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     Zorg onder eigen regie

   De Zellingen 
       helpt u graag!

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

 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



Hier gaat 
het om u.

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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WIST U DAT

Colofon 
IJsselland magazine is een 
informatieblad voor patiënten 
en bezoekers van het IJsselland 
Ziekenhuis.

Het volgende IJsselland magazine
verschijnt in juni 2019.

Eindredactie
Mireille Livain e.a.

Fotografie
Johan Heutink, 
Fotostudio Rogier Bos
& Jurgen Wielaard

Uitgeverij
BC Uitgevers bv
Graaf Adolfstraat 36D
8606 BT Sneek

Bladmanagement
Digna Schoonen (BC Uitgevers bv)

Ontwerp
Chris van Diemen 
(www.takenbystorm.nl)

Opmaak
Nanno van Leeuwen 
(BC Uitgevers bv)

Druk
Scholma Druk B.V., Bedum

Adverteren? 
Adverteren in het volgende 
nummer? Neem contact op met 
BC Uitgevers! 
 
advertenties@bcuitgevers.nl
0515 - 429 429

Contact
IJsselland Ziekenhuis
Prins Constantijnweg 2
2906 ZC Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 690
2900 AR Capelle aan den IJssel

010 - 258 5000
communicatie@ysl.nl
www.ysl.nl

› ons ziekenhuis op zaterdag 16 maart 2019 van 10.00-15.00 uur meedoet aan de Landelijke 
 open dag van Zorg en Welzijn? Ontdek ons ziekenhuis door middel van rondleidingen op 
 diverse afdelingen of neem een kijkje op de informatiemarkt. En ook voor kinderen is er veel 
 te doen en te beleven!
 
› de verpleegafdelingen de komende periode worden gerenoveerd? Bij het ontwerp van de 
 nieuwe afdelingen zijn  gebruikersgroepen samengesteld, waarin artsen, verpleegkundigen, 
 teamleiders en ondersteunende diensten hebben meegedacht. Mooie voorbeelden verpleeg-
 afdelingen ‘nieuwe stijl’: de dagverpleging en de recent opgeleverde Acute Opname Afdeling.

› het Transferbureau de nazorg regelt voor patiënten die dat nodig hebben na een zieken-
 huisopname? De afdeling probeert om voor iedere patiënt zo’n goed mogelijke oplossing 
 te vinden. 

› u vanaf 31 januari uw dossier kunt inzien bij Mijn IJsselland?

› patiënten van het ziekenhuis met onze gratis shuttleservice mee kunnen? Deze bus rijdt van 
 maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur tussen metrostation Schenkel en het 
 IJsselland Ziekenhuis.
 
› ons ziekenhuis met ingang van 1 januari 2019 rookvrij is? Als rookvrij ziekenhuis willen we 
 een gezonde levensstijl stimuleren voor medewerkers, patiënten en bezoekers. 
 
› patiëntentelevisie en radio gratis is? Er hoeft bij de receptie geen huurcontract meer te 
 worden afgesloten. Koptelefoons voor tv kijken zijn gratis af te halen bij de verpleegafdeling 
 waar de patiënt is opgenomen.
 
Over bovenstaande onderwerpen, én meer, leest u in dit magazine.

Redactie IJsselland magazine

Wist u dat: 
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Kijkje op afdeling Radiologie 
of in de keuken? Het kan 
allemaal op onze open dag!

Van 11 tot en met 16 maart 2019 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?

Kom naar onze open dag 
op zaterdag 16 maart 2019 
van 10.00-15.00 uur  

Ontdek ons
ziekenhuis! 

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.

7

OPEN DAG
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   Zorgpension

Op zoek naar tijdelijk
verblijf met zorg op maat?

Dan bent u van harte welkom in Zorgpension Oud Haven! 
Wij bieden een compleet verzorgd verblijf aan iedereen die wil 
herstellen na een ziekte of operatie. U kunt ook bij ons terecht 
wanneer u tot rust wil komen wanneer het thuis even niet meer gaat.

Voordelen
Begeleiding op maat, gericht op uw herstel

     Uw huisarts blijft betrokken
     Nauwe samenwerking met ziekenhuizen en andere 

  betrokken zorgverleners 
Verblijf wordt vergoed door uw zorgverzekeraar

Zorgpension Oud Haven  | Haringvliet 2 |  3011 TD Rotterdam 
Zorgpension heeft ook locaties in 

Baarn, Capelle aan den IJssel, Woerden en Zoetermeer.

Meer weten?
www.zorgpension.org
info@zorgpension.org

088 0234 740 
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Met ingang van 10 december is patiëntentelevisie en radio in 
het IJsselland Ziekenhuis gratis. Dit betekent dat patiënten 
bij de receptie geen huurcontract meer hoeven af te sluiten 
voor een televisie. 

Koptelefoons voor televisie kijken (en radio beluisteren, via 
de tv) worden gratis beschikbaar gesteld en zijn af te halen 
bij de verpleegafdeling waar de patiënt is opgenomen.

Gratis televisie en radio 

De inzameling voor de Voedselbank was weer een groot 
succes. Er zijn heel veel boodschappen ingezameld en door 
de Voedselbank opgehaald. 

