 

7

Minister Ernst Kuipers
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“De nieuwe afdeling is een mooi voorbeeld hoe zorgaanbieders 
uit verschillende sectoren kunnen samenwerken om de zorg 
slimmer te organiseren,” stelde Albert van Wijk, bestuurder 
van het IJsselland Ziekenhuis. “We zien de gevolgen van de 
vergrijzing elke dag toenemen. Dat vertaalt zich in druk op de 
zorg en vraagt om actie. De nieuwe revalidatieafdeling is hier 
een mooi voorbeeld van.” 

Intensieve samenwerking 
De intensieve samenwerking tussen Lelie zorggroep en het 
IJsselland Ziekenhuis startte in 2020. De nieuwe revalidatie-
afdeling in het ziekenhuis is het tweede resultaat van de samen-
werking. In 2021 opende in verpleeghuis Pniël in Kralingen een 
polikliniek van het IJsselland Ziekenhuis. 
“Omdat de afdeling midden in het ziekenhuis is gehuisvest, 
kunnen patiënten sneller doorstromen,” schetst Hendrik Jan van 
den Berg, bestuurder bij Lelie zorggroep. “En omdat we als Lelie 

zorggroep ook wijkverpleging bieden, kunnen we mensen sneller 
helemaal naar hun vertrouwde plek thuis begeleiden. De lijnen 
terug naar ons of naar het ziekenhuis blijven kort. Voor een aantal 
afdelingen zoals orthopedie en geriatrie hebben we zelfs zorg-
paden ontwikkeld. Zo is revalideren bij onze afdeling onderdeel 
van de behandeling in het ziekenhuis.” 

Daarnaast zijn er op de afdeling permanent vier bedden 
gereserveerd voor kortdurend verblijf van patiënten die in 
het ziekenhuis komen en niet direct naar huis kunnen. “De 
eerste weken werd daar al dankbaar gebruik van gemaakt. 
Zo voorkomen we dat mensen onnodig lang in het ziekenhuis 
moeten verblijven.” 

“De afdeling is binnen het ziekenhuis” 
Ziekenhuizen en ouderenzorgzorgorganisaties werken al 
langer met elkaar samen, maar vaak gebeurt dat wel vanuit 

De afdeling is op een 
goede locatie en is 
modern en licht.  

Zo snel 
mogelijk de 
juiste zorg 

krijgen op de 
juiste plek.
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verschillende gebouwen. “Het is uniek dat deze afdeling echt in 
het ziekenhuis is gevestigd.” geeft Marjolein Tasche, voorzitter 
van koepelorganisatie deRotterdamseZorg en bestuurder van het 
Franciscus Gasthuis, aan. “Het biedt kansen voor medewerkers 
van aangrenzende werkgebieden om bij elkaar in de keuken 
te kijken en van elkaar te leren. Zo geven we regionaal werk-
geverschap vorm.” 

Een belangrijke trend is dat zorg steeds meer thuis zal plaats-
vinden, benadrukken de drie panelleden tijdens de bijeenkomst. 
Albert van Wijk: “Wij moeten wennen aan dat we ook bij de 
patiënt thuiskomen, zoals met chemotherapie. Lelie zorggroep 
weet niet beter: daarin leren we van elkaar.”

Verhuizing van de eerste cliënten op 2 januari jl. 
Na maanden van bouwen en inrichten van de afdeling op de 
tweede etage van het ziekenhuis, werden op 2 januari de eerste 
zes van in totaal 36 bedden in gebruik genomen. 

Op maandag 2 januari verhuisden de eerste zes cliënten naar de 
nieuwe afdeling voor revalidatie en herstel van Lelie zorggroep 
in het IJsselland. De bewoners kwamen uit verpleeghuis- en 
revalidatiecentrum Pniël. De nieuwe afdeling in het IJsselland 
vervangt namelijk de revalidatiebedden van deze locatie en van 
locatie De Burcht van Lelie zorggroep, die hierdoor meer ruimte 
krijgen om cliënten met onder andere dementie op te nemen.

De verhuizing verliep soepel vanwege de goede voorbereiding. 
De voormalige bewoners van Pniël waren al een tijdje op de 
hoogte van de verhuizing en keken er naar uit om te wonen op 
de moderne afdeling in het IJsselland Ziekenhuis. Zij werden op 
de ochtend van 2 januari met een speciale bus vanuit Pniël naar 
de nieuwe afdeling gebracht. Daar werden ze verwelkomd door 
het professionele revalidatieteam.

Een van de nieuwe bewoners is mevrouw Keller. Enkele maanden 
geleden brak zij haar knie bij een fietsongeluk. Ze belandde in 
Pniël waar ze twee maanden verbleef. Inmiddels mag ze haar 
knie weer bewegen en kan ze naar de fysiotherapeut. “Ik wilde 
graag naar de nieuwe revalidatieafdeling, want daar zit de fysio-
zaal gewoon op de vleugel.” Mevrouw Keller vindt haar kamer 
mooi en modern en geniet van het uitzicht op de begane grond 
van het ziekenhuis.

Menno Zomerhuis, specialist ouderengeneeskunde, geeft 
leiding aan het multidisciplinaire zorgteam op de afdeling. Hij is 
enthousiast over de nieuwe werkomgeving: “De omstandigheden 
hier zijn perfect om goede revalidatiezorg te kunnen bieden. En 
dat naast de specialistische zorg van het ziekenhuis. De locatie 
maakt dat de diagnostiek veel sneller geregeld kan worden en 
de fysiozaal is goed voor het revalidatieklimaat. Bovendien: 
De mensen kunnen elkaar motiveren”, aldus Menno.

Lelie zorggroep en het IJsselland Ziekenhuis werken intensief 
samen aan meerdere projecten waarbij zij bouwen aan de 
zorg van morgen en daarmee anticiperen op het realiseren 
van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Ook 
zijn zij hiermee voorloper in ‘het Goede Zorg Proef je project’ 
en voldoen zij hiermee op voedingsgebied nu al aan de 
ambities van het Nationale Preventie Akkoord.

SAMENWERKING



Heeft uw kind een afspraak in ons ziekenhuis? 
Voor uw kind ( jonger dan 16) moet u een eigen DigiD aanvragen. 
Alleen dán kunt u zijn/haar afspraken en uitslagen inzien. 
Regel dit via www.digid.nl. Vanaf 16 jaar beheert uw kind zelf 
zijn online medische omgeving.

