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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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            Wij zijn er 
    als u ons nodig hebt

 Zorg op z’n 
     zorgzaamst!

De Zellingen biedt zorg met behoud van 
eigen regie: van ondersteuning en hulp 
thuis tot wonen met zorg op één van onze 
loca� es. U kunt bij ons terecht voor:

 Ondersteuning via HulpThuis en 
 de Zellingenpas 
 Samenzijn via onze (veelal open inloop)  
 ontmoe� ngsac� viteiten
 Revalida� e en crisisopname
 Dagac� viteiten en dagbehandeling
 Thuiszorg
 Wonen met zorg

Meer informa� e of een aanvraag doen?
010 - 284 33 00 | clientservice@zellingen.nl
www.zellingen.nl



Hier gaat 
het om u.
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Er is veel in beweging. Zowel in ons ziekenhuis als er omheen. Patiënten en maatschappij stellen 

nieuwe en steeds gecompliceerdere vragen aan ons. We doen er alles aan om die vragen zo 

goed mogelijk van een antwoord te voorzien.

 

Afgelopen januari hebben we gevierd dat ons ziekenhuis opnieuw het NIAZ-kwaliteitskeurmerk 

heeft behaald. Hiermee tonen we aan dat we aan onze patiënten op een adequate en veilige 

manier zorg verlenen. En waar we vooral trots op zijn is hoe we hier met elkaar en vanuit onze 

verschillende rollen en kwaliteiten naar toe hebben gewerkt. Gaaf!

We blijven werken aan verbetering en vernieuwing, zowel voor onze patiënten als voor onze 

collega’s en onze organisatie. Het is toch heerlijk werken in een ziekenhuis dat op orde is en 

meedoet. Door onze processen continu door te ontwikkelen, blijven we inspelen op de wensen 

van patiënten, samenwerkingspartners, de regio én de ontwikkelingen in de zorgsector.

 

Ook ons gebouw wordt steeds meer state of the art. De collega’s die op de vernieuwde 

afdelingen werken, zoals de Acute Opname, verpleegafdeling B2 en de kinderafdeling, zijn na 

een periode van gewenning erg blij met hun nieuwe goed uitgeruste en frisse werkomgeving. 

De verhuizingen - en alle voorbereiding daarop – zijn intensief geweest, maar het resultaat 

mag er zijn.

Dit jaar komen er overigens nog meer mooie vernieuwde afdelingen bij: het Operatiekamer 

Complex, het geboortecentrum, de hal en meer nieuwe verpleegafdelingen.

We hebben veel respect voor de grote betrokkenheid en inzet van iedereen die hiermee te 

maken heeft, dank jullie wel!

 

Ik zie dat een en ander best een wissel op ons trekt, het is soms zwaar. De zorg gaat door en 

we blijven kwalitatief hoogstaande zorg leveren. Zorg die continu verandert en moet veranderen 

om te kunnen voldoen aan de zorgvraag in de maatschappij.

Het is mooi om dan te zien dat we met elkaar die zorg en ons ziekenhuis aan het veranderen 

zijn. De patiënt kan nu bijvoorbeeld al appen met een medisch specialist, en we kunnen op 

afstand COPD-patiënten en patiënten met hartfalen monitoren, zodat zij daardoor niet meer 

naar het ziekenhuis hoeven te komen. Prachtige ontwikkelingen, en er komt nog meer aan.

 

We gaan met trots, betrokkenheid en zelfvertrouwen die toekomst in!

Albert van Wijk

Raad van bestuur

Verbeteren én vernieuwen
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Zorg afgestemd 
op uw behoeften

Zorg van      Valere
Valere biedt u zorg zodat u zo lang mogelijk in uw
vertrouwde huis kunt blijven wonen.

U kunt bij ons terecht voor onder andere
persoonlijke verzorging en verpleging, 
thuisbegeleiding en huishoudelijke zorg.

De Linie 3O, 2905 AX Capelle aan den IJssel
www.valerethuiszorg.nl • info@valerethuiszorg.nl

Valere 
ontzorgt 

u in uw eigen 
vertrouwde 
omgeving



Kijkje in het maag- , 
darm- en levercentrum 
of op het laboratorium? 
Het kan allemaal op 
onze open dag!

Kom naar onze open dag 
op zaterdag 21 maart 2020 
van 10.00-15.00 uur  

Ontdek ons
ziekenhuis! 

Van 16 tot en met 21 maart 2020 vindt de 

landelijke Ontdekdezorg week 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.