Met alle boodschappen hebben we weer veel Capelse 
gezinnen blij kunnen maken!

Volle kratten naar de Voedselbank 

Uitzaaiingen bij 
darmkanker en 
studie chemopomp 

Voedselbank

Met ingang van 10 december jl. mag 

het IJsselland Ziekenhuis zich het 

vierde centrum in Nederland noemen 

dat meedoet aan de veelbelovende 

PUMP-studie.

Bij deze studie krijgen patiënten met colorectale lever-
metastasen tijdens de operatie ook een chemopompje 
geplaatst. Hiermee kan na de operatie chemotherapie 
zeer gericht op de lever worden gegeven. Het gaat om 
een specifieke groep patiënten bij wie de uitzaaiingen 
alleen in de lever gelokaliseerd zijn en met een operatie 
weggehaald kunnen worden. 

In 2017 is de chemopomp prominent in het nieuws geweest. 
Mensen met darmkanker en uitzaaiingen in de lever zouden 
langer kunnen leven door de speciale chemopomp. In de 
Verenigde Staten zijn de resultaten van deze behandeling 
zeer veelbelovend. 

De pomp is aangepast op basis van de Europese richtlijnen 
en dit jaar is de studie in Nederland gestart. Kijk bijvoorbeeld 
op volgende link: https://pauw.bnnvara.nl/nieuws/dankzij
-deze-chemopomp-kunnen-darmkankerpatienten-veel-
langer-leven. 

De studie loopt de komende jaren en wordt uitgevoerd 
door de chirurgen van het IJsselland in nauwe samen-
werking met specialisten van het Erasmus MC. We kijken uit 
naar het vervolg van de resultaten in Nederland/Europa. 

We kijken uit naar het vervolg van de resultaten 
in Nederland/Europa. Meer informatie vindt u op
www.chemopomp.nl.

Chemopomp



Update bouw 
Op deze pagina’s informeren we u over de 

bouwwerkzaamheden die in ons zieken-

huis plaatsvinden. 

UPDATE
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Aan de slag met de renovatie!

De komende periode worden de verpleegafdelingen per 
bouwdeel gerenoveerd. Om ruimte te maken op de afdeling 
die moet worden gerenoveerd, hebben de afgelopen 
periode al diverse verschuivingen van pleegunits naar 
andere afdelingen plaatsgevonden. De renovatie start met 
bouwdeel B, dan D, C en A. De verwachte bouwtijd per 
bouwdeel bedraagt een half jaar. 

Bij het ontwerp van de nieuwe afdelingen zijn gebruikers-
groepen samengesteld waarin artsen, verpleegkundigen,
teamleiders en ondersteunende diensten hebben mee-
gedacht. 

De verpleegafdelingen worden zoveel mogelijk standaard 
gebouwd. Zo zijn er per unit 3 vierbedskamers en 
4 eenbedskamers. Op de eenbedskamers is ook een 
rooming inn faciliteit, zodat de familie of mantelzorger 
kan blijven slapen. Naast speciale afdelingen, zoals de 
CCU, Oncologische Dagverpleging en Vrouw Ouder Kind 
Centrum, komen er zgn. beschouwende afdelingen (long, 
interne geneeskunde) en snijdende afdelingen (chirurgie. 
urologie e.d.).

Renovatietraject

Impressie centrale ontvangst

Voor patiënt en bezoeker is bij binnenkomst duidelijk waar ze 
zich moeten melden, door de centrale balie met open karakter. 
Deze ontvangstruimte heeft verschillende indelingen en 
manieren van zitten; fijn voor zowel patiënten als bezoek.

Impressie standaard verpleegafdeling

De structuur van een verpleegafdeling blijft bestaan uit 
3 aparte units (links/rechts/midden), met 1 centraal middenblok. 

1-bedskamer

4-bedskamer
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Verpleegafdeling AOA opgeleverd! 

Begin februari 2019 is de nieuwe Acute Opname Afdeling geopend op de eerste etage van het ziekenhuis (F1). De bouwstijl 
van de nieuwe AOA is vergelijkbaar met de Dagverpleging op B1, en is een mooi voorbeeld hoe alle klinische verpleeg-
afdelingen in ons ziekenhuis er over 2 jaar uit zullen gaan zien! De AOA is uitgevoerd in de kleurstelling blauw met als thema 
Rotterdam. Qua uitstraling is ervoor gekozen het ziekenhuis te verdelen in 2 delen; een Capelse zijde en een Rotterdamse zijde. 
Met behulp van kleuren, teksten en foto’s wordt de herkenbaarheid verhoogd en kunnen patiënten zich makkelijker oriënteren.

Op deze pagina een aantal foto’s met uitleg over de AOA.

De ontvangst van patiënt en bezoek begint bij de ontvangstbalie 
aan de kant van de gang naar het restaurant (links bij route 96). 

Recht tegenover de ontvangstbalie is het ruime dagverblijf waar 
bijvoorbeeld patiënten met hun bezoek kunnen zitten. 

Aan beide zijden van de ontvangstbalie heeft de AOA een 
opnamekamer. Laat in de avond en in de nacht kunnen patiënten 
hier worden opgenomen. Er kan een ziekenhuisbed in deze ruimte, 
zodat patiënten niet wakker hoeven worden van het binnenkomen 
van een nieuwe kamergenoot.