Uw digitale patiëntenportaal
Handig om te weten

Uw dossier als print opvragen? Dat is meestal niet 
meer nodig!
 Geef in Mijn IJsselland toestemming voor het digitaal 
 uitwisselen van uw medische gegevens en beeld-
 materiaal. Dan regelen wij de overdracht digitaal 
 voor u. 
 Ga naar Mijn gegevens > Mijn toestemmingen en zet het 
 schuifje op ‘AAN’. 
 Neem daarna contact op met Patiëntenvoorlichting en 
 laat ons weten wie uw dossier en/of beeldmateriaal wil 
 inzien. Digitaal veilig & snel geregeld én beter voor ons 
 milieu. 

Heeft u onze hulp wel nodig?
Kijk eerst even in Mijn IJsselland bij Dossier > Uitslagen 
en/of Dossier > Brieven. Misschien vindt u hier al wat u 
nodig heeft.

MIJN IJSSELLAND
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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 (ma t/m do van 09.30 - 16.30 uur)
 Of loop naar de balie van Patiëntenvoorlichting in de hal 
 van ons ziekenhuis.

Patiënt in ons ziekenhuis?

Afsprakenoverzicht nodig voor uw belastingaangifte?
Print het makkelijk vanuit uw patiëntenportaal Mijn IJsselland.
1. Log in met uw DigiD-code.
2. Klik op Afspraken in de bovenste balk van uw portaal.
3. Ga naar Oude Afspraken en print het overzicht.
   Selecteer eventueel alle afspraken van 2022 en 
   kopieer ze naar een word document.
4. Doe hetzelfde voor Opnames.

Hulp nodig? Bel ons, maandag t/m donderdag van 09.30 – 
16.30 uur, telefoonnummer 010 – 258 5137.

Brieven aan uw huisarts zijn direct in te zien 
Dat geldt ook voor uw bloed-/labuitslagen.
Handige W-tjes
1. Is het onderzoek door uw huisarts aangevraagd en komt u 
 naar ons lab voor de afname? Dan toont de uitslag NIET in 
 Mijn IJsselland, WEL in uw huisartsportaal.
2. Bloedonderzoek uitgevoerd bij andere laboratoria 
 (bijvoorbeeld STAR) tonen NIET in Mijn IJsselland.

Digitaal veilig & snel 
geregeld. 
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In het Integraal Zorgakkoord is de doelstelling 

vastgelegd dat inwoners van Nederland in 2025 

digitaal toegang tot en de beschikking hebben 

over hun eigen zorggegevens. Zo kunnen zij meer 

eigen regie nemen op hun gezondheid en zorg. 

En invulling geven aan het samen beslissen 

met hun zorgverlener. Dit draagt bij aan goede 

toegankelijke zorg en kan zorgverleners 

ontlasten. 

In 2025 moeten alle inwoners die dat willen, beschikken 
over een gebruiksvriendelijke en goed gevulde PGO die 
van meerwaarde is in het zorgproces en voor iedereen 
begrijpelijke informatie bevat.

Maar wat is dan een PGO?
PGO is een afkorting van Persoonlijke Gezondheidsomgeving. 
Dit is een digitale omgeving waar u via een website of een 
app al uw medische gegevens kunt verzamelen en bijhouden. Zo 
staat alles van uw verschillende zorgverleners op één plek 
in uw eigen PGO. U kunt zelf beslissen wie deze informatie 
kan zien.  

Wat kan ik met een PGO? 
Met een PGO houdt u grip op uw gezondheid. Het geeft u 
inzicht in uw gezondheid en overzicht van uw medische 
gegevens. Hoe meer u weet over uw gezondheid, hoe beter 
u kunt werken aan uw gezondheid.  
 
U kunt een PGO gebruiken voor verschillende dingen: 
• U kunt met een PGO gegevens inzien van uw verschillende 
 zorgverleners. Bijvoorbeeld van uw huisarts, ziekenhuis of 
 therapeut. Uw medische gegevens staan in hun systemen. 
 In een PGO kunt u een kopie van deze gegevens verzamelen, 
 bijvoorbeeld uw bloeduitslagen en het advies van uw huis-
 arts. Allemaal op 1 plek.  
• Een PGO kan u helpen om een gesprek met uw zorgverlener 
 voor te bereiden. Bijvoorbeeld omdat u hier gegevens van 
 een andere zorgverlener in heeft staan. Of omdat u zelf 

 

 gegevens over uw gezondheid heeft bijgehouden en die 
 kan laten zien aan uw zorgverlener. 
• U kunt een overzicht maken van al uw gezondheidsgegevens 
 die u zelf meet. Bijvoorbeeld uw bloeddruk, wat u eet of hoeveel 
 u sport.  
• U kunt uitslagen en afspraken nog eens teruglezen op het 
 moment dat u dat wilt. U heeft overzicht over uw gegevens en 
 behandelingen uit het verleden.  
• U heeft altijd uw eigen gegevens bij elkaar. Dat is bijvoorbeeld 
 handig wanneer u van zorgverlener wisselt. 

Voor wie is een PGO handig? 
Iedereen kan een PGO gebruiken. Als u ziek bent en behandeld 
wordt, als u zwanger bent, maar ook als u gezond bent of veel 
sport.  
 
In een PGO kunt u namelijk meer dan uw medische gegevens 
verzamelen. Met een PGO kunt u ook werken aan uw gezondheid 
door in te vullen wat u eet, hoeveel u sport, wat u weegt en 
u kunt bijvoorbeeld uw bloeddruk bijhouden. U kunt zo al uw 
gezondheidsgegevens verzamelen in uw PGO.  

Welke medische gegevens kan ik in een PGO vinden?  
U kunt in een PGO: 
• uitslagen van bloedonderzoek bekijken;  
• zien welke medicijnen u heeft en hoe u deze moet gebruiken; 
• nalezen wat de arts u heeft verteld; 
• informatie over uw volgende afspraak vinden.
Omdat PGO’s nog in ontwikkeling zijn, kan op dit moment nog niet 
alles. Maar zorgverleners en de aanbieders van PGO’s werken 
hard om ervoor te zorgen dat alles snel te zien is in de PGO. 