OPEN DAG
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6 nieuwe OK’s via rivier en snelweg 
bij het IJsselland gearriveerd
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UPDATE OK

Nieuwbouw

De operatiekamers (inclusief technische installaties) zijn 
door middel van modulaire industriële bouw in Duitsland, 
bij Cadolto in Cadolzburg, gebouwd. Vervolgens zijn de 
36 modules via vrachtschip naar de haven in Dordrecht 
vervoerd.

In de week van 20 januari zijn de 36 modules in vier nachten 
via Convoi Exceptionnel over de (snel)weg naar Capelle a/d 
IJssel getransporteerd en overdag via een 500 tons kraan 
op hun plaats gehesen, een spectaculair gezicht! 

Door te kiezen voor deze manier van bouwen wordt in het 
bouwtraject veel tijd gewonnen en heeft de omgeving van 
het ziekenhuis veel minder overlast.

Operatiekamer complex

De eerste verdieping is klaar voor de opbouw: een betonnen plaat op 

V-vormige kolommen.

Vervoer vanuit Duitsland via drie vrachtschepen. Aangekomen op de kade in Dordrecht.

De eerste module wordt 20 januari om 7.30 uur op zijn plaats gehesen.

Alle 36 modules van de twee verdiepingen zijn 

binnen vier dagen geplaatst. 



6 nieuwe OK’s via rivier en snelweg 
bij het IJsselland gearriveerd

9

UPDATE OK

Het IJsselland krijgt een nieuw operatie-

kamer complex (OKC) en we hebben 

hierbij gekozen voor een deel nieuwbouw 

en een deel renovatie.

20 januari 2020!

De eerste modules werden op maandag 20 januari officieel 
onthaald door Peter Oskam, burgemeester van Capelle aan 
den IJssel, samen met Janine Oosting, raad van bestuur 
IJsselland Ziekenhuis, Edwin Kafoe, anesthesie medewerker 
en Marlous Boender, projectleider bouw. Ook de regionale 
pers sloot aan. 

De interviews met Marlous Boender (in het AD) en met 
Hans Bouts, manager Facilitair Bedrijf (op RTV Rijnmond) 
zijn te lezen/beluisteren via onderstaande links:

https://www.ad.nl/rotterdam/een-wel-heel-bijzondere-
manier-van-bouwen-operatiekamers-komen-via-de-weg-
en-rivier~aeac2bd9/ 

https://www.rijnmond.nl/nieuws/191118/Nieuw-
operatiekamercomplex-voor-IJsselland-Ziekenhuis#

Modules arriveren bij het IJsselland via Convoi Exceptionnel over de snelweg. 

De grootste module is 4,5 bij 14 meter.

Inspirerende 

spreuken voor de 

automobilist die 

achter het convoi 

rijdt: “Good ideas 

need room”.

Een van de 

technische 

modules 

voor de 

tweede 

verdieping.
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Heeft u ook belangstelling in 
ons werk of heeft u een tip 
over hinderlijke situaties voor 
mensen met een beperking in 
Capelle aan den IJssel? E-mail 
(info@bgcapelle.nl) of 
bel ons (010 – 451 98 40). 

De BGC adviseert bijvoorbeeld de gemeente 
na aanvragen van een bouwvergunning of bij 
renovatie van een woonwijk. Ook fotograferen 
we plaatselijke obstakels en plaatsen deze op 
www.bgcapelle.nl of in onze krant, het BGC-
Nieuws. Deze krant brengen 
we minimaal 4x per jaar uit 
en is (o.a. digitaal) gratis te 
bestellen via e-mail. 

w w w . b g c a p e l l e . n l

De stichting BGC is een Capelse belangengroep voor 
mensen met een fysieke beperking. De visie op mensen 
met een beperking is de afgelopen jaren steeds meer 
veranderd, immers zij moeten een leven kunnen leiden 
als ieder ander.  

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
088 - 023 47 34

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

» 
» 

» 
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De toekomst

Het nieuwe complex bestaat uit 6 generieke OK’s, 
een grote gecombineerde opdekruimte en een ruime 
holding/recovery. De nieuwbouw wordt nu verder 
afgewerkt en in juni in bedrijf genomen. Dan start 

de tweede fase: de renovatie van het huidige OKC. 

Het totale OKC houdt – ook gedurende het hele bouw- 
en renovatie traject – beschikking over 8 OK’s. 

Zijaanzicht nieuwe OKC.

Vooraanzicht nieuwe OKC.

Nieuwe holding/recovery waar patiënten 

voor en na de operatie kort verblijven.

Indeling van het nieuwbouw 

gedeelte inclusief linksonder 

het deel op de 1e verdieping 

boven het Rijndam Revalidatie 

Centrum.

    De nieuwbouw 
wordt nu verder 

afgewerkt en in juni 
in bedrijf genomen. 