De AOA heeft 2 vijfpersoonskamers, 3 vierpersoonskamers en 
4 eenpersoonskamers, waarvan 1 kamer waar een patiënt in strikte 
isolatie kan worden verpleegd. De AOA heeft uiteraard nog meer 
nieuwe ruimtes, zoals een ruime keuken, en een grote ruimte waar 
medisch specialisten onder andere werkoverleg houden en waar 
ze presentaties kunnen geven; verpleegkundigen kunnen hier hun 
administratie verzorgen.
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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 

door uw leeftijd of aandoening(en) langer de tijd nodig heeft om

te herstellen na een beroerte, ongeval of chirurgische ingreep.

www.transmitt.nl
revalidatie@transmitt.nl
010 278 12 78

Transmitt revalidatie  
Van Beethovenlaan 60
3055 JD  Rotterdam  

» 
» 

 Voordelen
     U kunt direct bij ons terecht 

     Revalideren met ondersteuning van   

	 speciaal	gekwalificeerde	medewerkers

     Persoonlijke aandacht

     Eén contactpersoon die volledig op de 

     hoogte is van uw situatie

     Inzet begeleiding gericht op 

   terugkeer naar huis

» 
» 

» 



begeleidt u en uw partner op de polikliniek en tijdens de beval-
ling 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 tweede-
lijns verloskundigen en gynaecologen).

Tijdens de bevalling streven we ernaar dat u zo veel mogelijk 
dezelfde gezichten ziet en rekening te houden met uw geboorte-
plan, zodat u vol vertrouwen kunt bevallen.

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 

Van harte welkom in   
Geboortecentrum IJsselland

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

Van alles voorzien in ons geboortecentrum 

13

GEBOORTECENTRUM



‘We lossen altijd alles op’ 

Wat doet het transferbureau? Bevlogen vertellen de mede-
werkers Miranda Verwaard, Natasja van der Winden, Lianne 
op den Brouw, Jannie van de Klift, Ellen de Vries en Anke 
Houkes over hun dagelijkse werkzaamheden. 

‘Wij regelen de nazorg voor patiënten die dat nodig hebben na een 
ziekenhuisopname. Dit kan zijn thuiszorg voor extra ondersteuning 
in de thuissituatie, een plaats in een hospice, hulpmiddelen, maar 
ook opname in een verpleeghuis of revalidatie in een zorghotel. Dit 

regelen we in overleg met de patiënt, behandelend arts, verpleging 
en de familie. 

We helpen zo’n 400 tot 500 patiënten per maand. Veel regelen 
we tegenwoordig telefonisch, want het lukt helaas niet altijd om 
naar de patiënt toe te gaan. Als het om een complexe zorgvraag 
gaan, dan gaan we altijd persoonlijk in gesprek met de patiënt. 

Wet- en regelgeving
We hebben allemaal een verpleegkundige achtergrond, dat is 
essentieel, want je moet het gevolg van beperkingen kennen, 

De telefoon rinkelt de hele dag door in het kleine kantoor van het transferbureau. Iedereen wordt 

vriendelijk te woord gestaan en daarna gaan de dames aan de slag om patiënten, die dat nodig 

hebben, zo goed mogelijk op weg te helpen na hun ziekenhuisopname. Dat is niet altijd een 

makkelijke opgave, zo blijkt. Maar geen vraag is te moeilijk en het is voor de dames een uitdaging 

om een zo goed mogelijke oplossing voor elke patiënt te vinden. 
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UITGELICHT

Transferbureau
De dames van het transferbureau v.l.n.r.  Miranda Verwaard, Natasja van der 

Winden, Lianne op den Brouw, Jannie van de Klift, Ellen de Vries en Anke Houkes   
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E-HEALTHWEEK

Van 21 t/m 26 januari was de landelijke 

e-healthweek. Het doel van deze week is 

om medewerkers en patiënten e-health te 

laten zien, doen en ervaren, en zo de bewust-

wording voor de ontwikkelingen op gebied 

van e-health te vergroten. 

Het IJsselland Ziekenhuis organiseerde 
een divers programma met verschillende 
bijeenkomsten. Eén van de hoogtepunten 
was de e-health markt in de centrale hal 
op dinsdag 22 januari jl. waar vele 
patiënten en medewerkers een kijkje 
kwamen nemen bij robots, VR-brillen, 
een interactieve belevenistafel en 
nog veel meer. Gezien de hoge 
opkomst en enthousiaste reacties 
is deze markt voor herhaling vatbaar!

In 2019 zal het IJsselland Ziekenhuis een 
aantal e-health initiatieven implementeren. 
Uiteraard doen we dit zorgvuldig en 
betrekken wij onze patiënten in dit proces. 

Heeft u vragen of wilt u meer weten? 
Stuur een bericht naar de Marten 
Schalk, innovatiemanager van het 
IJsselland Ziekenhuis, via mschalk@ysl.nl. 