Meer regie op uw 
eigen gezondheid 
en zorg 

Met een PGO houdt u 
grip op uw gezondheid. 
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Hoe kies ik een PGO? 
Er zijn verschillende PGO’s. Op www.digitalezorggids.nl leest 
u hoe u een PGO kiest die bij u past. Met de PGO-keuzehulp 
kunt u eenvoudig aangeven wat u belangrijk vindt voor uw PGO. 
U krijgt dan een lijst met PGO’s die bij uw 
wensen passen. Uit deze lijst kunt u uw PGO 
kiezen. U kunt later altijd wisselen van PGO.

Scan de QR-code hiernaast en kijk hoe u een 
PGO kiest die bij u past. 

Het patiëntportaal en de PGO 
Er zijn verschillen tussen patiëntenportaal MijnIJsselland en 
een PGO. MijnIJsselland is het portaal van het IJsselland 
Ziekenhuis. Hierin staat alléén informatie van het IJsselland 
Ziekenhuis. Heeft u te maken met meerdere zorgaanbieders? 
Dan heeft u waarschijnlijk meerdere patiëntenportalen. 
Bijvoorbeeld van een ander ziekenhuis en uw huisarts. In een 
PGO kunt u uw gezondheidsgegevens uit deze verschillende 
portalen op één plek verzamelen.   

Is een PGO gratis?
Ja, u hoeft niets te betalen voor een PGO. Ook het digitaal 
ophalen van uw gezondheidsgegevens is gratis. De overheid 
vindt het belangrijk dat u zelf uw gezondheidsgegevens kunt 
bekijken, regelen en delen. Daarom betaalt de overheid nu nog 
de kosten. Voor sommige onderdelen moet u mogelijk wél zelf 
betalen. Bijvoorbeeld chatten met een diëtist of voor video’s 
met beweegoefeningen. 

Veilig en betrouwbaar
Een PGO moet veilig zijn voor het opslaan van uw persoonlijke 
informatie. Een PGO is veilig om te gebruiken als deze het 
‘MedMij-label’ heeft. Op www.digitalezorggids.nl vindt u alle 
PGO’s die dat label hebben. Het MedMij-label staat voor de 
afspraken die zijn gemaakt over het veilig en betrouwbaar 
uitwisselen van gegevens. Het zijn eigenlijk de spelregels 
waaraan organisaties zich moeten houden om gegevens 
uit te wisselen en te zorgen dat uw privacy is beschermd. 
Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat u inlogt met uw DigiD. 

PGO’s zijn nog in ontwikkeling. In de toekomst komt er steeds 
meer informatie in te staan. Daarmee heeft u op één veilige 
plek al uw gezondheidsgegevens. U kunt in de toekomst ook 
gegevens delen met uw zorgverlener als u dat wilt.

Heeft u nog vragen over de PGO? Stel ze aan uw zorgverlener 
of kijk op www.pgo.nl

Meer regie op uw 
eigen gezondheid 
en zorg 

IJsselland in 
uitzending 
Het Klokhuis!
Vrijdag 20 januari jl. was ons ziekenhuis 

op NPO3 te zien in een aflevering van 

Het Klokhuis! De afgelopen jaren hebben 

wij in onderzoeksverband met het Erasmus 

MC muziek geïmplementeerd als behandeling 

voor angst en pijn bij patiënten die een 

colorectale operatie ondergaan. Hier is een 

mooie aflevering van gemaakt door Het 

Klokhuis.

Uitzending gemist? Deze kan worden teruggekeken op 
www.hetklokhuis.nl   

PERSOONLIJKE GEZONDHEIDSOMGEVING
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DIJKZICHT LOW VISION
Telefoon: 06 - 837 861 52
Mail: info@dijk-zicht.nl
www.dijk-zicht.nl

Heeft u een oogaandoening en helpt uw bril niet meer? 
Om toch beter te kunnen zien zijn er verschillende 
mogelijkheden! Samen met u kijkt Optometrist en 
low vision specialist Jos van Dijk welke dat zijn.

De zorg wordt aan huis verleend en kan 
vergoed worden uit de basisverzekering.

PERSPECTIEF IN ZIEN

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

info@fysiotherapiederozenburcht.nl
www.fysiotherapiederozenburcht.nl

De gezonde weg naar succes



AFDELING RADIOLOGIE

Hoi, ik ben Louanne. Ik ben all round radiodiagnostisch laborant op de afdeling radiologie. Na het 

afronden van de Havo heb ik de opleiding medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken 

in voltijd gedaan. Ik heb me gespecialiseerd in echografie en angiografie en ik werk nu 3 jaar in het 

IJsselland Ziekenhuis. 

Het vak van radiodiagnostisch laborant bestaat uit het uitvoeren 
van diagnostische onderzoeken zoals röntgenfoto’s, echografie, 
mammografie, CT en MRI, maar ook ondersteunen bij een 
angiografie (opsporen van afwijkingen in de bloedvaten). We 
begeleiden de patiënten om hen zoveel mogelijk op hun gemak 
te stellen en wij zorgen ervoor dat de radioloog de beelden 
goed kan beoordelen en een diagnose kan stellen. 

Waarom dit vak? 
Ik was op zoek naar een leuke baan in de zorg maar ik vond het 
nog lastig om te bepalen wat precies bij mij paste. Vroeger was ik 
best wel onhandig, en ik heb vaker een röntgenfoto moeten laten 
maken (van mezelf dus); dat leek me erg interessant. En helemaal 
toen ik erachter kwam dat ook de CT en MRI bij het vak horen. 
Tijdens de opleiding word je breed opgeleid om te werken op 
een afdeling radiologie, radiotherapie of nucleaire geneeskunde. 
Ik heb gekozen voor radiologie omdat het erg dynamisch is met 
veel verschillende onderzoeken en diensten, dat vind ik erg leuk.   

Wat ik het mooiste vind aan mijn werk is vooral het contact 
met de patiënten. Je zorgt ervoor dat patiënten zich op hun 
gemak kunnen voelen tijdens de onderzoeken. Daarnaast leer 
je alles over de anatomie en pathologie en zorg je ervoor dat de 
radioloog de onderzoeken goed kan beoordelen. Het is ook erg 
bijzonder dat je eigenlijk door het lichaam heen kijkt en daar alles 
over leert. Ik kan onwijs genieten wanneer een onderzoek goed 
gelukt is en ik daarmee een patiënt geholpen heb. Daarnaast 
word ik blij van de dankbaarheid van patiënten. 

