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Hier gaat het om u. Het zijn
vijf woorden die enorm
veel betekenis hebben. Ze
verwoorden onze belofte aan
u die wij samen waar willen
maken. Een belofte aan onze
patiënten en hun naasten,
aan bezoekers en aan elkaar.
Waar komen deze woorden vandaan?
Hoe zijn we tot deze belofte gekomen?
De afgelopen tijd hebben we goed
nagedacht over wie we willen zijn en
welke opdracht voor ons klaar ligt.
Binnen het ziekenhuis is hier intensief
over gediscussieerd. Op basis van dat
alles zijn we gekomen tot deze kernachtige uitspraak.
Wij zijn er voor u! U heeft recht op de
juiste zorg op het juiste moment. Dat is
onze passie. Daarvoor willen we iedere
dag graag onze professionaliteit inzetten.
Dit geldt niet alleen voor onze artsen en
verpleegkundigen, dat geldt voor ons
allemaal. Daaraan werken we iedere
dag. Goede zorg gaat in het IJsselland
voor alles, dat zit echt in ons DNA.
De best denkbare zorg is natuurlijk
nooit af of klaar, er is steeds verdere
verbetering en doorontwikkeling
mogelijk. Ook is de vraag van vandaag
niet altijd de zorgvraag van morgen.
We moeten blijven doorontwikkelen,
innoveren en investeren.
Zo staan we bijvoorbeeld aan de
vooravond van een grootscheepse
renovatie van het operatiecomplex
en is de renovatie van onze verpleegafdelingen gestart. Eind 2017 ging de
nieuwe Acute Opname Afdeling van
start. En afgelopen februari is de nieuwe
dagverpleging door de burgemeester
van Capelle a/d IJssel feestelijk
geopend. We zijn enorm blij dat we
onze patiënten deze mooie ruimte met nieuwe voorzieningen - kunnen
bieden.

En het zal voor de medewerkers ook geweldig
zijn om er te werken.
Soms geeft dit alles wat onrust en gaat
niet alles zoals we graag zouden willen.
We verbouwen terwijl “de winkel “open is.
Onvermijdbaar maar lastig. We willen steeds
opnieuw klaar zijn voor de toekomst. Altijd
blijven leren en verbeteren.
Omdat het hier om u gaat, vragen we ook u om
ons daarbij te helpen! Want wie kan ons beter
vertellen wat nodig is? Of wat we juist heel
goed doen? U helpt ons door bijvoorbeeld
suggesties te doen, uw ervaringen aan ons
terug te koppelen of misschien vrijwilliger bij
het ziekenhuis te worden. Alles is belangrijk.
Op onze website ysl.nl vindt u mogelijkheden
om dat te doen. Doe mee a.u.b.!
Rest me nog u veel leesplezier te wensen!
Albert van Wijk
Voorzitter raad van bestuur

Uw mening is
belangrijk
Doe mee!
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 zorgaanbieders 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
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OPEN DAG

Op ontdekkingstocht
door het ziekenhuis
Kom naar onze open dag
op zaterdag 17 maart 2018
van 10.00-15.00 uur

Van 12 tot en met 17 maart 2018 vindt de
nationale Week van Zorg en Welzijn plaats.
Duizenden zorg- en welzijnsorganisaties in het
hele land openen deze week hun deuren voor
het grote publiek. Zo kan iedereen met eigen
ogen zien wat voor fantastisch werk er in de
zorg- en welzijnssector gedaan wordt.

Wat kunt u verwachten?

Rondleidingen
Kom op plekken waar u weinig of nooit komt! De deuren
staan tijdens de open dag voor u open.

Kinderactiviteiten
Ook voor de kinderen is er veel te zien en te doen!

Informatiemarkt
Verschillende poliklinieken en afdelingen staan voor u klaar.
U kunt korte onderzoekjes doen, achter de schermen kijken
en uw vragen stellen.

Kijkje in de operatiekamer
of zelf een proefje doen?
Het kan op onze open dag!
7

DAGVERPLEGING

Nieuwe afdeling dagverpleging
biedt rust, ruimte en privacy
Vrijdag 23 februari is de nieuwe afdeling dagverpleging van het IJsselland Ziekenhuis
officieel geopend door de burgemeester van Capelle aan den IJssel, Peter Oskam, en
een patiënt van de afdeling, Marja de Vos. De afdeling is sinds 19 februari in gebruik.
Officiële opening

De nieuwe afdeling straalt
heel veel rust en ruimte uit.
8

IJsselland Magazine

DAGVERPLEGING

Werkbezoek Ouderenadviescommissie
Eind december 2017 brachten de Ouderenadviescommissie
en enkele leden van de Cliëntenraad een werkbezoek aan
de nieuwe afdeling Dagverpleging (B1). Ondanks dat de
afdeling op dat moment nog in de fase van afbouw was, kreeg
de Ouderenadviescommissie al wel een goed overzicht van
de nieuwe locatie. In drie kernwoorden samengevat: licht,
ruimte en privacy; een duidelijke vooruitgang. Lisette Verhaar,
teamleider, begeleidde de leden over de nieuwe afdeling en
gaf een uitvoerige toelichting over de nieuwe locatie.
De Ouderenadviesraad en de Cliëntenraad hebben in de
ontwerpfase een advies uitgebracht over specifieke eisen voor
ouderen en gehandicapten. De leden waren zeer tevreden
over de resultaten.

Rondleiding

Uit ons jasje gegroeid
Teamleider Lisette Verhaar: ‘Na bijna 27 jaar zijn we uit ons
jasje gegroeid; er komen steeds meer patiënten bij. De nieuwe
afdeling biedt meer ruimte, licht en privacy en we zijn heel blij
dat we dat aan onze patiënten kunnen bieden.’
De nieuwe afdeling dagverpleging vormt de basis voor de
andere verpleegafdelingen die de komende jaren gerenoveerd
gaan worden. De inrichting straalt rust en eenheid uit. De
patiëntkamers bieden verpleegkundigen veel bewegingsruimte
en zijn efficiënt ingericht. Voor de patiënten is er veel meer
privacy.

Van grote waarde
De burgemeester is na een rondleiding zeer onder de indruk
van de nieuwe afdeling: ‘Het IJsselland Ziekenhuis is van
grote waarde voor de gemeente Capelle aan den IJssel en
omstreken. De nieuwe afdeling laat zien dat het ziekenhuis
steeds in ontwikkeling blijft om de beste zorg te kunnen blijven
leveren.’

Eerste patiënt!
Maandag 19 februari om 7.00 uur is de nieuwe afdeling dagverpleging in gebruik genomen. De glazen toegangsdeur werd
nog even extra opgepoetst, voordat de eerste patiënt zich
meldde. Mevrouw van Steensel was de allereerste patiënt die
op 19 februari is geholpen en die gebruik heeft gemaakt van
de nieuwe afdeling.