UPDATE OK
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Onlangs is een unieke samenwerking van start gegaan 
tussen huisartsenpraktijk Kloppenborg & Glijsteen 
(gezondheidscentrum Levinas), verloskundigen praktijk 
Rotterdam Oost en de gynaecologen van het IJsselland 
Ziekenhuis.Eenmaal per twee weken houdt een 
gynaecoloog van het IJsselland Ziekenhuis spreekuur in 
gezondheidscentrum Levinas in samenwerking met de huis-
arts en verloskundige. Patiënten die eigenlijk voor onder-
zoek naar het ziekenhuis zouden moeten, kunnen nu direct 
terecht voor niet-acute zorg in het gezondheidscentrum en 
hoeven niet meer naar het ziekenhuis. Dit scheelt de patiënt 
veel tijd en maakt de zorg laagdrempelig toegankelijk.

Patiënten waarderen het initiatief enorm: ‘Ik kan direct 
terecht bij een gynaecoloog en hoef niet naar het zieken-
huis. Ik vind dat fijn, want het gezondheidscentrum is voor 
mij in mijn eigen vertrouwde omgeving.’ Voor de huisarts 
en verloskundige heeft het als voordeel dat ze patiënten 
niet over hoeven te dragen en direct kunnen overleggen. 
Dit verbetert de zorg en patiënten worden niet belast met 
een bezoek aan het ziekenhuis.   

Verloskundige Karin Everaarts: ‘Doordat je de zorg naar de 
wijk haalt, wordt de afstand naar de cliënt kleiner. Dit biedt 
veel voordelen. Een cliënt van onze praktijk hoefde voor de 
behandeling van haar miskraam niet meer naar het zieken-
huis, maar kon behandeld worden door de gynaecoloog 
in het gezondheidscentrum. Dit had haar geholpen in haar 
verwerkingsproces.’  

Het spreekuur vindt eenmaal per twee weken op een vrijdag 
plaats. In de toekomst zal dit verder uitgebreid worden.

Ziekenhuiszorg dichtbij huis 

Zorg dichtbij
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Tijdens de nationale e-healthweek was er op 
28 januari een drukbezochte e-healthmarkt 
in ons ziekenhuis. Er werd kennisgemaakt 
met de nieuwste zorginnovaties en bestaande 
initiatieven werden onder de aandacht gebracht 
zoals: BeterDichtbij, Mijn IJsselland en Philips 
VitalHealth.

Inspirerende 
e-healthmarkt

KORT NIEUWS

Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis hebben een 
video gemaakt over de samenwerking tussen de Intensive 
Care afdelingen van beide instellingen. Doel van deze 
samenwerking is het versterken van elkaars profielen.

Patiënten met tweedelijns IC zorg kunnen naar het 
IJsselland voor hun behandeling en verzorging, patiënten 
die tertiaire zorg nodig hebben kunnen naar het Erasmus 
MC. Zo ontstaat er een win/win situatie.

De manier waarop dit geregeld wordt, leidt tot een betere 
samenwerking. Intensivisten uit de ziekenhuizen hebben 
dagelijks contact met elkaar om mogelijke overplaatsingen 
te inventariseren. Intensivisten uit het Erasmus MC lopen 
wekelijks een dag mee in het IJsselland Ziekenhuis en 
intensivisten uit het IJsselland Ziekenhuis werken twee 
weken per jaar op de IC van het Erasmus MC. Dit zorgt 
voor wederzijdse kennisoverdracht en continuïteit van zorg. 

Binnen de huidige setting zijn patiënten en hun familie zeer 
tevreden over de zorg. En daar doen we het voor!

Samenwerking Erasmus 
MC en IJsselland positief 
voor IC-patiënt 

Samenwerking

E-healthmarkt



Cliëntenraad zoekt nieuwe leden 
voor Ouderen Adviescommissie!

VACATURE
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Het IJsselland Ziekenhuis vervult een sleutelrol in de verbetering 
van gezondheid in de regio, met passende zorg voor iedereen. 
Voor oudere, soms kwetsbare, patiënten in het bijzonder wil 
het ziekenhuis samen met ketenpartners als huisarts, thuiszorg 
en mantelzorgers de zorg dichtbij huis bieden als dat kan en 
daarmee onnodig ziekenhuisbezoek voorkomen. Dit betekent 
dat ouderen ook te maken krijgen met digitale toepassingen in de 
zorg als Mijn IJsselland (het patiëntenportaal), de Beter Dichtbij 
App en Telemonitoring (bewaking op afstand). Daarnaast worden 
zorg en behandeling steeds beter afgestemd op de specifieke 
behoeften en wensen van de patiënt. Wat betekent dit in 
praktische zin voor de ouderenzorg, wat zijn de wensen van 
ouderen, waar moet rekening mee worden gehouden en welke 
ondersteuning hebben zij nodig? Dit zijn vraagstukken waarbij 
de Cliëntenraad input en advies vraagt aan de Ouderen 
Adviescommissie. Voor deze commissie zijn wij op zoek naar 
nieuwe leden: enthousiaste en gemotiveerde ouderen die in 
teamverband een bijdrage willen leveren aan de kwaliteit en 
verbetering van de ouderenzorg in het IJsselland Ziekenhuis. 