We doen het samen
Op de afdeling is het erg gezellig en iedereen staat open om 
elkaar te helpen. We maken er samen echt één afdeling van. Ik 
vind het ook altijd leuk om activiteiten te organiseren zoals een 
paaslunch of kerstborrel. We komen met ons mobiele röntgen-
apparaat op veel afdelingen. Het IJsselland is een relatief klein-
schalig ziekenhuis waardoor er korte lijntjes zijn en je de collega’s 
op andere afdelingen ook steeds ontmoet. 

Wat doet een 
radiodiagnostisch laborant?

Kom bij ons werken Kom bij 
ons werken, met 
gezellige en vak-

bekwame collega’s, 
wij hebben je hard 
nodig! Kom gerust 
een keer langs om 

de sfeer te 
proeven! 

Scan de QR-code voor 
onze nieuwe video:

15
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DUURZAAM ZIEKENHUIS

Samenwerken aan duurzame zorg

Op 8 december heeft Hans Bouts, manager 

Facilitaire Dienst, namens het IJsselland 

Ziekenhuis de ‘Green Deal: Samenwerken 

aan duurzame zorg’ tijdens het nationale 

tekenmoment in Amersfoort ondertekend. 

Hiermee verklaren we dat het IJsselland 

Ziekenhuis zich blijft inspannen om nog 

verder te verduurzamen.

‘Green Deal’ 
ondertekend

Lees meer over de Green Deal op: 
www.greendeals.nl/green-deals/green-deal-samen-
werken-aan-duurzame-zorg 

Wat is de Green Deal?
De Green Deal is een afspraak tussen de Rijksoverheid, 
zorginstellingen, zorgverzekeraars en zorg(gerelateerde) 
organisaties om zich gezamenlijk in te zetten voor een zo 
duurzaam mogelijk zorgstelsel en zorgsector met vijf concrete 
doelen, namelijk:
 Gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en 
 medewerkers;
 Vergroten van bewustwording en kennis over de impact 
 van de zorg op het klimaat, en andersom;
 De CO2-uitstoot terugbrengen met 55% in 2030 en 
 klimaatneutraal zijn in 2050;
 Primair grondstofgebruik verminderen, en
 Verminderen van de milieubelasting door medicatie-
 (gebruik).
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AGENDAAgenda
Activiteiten voor patiënten 

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: 20 april, 22 juni en 26 oktober 2023
Tijd: 10.00 - 12.00 uur  
Locatie: 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.

Look Good Feel Better

Kijk op de website www.ysl.nl/geboortecentrumijsselland 
voor meer informatie over Zwangerschap, bevallen en kraam-
periode, of bezoek de instagrampagina van Geboortecentrum 
IIsselland: geboortecentrum_ijsselland. 

Zwangerschap 

Kijk op de website www.ysl.nl/geboortecentrumijsselland 
voor meer informatie over Borstvoeding, of bezoek de 
instagrampagina van Geboortecentrum IJsselland: 
geboortecentrum_ijsselland.     

Borstvoeding

Stomavereniging

Heeft u of krijgt u een stoma en wilt u ervaringen 
uitwisselen met andere stomadragers? Kom naar 
één van de inloop-ochtenden in ons ziekenhuis, georganiseerd 
door de Stomavereniging en onze stomaverpleegkundigen.
Datum: 18 april 2023
Tijd: 10.00 - 12.00 uur 
Locatie: IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel



VITAAL ZIEKENHUIS

Voor 2023 hebben het IJsselland Ziekenhuis en Albron een goed voornemen: gezamenlijk navigeren 

naar het vitaalste ziekenhuis van Nederland. Deze stevige ambitie komt voort uit de overtuiging 

dat er in gezonde voeding veel gezondheidswinst schuilt voor patiënten, bezoekers en medewerkers. 

De twee partijen hebben een breed programma opgetuigd om de ambitie waar te maken.

In 2023 werken het IJsselland Ziekenhuis en Albron tien jaar 
samen. In die tijd is er veel veranderd in het zorglandschap: 
de zorgvraag is enorm toegenomen, net als de werkdruk door 
het tekort aan personeel. Deze ontwikkeling maakt dat het 
IJsselland Ziekenhuis en Albron hun bestaande ambitie verder 
aanscherpen en het vitaalste ziekenhuis van Nederland willen 
worden. Het IJsselland Ziekenhuis wil een plek zijn waar 
patiënten zich bewust zijn van een gezonde leefstijl en hierdoor 
beter herstellen, waar bezoekers verleid worden tot gezondere 
keuzes en waar medewerkers met nog meer energie en plezier 
hun werk doen.

Groots en klein
In het assortiment en de concepten voor patiënten, bezoekers en 
medewerkers heeft Albron de afgelopen twee jaar al belangrijke 
stappen gezet, als onderdeel van het project Goede Zorg Proef 
Je. Daarin loopt het IJsselland Ziekenhuis sinds 2021 voorop. 
De komende tijd gaan Het IJsselland Ziekenhuis en Albron het 
brede programma voor patiënten, bezoekers en medewerkers 
verder verrijken met concrete activiteiten. 

Hans Bouts, facilitair manager IJsselland Ziekenhuis: “We denken 
groots, maar starten klein. Zo houden we het behapbaar. Onze 
bevindingen en uitdagingen delen we graag, zodat we andere 
organisaties inspireren.”

Voorkomen is beter dan genezen
Albert van Wijk, voorzitter Raad van Bestuur IJsselland ziekenhuis, 
noemt preventie in de regio één van de pijlers binnen de meer-
jarenstrategie van het ziekenhuis. “We willen nadrukkelijk verder 
kijken dan de eigen organisatie. Voorkomen blijft tenslotte beter 
dan genezen. We willen er echt voor iedereen zijn.” 

Elma Brandsma, senior conceptmanager zorg Albron, geeft aan 
dat ze gezond eten en drinken een prominente plek geven in alle 
activiteiten rondom patiënten, bezoekers en medewerkers, zowel 
binnen als buiten het ziekenhuis. “Wat ons betreft wordt goede 
voeding onderwerp van gesprek aan het bed en in het zieken-
huisrestaurant, maar ook in de behandelkamer van de huisarts en 
thuis.”