Eerste opname

Ook Marja de Vos, die al jaren patiënt is van de afdeling
dagverpleging, is heel blij met de vernieuwing: ‘De nieuwe
afdeling straalt heel veel rust en ruimte uit, dat vind ik als
patiënt erg prettig.’

Brancarddouche
De verpleegkundigen van de afdeling zijn nauw betrokken
geweest bij het ontwerp. Een wens van hen was de realisatie
van een brancarddouche voor meer privacy van de patiënt.
Het was voor de architect best een uitdaging om deze in
het ontwerp te integreren, maar het is uiteindelijk gelukt en
daarmee is een grote wens in vervulling gegaan.
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GEBOORTECENTRUM

Van alles voorzien in ons geboortecentrum

Van harte welkom in
Geboortecentrum IJsselland
Zorg, privacy en comfort voor ouders en kind
in een huiselijke sfeer! Bent u als aanstaande
ouder(s) op zoek naar een mooie en veilige
omgeving voor uw bevalling? Dan bent u in
Geboortecentrum IJsselland van harte welkom!
Je thuis voelen
Wij als geboortecentrum vinden het belangrijk dat zwangere
vrouwen zich bij een bevalling in Geboortecentrum IJsselland
zoveel mogelijk thuis voelen. De luxueuze kraamsuites zijn
huiselijk ingericht. Op de kamer is een hoekje ingericht voor
de verzorging van de baby, er is televisie, wifi, een koelkastje
en het eerste bezoek kan in alle rust ontvangen worden.
Uiteraard beschikken alle kamers over sanitaire voorzieningen.
Bovendien kan uw partner blijven slapen, zodat jullie als gezin
kunnen genieten van die eerste bijzondere momenten.

Alle deskundigen staat samen voor uw klaar
Binnen het geboortecentrum werken meerdere disciplines,
zoals: eerstelijns verloskundigen, kraamverzorgenden
van Kraamzorg Rotterdam, tweedelijns verloskundigen,
gynaecologen, verpleegkundigen en kinderartsen van het
IJsselland Ziekenhuis. Zij werken intensief samen.
Het medische team van Geboortecentrum IJsselland

begeleidt u en uw partner op de polikliniek en tijdens de bevalling als daar een medische indicatie voor is. Maar u kunt ook
poliklinisch bevallen met uw eigen verloskundige binnen ons
geboortecentrum.

Begeleiding op maat
Elke zwangerschap heeft een eigen verhaal en elke zwangere
heeft haar eigen wensen. Binnen het geboortecentrum hebben
we hier aandacht voor binnen de spreekkamer en door
gezamenlijke zwangerebesprekingen (eerstelijns en tweedelijns verloskundigen en gynaecologen).
Tijdens de bevalling streven we ernaar dat u zo veel mogelijk
dezelfde gezichten ziet en rekening te houden met uw geboorteplan, zodat u vol vertrouwen kunt bevallen.

We zijn super goed geholpen
door de zeer betrokken,
persoonlijke en lieve mensen
van het geboortecentrum.
Ronduit geweldig.
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UPDATE

Geen hinder voor operaties en opnames

Samenwerking met Park MC
tijdens grote renovatie
In 2018 start een grootscheepse renovatie van
het operatiekamercomplex van het IJsselland
Ziekenhuis. Om ervoor te zorgen dat wachttijden
voor operaties in de omgeving beheersbaar
blijven, gaat het IJsselland een samenwerking
aan met het Park Medisch Centrum. Zo kunnen
operaties blijven doorgaan. De afspraken tussen
beide zorgorganisaties zijn op 29 januari officieel
bezegeld.
De grote renovatie van de operatiekamers en het beddenhuis
in het IJsselland Ziekenhuis zal enkele jaren in beslag nemen.
De renovatie is nodig, maar heeft de nodige gevolgen voor
het gebruik van de ruimtes. Het ziekenhuis werkt daarom al
langere tijd aan een gedegen planning waarmee de capaciteit
voor behandelingen en operaties gelijk kan blijven.
Medisch specialisten van het IJsselland Ziekenhuis zullen
daarom vaker opereren in het Park MC. Het IJsselland gaat
tevens gebruik maken van de beddencapaciteit in het PMC.
Hierdoor kunnen niet alleen operaties in dagbehandeling
worden uitgevoerd, maar ook operaties met een opname.

In het Park Medisch Centrum werken enkele specialismen
van het IJsselland Ziekenhuis al geruime tijd nauw samen.
Deze samenwerking ligt daarom voor de hand en wordt voor
de komende jaren uitgebreid. Maandag 29 januari jl. zijn
de afspraken tussen beide organisaties ondertekend door
dhr.drs. S.H. Wu, medisch directeur Park Medisch Centrum, en
dhr. drs. J. de Vet, raad van bestuur IJsselland Ziekenhuis a.i.
Medisch directeur S. Wu van het PMC: “De patiënt zal de
voordelen van deze afspraken over de zorg gaan ervaren.
De patiënt heeft vanzelfsprekend altijd het laatste woord.”
Bestuurder Jules de Vet van het IJsselland Ziekenhuis is blij
met de gemaakte afspraken. Hij voegt toe: “De afgelopen
maanden hebben we in een korte tijd samen enorm veel
bereikt, alle werkwijzen en procedures zijn doorgenomen en op
elkaar afgestemd. We kunnen nu op 1 februari echt van start.”

Medisch specialisten van het
IJsselland Ziekenhuis gaan
vaker opereren in het ParkMC.
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KIJKSLUITER

Meer duidelijkheid bij medicijninformatie

‘KIJKsluiter’ legt uit
hoe medicijn werkt
Patiënten begrijpen vaak maar weinig van de bijsluiter die in de verpakking van een geneesmiddel zit.
Dat kan beter, vindt de Regioapotheek in het IJsselland Ziekenhuis.
En daarom een ‘Kijksluiter’
Sinds maandag 22 januari 2018 ontvangen patiënten van
de Regioapotheek IJsselland een Kijksluiter in hun e-mail
na het afhalen van hun geneesmiddel (als zij dat wensen).
Een Kijksluiter is een korte animatiefilm die de belangrijkste
informatie uit de bijsluiter van een medicijn in begrijpelijke
taal uitlegt.
Apotheker Roland van de Rijt: “Zo helpen we patiënten bij
het beter begrijpen en gebruiken van geneesmiddelen. Ook
patiënten die moeite hebben met lezen of begrijpen van
bijsluiters. Kijksluiter vervangt de bijsluiter niet, maar maakt
het wel veel duidelijker.’
De informatie in de Kijksluiter wordt afgestemd op taal,
geslacht, leeftijd en de indicatie waarvoor het geneesmiddel
is voorgeschreven. Met ruim 5.000 video’s is er voor 80% van
de geneesmiddelen wel een Kijksluiter beschikbaar.