Werkwijze van de Ouderen Adviescommissie
Het werk van de Ouderen Adviescommissie is vrijwilligers-
werk. De leden komen ongeveer vier keer per jaar overdag 
bij elkaar en wisselen dan hun ervaringen met het ziekenhuis 

uit, bespreken knelpunten en dragen mogelijke verbeteringen 
aan. Daarnaast wordt de leden op ad hoc basis gevraagd 
input te leveren aan projecten als “Samen Beslissen” of nieuwe 
(digitale) toepassingen uit te proberen, waarbij hun mening  
zeer waardevol is. Ook nemen de leden deel aan praktische 
beoordelingen op het gebied van toegankelijkheid, voeding en 
gastvrijheid.

Wij verwachten dat u:
› zich betrokken voelt bij het IJsselland Ziekenhuis;
› patiënt bent in ons ziekenhuis; in de kliniek of bij één van 
 de (buiten)poliklinieken;
› als patiënt tenminste 65 jaar of ouder bent, of u begeleidt 
 als mantelzorger een patiënt uit deze leeftijdscategorie;
› kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
› beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Iets voor u misschien?
Bent u geïnteresseerd geraakt? Stuur dan uw motivatie per 
e-mail naar clientenraad@ysl.nl of neem voor meer informatie 
contact op met mw. S. van den Adel, ambtelijk secretaris 
Cliëntenraad via ditzelfde e-mailadres.
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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 

GEBOORTECENTRUM



Wanneer het einde op die manier in zicht komt betekent dat 
niet het einde van de zorg. Integendeel: juist wanneer mensen 
geconfronteerd worden met grote kwetsbaarheid en eindigheid 
is goede zorg van groot belang en essentieel. Deze zorg wordt 
palliatieve zorg genoemd. Dat klinkt spannend en doet misschien 
denken aan vormen van stervensbegeleiding. Maar palliatieve 
zorg is veel meer en breder dan dat en kan veel eerder 
beginnen. Het gaat er bij palliatieve zorg om mensen met een 
levensbedreigende ziekte en hun naasten zo goed mogelijk te 
begeleiden, en te zorgen voor een zo hoog mogelijke kwaliteit 
van leven in de tijd die er nog is. 

Daarom is er in het ziekenhuis een speciaal team – het 
Consultatief Palliatief Team – dat bestaat uit deskundige zorg-
verleners die zich richten op het ondersteunen en begeleiden 
van teams, behandelaren en zorgverleners die te maken krijgen 
met patiënten voor wie het einde in zicht komt. De artsen, 
specialistisch verpleegkundigen en geestelijk verzorger in dit 
team helpen andere zorgverleners in het zo goed mogelijk 
verlenen van palliatieve zorg. Ze kunnen om raad gevraagd 
worden en kunnen zo bijdragen aan het vergroten van de 
kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten. Op die manier 
brengen ze telkens weer het belang van goede palliatieve 
zorg onder de aandacht van iedereen in het ziekenhuis. Want 
juist als er niet meer genezen kan worden, is goede zorg met 

aandacht en oog voor wensen en behoeften van patiënten van 
groot belang. 

Over doodgaan denkt niemand graag na en erover praten is niet 
makkelijk. Toch is het belangrijk om dat wel te doen. Want een 
goede voorbereiding – juist op moeilijke dingen – kan rust en 
duidelijkheid geven en onnodige zorgen wegnemen. Er kan 
ruimte ontstaan voor een ander gesprek. Een gesprek over 
wensen en behoeften en de dingen die van belang zijn in het 
leven. Het is goed om die onderwerpen bespreekbaar te maken 
in de palliatieve fase. Een gesprek van de patiënt met familie 
en naasten, maar ook met artsen en verpleegkundigen. Op die 
manier weten de patiënt zelf, maar ook mensen die om patiënt 
staan, wat er voor hen toe doet, waar ze aan hechten en wat 
nog allemaal wél gedaan kan worden. En daar kunnen zorg-
verleners rekening mee houden, zodat de mens centraal staat 
in de zorg in een periode dat dit het allerbelangrijkst is. 