Succesvolle e-health-
week in het IJsselland 
Ziekenhuis!

prognoses in kunnen schatten in verband met het vooruitzicht. 
Daarnaast hebben we een opleiding tot transferverpleeg-
kundige gehad; bij dit werk komt veel wet- en regelgeving 
kijken en daar moet je goed van op de hoogte zijn. Ook moet 
je weten hoe het zit met financiering vanuit de zorgverzekering. 
Dit verandert natuurlijk voortdurend en dat maakt ons werk elk 
jaar weer anders. 

We willen van te voren weten wat we patiënten kunnen bieden, 
zodat zij weten waar ze aan toe zijn. Helaas kunnen we niet 
altijd aan de wensen van patiënten voldoen, omdat de zorg 
wel betaalbaar moet blijven. We gaan dan altijd met de patiënt 
en de familie in overleg om te kijken wel mogelijkheid het best 
passend is. Het geeft dan een heel goed gevoel als we toch 
een goede oplossing kunnen vinden. 

Samenwerking binnen en buiten het ziekenhuis
We werken binnen het ziekenhuis samen met de artsen en 
verpleegkundigen van de verpleegafdelingen. Zij schakelen ons 
in als er extra ondersteuning nodig is voor een patiënt na ontslag 
uit het ziekenhuis. Daarnaast hebben we veel contact buiten het 
ziekenhuis met thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgings-
huizen, revalidatiecentra, hospices en zorghotels in de regio. 

We hebben een hele goede band met onze ketenpartners en het 
Centrum Indicatiestelling zorg en dit zorgt ervoor dat we onze 
patiënten snel kunnen plaatsen. 

Goede zorg voor de patiënt staat voorop
De ligduur van patiënten in een ziekenhuis wordt steeds korter. 
Dit betekent dat we vaak snel moeten schakelen. Natuurlijk 
staat goede zorg voor de patiënt voorop, daarom gaan we in 
gesprek met de patiënt en kijken we of het verantwoord is om 
een patiënt uit het ziekenhuis te ontslaan. 

Verleden en toekomst
In het verleden was het zo dat we de vraag stelden: Wat hebt 
u nodig? Nu stellen we de vraag: Wat kunt u zelf? Het is van 
belang dat mensen zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Ook 
om een verdere stijging van de zorgkosten te voorkomen. 
Daarom moeten we patiënten steeds vaker uitleggen dat het 
bijvoorbeeld niet altijd mogelijk is om naar een zorghotel te 
gaan. Dit kan alleen als het noodzakelijk is. 

In de toekomst zal onze rol steeds belangrijker worden. 
We zullen bijvoorbeeld meer gaan samenwerken met de huis-
artsen, zodat een ziekenhuisopname in sommige gevallen 
voorkomen kan worden en mensen in hun eigen omgeving 
kunnen blijven. 

In het verleden 
stelden we de vraag: 
Wat hebt u nodig? 
Nu stellen we de vraag: 
Wat kunt u zelf?

E-healthweek



Hernieuwde kracht

Kwetsbaarheid 
en kracht 

Het is vooral iets om te vermijden, op te lossen, en met 
betrekking tot anderen, ons tegen te beschermen. Tegelijk 
blijven we als mensen altijd onze kwetsbaarheid behouden. 
Het hoort nu eenmaal bij het leven dat we niet perfect, 
onkwetsbaar of onoverwinnelijk zijn. We kunnen geraakt, 
gekwetst en gekrenkt worden en steeds weer opnieuw in 
steeds andere situaties. 

In ons leven verliezen we vaak het vermogen om ruimte te 
maken voor onze kwetsbaarheid. Wanneer we er dan door 
omstandigheden toch mee geconfronteerd worden, is dat 
vaak een schok. We zijn altijd uitgegaan van onze kracht, 
maar ervaren nu vooral machteloosheid. Toch is kwetsbaarheid 
niet alleen een probleem. Kwetsbaarheid betekent gekwetst 
kunnen worden, of iets anders gezegd: geraakt kunnen 
worden. Het laat zien dat er dingen in het leven zijn die voor 
ons van belang zijn, die ons aan het hart gaan. In die zin verwijst 
kwetsbaarheid naar wat voor ons van waarde is. En, zoals de 
dichter Lucebert schreef: ‘alles van waarde is weerloos’. De 
vraag is hoe we daar mee om kunnen gaan. Wat vraagt onze 
kwetsbaarheid eigenlijk?

Het antwoord op die vraag is wonderlijk eenvoudig. Eigenlijk is 
er niet veel voor nodig; vooral rust en ruimte. Het durven voelen 
en ruimte maken voor de kwetsbaarheid betekent het durven 
toelaten van het besef dat we geraakt kunnen worden. Dat we 
emotionele wezens zijn. Dat emoties als verdriet en vrees er 
mogen zijn, omdat ze bij ons mens-zijn horen. En wanneer wij 
een geliefde of een naaste ontmoeten die met zijn kwetsbaarheid 
geconfronteerd wordt, dat helpt het om te luisteren. Want in het 
luisteren en niet te veel oordelen, wordt de ruimte geboden om 
werkelijk te voelen wat je na aan het hart ligt. Vaak is dat moeilijk 
en soms is dat pijnlijk, maar het geeft ook ruimte en lucht. Zoals 
ook het oud spreekwoord luidt: ‘een zucht geeft lucht aan een 
hart vol smart’. En vaak ontstaat er vanuit het kunnen accepteren 
van onze kwetsbaarheid ook nieuwe kracht. Want weten wat er 
echt toe doet, geeft ook hernieuwde kracht. 