Vitaliteitsprogramma: Fit@Work
Eten en drinken krijgt bovendien een belangrijke rol in het 
bestaande vitaliteitsprogramma voor medewerkers van het 
IJsselland Ziekenhuis: Fit@work. 

Tessa Kouwenhoven, bedrijfsarts en strategisch adviseur van 
Fit@work, geeft aan dat alle medewerkers konden deelnemen 
aan een gezondheidscheck, waarbij ze individueel advies kregen 
aan de hand van gemeten glucose, cholesterol, bloeddruk, 

werkvermogen en leefstijl. “De resultaten op groepsniveau geven 
richting aan onze interventies de komende jaren.” 

Elma Brandsma was meteen enthousiast over het programma 
Fit@Work. “Met Albron gaan we ervoor zorgen dat we dit 
programma uitbreiden met een pijler die om gezonde voeding 
draait. Wat we voor het IJsselland doen, past ook heel goed in de 
strategie van Albron: via eten en drinken maatschappelijke impact 
maken. Want iedereen heeft recht op gezond, duurzaam, lekker 
en betaalbaar eten en drinken.”

IJsselland en Albron op weg naar 
vitaalste ziekenhuis van Nederland

Gezond, 
duurzaam, 
lekker en 

betaalbaar eten 
en drinken
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IJsselland en Albron op weg naar 
vitaalste ziekenhuis van Nederland

Dhr. Reyngoudt is patiënt in het IJsselland 

Ziekenhuis op de afdeling orthopedie. Met 

orthopedisch chirurg Evelien van der Meij 

ging hij een traject in voor zijn beide knieën: 

inmiddels is hij gerevalideerd én enthousiast 

over het resultaat. Hij vertelt erover. 

“Op 25 mei 2021 ben ik geopereerd aan mijn linkerknie en op 
19 november in hetzelfde jaar kon ik terecht voor de operatie aan 
mijn rechterknie. Daar ging natuurlijk een heel proces aan vooraf 
en vanzelfsprekend klopte ik daarvoor aan bij het IJsselland 
Ziekenhuis. Traditiegetrouw ga ik gewoon naar het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. En maar goed 
ook: ik kwam terecht in een warm bad, waar ik persoonlijk werd 
benaderd en echt het gevoel had dat er naar me werd geluisterd.”

Hoe ging het proces van kennismaking tot operatie?
“Ik had last van meerdere gewrichten, met name knieën en 
schouders. Daar tobde ik al jaren mee. Eigenlijk ging het vrij 
geleidelijk aan. Ik merkte tijdens het wekelijkse hardlopen, toch 
een kilometer of vijf/zes, dat ik de dag erna pijn had tijdens het 
traplopen. Langzaam krijg je steeds vaker en steeds meer pijn. 
Bijvoorbeeld bij lang staan, maar ook in ruststand. Zeker slapen 
werd steeds pijnlijker. Op een gegeven moment vroeg mijn vrouw 
of het niet eens tijd werd om actie te ondernemen. In het zieken-
huis hebben we toen eerst foto’s en een MRI gemaakt, zodat we 
konden zien wat er aan de hand was. Op de foto’s was te zien dat 
de botten elkaar raakten: logisch natuurlijk dat het zeer deed. In 
de spreekkamer was alle tijd voor mij. Samen kwamen we tot een 
plan. Dat vond ik ook belangrijk. Je bent niet levensbedreigend 
ziek, maar het gaat wel in je hoofd zitten. 

De eerste operatie richtte zich op mijn linkerknie, daar had ik 
het meeste last van. Op basis van alle informatie die we op dat 
moment hadden, is gekozen om alleen het binnenste deel van 
mijn knie te vervangen. Wat nog goed is, moet je natuurlijk niet 
vervangen. De resultaten na de operatie waren erg goed en ook 
de revalidatie ging sneller dan ik had verwacht. Ik dacht dus ook: 
zo snel mogelijk die andere knie ook! Van de arts begreep ik dat 
dit vaak gebeurt na zo’n zes maanden en dat was in mijn geval 
ook zo. Ik dacht dat dit langer zou duren door de coronaperiode, 
maar door de voorzichtigheid die veel ouderen nog hadden, kon 
ik gewoon terecht na zes maanden. De operatie aan mijn rechter-
knie ging net zo voorspoedig.” 

Hoe sta je er nu in?
“Mijn verwondering was groot: zes weken na de operatie 
wandelde ik rustig het ziekenhuis binnen voor een controle-
foto. Daarop was te zien dat het allemaal goed zat. Omdat 
ik geopereerd werd aan twee knieën in één jaar, hebben 
we besloten de ‘opleveringskeuring’, zoals ik dat noem, na 
anderhalf jaar te plannen. Ook in dat gesprek is er alle ruimte 
om te praten over het resultaat én hoe het gaat. Ik kon mijn 
knieën ook meer dan voldoende buigen: de richtlijn is minimaal 

90 graden na operatie en ik kwam tot 140 graden. Dat is natuurlijk 
een prachtig resultaat. Je kunt wel zeggen dat je nieuwe knieën 
hebt gekregen, maar uiteindelijk zijn het natuurlijk kunstknieën. 
Het blijft een hulpmiddel om een betere kwaliteit van leven te 
geven, je kunt niet terug naar hoe het was. 

Daarom vind ik het ook zo belangrijk om daar het gesprek over te 
voeren. Ik kan inmiddels probleemloos een uur wandelen, lekker 
een rondje fietsen of gewoon in de tuin aan de slag. Dat laatste 
doe ik dan wel met een dikke schuimlaag onder mijn knieën: een 
harde vloer gaat niet zo goed. Eigenlijk is dat de enige merkbare 
beperking die ik ervaar.”