Hoewel het ziekenhuis gericht is op genezen en 

beter maken, komt het regelmatig voor dat mensen 

niet beter kunnen worden. Ze krijgen te horen 

dat ze een ongeneeslijke ziekte hebben, dat ze 

uiteindelijk zullen overlijden aan de aandoening 

die ze hebben. Dat is een moeilijk bericht dat 

veel oproept. Onzekerheid over de toekomst, 

angst voor pijn en lijden, onmacht en verdriet 

ook bij familie en naasten. 

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
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GEESTELIJKE VERZORGING

Goede zorg rond 
het einde; een zaak 
voor iedereen

Consultatief palliatief team

Zorgen voor een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van leven 
in de tijd die er nog is. 
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Het is al weer 20 jaar geleden dat arts-seksuoloog Mw. C. Bax 
de Polikliniek Medische Seksuologie opende in het IJsselland 
Ziekenhuis. Op de polikliniek kunnen patiënten terecht met 
allerlei problemen op seksueel gebied, zoals erectiestoornissen, 
vaginisme (verkramping van de spieren rond de vagina), minder 
zin in seks en pijn bij het vrijen. Vaak wordt de seksualiteit door 
dit soort klachten beladen en zijn er spanningen in de relatie.

“Als arts-seksuoloog begeleid ik patiënten stap voor stap en 
bouwen we de intimiteit geleidelijk weer op. Ik leg uit hoe 
seksualiteit psychisch en lichamelijk werkt en geef hen ook 
praktische adviezen. Ik onderzoek of er lichamelijke oorzaken 
zijn en zo nodig schrijf ik medicijnen voor. Door de klachten 
bespreekbaar te maken, wordt seks minder beladen en komt 
het plezier hierin weer terug”, legt Mw. Bax uit. 

Chronische ziekten of lichamelijke aandoeningen kunnen 
gepaard gaan met seksuele klachten. Denk hierbij aan diabetes 
mellitus, hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen, 
na een operatie of als bijwerking van bepaalde medicijnen. 
Ook bij kanker, zoals prostaatkanker of borstkanker, kunnen 
seksuele problemen ontstaan. Door de ziekte zelf, maar ook 
door de behandeling ervan kunnen er veranderingen optreden, 
waardoor het lichaam anders functioneert op seksueel gebied.

“Door betere behandelingen zijn de overlevingskansen 
groter. Daardoor is er meer aandacht voor de kwaliteit van 
leven. Seksualiteit is daar een belangrijk aspect van.” 

Mw. Bax heeft seksuele klachten bij kanker de laatste 
jaren als specifiek aandachtsgebied. Zij geeft bijvoorbeeld 
regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten of nascholing over 
dit onderwerp. 

“In de afgelopen 20 jaar heb ik enorm veel patiënten 
behandeld. Het is fijn om mensen op weg te kunnen helpen, 
omdat seksuele problemen vaak hun weerslag hebben op 
de relatie of het algehele welzijn. Dat maakt het werk nog 
steeds erg dankbaar.” 

Polikliniek Medische 
Seksuologie bestaat 
20 jaar!

IC-café Rijnmond is ontstaan uit een unieke samenwerking 
van alle ziekenhuizen in de regio Rijnmond; het Ikazia 
Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis, het Sint Franciscus 
Ziekenhuis, het IJsselland Ziekenhuis en het Erasmus MC. 
Verpleegkundigen van (toekomstige) nazorg poli s hebben 
de handen ineengeslagen om dit mooie project te realiseren. 

Bijeenkomsten met een thema
Vier keer per jaar wordt een lotgenotenbijeenkomst 
georganiseerd waar voormalig IC- patiënten en hun naasten 
welkom zijn. Ervaringsdeskundigen en professionals spreken 
over een bepaald onderwerp en er is volop ruimte voor 
lotgenotencontact. 

De eerste avond vindt plaats op dinsdag 31 maart en heeft 
als onderwerp het Post Intensive Care Syndroom (PICS en 
PICS-familie).
 
De andere drie bijeenkomsten staan gepland op: 
• Woensdag 3 juni, thema: Mentale klachten en weerbaarheid
• Dinsdag 29 september, thema: Doormaken van een delier
• Donderdag 3 december, thema: Terugkeer in het arbeidsproces

De bijeenkomsten vinden plaats van 19.30-21.00 uur 
(met inloop vanaf 19.00 uur) in Buurtgebouw Het Palet, 
Duikerstraat 29, Rotterdam Alexander. Het gebouw ligt 
op 10 minuten lopen vanaf metrohalte Oosterflank. 
Er is voldoende parkeergelegenheid en het gebouw is 
toegankelijk voor rolstoelen.

Het is prettig als u laat weten dat u naar het IC-café komt, 
dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 
Natuurlijk bent u ook van harte welkom als u zich niet heeft 
aangemeld. Om u aan te melden voor het IC-café stuurt u 
een e-mail naar: lotgenoten@iccaferijnmond.nl.