Al van jongs af aan worden velen van ons 

opgevoed met het idee dat kwetsbaarheid een 

probleem is. We moeten vooral flink en sterk 

zijn. Nu is er natuurlijk niets mis met kracht en 

sterk kunnen zijn, zeker als situaties vragen 

om daadkracht en optreden. Maar ergens 

tijdens ons opgroeien verleren we hoe we 

met kwetsbaarheid om kunnen gaan. 
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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 

Afdeling geestelijke verzorging
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Kim van Rijthoven Martijn Rozing

Weten wat er echt toe doet, 
geeft hernieuwde kracht.
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 Kinderfysiotherapie
 Manuele Therapie
 Oncologie / Oedeemfysiotherapie
 Hart / Vaat / Long Fysiotherapie
 Psychosomatische Fysiotherapie
 Orofaciale (kaak) Fysiotherapie
 Bekkenfysiotherapie
 Geriatrie Fysiotherapie
 Sportfysiotherapie
 Revalidatie Training

www.fysiotherapie-lek-yssel.nl

Lekkerkerk
 Burg. v.d. Willigenstr. 47

     Tel. 0180 - 66 37 64 

Krimpen a/d IJssel
  IJsseldijk 198 
 Groenendaal 1

      (Gezondheidscentrum Krimpen)
      Tel. 0180 - 51 41 49 

T 0180 55 19 11

M 06 132 439 61

E  info@alurelingerie.nl

W  www.alurelingerie.nl

A Korland gebouw

 Nieuwe Tiendweg 11a

 2922 EN Krimpen a/d IJssel

 2e verdieping, unit 14

Aanmeten borstprotheses

Prothese lingerie- 
en badmode

Post operatieve bh’s

Lymfoedeem 
reducerende bh’s

Nieuw in Capelle!
gewoon
dichtbij

gewoon
dichtbij

Voor inloop Gewoon Dichtbij kunt 
u terecht op 2 locaties
• Maandag en vrijdag vanaf 10 uur aan de Kerklaan 98 
 in Nieuwerkerk aan den IJssel
• En dinsdag en donderdag vanaf 10 uur aan de 
 Goudenregenstraat 45 in Capelle aan den IJssel.

Bereikbaarheid en aanmeldingen via 0180 - 39 69 44
of e-mailen naar gewoondichtbij@parento.nl

Gewoon dichtbij is elkaar ontmoeten, samen activiteiten doen en 
vooral veel gezelligheid. Jong en oud iedereen is welkom!

Inloop • Wijklunch • Dagbesteding
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Het is best een eindje lopen van metrostation Schenkel naar 
het ziekenhuis. Zeker als je niet goed ter been bent. Vandaar 
dat er een bus gaat rijden om patiënten - en als er plaats is 
bezoekers - naar het ziekenhuis te brengen vanaf 
de metrohalte. 

Erik Snijder, manager veiligheid en ontvangst: ‘We zijn ontzettend 
blij dat we onze patiënten deze service kunnen bieden. Dit was 
al langere tijd een wens, want we vinden het belangrijk dat het 
ziekenhuis voor iedereen goed bereikbaar is.’

Route
De bus biedt plaats aan acht passagiers en rijdt ongeveer 
elke 12 minuten. De route is als volgt: IJsselland Ziekenhuis 
hoofdingang – IJsselland Ziekenhuis ingang Capelse zijde 
– Poortmolen/Schenkelse Dreef – Kralingseweg noordzijde: 
RET bushalte bij metrostation Schenkel – Prins Alexanderlaan 
– Prins Constantijnweg. De drie in- en uitstapplaatsen zijn: 
hoofdingang IJsselland Ziekenhuis, Ingang Capels zijde en 
metrostation Schenkel. 

Rollators kunnen mee vervoerd worden. Helaas is de bus 
niet geschikt om mensen in een rolstoel of scootmobiel te 
vervoeren. 

Vrijwilligers
De bus wordt gereden door 21 vrijwilligers. Alle vrijwilligers 
zijn kosteloos door autorijschool Mado getoetst, zodat zij 
onze patiënten veilig kunnen vervoeren.

SHUTTLESERVICE

Vanaf maandag 14 januari biedt het IJsselland Ziekenhuis een gratis shuttle service aan voor haar 

patiënten. De bus rijdt tussen metrostation Schenkel en het IJsselland Ziekenhuis van maandag tot 

en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Het busje komt zo!
Gratis shuttleservice voor patiënten 
van het IJsselland Ziekenhuis 

Dit was al langere tijd een wens, 
want we vinden het belangrijk 
dat het ziekenhuis voor iedereen 
goed bereikbaar is.



Dit leest u allemaal in de Afdelingsinformatiemap die in elke 
patiëntenkamer -speciaal voor u- is neergelegd. Zowel de map 
zelf als de inhoud zijn volledig vernieuwd en in onze nieuwe 
huisstijl uitgevoerd. Het is een prettig leesbare map, met veel 
illustraties en foto’s. 