Hoe werkt Kijksluiter?
De apothekersassistent zet de mail klaar, de patiënt kan op
de tablet een van de 4 talen kiezen, het e-mailadres intikken
en de mail verzenden.

14
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De apothekersassistent ziet daarna op het scherm of de mail
is verzonden. Anders kan het e-mailadres opnieuw (correct)
worden ingevoerd.

Betere voorlichting over medicijnen
Hoofd Patiëntenvoorlichting ir. Karin Dekker: “Ik zie al langer in
de landelijke CQ-metingen dat de voorlichting voor medicatie
kon verbeteren. Toen hoorden we van het al bestaande project
‘Kijksluiter, de bijsluiter die iedereen begrijpt’ en zijn we met
de mensen van Kijksluiter om tafel gegaan. Samen hebben
we deze vorm van Kijksluiter per e-mail ontwikkeld. In januari
hebben we dit gelanceerd. Het is leuk, je wordt door het filmpje
‘gevangen.’ Het is een supermiddel om patiënten te betrekken
en om fouten te voorkomen.”

Kijksluiter helpt ons op weg
naar verantwoord medicijngebruik door iedereen!

KIJKSLUITER

Laaggeletterdheid en medicijngebruik

Kijksluiter, de bijsluiter die
iedereen begrijpt

Drs. Robbert van Bokhoven, programmaleider eHealth4All,
Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen: ‘Ook in
Nederland bestaan grote verschillen, wij zetten ons samen
met E-health ontwikkelaars en zorgverleners in om deze
gezondheidsverschillen terug te dringen. Het aanbod van
preventie en zorg moet iedereen bereiken en voor iedereen
goed werken. Ook voor mensen met een laag opleidingsniveau, beperkte gezondheidsvaardigheden of een migrantenof vluchtelingen achtergrond. Met de Kijksluiter kunnen we
daaraan bijdragen. Kijksluiter helpt ons op weg naar
verantwoord medicijngebruik door iedereen!’

Kijksluiter is een bibliotheek van ongeveer 5.000 animatievideo’s, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van
een geneesmiddel in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd
aan een gebruiker. De informatie wordt afgestemd op
geslacht, leeftijd en de indicatie waarvoor het geneesmiddel
is voorgeschreven. Kijksluiter is beschikbaar in Nederlands
(met ondertiteling), Engels, Turks en Arabisch.

Animatievideo

De cijfers
Jaarlijks wordt 6 miljard euro uitgegeven aan geneesmiddelen. Naar schatting wordt zo’n 30 tot 40% van de
1
uitgegeven geneesmiddelen niet of niet goed gebruikt.
Een directe verspilling van geld, maar wat veel belangrijker
is: dit leidt tot onnodige gezondheidsschade. Door goed
geneesmiddelengebruik kunnen honderden miljoenen in
gezondheidszorgkosten en zelfs miljarden aan indirecte
2 3
kosten worden bespaard. Goede geneesmiddelvoorlichting
is een belangrijke voorwaarde voor goed geneesmiddelgebruik. De bijsluiter is hiervoor het gestandaardiseerde en
inhoudelijk geborgde medium. Uit onderzoek van het Nivel
blijkt dat 90% van de bevolking de bijsluiter raadpleegt en
deze als meest betrouwbare bron wordt beschouwd. Echter
de bijsluiter is voor velen moeilijk te begrijpen. 30% van de
Nederlanders is beperkt gezondheidsvaardig en voor hen
is medische informatie in geschreven tekst vaak veel te
ingewikkeld.

1

Verkenning in opdracht van VWS, J.H. Bakker, Januari 2016.
Hospital Admissions Related to Medication (HARM) Een prospectief,
multicenter onderzoek naar
geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames. Rapport 2006.
3
Potential for pharmaceutical quality services, Booz&Co voor KNMP,
2012. Besparing van 250-400 miljoen in
korte termijn hospitalisatiekosten door verbetering therapietrouw bij
hartziekten, DM en Astma/COPD.
2
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Fotografie: Yana Vlasnova

EVEN VOORSTELLEN

Geestelijke begeleiding

Onze geestelijk begeleiders hebben aandacht voor wat mensen bezighoudt, raakt en beweegt.
Ze zoeken met mensen naar wat van waarde en betekenis is.

Altijd een luisterend oor
Heb je wel eens dat het je te veel wordt? Dat er
in korte tijd veel is gebeurd en je amper tijd hebt
de dingen op een rijtje te zetten? Of dat je de
behoefte hebt om je hart eens te luchten, omdat
die gebeurtenissen in je hoofd blijven spoken?
Weet dan dat je een beroep kunt doen op een geestelijk
verzorger. In het IJsselland zijn twee geestelijk verzorgers
werkzaam die voor u klaar staan. Het zijn professionele
gesprekspartners die opgeleid zijn voor het voeren van
gesprekken over de vragen en kwesties die er toe doen in
uw leven. Ze bieden een luisterend oor voor iedereen die
daar behoefte aan heeft. De gesprekken zijn vertrouwelijk
en bieden u de ruimte dingen eens op een rijtje te zetten.
Ook als u familielid van een patiënt bent, mag u bij hen
binnenstappen of een afspraak maken. Want een opname
raakt iedereen die betrokken is. En soms kan het zijn dat
u als familie-lid ook al veel doorgemaakt heeft en ruimte
nodig heeft om te verwerken.

De twee geestelijk verzorgers die in het IJsselland Ziekenhuis
werken, zijn Martijn Rozing en Kim van Rijthoven. Zie de
contactgegevens hieronder. Ze zijn beschikbaar voor iedereen,
ongeacht geloof of levensbeschouwing. Mocht u echter liever
spreken met iemand van uw eigen gezindte, dan kunnen zij
daarin bemiddelen.
Tot slot is het goed om te weten dat iedereen op een geestelijk
verzorger af kan en mag stappen. Daar zijn geen consulten
voor nodig.
Wees welkom.

Het is goed om te weten dat
iedereen op een geestelijk
verzorger af kan stappen.
Fotografie: Leonie de Jong

Afdeling geestelijke verzorging
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: Kim van Rijthoven (aanwezig op
dinsdag en vrijdag) en Martijn Rozing (aanwezig op maandag,
dinsdag en donderdag)
geestelijkeverzorging@ysl.nl · 010 - 258 5250
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Kim van Rijthoven

Martijn Rozing

ONDERTUSSEN

Patiënt in het zonnetje

1000e patiënt op Acute Opname Afdeling
Er hebben al heel veel patiënten gebruikt gemaakt van de
Acute Opname Afdeling (AOA) sinds de opening op 16 oktober
2017. De heer van Haaften was onze 1000e patiënt! Natuurlijk
werd hij door de verpleging in het zonnetje gezet.