IC-café Rijnmond 
van start!  

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. 

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. 

Kijk voor meer informatie op de website: 
www.ysl.nl, zoekwoord ‘seksuologie’.

IC-café Rijnmond wordt georganiseerd in overleg met IC 
Connect, de landelijke patiëntenorganisatie voor (voormalig) 
IC-patiënten en hun naasten. Meer informatie over deze 
avond kunt u krijgen bij de nazorg poli’s of via email: 
lotgenoten@iccaferijnmond.nl

Lotgenotencontact helpt om een opname op de 

Intensive Care (IC)-afdeling beter te verwerken. 

Daarom organiseren vijf ziekenhuizen gezamenlijk 

het IC-café Rijnmond. 



INTERNATIONAAL KOKEN
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Alexander vertelt: “Een aantal jaar geleden heeft het 
IJsselland Ziekenhuis besloten om nog beter voor onze 
patiënten te gaan zorgen dan we al deden. We zijn in 
samenwerking met Albron overgestapt op een voedings-
concept waarbij we dagelijks vers koken voor al onze 
patiënten.”

Bij opname in het ziekenhuis ontvangt een patiënt een 
‘persoonlijke’ menukaart. Er zijn acht verschillende 
menukaarten, afgestemd op het ziektebeeld van de 
patiënt. De menukaarten wisselen wekelijks en zijn 
samengesteld volgens het á la carte principe. Dat 
betekent dat iedere patiënt zijn eigen diner kan samen-
stellen. In de middag neemt de facilitair medewerker 
de dinerkeuze op en nog geen twee uur later wordt de 
maaltijd geserveerd.

Workshop Smaaksturing
Maar Alexander doet nog meer. Hij was een van de 
‘Chefs Gastro-Engineers’* die namens het IJsselland 
Ziekenhuis begin december 2019 een workshop smaak-
sturing verzorgde voor een groep Italiaanse 75+’ers in 
de oude wijk Trastevere in Rome. 

Alexander legt uit dat naarmate je ouder wordt je reuk-
vermogen afneemt waardoor je persoonlijke smaak van 
eten verandert en smaken en geuren minder sterk worden 
waargenomen, een zgn. ’smaakhandicap’. Smaaksturing 
houdt in dat je een smaakhandicap vermindert door de 
smaak van een gerecht te sturen op de behoefte van een 
individu of een groep mensen. 

Alexander: “Om het reukverlies te compenseren heb ik 
voor de groep deelnemers in Rome een dessert op basis 
van mascarpone, speculaas en koekkruiden aangepast, en 
hieraan citroenzeste, gembersiroop en een jam van rode 
peper toegevoegd. Het resultaat was dat dit gerecht voor deze 
groep beter op smaak was en zeer goed werd gewaardeerd 
door de ruim 100 Italiaanse ouderen.“

Alexander verzorgde deze workshop in het kader van 
een 2-daags programma van het Communita Sant’Egidio, 
een organisatie die zich inzet voor hulpbehoevenden in 
de maatschappij. De titel van het programma was dan 
ook ‘Thematische workshop promotie en preventie van 
leeftijd geïnduceerde kwetsbaarheid en ziekte’.  

Onder de genodigden bevonden zich ook de universiteiten 
uit o.a. Rome, Napels, Graz en Kreta, die ook enorm zijn 
geïnteresseerd in smaaksturing.

* Wat is een Chef Gastro-Engineer?

Een Chef Gastro-Engineer past kennis toe die wetenschappelijk 
onderbouwd, praktisch toepasbaar en creatief stimulerend is 
om lekkere, gezonde en veilige maaltijden te kunnen bereiden 
binnen een zorginstelling. De opleiding tot Gastro-Engineer 
wordt gegeven vanuit het Center for Gastrology in Leuven.

“Internationaal uit eten 
in het ziekenhuis”, maak 
kennis met onze Chef!

7 dagen per week, 365 dagen per jaar vers koken voor alle 

patiënten: dat is wat onze chef Alexander van den Doel met 

zijn team mag doen.

Chef Alexander
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Start nazorgcursus
Begin 2019 vond in het IJsselland Ziekenhuis de aftrap van 
de nazorgcursus ‘Omgaan met borstkanker’ plaats. Deze 
cursus is bedoeld om vrouwen die het behandeltraject hebben 
afgerond te ondersteunen bij het verwerken van alles wat 
ze hebben meegemaakt. De cursus is tot stand gekomen in 
samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum, 
waar ze deze cursus al vele jaren met groot succes voor 
patiënten verzorgen. 