Alle afdelingen in de kliniek worden gerenoveerd. Na de
renovatie is bij ieder bed ook een digitale versie van de 
Afdelingsinformatie beschikbaar op een tablet. Uiteraard 
blijft op iedere kamer ook een ‘echte’ map aanwezig waar 
u in kunt bladeren. 

Het is absoluut de moeite waard deze map door te lezen. 
En heeft u vragen? Stel ze gerust aan de medewerkers! 
Zij zijn graag bereid verdere toelichting te geven. 

Als u wordt opgenomen is het fijn te weten hoe 

de dagelijkse gang van zaken is op uw afdeling. 

Wie komt u tegen op de afdeling? Wat is de dag-

indeling? Wanneer kan uw bezoek langskomen? 

We vertellen u ook hoe u in kunt loggen in uw 

digitale ziekenhuisomgeving  ‘Mijn IJsselland’, 

heel handig!  

Hoe gaat het met de wandelgroep 
Diabetes Challenge? 
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AFDELINGSINFORMATIE

Afdelingsinformatie van onze verpleeg-
afdelingen in een nieuw jasje 

Mevrouw Van Daele-Luider gaat bijna met ontslag. Ter voorbereiding vraagt 

verpleegkundige W. Arian haar de ontslagkaart in de Afdelingsinformatiemap 

te bekijken. 

Op 15 oktober 2018 is de Wandelgroep IJsselland 

gestart als initiatief van het IJsselland Ziekenhuis 

en Sportief Capelle. Het doel van de wandel-

groep is om mensen met diabetes op maandag-

avond in beweging te zetten. En uiteraard zijn ook 

alle anderen die willen aansluiten om meer te 

bewegen van harte welkom! 

In de centrale hal van het IJsselland verzamelt de enthousiaste 
groep wandelaars zich elke maandagavond en om 19.00 uur 
starten zij met veel plezier aan hun wandeling van ongeveer 
een uur. De afstand die in een uur wordt afgelegd, ligt tussen 
de 4,5 en 5,5 km, waarbij het tempo wordt afgestemd op dat 
van de totale groep. 

De groep wordt geleid door een wandelcoach die telkens weer 
een leuke route weet te plannen. Deze wandelroutes eindigen 
steeds weer in het ziekenhuis. Daarna praat de groep nog even 
gezellig na en heeft plezier, en zo ontstaan allerlei ideeën en 
hele leuke contacten. Natuurlijk onder het genot van een kopje 
thee of koffie. 

Wilt u mee wandelen? 
Meldt u zich dan aan bij wandelcoach Ruud Goedkoop 
(mobiel: 06 51 40 66 71 of per mail: ruud.goedkoop@ziggo.nl).

Wandelgroep

Heel handig
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SAZ ZIEKENHUIZEN

Samen leren 28 SAZ 
ziekenhuizen van hun 
calamiteitenonderzoeken
De regionale ziekenhuizen van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) hebben, in 

aanvulling op hun eigen calamiteitencommissie, in gezamenlijkheid een centrale calamiteiten-

commissie opgericht. In 2019 gaan de 28 ziekenhuizen (waaronder het IJsselland Ziekenhuis) 

starten met een grootschalige gezamenlijke calamiteitenanalyse. Daarnaast kunnen ziekenhuizen 

voor hun eigen calamiteitenonderzoeken gebruik maken van een pool van experts. Het is uniek 

dat een groep van 28 ziekenhuizen de handen op deze manier ineen slaan. 

Leren van fouten én goede voorbeelden
SAZ bestuursvoorzitter Bert Kleinlugtenbeld is blij met de 
transparantie van de ziekenhuizen. “Het feit dat alle 28 zieken-
huizen meedoen laat zien dat we als SAZ ziekenhuizen van 
elkaar willen leren en steeds willen blijven verbeteren. Dat 
getuigt van een grote drive om altijd de beste kwaliteit van 
zorg te bieden.” 

De SAZ Calamiteitencommissie heeft concrete afspraken 
gemaakt over de aanpak van de commissie en samen een 
rapportageformat ontwikkeld tijdens de eerste bijeenkomst 
eind november. Alle 28 deelnemende regionale SAZ zieken-
huizen delen hun calamiteiten vanaf nu elk kwartaal met 
elkaar. De commissie classificeert en analyseert de informatie 
vervolgens en rapporteert de belangrijkste uitkomsten 
aan de 28 ziekenhuizen. Alles uiteraard met volledige 
inachtneming van de informatieveiligheid, privacy en de 
juridische voorwaarden. 

De ziekenhuizen willen niet alleen leren van ongewenste 
uitkomsten op landelijk niveau, juist ook de goede 
voorbeelden vinden zij interessant. Het aantal fouten dat 
ziekenhuizen maken is zeer gering, afgezet tegen wat 
we allemaal doen in ziekenhuizen. Als we alleen blijven 
focussen op wat er fout gaat en op basis daarvan nieuwe 
processen en procedures aanbrengen, kan het zo zijn dat 
er veranderingen komen in processen die juist wel goed 

waren. Volgens principes van Patiënt Safety II is het 
belangrijk zicht te houden op bijna identieke handelingen 
die juist allemaal goed gaan. Dat zal de mindset voor de 
toekomst worden. 