Opname op de AOA is gericht op snelle diagnostiek en het
opstarten van een behandelplan. De verblijfsduur is maximaal
48 uur. Patiënten gaan binnen dit tijdspad met ontslag of
worden overgeplaatst naar een reguliere verpleegafdeling.

In alle fasen van het leven kunt u te maken
krijgen met problemen op seksueel gebied.

Problemen op seksueel gebied
Geslaagde actie

45 volle kratten naar
de Voedselbank

Polikliniek Medische Seksuologie
In alle fasen van het leven kunt u te maken krijgen met
problemen op seksueel gebied. Allerlei factoren kunnen
hierbij een rol spelen, zoals uw gezondheid, uw relatie en
psychische factoren.

Na 6 weken van inzamelen rond en na de kerstperiode
konden we half januari de laatste goed gevulde kratten
aan de Voedselbank meegeven. De levensmiddelen waren
heel divers en daar was de Voedselbank enorm blij mee.
In totaal zijn in het IJsselland Ziekenhuis 45 grote kratten
door de medewerkers bij elkaar gebracht en door de
Voedselbank opgehaald.

Op de polikliniek medische seksuologie in het IJsselland
Ziekenhuis kunt u terecht bij drs. C. Bax, arts-seksuoloog
NVVS. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van seksuele
problemen en richt zich hierbij op zowel de lichamelijke als
de psychische aspecten van seksuele problematiek en kan
zo gerichte hulp bieden.

We zijn enorm blij en trots dat de inzameling zo’n groot
succes was en dat we dit hebben kunnen doen voor de
mensen in onze omgeving die dit heel hard nodig hebben.
We hopen dit jaar weer zo’n mooie actie samen met de
Voedselbank te organiseren.

U kunt een afspraak maken op de polikliniek medische
seksuologie via telefoonnummer (010) 258 5998. De
afsprakenbalie is bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. Zie voor meer informatie de
website: www.ysl.nl, zoekwoord ‘seksuologie’
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CLIËNTENRAAD

Wij willen de organisatie
positief stimuleren
De ambities van de cliëntenraad in 2018
De Cliëntenraad is met voortvarendheid het
nieuwe jaar ingegaan. We hebben het gewaardeerde lid Esmeralda Schrijver uitgezwaaid en
Pierre Winkelman welkom geheten als haar
opvolger (zie artikel op p. 19). Voor 2018 heeft de
Cliëntenraad een aantal thema’s geformuleerd
waarover zij prominenter wil adviseren. Hieronder
staan de punten verder uitgelegd.

Seniorvriendelijk ziekenhuis
Het IJsselland Ziekenhuis heeft momenteel het predicaat
seniorvriendelijk ziekenhuis. Dat is een goede zaak! Omdat
verwacht wordt dat de patiëntenpopulatie van het ziekenhuis in
de toekomst steeds meer vergrijst, is het van groot belang dat
het IJsselland Ziekenhuis voor deze groep een aantrekkelijk
ziekenhuis blijft. De Cliëntenraad zal zich dan ook vooral
focussen op de coördinatie van zorg, één aanspreekpunt voor
patiënten, het stimuleren van de eigen regie en participatie
van ouderen, renoveren van het ziekenhuis volgens de
criteria van seniorvriendelijk en op bewegingsprogramma’s
voor ouderen na een behandeling en/of chirurgische ingreep.

Gastvrij ziekenhuis

We gaan aan de slag met
de lange wachttijden op
de poli’s.
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De Cliëntenraad heeft in 2016 een notitie gastvrijheid
opgesteld met daarin voorstellen tot verbetering van de
gastvrijheid van het IJsselland Ziekenhuis. Velen in het
ziekenhuis hebben positief gereageerd op onze voorstellen.
Inmiddels is een aantal voorstellen gerealiseerd en ook
in 2018 staat een groot aantal voorstellen op de rol om te
worden uitgevoerd. We gaan aan de slag met de lange
wachttijden op de verschillende poli’s als ook de wachttijden
in de wachtkamers op de poli’s.

EVEN VOORSTELLEN

Even voorstellen:
Pierre Winkelman
Ik ben Pierre Winkelman, ben 63 jaar en heb 2
kinderen en 5 kleinkinderen. Ruim 19 jaar woonde ik
naast het IJsselland Ziekenhuis en kwam ik er regelmatig met mijn ouders, kinderen, kleinkinderen of
met mijn vrouw. Het IJsselland Ziekenhuis is “ons”
ziekenhuis.
Ik ben dan ook trots dat ik nu deel mag uitmaken van
de Cliëntenraad. Na ruim 45 jaar werken bij de politie,
de laatste 15 jaar als hoofd van een rechercheafdeling, ben ik op 1 januari jl. met pensioen gegaan. Dat
betekent niet dat ik stil ga zitten, want daar ben ik nog
veel te fit voor.
De afgelopen 2 jaar werkte ik al als vrijwilliger bij
het Luxor theater en toen ik de vacature zag voor de
Cliëntenraad, besloot ik ook daar op te solliciteren,
wat heeft geleid tot mijn aanstelling. Een uitdagende
baan, omdat het mij erg aanspreekt om de belangen
van patiënten en bezoekers te behartigen. Ik zal
mij daar, samen met de andere leden van de
Cliëntenraad, enorm voor inzetten!

V.l.n.r. J. Wiegman (voorzitter), A. Kerklaan, P. Pauli,
P. Winkelman, E. Swinkels, T. Linsmayer, M. de Koning
en L. van der Burgh (ambtelijk secretaris).

Relatie met de eerstelijnszorg, met name huisartsen
De Cliëntenraad vindt het van groot belang dat de relatie met
de huisarts verder wordt verbeterd. Als eerste met de huisartsen in het werkveld van het voormalige Havenziekenhuis.

Medicatieveiligheid
Uit verschillende enquêtes is naar voren gekomen dat medicatieveiligheid in 2018 een punt van aandacht is.