Rode draad 
De cursus bestond uit 8 bijeenkomsten waarin allerlei 
onderwerpen rondom borstkanker aan bod kwamen. 
Een medisch maatschappelijk werker en mammacare 
verpleegkundigen begeleidden de cursisten; daarnaast 
werd gebruik gemaakt van diverse disciplines waaronder 
diëtiek, fysiotherapie, kunstzinnige therapie en seksuologie. 

De rode draad tijdens de cursus was hoe om te gaan met 
alle veranderingen na de diagnose borstkanker en weer 
leren te vertrouwen op je eigen lichaam. Naast praktische 
zaken werd ook veel aandacht besteed aan de psychische 
impact van de ziekte en wat dat met je doet als persoon. 
Wat opviel bij alle cursisten waren de raakvlakken die zij
hadden en de ervaringen die zij met elkaar konden delen. 

Het gevoel niet alleen te staan in deze moeilijke periode 
hebben zij allemaal als erg zinvol ervaren. Ook de tools 
die zij kregen aangereikt tijdens deze cursus bleken voor 
hen, behalve confronterend, ook heel zinvol en vooral 
bruikbaar in de dagelijkse praktijk. 

IJsselland verzorgt nazorgcursussen 
Omgaan met borstkanker 
Uit onderzoek (Harmsen 2017) is gebleken dat er 

onder vrouwen een grote behoefte bestaat aan 

nazorg na borstkanker. Veel van deze vrouwen 

ervaren na alle behandelingen eenzaamheid 

en grote onzekerheid, waaronder het gemis 

van vertrouwen in het eigen lijf. Na de laatste 

behandeling begint het verwerkingsproces voor 

deze vrouwen pas echt.

Start nieuwe cursussen

Het IJsselland Ziekenhuis organiseert de nazorgcursus Omgaan 
met borstkanker 2x per jaar, in februari en september. Patiënten 
die het behandeltraject borstkanker hebben afgerond, kunnen 
zich via hun mammacareverpleegkundige voor deze cursus 
inschrijven. De mammacareverpleegkundige is bereikbaar via 
polikliniek Chirurgie, telefoonnummmer (010) 258 5889.
Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. 

OMGAAN MET BORSTKANKER

Nazorgcursussen

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.

Uw mening is belangrijk

www.zorgkaartnederland.nl

Doe mee!



Nieuwe kinderafdeling officieel geopend!

De tienerkamer is erg fijn 
en ik was blij met de i-pad!  

KINDERAFDELING
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Onze kinderafdeling is 8 januari officieel 

geopend door het eerste patiëntje van 

de afdeling, Demi Boomman, en rapper 

Ronnie Flex. In gezelschap van de kinder-

burgemeester en vele oud-patiëntjes werd 

de afdeling op bijzondere wijze geopend. 

Officiële opening

Eerste patiëntje Demi Boomman: ‘Ik vind de nieuwe kinder-
afdeling heel mooi geworden. De tienerkamer is erg fijn en 
ik was heel blij met de i-pad die ik mocht gebruiken’.  

De nieuwe kinderafdeling is op 6 december in gebruik 
genomen. De kinderafdeling met couveusesuites is het 
eerste gedeelte van het vrouw – ouder – kindcentrum dat 
in gebruik genomen is. Na de zomer van 2020 volgen de 
kraamsuites en verloskamers.

Een persoonskinderkamer Couveusesuite

Speelkamer Ontvangstruimte
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ROPARUN

Team 35 IJsselland Ziekenhuis 
doet mee aan Roparun 2020! 
In 2020 vindt in het Pinksterweekend, van zaterdag 30 mei tot en met maandag 1 juni, alweer de 29e 

Roparun plaats. De deelnemende teams starten vanaf Parijs, Bremen of Almelo, met een gezamenlijke 

aankomst in Rotterdam. 

Loopevenement

Ook team 35 van het IJsselland Ziekenhuis is dit jaar weer van 
de partij, en vertrekt op 30 mei vanuit Bremen. Het team heeft 
een eigen website: https://www.roparunysl.nl/, en via de website 
https://www.roparun.nl/nl/live/ is het team live te volgen. Wilt u 
meer weten over RoPaRun, of wilt u het team steunen? Kijk dan 
op de website van RoPaRun, www.roparun.nl (klik op team 35).

Open dag
De Roparunners zijn ook aanwezig op de Open dag van het 
ziekenhuis, zaterdag 21 maart. Ze verkopen dan onder andere 
chocolade, gesponsord door De Berenkuil in Ouderkerk aan den 
IJssel, tulpen en voorjaarsbollen. Komt u gezellig even langs?

Ook onze Roparunners doen 
mee aan de Open dag! 