Pool van experts
Ook biedt de SAZ haar leden een pool van calamiteiten-
experts waar de ziekenhuizen desgewenst gebruik van 
kunnen maken. 20 experts met verschillende specialisaties 
zetten hiermee hun expertise ook buiten hun eigen zieken-
huis in, om zo als SAZ ziekenhuizen samen continu te leren 
en te verbeteren. 

Voorzitter van de SAZ Calamiteitencommissie en trauma-
chirurg van het Elkerliek Ziekenhuis Christiaan de Groot 
ziet veel meerwaarde in de inzet van experts uit de pool. 
“Een calamiteit kan grote impact hebben op zowel de 
betreffende afdeling als op de interne onderzoekers. In 
sommige gevallen kan advies van buitenaf heel waardevol 
zijn. Zo kan ontbrekende expertise in huis worden gehaald 
of kan het kijken naar een beladen incident vanuit een 
nieuwe invalshoek veel opbrengen.” 

De SAZ verwacht een grootschalig leereffect en hoopt met 
de centrale calamiteitencommissie op een positieve manier 
bij te dragen aan een nog veiliger ziekenhuisklimaat.

Als SAZ ziekenhuizen 
willen we van elkaar 
leren en willen we steeds 
blijven verbeteren. 
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Wij bieden verpleging, verzorging en hulp bij 
u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving

Zorg in de laatste fase van het leven
24-uurzorg, 12-uurzorg, Nachtzorg

Zorg op maat
Bij ziekte, ouderdom, beperking, handicap of na een operatie

Specialistische zorg
Infuusbehandelingen, bloedtransfusie, pijnbestrijding

Huishoudelijke zorg
Schoonmaken van de woning, wasverzorging, 

maaltijdverzorging

U kunt uw persoonlijke situatie vrijblijvend met ons bespreken

Eden Care
Mobiel: 06 83 88 92 72
Telefoon: 010 2 10 96 10

E-mail: info@edencare.net       Web: www.edencare.net
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Alles met een 
glimlach.

  Hier gaat het om u. 

  ysl.nl  010 258 5000 
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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. 


Locaties
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

Havenpolikliniek
Haringvliet 2 en 72 · 3011 TD Rotterdam · 010 - 404 3300


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 bezoek-
tijden. 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.

 
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 Fo
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POORTMOLEN–ZIJDE

PRINS CONSTANTIJNWEG

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

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

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

Wandeltijd naar metrohalte
Prinsenlaan is ±10 minuten.

Buslijn 37

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

Ingang Poortmolen
openingstijden 
Doordeweeks:
6.45 – 20.00 uur
Weekend:
11.00 – 12.00 uur en 
14.30 – 20.00 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

Hoofdingang 
openingstijden
Iedere dag geopend:
06.30 – 23.30 uur

3

De centrale halVind je weg

Bereikbaarheid

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

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

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.

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. 

P
Parkeren 
Op het hele parkeerterrein 
geldt betaald parkeren. 

Kijk voor meer informatie 
op de website www.ysl.nl
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Nieuwsbrief
Op de homepage van www.ysl.nl kunt u 
zich aanmelden voor de e-mail nieuws-
brief van het IJsselland. Na inschrijven 
met uw e-mailadres ontvangt u regel-
matig het laatste nieuws.


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 onder-
staande 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. 

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.

Stuur een kaartje
Is iemand die u (goed) kent in ons 
ziekenhuis opgenomen? Dan is het 
leuk om een kaartje te sturen! 
Dat kan ook digitaal via de website. 
Kaartjes die op vrijdagavond, 
zaterdag of zondag worden verstuurd, 
worden maandag bezorgd. Voor 
een goede bezorging is het wel 
belangrijk om de naam en het 
kamernummer van de patiënt goed 
in te vullen!

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

Niet tevreden? 
Alle medewerkers, vrijwilligers en 
specialisten van het IJsselland Zieken-
huis doen hun best om patiënten en 
bezoekers goede zorg te bieden. Helaas 
gaat niet altijd alles zoals het zou 
moeten en kunnen er klachten ontstaan, 
bijvoorbeeld over behandeling. Een 
klacht is voor ons een gratis advies 
voor verbetering van de zorg- en 
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.

Mag ik u de folder mailen? 
Krijgt u een onderzoek of behandeling? 
Dan krijgt u vooraf altijd een folder 
waarin uw onderzoek of behandeling 
beschreven staat. Die folder ontvangt 
u tegenwoordig in uw mailbox. 
U kunt de folder op uw PC, smart-
phone of tablet lezen, laten voorlezen 
via de voorleesfunctie en/of uitprinten. 
Als u en uw contactpersoon/begeleider 
geenmailadres hebben of u vraagt 
zelf om een papieren folder, dan krijgt 
u van ons uiteraard nog een papieren 
folder aangeboden. Inmiddels 
verstrekken we ca. 60% van onze 
folders via de mail. 

Heeft u vragen? Bel 
of bezoek afdeling 
patiëntenvoorlichting 
tel: 010 - 258 5137, 
balie 89 in de 
centrale hal.  
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IJsselland verwenweek: 
nu meerdere keren per jaar!