Onze doelstelling is dat
de patiënt centraal staat.
Hier gaat het immers om u.
De doelstelling van de Cliëntenraad is dat de patiënt
centraal staat. Deze doelstelling is vertaald in een missie:
“Om de beleving en het welbevinden van de patiënt blijvend te verbeteren, willen we de organisatie stimuleren om
de hierop gerichte activiteiten daadwerkelijk in de organisatie te verankeren”.
Heeft u een vraag aan de Cliëntenraad, mail dan aan
clientenraad@ysl.nl

Nieuw lid cliëntenraad

Trots dat ik de belangen
van patiënten en
bezoekers mag behartigen.
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SPREEKUURROOSTER

Onze spreekuren in polikliniek Nesselande
Ochtend 08.30 – 12.00 uur

Middag 13.30 – 16.30 uur

Maandag

›	pijnbestrijding
›	gynaecologie
›	sportpolikliniek
›	medische keuringen

›	diabetesverpleegkundige
›	gynaecologie
›	sportpolikliniek
›	fietsergometrie
›	neurologie

Dinsdag

›	kindergeneeskunde
›	dermatologie

›	dermatologie
›	jeugddiëtetiek (0-18 jaar)

Woensdag

›	medische keuringen
›	interne geneeskunde

›	kindergeneeskunde
›	orthopedische schoentechnieken
Ton Jansen
›	jeugddiëtetiek (0-18 jaar)

Donderdag

›	longziekten
en longfunctie onderzoek
(even weken)
›	Vivisol: OSAS
(Obstructief Slaapapneu Syndroom)

›	keel-, neus- en oorheelkunde
(oneven weken)
›	Vivisol: OSAS
(Obstructief Slaapapneu Syndroom)

vrijdag

›	cardiologie
›	fietsergometrie en holteronderzoek
›	orthopedie (oneven weken)

›	sportcardioloog
›	fietsergometrie en holteronderzoek

Wijzigingen onder voorbehoud

Openingstijden afnamelaboratorium

Openingstijden radiologie

Het afnamelaboratorium voor bloedprikken is geopend:
maandag t/m vrijdag van 07.30 - 13.00 en van 13.30 - 17.00 uur.

U kunt een afspraak maken voor echografischonderzoek op:
dinsdagochtend en woensdagochtend. Afspraken voor een
röntgenonderzoek kunnen voor iedere dag van de week worden
gemaakt (ma t/m vr: van 08.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur).
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SPREEKUURROOSTER

Onze spreekuren in polikliniek Krimpen
Ochtend 08.30 – 12.00 uur

Middag 13.30 – 16.00 uur

Maandag

›	diabetesverpleegkundige
(oneven weken)
›	bekkenfysiotherapeut
›	geriatrie

›	chirurgie
›	vaatlab
›	cardiologie
›	bekkenfysiotherapeut
›	neurologie

Dinsdag

›	diabetesverpleegkundigen (even weken)
›	keel-, neus- en oorheelkunde
›	cardiologie
›	fietsproef (cardiologisch onderzoek)
›	gynaecologie
›	orthopedie
›	chirurgie mammaspreekuur

›	gynaecologie
›	echocardiografisch onderzoek
›	orthopedie
›	longziekten

Woensdag

›	dermatologie
›	bekkenfysiotherapeut
›	hartfalenverpleegkundige
›	chirurgie
›	wondpoli
›	interne geneeskunde

›	dermatologie
›	bekkenfysiotherapeut

Donderdag

›	urologie
›	kindergeneeskunde
›	cardiologie
›	fietsproef (cardiologisch onderzoek)
›	interne geneeskunde

›	keel-, neus- en oorheelkunde
›	urologie
›	echocardiografisch onderzoek
›	maag-, darm-, leverziekten

vrijdag

›	chirurgie (even weken)
›	MS/Parkinson verpleegkundig spreekuur
›	longziekten en longfunctie onderzoek
›	anesthesiologie, preoperatief spreekuur
›	orthopedische schoentechnieken
›	neurologie

›	orthopedie
›	MS/Parkinson verpleegkundig spreekuur
›	longfunctie onderzoek

Wijzigingen onder voorbehoud

Openingstijden afnamelaboratorium

Openingstijden radiologie

Het afnamelaboratorium voor bloedprikken is geopend:
maandag t/m vrijdag van 07.30 - 13.00 en van 13.30 - 17.00 uur.

U kunt een afspraak maken voor echografisch onderzoek op:
maandag-, donderdag- en vrijdagochtend. Er kunnen alleen
echo’s van de buik en de hals worden gemaakt. Afspraken voor
een röntgenonderzoek vinden plaats op maandag t/m vrijdag.
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HAVENPOLIKLINIEK

Uw zorg dichtbij huis
in de Havenpolikliniek
Met ingang van 1 oktober 2017 is het voormalige Havenziekenhuis omgevormd tot de Havenpolikliniek.
Dit werd mogelijk door de samenwerking tussen Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland,
Maasstad Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis. Per 1 januari 2018 valt de oogpolikliniek onder
verantwoordelijkheid van het Oogziekenhuis en kaakchirurgie onder het Ikazia Ziekenhuis. De
Havenpolikliniek is een uniek poliklinisch centrum waar zes Rotterdamse ziekenhuizen samenwerken.

Zorg van het IJsselland in de
Havenpolikliniek
Alle zorg voor patiënten die onder behandeling
zijn bij onderstaande specialismen in de Havenpolikliniek valt onder de verantwoordelijkheid
van het IJsselland Ziekenhuis:
› Afnamelaboratorium voor bloedprikken,
› Chirurgie, incl. Academisch Borstkankercentrum,
› Gynaecologie,
› Interne geneeskunde,
› Neurochirurgie,
› Orthopedie,
› Radiologie
› Reumatologie.
Met ingang van 1 april 2018 wordt aan onze
zorg in de Havenpolikliniek toegevoegd:
› MDL afdeling voor maag- en darmonderzoek.
Hierover meer in het volgende magazine.

Wat betekent dat bij een operatie
of een opname?
Voor een operatie, ziekenhuisopname en voor
spoedzorg buiten kantooruren kunt u bij ons
op de hoofdlocatie in Capelle aan den IJssel
terecht. Het IJsselland Ziekenhuis ligt dicht bij
metrohaltes Schenkel en Prinsenlaan. Bus 37
stopt bij de (achter) ingang van het ziekenhuis
(zie dienstregeling RET).
Sommige operaties vinden plaats in Park
Medisch Centrum aan de Hoofdweg in
Rotterdam Alexander. Hierdoor kunnen we
de wachttijd voor u zo kort mogelijk houden.
Een operatie wordt wanneer mogelijk
uitgevoerd door de arts werkzaam in de
Havenpolikliniek. De nacontroles kunnen
weer op de Havenpolikliniek plaatsvinden.
Ook voor kleine ingrepen onder lokale verdoving
kunnen patiënten vaak bij de Havenpolikliniek
terecht.
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Radiologie in de
Havenpolikliniek:
gewoon zoals we
gewend zijn!
Met ingang 1 januari 2018 valt de radiologie
afdeling in de Havenpolikliniek onder de
verantwoordelijkheid van het IJsselland Ziekenhuis. Esther Terwijn-Flipse is functioneel applicatiebeheerder bij radiologie in de Havenpolikliniek.