Zou je het IJsselland Ziekenhuis aanraden?
“Absoluut. Het gekke is, als je vertelt dat je aan beide knieën 
bent geopereerd, vragen mensen meteen: ‘Oh, bij welke kliniek?’. 
Ze zijn verbaasd als ik vertel dat het gewoon in het ziekenhuis 
is geweest. Alsof de apparaten bij een gemiddelde kliniek 
anders zijn dan die in het ziekenhuis. En ook de wachttijd is dus 
helemaal niet langer. De orthopedisch chirurgen in het ziekenhuis 
weten heel goed wat ze doen, hebben de tijd voor je en staan 
altijd voor je klaar. En niet alleen de chirurgen, ook de verpleeg-
kundigen werken met hart en ziel om de kwaliteit van leven van 
hun patiënten te verbeteren. Al die deskundige, warme zorg 
waardeer ik zeer en kan ik iedereen aanraden. Dus mankeer je 
iets aan je lijf: ga naar het IJsselland Ziekenhuis!”

PATIËNTVERHAAL ORTHOPEDIE 

Mankeer je iets aan 
je lijf: ga naar het 
IJsselland Ziekenhuis! 
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Twee nieuwe knieën, de persoonlijke 
benadering centraal
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Onze geestelijk begeleiders hebben aandacht voor 
wat mensen bezighoudt, raakt en beweegt. Ze zoeken 
met mensen naar wat van waarde en betekenis is. Ze 
bieden een luisterend oor en sluiten aan bij behoeften 
en vragen van patiënten én familieleden. 

De geestelijke begeleiders zijn via de verpleging in 
te schakelen, maar u kunt hen ook zelf benaderen. 
Het team bestaat uit: Anna Olthof (aanwezig op 
dinsdag en donderdag), Martijn Rozing (aanwezig op  
maandag, dinsdag en donderdag) en Remy Jacobs 
(aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag).

geestelijkeverzorging@ysl.nl · 010 - 258 5250 Anna Olthof Remy Jacobs Martijn Rozing

GEESTELIJKE VERZORGING

Afdeling geestelijke verzorging
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Stilte- en rustruimte

Hoe anders kan een ervaring worden in de stilte, wanneer je tot 
rust komt. Zeker, er zijn mensen die in hun leven zoveel stilte 
moeten ervaren dat zij eigenlijk blij worden van wat rumoer 
om zich heen. De mogelijkheid om eens een praatje te maken 
en te vertellen is voor mensen die soms dagen alleen zijn een 
verademing. Je komt – zij het door een vervelende gebeurtenis 
of ziekte – weer eens onder de mensen. Zeker wanneer je oud 
bent geworden en weduwe of weduwnaar, dan kan die stilte 
je soms koud op het dak vallen. Dan is het fijn wanneer je kunt 
praten of wanneer iemand eens echt naar je luistert.  

Anderzijds kan een ruimte om even tot rust te komen in de 
hectiek van een ziekenhuis soms ook een verademing zijn of 
worden. Even alleen, even op jezelf. In ruimte op de eerste 

etage kunt u gewoon even op een fijne stoel zitten, een stoel 
die als een cocon voelt: je kunt je emoties en gedachten even 
de vrije loop laten. U kunt er uw gedachten, gevoelens en/of 
gebeden ook opschrijven of uitspreken en u kunt er een kaarsje 
branden. Meerdere  inspirerende levensbeschouwelijke boeken 
en gedichtenbundels zijn beschikbaar. Voor moslims is er een 
kist met gebedskleedjes om de gebeden te verrichten. 

De Stilteruimte is bedacht door Martijn Rozing, één van de geestelijk 
verzorgers van het ziekenhuis. De plek heeft een open karakter, 
zodat iedereen die dat wil daar rust, ruimte, stilte kan ervaren. 

Remy Jacobs
Geestelijk verzorger

Het IJsselland Ziekenhuis beschikt over een Stilte- en rustruimte. 

Op de eerste etage bij de trap aan de Capelse zijde vindt u deze 

bijzondere plek in het ziekenhuis. Hier geen geloop of rennen, geen 

geluiden van piepjes, pompen of andere machines, geen gepraat. 
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Wat is Muziek aan Bed?

Muziek aan Bed laat zieke kinderen, volwassenen 
en kwetsbare ouderen de aandacht verleggen van 
somberheid, pijn en angst naar veerkracht, verlichting 
en acceptatie.De vorm waarin zij dat doen is een 
muzikale, mobiele act waarbij twee professionele 
cellisten één cello met vier handen en twee stokken 
bespelen: duetten op één cello in een kort en 
persoonlijk optreden aan het bed. De nadruk ligt 
tijdens de optredens op het leven en niet op het ziek 
zijn. In verband met de coronamaatregelen spelen 
de muzikanten overigens voorlopig met z’n tweeën 
niet op 1 maar op 2 cello’s.

In het IJsselland Ziekenhuis is op 8 december 

jl. het project ‘Chemotherapie thuis’ van start 

gegaan. Dit project heeft als doel om patiënten 

thuis met chemotherapie te behandelen als dit 

wenselijk is én bijdraagt aan betere zorg op 

maat. 

Het gaat om patiënten die langere tijd Multipel Myeloom of 
HER2borstkanker hebben en voorheen op de dagbehandeling 
in het ziekenhuis de medicatie kregen toegediend.

Met het project probeert het IJsselland de ziektelast van patiënt 
te verminderen. Doordat patiënten in hun eigen thuisomgeving 
behandeld kunnen worden, scheelt dat misschien in het gevoel 
van ‘ziek zijn’, in het aantal ziekenhuisbezoeken en hoeft de 
patiënt zijn leven niet meer om de ziekte heen te organiseren. En 
dat kan een toename van de  kwaliteit van leven zijn. Het project 
sluit hiermee aan op een van de strategische doelstellingen van 
het ziekenhuis “Zorg dichtbij als het kan, in het ziekenhuis als 
het moet”.

Het realiseren van ’Chemotherapie thuis’ zorgt ook voor een 
interessanter en uitdagender takenpakket van de oncologisch 
verpleegkundige. De verpleegkundige komt bij mensen thuis en 
leert de mens achter de ziekte leren kennen, in plaats van de 
patiënt alleen in de wachtkamer te zien.

Eerste patiënt
Op 8 december jl. kreeg de eerste patiënt chemotherapie 
vanuit haar veilige thuisomgeving toegediend. De patiënte gaf 
aan het echt heel fijn en een echte service te vinden: “Ik kon 
nu vanmorgen rustig aan doen en na het innemen van de 
premedicatie weer naar bed. Ik kon in mijn huispak de dames 
ontvangen in plaats van vanaf 7.00 uur wachten tot ik om 
8.15 uur de deur uit moet.’’