Agenda
Activiteiten voor patiënten

Zwangerschap, bevallen en kraamperiode* 

Datum dinsdag 5 maart, 9 april en 7 mei 2019 
Tijd 19.30 – 21.00 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Informatieavond

Look good, feel better

Datum woensdag 24 april en 3 juli 2019
Tijd 10.00 – 12.00 uur
Locatie Inloophuis De IJssel, De Linie 1E, 2e verdieping, 
Capelle aan den IJssel  

Borstvoeding voor zwangere vrouwen* 

Datum donderdag 7 maart, 11 april en 16 mei 2019
Tijd 19.30 – 21.45 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Workshop

Informatieavond

* 

Voor activiteiten die met een ster zijn gemarkeerd, is inschrijven bij afdeling 

Patiëntenvoorlichting van te voren nodig. Meer informatie en aanmelden bij 

afdeling Patiëntenvoorlichting. Bereikbaar maandag t/m donderdag van 

09.30 – 16.30 uur, vrijdag van 09.30 – 13.00 uur: 

Mail PatientenV@ysl.nl telefoon 010 - 258 5137

IJsselland Ziekenhuis Balie 89 hal ziekenhuis

Stomavereniging

Datum dinsdag 16 april en 9 juli 2019   
Tijd 10.00 – 12.00 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan 
den IJssel (balie patiëntenvoorlichting)

AGENDA

Inloopspreekuur

Sinds 2016 vindt jaarlijks de IJsselland verwenweek plaats. 
Dit wordt enorm gewaardeerd door onze patiënten. Vandaar 
dat besloten is om deze week meerdere keren per jaar te 
organiseren. In maart zal het ‘dreamteam’ weer aan de 
slag gaan om onze patiënten te verwennen met heerlijke 
massages, mooie nagels en make up. We zijn heel blij dat 
we op deze manier iets extra’s kunnen doen.

Reacties van patiënten:

‘Wat is dit heerlijk, ik voel me gelijk een stuk 
beter.’

‘Na vier nachten niet goed slapen heb 
ik eindelijk weer een goede nacht 
gehad.’

‘Het is zo fijn om weer een keertje 
aangeraakt te worden, want dat 

gebeurt nooit.’

‘Deze dag vergeet ik nooit meer.’ 

Dreamteam

VERWENWEEK
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STICHTING VRIENDEN



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

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

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

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

WORD VRIEND

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

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

€ 2,50 per maand € 10,– per maand

€ 5,– per maand Meer €

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

Ik doe eenmalig een donatie

Achternaam

Uw donatie in Euro’s

Geboortedatum

Adres

Telefoon

BIC

E-mail adres

Voorletters M / V

IBAN

Postcode & Plaats

Datum

Plaats

Kenmerk Handtekening

www.vriendenijsselland.nl 
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Medisch specialisten
Anesthesiologie 
dhr. drs. F.W. van Alphen
dhr. drs. J. Bergsma
mw. drs. M. van Doorn
dhr. drs. B.A. Hoogteijling
dhr. 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 Sloot-
Drenth
mw. drs. E.S. van Weelden

Apotheek
mw. dr. M. de Boer
mw. drs. N.A. Botta-Steeneken
dhr. drs. P.H. van der Zee

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

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. 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

Gynaecologie
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 Beek-
Nieuwland
dhr. dr. E.L.E. de Bruijne
dhr. dr. D.F.S. Kehrer
dhr. drs. L.G.M. Kerkhofs
(internist-oncoloog)
mw. drs. H.A. Kleinveld 
(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
mw. drs. M.B. Vastbinder 
(internist-oncoloog)
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. 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
mw. drs. M.I. Schuurman
van der Lem
mw. drs. M.N.L. Wiggers

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

Klinische geriatrie
mw. drs. M.Y.E. Cappetti
drs. R.H.A. van der Doelen
mw. drs. R.L.M. van
Knippenberg-van der Ham
mw. drs. M.P. Trouborst-van 
Koeveringe
mw. drs. C. Veen

Longziekten
dhr. drs. S. Denker
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
mw. drs. C.E. Fitzpatrick
dhr. drs. H. Hekmat
mw. drs. K. Robbers
mw. drs. I. Schot
dhr. dr. K. Sebib Korkmaz
dhr. dr. T.J. Tang
dhr. dr. P.J. Wismans

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

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

Neurologie
dhr. drs. R.J.W. Dunnewold
dhr. drs. J. Heerema
mw. drs. M.J. Koudstaal-Overdijk
dhr. drs. B.J.M. van Moll
mw. drs. M. van Ooijen
mw. dr. S.M. Rosso
dhr. drs. M.A. Spoek
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. dr. W.P.J. Fontijne
dhr. drs. E.J.T. ten Holder

dhr. drs. O. van Leeuwen
dhr. dr. F.H.R. de Man
mw. drs. A.P. van Noort-Suijdendorp

Pathologie
dhr. dr. R.F. Hoedemaeker
mw. drs. C.K. Stobbe

Plastische chirurgie
mw. C.M.C.A. van Laarhoven
dhr. D. Vasilic
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. J.H.T. Journée
mw. drs. P.A. van Luijt
dhr. drs. D.B. Meek
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. 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

Urologie
dhr. drs. R. Hoendervangers
dhr. drs. B. Rikken
mw. drs. M.R. Sorel
dhr. drs. E.C. Timmer
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