Radioloog I. Smit beoordeelt de
röntgenfoto’s van een patiënt.

Esther, je hebt heel lang in het Havenziekenhuis
gewerkt, dan is het best even wennen. Hoe heb je de
afgelopen periode ervaren? Hoe vind je het nu?
Esther: “Het is echt heel lastig geweest, vooral de periode na
de zomer. De situatie was onzeker, mensen gingen weg en we
hingen als los zand aan elkaar. Toen de spoedeisende hulp en
de kliniek (de bedden) vanaf 1 oktober sloten, vervielen ook de
diensten van radiologie. Daarna was het afwachten, afwachten
welk ziekenhuis radiologie zou gaan verzorgen. De week voor
Kerst hoorden we dat we met ingang van 1 januari bij het
IJsselland Ziekenhuis zouden gaan horen. Het was wennen,
maar we waren ook opgelucht dat we nu verder konden.
Ondanks alle veranderingen gaan we er vol goede moed
tegenaan en zal de tijd ons leren hoe de toekomst voor de
Havenpolikliniek eruit zal gaan zien.
Er is iedere dag een radioloog van het IJsselland Ziekenhuis
in de Havenpolikliniek, radioloog Lia van Die van de Havenpolikliniek maakt nu deel uit van het team van radiologen van
het IJsselland. De verschillende ict-systemen zijn een uitdaging,
daar werken we hard aan. Het is soms lastig om aan patiënten
uit te leggen dat zij zich daarom zowel bij de inschrijfbalie van
het IJsselland in de hal als bij onze balie moeten inschrijven.

Esther Flipse werkt bij de balie aan de
plan-types in het radiologiesysteem.

We zijn met een kleine groep op de afdeling radiologie. We
verdelen de werkzaamheden zodat ieder de dingen kan
doen waar hij/zij sterk in is. Je krijgt informatie vanuit je ‘eigen’
ziekenhuis die voor jouw afdeling belangrijk is. Dat we hier in de
Havenpoli allemaal verschillende uniformen aanhebben maakt
niets uit. We zijn nog steeds hetzelfde en we gaan nog steeds
hetzelfde met elkaar om. Tijdens de lunch is dat leuk om te zien,
alle uniformen door elkaar in de Brasserie. En alles praat met
elkaar!”

Het was wennen, maar we
waren ook opgelucht dat
we nu verder konden.

Een van de radiodiagnostisch laboranten
bereidt de MRI voor de volgende patiënt voor.
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TEAM UP!

Wethouder Liefdeszaken op bezoek

Een roos voor
Valentijnsdag
Op 14 februari was het Valentijnsdag en was
Capelle aan den IJssel Love City van Nederland. In
het ziekenhuis deelde wethouder Ans Hartnagel,
die voor een dag wethouder van Liefdeszaken
was, op deze speciale dag in het ziekenhuis op
afdeling Geriatrie aan alle ouderen een mooie
rode roos en een lampje uit.
Deze werden dankbaar in ontvangst genomen door de
patiënten. De reacties varieerden van “Ontzettend leuk!’ tot
aan een mijnheer die er wel 2 van elk wilde: “Om straks aan
mijn vrouw te geven.”
De wethouder gaf aan dat ze tijdens het uitdelen op de
afdeling hele lieve reacties kreeg van mensen. “Heel
waardevol om hier langs te gaan!”
En ook veel medewerkers in ons ziekenhuis droegen op
14 februari een mooi Valentijnslampje, beschikbaar gesteld
door de gemeente.
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EVEN VOORSTELLEN

Nieuw lid
Raad van Bestuur

Agenda

AGENDA

Activiteiten voor patiënten

De Raad van Toezicht van het IJsselland
Ziekenhuis heeft mevrouw dr. J.D. (Janine)
Oosting benoemd als lid van de Raad van
Bestuur van het IJsselland Ziekenhuis. Janine
Oosting volgt daarmee Joke Boonstra op, die
in september 2017 toetrad tot de Raad van
Bestuur van het Erasmus MC.

Workshop

Look good, feel better
Datum woensdag 25 april en 4 juli 2018
Tijd 10.00 – 12.00 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Janine Oosting, die een achtergrond heeft als
klinisch chemicus, start op 1 april 2018.

dr. J.D. Oosting

Informatieavond

Zwangerschap, bevallen en kraamperiode*
Datum dinsdag 24 april, 22 mei en 12 juni 2018
Tijd 19.30 – 21.00 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Inloopspreekuur

Stomavereniging
Datum dinsdag 17 april en 10 juli 2018
Tijd 10.00 – 12.00 uur
Locatie
IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel
(balie patiëntenvoorlichting)

*

Voor activiteiten die met een ster zijn gemarkeerd, is inschrijven bij
afdeling Patiëntenvoorlichting van te voren nodig.

Bestuurder Albert van Wijk:
“Ik zie uit naar onze samenwerking.”

Meer informatie en aanmelden bij afdeling Patiëntenvoorlichting:
e-mail PatientenVoorlichting@ysl.nl
telefoon 010 - 258 51 37 op werkdagen tussen 9.30 en 16.30 uur
IJsselland Ziekenhuis Balie Patiëntenvoorlichting in de centrale hal.
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Het IJsselland
bij de hand





Locaties

Afzeggen afspraak

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

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

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

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

Polikliniek Krimpen
Groenendaal 1 · 2922 CJ · Krimpen aan den IJssel
010 258 3400
Havenpolikliniek
Haringvliet 2 · 3011 TD Rotterdam · 010 404 3300

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.

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





Respect en omgangsvormen
De basisregel in ons ziekenhuis 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.

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.


Bezoektijden
Bezoeken van een patiënt is
alleen mogelijk binnen de op de
afdeling aangegeven bezoektijden. Er mogen niet meer dan
drie bezoekers tegelijk bij een
patiënt. 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.
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Alcohol en drugs
Gebruik van alcohol in het
ziekenhuis is alleen toegestaan bij bijzondere gelegenheden. 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.


Roken
Het is verboden te roken binnen
het ziekenhuis en bijbehorende
gebouwen. Dit geldt ook voor
het roken van elektronische
sigaretten. Het is daarnaast
verboden om te roken op de
“aanloopgebieden” van de
ingang van het ziekenhuis.
Roken is voor patiënten en
bezoekers toegestaan in de
rookabri buiten het ziekenhuis.

Wapens, diefstal,
vernieling, geweld en
(seksuele) intimidatie
Wapenbezit, diefstal, vernieling, fysiek en verbaal geweld
en (seksuele) intimidatie zijn
in Nederland en daarmee in
ons ziekenhuis niet toegestaan. 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 eigendommen van patiënten en
bezoekers.