Project ‘Chemotherapie thuis’ 
van start 

Vanuit de organisatie zijn diverse disciplines betrokken om 
het project tot stand te brengen en uit te kunnen voeren. 
Met dank aan het projectteam, de ziekenhuisapotheek, poli-
kliniek Interne geneeskunde en verpleegafdeling Oncologie.

BEHANDELING IN THUISOMGEVING

Zorg dichtbij als het 
kan, in het ziekenhuis 
als het moet.

Medicatie wordt 
voor toediening 
gereed gemaakt.

Een aantal leden van de projectgroep, 
van links naar rechts verpleegkundige 
L. van der Wal, apotheker K. Francissen-
Robijns, nurse practitioner M.-J. de Gier 
en internist B. Santbergen.



Zoek je een mooie en veilige omgeving voor je 

bevalling? Dan ben je in het Geboortecentrum 

IJsselland van harte welkom!

Kom naar 
Geboortecentrum 
IJsselland!

Wat biedt Geboortecentrum IJsselland?
Ons Geboortecentrum heeft ruim opgezette verloskamers 
met een eigen open badkamer, een bedbank voor de 
partner en een iPad waarop je je eigen muziek of filmpje 
kunt afspelen. 

Het verlosbed en het draadloos CTG bieden mogelijkheid 
om de weeën in verschillende houdingen op te vangen, zelfs 
onder de douche. Mocht dit niet voldoende zijn, dan is er 
24 uur per dag mogelijkheid tot pijnstilling.

Er is één verloskamer met bad. Als deze vrij is kun je in 
bad bevallen bij een poliklinische bevalling met je eigen 
verloskundige. 

Na de bevalling verhuizen jullie naar de kraam- of couveuse-
suite, waar jullie als ouders te allen tijde bij jullie kind kunnen 
blijven. 

‘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.’

GEBOORTECENTRUM
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Werken op het vaatlaboratorium
“Sinds eind 2021 werk ik op het vaatlaboratorium van het 
IJsselland,” vertelt Alexandra Andeweg. “Ik was werkzaam als 
doktersassistente op de poli Chirurgie. Een leuke poli met veel 
verschillende werkzaamheden en een fijn team. Toch wilde ik 
graag zelfstandiger werken en meer uitdaging in mijn werk.”

“Ik heb in het verleden verschillende functies op HBO-niveau 
bekleed en heb ook jarenlang een eigen bedrijf gehad. Ik was 
dus gewend om veel beslissingen zelf te nemen. Dat komt in de 
functie van Vaatlaborant goed van pas. Je voert zelfstandig alle 
onderzoeken uit, maakt een verslag en overlegt, als je dat zelf 

nodig vindt, met de arts. Je draait je eigen spreekuur. Daarnaast 
is elk onderzoek anders, omdat elke persoon en elk lichaam net 
weer anders is. Dat maakt het werk uitdagend en afwisselend.”

De opleiding 
“Als doktersassistente kun je, na het volgen van een vooropleiding 
aan de InHolland Hogeschool in Haarlem, de Post HBO/Master 
opleiding doen tot Vasculair Diagnostisch Laborant. Het is een 
11 maanden durende pittige opleiding waarin alle aspecten van 
het menselijk lichaam en ons vaatstelsel aan bod komen. Je 
gaat 1 dag per week naar school voor theorie- en praktijklessen. 
Daarnaast moet je minimaal 2 dagen per week op een vaatlab 
werken om al het geleerde in de praktijk te kunnen uitvoeren 
en oefenen. Op school leer je over allerlei ziektebeelden en 
het complete vaatstelsel in ons lichaam. Daarnaast leer je hoe 
je onderzoeken het beste uit kunt voeren. Ook leer je hoe het 
echo-apparaat werkt en hoe je deze zo goed mogelijk kunt 
instellen. Er zit dus ook een technisch aspect aan de opleiding.” 

Oefenen, oefenen, oefenen
“Daarnaast moet je veel oefenen op de werkvloer. Je draait mee 
met het normale spreekuur en onderzoekt dus al vanaf het begin 
echte patiënten. Dit doe je onder begeleiding van een ervaren 
vaatlaborant”, zegt Alexandra. “Elk lichaam is anders, de theorie 
en het behalen van de praktijkexamens op school is je basis, dus 
dat moet je goed beheersen. En verder is het oefenen, oefenen en 
nog eens oefenen!” 

Een Vasculair Diagnostisch Laborant, kortgezegd ‘vaatlaborant’, 
voert in het IJsselland Ziekenhuis alle vaatonderzoeken uit, 
behalve die van het hart. “We voeren de zogenoemde dopplers 
uit, waarbij we onderzoeken hoe de doorstroming is van het 
bloed in de slagaderen naar benen en/of armen. Ook voeren 
we onderzoeken uit met echo beeldvorming, de zogeheten 
duplex onderzoeken. Je kunt dan kijken naar bijvoorbeeld een 
aneurysma (abnormaal verwijd bloedvat), naar de vaten die 
bloed naar het hoofd brengen (o.a. na een herseninfarct), naar de 
bloedtoevoer in benen en armen bij vernauwingen in de vaten, je 
kunt een stent in beeld brengen of een bypass vervolgen. Ook 
onderzoeken we of mensen spataderen hebben en assisteren 
vervolgens bij de behandeling daarvan op de poliklinische OK.” 

De vaatlaborant helpt daarnaast met de beeldvorming bij het 
plaatsen van een PICC-lijn. Dit is een katheter voor het toedienen 
van antibiotica of medicatie, waarmee een patiënt met ontslag 
naar huis kan. De patiënt kan dan thuis in eigen omgeving 
behandeld worden met de juiste medicatie in plaats van langere 
tijd in het ziekenhuis te moeten liggen. 

Veel voldoening
Alexandra is blij met haar nieuwe job. “Het zelfstandig werken, het 
contact met de mensen die bij ons komen voor onderzoek en het 
feit dat je iets wezenlijks kunt bijdragen, zowel voor de artsen als 
voor de patiënt, geeft mij veel voldoening. Het werk blijft uitdagend 
omdat je bij elk onderzoek goed moet blijven nadenken wat je ziet 
en wat dat betekent. Als ervaren vaatlaborant kun je ook les gaan 
geven op InHolland Hogeschool aan toekomstige vaatlaboranten. 
Dat lijkt me in de toekomst misschien ook wel wat. Op deze afdeling 
kan ik dus heel wat jaren vooruit!”