Aanwijzingen medewerkers
Volg aanwijzingen van medewerkers van het IJsselland
Ziekenhuis altijd op. Deze
gedragsregels gelden zowel
in het ziekenhuis als op het
gehele terrein van het ziekenhuis, inclusief het parkeerterrein. 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.

Vind je weg

De centrale hal

Wandeltijd naar metrohalte
Prinsenlaan is ±10 minuten.

Buslijn 37
POORTMOLEN –ZIJDE

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

Ingang Poortmolen
openingstijden
Doordeweeks:
6.45 - 20.00 uur
Weekend:
11.00 - 12.00 uur en
14.30 - 20.00 uur.
Coffeecorner,
terras en winkel
Hier vindt u broodjes,
koeken, snacks,
dranken, tijdschriften,
verzorgingsproducten,
kranten, kaarten,
knuffels, ballonnen
en bloemen.
Openingstijden
Doordeweeks:
8.00 – 20.00 uur
Weekend:
11.00 – 20.00 uur

Bereikbaarheid


Buslijn 37
Buslijn 37 rijdt op werkdagen
en zaterdag overdag (tot
afloop van het avondbezoekuur) tussen station
Rotterdam-Alexander en
metrostation Capelsebrug.

Metro A en B
De dichtstbijzijnde metrohaltes
zijn Prinsenlaan en Schenkel.
Deze haltes liggen op metrolijn A (Binnenhof – Schiedam)
en metrolijn B (Nesselande
– Schiedam).

De bushalte bevindt zich
aan de achterzijde van het
ziekenhuis, aan de
Poortmolen (Capelse kant).

De looproute naar het
ziekenhuis is met bordjes
aangegeven.

P
Treinstation Alexander
Het dichtstbijzijnde treinstation
is Rotterdam-Alexander.
Op station Alexander kunt u
overstappen op buslijn 37
(richting Capelsebrug) of de
metro (richting Schiedam
Centrum, lijn A en B).
Kijk voor meer informatie
op www.9292ov.nl.

Infobalie
openingstijden
Doordeweeks:
7.00 – 19.15 uur
Weekend:
1 1.00 – 12.00 uur en
14.30 – 19.30 uur

Regioapotheek
IJsselland
openingstijden
Elke dag en
altijd geopend:
Na 18.00 via het
nachtloket.

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

Hoofdingang
openingstijden
Iedere dag geopend:
06.30 – 23.30 uur

Restaurant (1e etage)
Vanuit de hal volgt
u hiervoor route 99.
Openingstijden
Elke dag geopend:
11.45 – 18.00 uur
Doordeweeks ook
voor bezoekers:
16.30 – 18.00 uur

PRINS CONSTANTIJNWEG
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Bezoekregels
Bezoek is leuk, maar ook vermoeiend. Dit geldt vooral voor
patiënten die pas zijn geopereerd, een onderzoek achter de
rug hebben of ernstig ziek zijn. Daarom hanteren we onderstaande bezoekregels:
—	Per patiënt maximaal 3 bezoekers tegelijk op de kamer.
—	Wij vragen u om de kamer even te verlaten als er tijdens
het bezoekuur een artsenvisite, onderzoek of therapie is.
— Houd rekening met (mede-)patiënten!





Bezoektijden
—	Maandag tot en met vrijdag van 15.00 – 19.30 uur.
—	Weekenden en feestdagen van 11.00 – 12.00 uur
en van 15.00 – 19.30 uur.
Voor de Intensive Care, de Coronary Care en de Stroke Unit,
de afdeling Neurologie, het Geboortecentrum en de
Kinderafdeling gelden afwijkende bezoektijden.
Informeert u hiernaar bij de verpleegkundigen op de
betreffende afdeling of kijk op website www.ysl.nl.
Het bezoek plannen
De ziekenhuisplanner kan u helpen bij het samen inplannen
van bezoek. Ga hiervoor naar www.ziekenhuisplanner.nl

Patiëntenvoorlichting
Zoekt u een folder over uw onderzoek, behandeling of
operatie? Heeft u een klacht of wilt u ons attenderen op een
onveilige situatie? Wilt u een kopie van uw dossier of van
radiologiebeelden? Wilt u in contact komen met “lotgenoten”/
ervaringen delen over uw ziekte of aandoening via een
patiëntenvereniging?
Wilt u informatie over voorlichtingsactiviteiten die wij in het
ziekenhuis organiseren? U vindt de balie Patiëntenvoorlichting
in de hal van ons ziekenhuis (routenr. 89). De balie is open van
maandag tot en met donderdag van 09.30 tot 16.30 uur, en op
vrijdag van 09.30 tot 13.00 uur. Telefoon 010 258 5137.

Vergoeding behandeling met
verwijsbrief

Nieuwsbrief

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, verloskundigen, tandartsen (bij kaakchirurgische zorg) of een andere medisch
specialist.

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.

Website

Niet tevreden?

Bent u benieuwdnaar uw behandelaar
of de afdeling waar u komt te liggen?

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.

Kijk voor meer informatie op de
website www.ysl.nl.

Digitale patiënteninformatie
Alle IJsselland patiëntenfolders zijn
op papier én digitaal beschikbaar.
U kunt zelf uw voorkeur aangeven,
ook als onze medewerkers dit niet
vragen.
Eenvoudig zelf zoeken in alle
patiëntenfolders? Ga dan naar
www.yslfolder.nl voor de IJsselland
Folder App.
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Voor meer informatie over de klachtenregeling kunt u contact opnemen
met afdeling Patiëntenvoorlichting,
bereikbaar via telefoonnummer
010 258 5137.

Kijk live mee

Familienet
Via de webcam kunnen ouders via
internet thuis 24 uur per dag naar hun
baby kijken.

Wordt u ook onze Vriend?

WORD 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.

Help het IJsselland met uw bijdrage

Hoe werkt het?
Door ondertekening van dit
formulier geeft u toestemming
aan de Stichting Vrienden van
het IJsselland Ziekenhuis om
een doorlopende of éénmalige 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

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

Uw donatie in Euro’s

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:

Achternaam

Voorletters

Adres

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 overheid erkend als Algemeen
Nut Beogende Instelling
(ANBI).

Postcode & Plaats

Geboortedatum

Telefoon

E-mail adres

IBAN

Datum

BIC

Plaats

Kenmerk

Handtekening

M/V

ARTSENLIJST

Medisch specialisten
Anesthesiologie
dhr. drs. F.W. van Alphen
dhr. drs. J. Bergsma
dhr. drs. R.J. van Bussel
mw. drs. C. Dekker
mw. drs. M. van Doorn
dhr. drs. J.J.M. van Koesveld,
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. J.A. Lens
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. L.G. Mahes
mw. drs. B.S. Martijn
(anesthesioloog- intensivist)
dhr. drs. M.M. Pelka
mw. drs. C.H.M. Pluymakers
mw. drs. T.S. Schmitt
dhr. drs. F.A.G. Schreiner
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. P.P.B. van der SlootDrenth
mw. drs. E.S. van Weelden
Apotheek
mw. dr. M. de Boer
dhr. drs. P.H. van der Zee
Cardiologie
dhr. drs. D.P.W. Beelen
dhr. drs. J.J.H. Bennik
dhr. drs. B.J. van den Berg
dhr. drs. T.G.M. van Delft
dhr. drs. F.M.J.R. Hersbach
dhr. drs. B. Ilmer
dhr. dr. W.B. Meijboom
Chirurgie
dhr. drs. M.M.M. Bruijninckx
dhr. dr. S.E. Buijk
dhr. drs. G.J. Collet
mw. dr. J.H. van Dam
dhr. dr. I. Dawson
dhr. dr. P.G. Doornebosch
mw. drs. K.H.A. van Eeghem
dhr. dr. E.J.R. de Graaf
dhr. dr. R.P.R. Groenendijk
dhr. prof. dr. J.F. de 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
Dermatologie
mw. drs. G.M. van den Berg
dhr. drs. A.L. Gerretsen
dhr. dr. R.G.L. Nellen
mw. drs. A. Okkerse
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Gynaecologie
dhr. dr. M. van der Gaast
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. Schmitzvan
Splunder
mw. dr. S.A.H.M. van
den Tillaart
Interne geneeskunde
dhr. drs. R.A. Alwani
mw. drs. Y. van BeekNieuwland
dhr. dr. E.L.E. de Bruijne
dhr. dr. D.F.S. Kehrer
dhr. drs. L.G.M. Kerkhofs
(internist-nefroloog)
mw. dr. N.D. Niemeijer
(internist-endocrinoloog)
dhr. drs. R.A. Reuters
(internist-intensivist)
dhr. drs. B. Santbergen
(internist-hematoloog)
dhr. dr. R.F.J. Schop
mw. drs. C.C. Simon
dhr. drs. M.A. Verkade
(internist-intensivist)
dhr. dr. H.E. van der Wiel
Kaakchirurgie
dhr. drs. F.P. Bouw
dhr. drs. A.J. Rinksma
dhr. dr. P. de Roos
Keel-, neus- en
oorheelkunde (KNO)
dhr. drs. H.A.P.M. Louwers
dhr. drs. R.H.L. Paping
dhr. drs. J.M. Swart
Kindergeneeskunde
dhr. dr. R. Boogaard
mw. drs. A.H.M. van Driel
mw. dr. M.N. Hanekamp
mw. drs. S. van Gijlswijk
mw. drs. B.L. Koop
mw. drs. A.A.M. LeebeekGroenewegen
mw. drs. I.M. Onvlee-Dekker
dhr. dr. E. Rietveld
mw. drs. M.I. Schuurman
van der Lem
mw. drs. M.N.L. Wiggers

Klinische chemie
mw. dr. L.S.M. Boesten
mw. dr. E.A. Kemper-Proper
dhr. dr. W.M. Tiel Groenestege
Klinische Geriatrie
mw. drs. M.Y.E. Cappetti
mw. drs. R.L.M. van
Knippenberg-van der Ham
mw. drs. C. Veen
Longziekten
dhr. drs. S. Denker
dhr. drs. D.P.J. Dezaire
dhr. drs. S.A. Gajadin
dhr. dr. K. Ramlal
dhr. drs. J.E. Vahl
Maag-, darm- en
leverziekten
dhr. dr. F.C. Bekkering
mw. drs. C.E. Fitzpatrick
dhr. drs. H. Hekmat
mw. drs. K. Robbers
mw. drs. I. Schot
dhr. dr. T.J. Tang
dhr. dr. P.J. Wismans
Microbiologie
mw. drs. E.M. Kraan
dhr. dr. M.P.M. van
der Linden
Neurochirurgie
dhr. prof. dr. C.M.F. Dirven
dhr. J.W. Schouten
Neurologie
dhr. drs. R.J.W. Dunnewold
mw. drs. J. Extercatte
dhr. drs. J. Heerema
dhr. drs. B.J.M. van Moll
dhr. drs. M.A. Spoek
mw. dr. A.D. Wijnhoud
Nucleaire geneeskunde
dhr. drs. M.R.J. ten Broek
dhr. drs. A. Lafeber

dhr. drs. E.J.T. ten Holder
dhr. drs. O. van Leeuwen
dhr. dr. F.H.R. de Man
mw. drs. A.P. van NoortSuijdendorp
Pathologie
dhr. dr. R.F. Hoedemaeker
mw. drs. C.K. Stobbe
Plastische chirurgie
dhr. drs. S.H. Wu
Psychiatrie
Via Bavo-Europoort
mw. drs. E. Leeman
Psychologie
dhr. dr. A. Oosterhuis
mw. drs. S.L.M. van der Toorn
Radiologie
dhr. drs. E.F.M.I. Bakker
mw. drs. T. Cetinkaya
mw. drs. C.E. van Die
mw. drs. J.H.T. Journée
dhr. drs. A.S. Plaisier
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
Reumatologie
mw. drs. R. Padmos
dhr. S. Sadrediny
Revalidatiegeneeskunde
mw. drs. C.A. van Dijk
mw. drs. J.A.H. Hendriks
mw. dr. S.C. Remerie
(medische) Seksuologie
mw. drs. C.M. Bax

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

Sportcardiologie
dhr. drs. R. Rienks

Orthopedie
dhr. drs. B. Boetes
dhr. drs. D.J. Doyer
dhr. dr. W.P.J. Fontijne

Urologie
dhr. dr. N.J. van Casteren
dhr. drs. B. Rikken
dhr. drs. E.C. Timmer

Sportgeneeskunde
mw. drs. C.M.M. Dijkers

Aderans Haircenter

Wij begrijpen dat iedereen zo lang en
plezierig mogelijk zelfstandig thuis wil
blijven wonen. Daarom helpen we daar
graag een handje bij!

Zorg onder eigen regie

De Zellingen
helpt u graag!







Servicepakket Hoogstpersoonlijk
Tijdelijke zorg, crisisopname en revalida�e
Dagbehandeling en dagac�viteiten
Thuiszorg
Eerstelijns fysiotherapie, ergotherapie en
logopedie

Informa�e of een aanvraag doen
010 - 284 33 00
clientservice@zellingen.nl
www.zellingen.nl
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