Alexandra Andeweg
Vasculair Diagnostisch Vaatlaborant

NIEUWE MEDEWERKER

Je kunt iets wezenlijks 
bijdragen, zowel voor de 
artsen als voor de patiënt.
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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 3901

24  IJsselland Magazine



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 uitrijdkaart. 
Het parkeertarief is 
€ 2,10 per 60 minuten; 
er wordt afgerekend 
per 30 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 - 20.00 uur. 
In het weekend en 
feestdagen is deze 
ingang geopend van 
10.30 - 12.30 uur en 
van 14.30 - 20.00 uur.

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 - 21.00 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.

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 
Ziekenhuis 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 dienstverlening. 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 telefonisch maar ook live in het 
ziekenhuis, in onze Digituin. 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.

@


Patiëntenvoorlichting 
› Lukt het niet om in te loggen in ‘Mijn IJsselland’ of vindt u  
 niet wat u zoekt?
› Wilt u uw medisch dossier opvragen?
› 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 

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega-vrijwilligers! Bel voor meer 
informatie naar (010) 258 5004 en vraag naar Karin Dekker. 
Of stuur uw CV naar patientenvoorlichting@ysl.nl.  
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STICHTING VRIENDEN 

Woensdag 21 december 2022 werd het eerste Vrienden van het IJsselland Gala gehouden in het Isala 

Theater in Capelle aan den IJssel. Een prachtige avond met 100 gasten, mooie optredens en een 

geweldige opbrengst van € 50.000,-.

Geweldige opbrengst galadiner  
Vrienden van het IJsselland! 

Waar gebruiken we de bijdrage voor?  

Met de bijdrage van het galadiner kunnen we o.a. buidel-
stoelen aanschaffen. Een buidelstoel is speciaal bedoeld 
voor ouders om huid-op-huidcontact te maken met hun 
baby, ook wel ‘buidelen’ genoemd. Tijdens het buidelen 
hoeft een baby zijn energie niet te gebruiken 
om zichzelf warm te houden en kan hij 
deze energie gebruiken om te groeien 
en sterker te worden. 

Van het huid-op-huid-
contact tijdens het 
buidelen wordt de 
baby rustiger, de 
hartslag van de
baby past zich 
aan.

Tijdens het gala werd er gesproken over de projecten van de 
Vrienden en de doelstelling van het ziekenhuis. Albert van Wijk, 
voorzitter Raad van Bestuur IJsselland Ziekenhuis: “We willen een 
warm ziekenhuis zijn, dichtbij in de regio, wijk en buurt. In alles wat 
we doen, staat de gezondheid van onze patiënten centraal. We 
zijn blij met de Stichting Vrienden van het IJsselland. Zij zamelen 

geld in om in het ziekenhuis mooie, leuke en belangrijke dingen te 
realiseren die niet vanuit de normale begroting van het ziekenhuis 
betaald kunnen worden. Samen met hen hebben we al veel mooie 
projecten kunnen realiseren. De koelkappen en koppelbedden 
voor oncologiepatiënten, interactief speelgoed en een interactief 
aquarium voor op de kinderafdeling én de piano in de hal zijn daar 
een paar voorbeelden van.”

Bijzondere avond
Het was een zeer bijzondere avond waarbij de gasten op het 
podium zaten en de artiesten in de zaal optraden. Er waren 
optredens van muziekensembles van Musical Souvenir, Sing & 
Song Writer Marvin Dee en een spectaculair optreden van Ruth 
Jacott. Allemaal artiesten uit Capelle aan den IJssel.

Gala gemist? 
Op 20 december 2023 is het tweede Vrienden van het IJsselland 
Ziekenhuis Gala.

Blij met Stichting 
Vrienden van het 
IJsselland Ziekenhuis! 
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Wilt u meer weten over het gala of de Vrienden? 
Kijkt u dan eens op hun website: 
www.vriendenijsselland.nl.

Fotografie: peoplecreations



 
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
mw. drs. H.P. van Hamersvelt
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. 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
mw. drs. R. Konings
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
mw. dr. R. Koevoets
dhr. dr. R.G.L. Nellen
mw. drs. S.M. Stewart

Gynaecologie
mw. drs. J.M.L. Groeneweg
mw. dr. M. van den Hende
mw. drs. R. Huizing
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
mw. drs. M. van Zetten

Intensive care 
dhr. drs. A.L. van Duijn
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
dhr. dr. E.L.E. de Bruijne
mw. drs. A.C. Compaijen
mw. drs. L. Everlo
mw. drs. A.A. van Gemeren
mw. dr. L. van Hoeven
mw. drs. H.A. Kleinveld
drs. H. Lahri
mw. dr. N.D. Niemeijer
mw. dr. L. Poppe
dhr. drs. B. Santbergen
dhr. dr. R.F.J. Schop
mw. drs. C.C. Simon
mw. drs. M.B. Vastbinder
drs. J.M. de Voogd 

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

Kindergeneeskunde
mw. dr. E.M. van den Beukel
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
drs. J. Heerink 
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. dr. A. Smorenberg
mw. drs. C. Veen

Longziekten
mw. drs. V. Baptista Lopes
dhr. drs. D.P.J. Dezaire
dhr. drs. S.A. Gajadin
dhr. drs. R. Peric
dhr. dr. K. Ramlal
dhr. drs. J.E. Vahl

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
dr. W.K. Utomo

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. drs. J.W. Schouten

Neurologie
dhr. drs. R.J.W. Dunnewold
mw. drs. M.J. Koudstaal-
Overdijk
dhr. drs. R. Masdjedi
mw. dr. S.M. Rosso
mw. dr. C. 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. A.H.A.G. Ooms
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. dr. S.A. Hillen
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
mw. drs. M. Boute
dhr. drs. R. Hoendervangers
mw. drs. T.C. de Oliveira Barbosa
dhr. drs. B. Rikken
mw. drs. M.R. Sorel

OVERZICHT ARTSEN
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