De Roparun is een loopevenement van 530 kilometer 
waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie 
leveren om op die manier geld op te halen voor mensen 
met kanker. 

Het motto van de Roparun is al jaren: “Leven toevoegen 
aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden 
toegevoegd aan het leven”. Een Roparunteam bestaat uit 
maximaal acht lopers die ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer 
lopen, dat is meer dan 1½ marathon. Daarnaast bestaat 
een team uit fietsers en nog een aantal mensen in de 
begeleiding, zoals chauffeurs, verzorgers, cateraars en 
wegkapiteins. 

Wilt u meer weten over RoPaRun? Kijk dan op de website, 
www.roparun.nl 

Wat is Roparun?
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Renovatie bouwdeel D
Nu de kinderafdeling op B3 en verpleegafdeling op 
B2 in gebruik zijn genomen, is een start gemaakt met 
bouwdeel D2 en D3. 

Op D2 komen de afdelingen CCU, Cardiologie en 
Neurologie. Op D3 komt het tweede gedeelte van het 
Vrouw Ouder Kindcentrum dat direct zal aansluiten aan 
de reeds gerenoveerde kinderafdeling. 

Eerste nieuwe algemene 
verpleegafdeling in gebruik 

RENOVATIE

Eerste patiënt op B2 

Vrijdag 13 december jl. werd onze eerste 

nieuwe algemene verpleegafdeling in 

gebruik genomen. Vol trots verwelkomden 

we de eerste patiënt, mevrouw M. van 

Wijk-Bos, op de nieuwe verpleegafdeling 

B2. 

De gehele inhoud van de voormalige 

verpleegafdelingen wordt gesloopt. Het 

uithakken van de vloeren van het sanitair 

zorgt voor de nodige geluidsoverlast.

Afvoer sloopmateriaal D2 en D3 op hoogte, het 

materiaal wordt gesorteerd afgevoerd. De sloop 

verloopt volgens planning. 

De kenmerkende gele balie verdwijnt uit het beeld van de nieuw 

gerenoveerde afdelingen.

De voormalige ingang van de kinderafdeling op D3, een geheel andere uitstraling dan de nieuwe 

afdeling op B3.

Na de sloop-
werkzaamheden 
wordt er gestart 
met de opbouw. 
De planning is 
op te leveren 
voor de bouwvak. 
Half september 
worden de nieuwe 
afdelingen in 
gebruik genomen.

Mevrouw van Wijk vond de afdeling ontzettend mooi en 
keek vol bewondering rond in haar nieuwe kamer.

Alle verpleegafdelingen van ons ziekenhuis krijgen de 
komende jaren een fris nieuw uiterlijk.

Hierbij wat foto’s van deze verbouwing. 



SAMEN BESLISSEN

Hoe kies je de beste behandeling 
bij knieartrose of heupartrose?
Sinds 3 december jl. biedt de polikliniek 

orthopedie twee keuzehulpen voor patiënten: 

één voor knieartrose en één voor heupartrose. 

De poli orthopedie is de eerste polikliniek in het 

IJsselland Ziekenhuis die digitale keuzehulpen 

gaat toepassen. 
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Wat is een keuzehulp?
Een keuzehulp is een digitaal hulpmiddel. Het ondersteunt de 
patiënt én de specialist bij het samen beslissen over wat de beste 
behandeling is. Wat de beste behandeling is, verschilt immers 
per patiënt. In het IJsselland wordt de keuzehulp nu gebruikt bij 
patiënten met slijtage in de knie of de heup waarbij een operatie 
overwogen kan worden.

Hoe werkt een keuzehulp? 
In de digitale keuzehulp staat informatie over de diagnose en alle 
behandelingen die hierbij mogelijk zijn. De patiënt leert welke 
voor- en nadelen elke behandeling heeft. Ook stelt een keuzehulp 
een aantal vragen die inzicht geven in de persoonlijke voorkeuren 
en de situatie van de patiënt. De keuzehulp toetst ook of de 
patiënt de informatie goed heeft begrepen. De keuzehulp geeft 
nadrukkelijk géén behandeladvies. 

Hoe ondersteunt een keuzehulp?
De patiënt vult de keuzehulp voorafgaand aan het tweede consult 
digitaal in. Na het invullen ontvangt de patiënt een samenvatting 
van de resultaten. De patiënt kan deze informatie nalezen en 
bijvoorbeeld bespreken met zijn naasten. Ook de specialist 
ontvangt deze samenvatting. Op basis van deze ingevulde 

keuzehulp zijn de patiënt en de specialist allebei goed 
voorbereid op de afspraak in het ziekenhuis. Samen beslissen zij 
welke behandeling op dit moment het beste bij de patiënt past. 

Wat zijn de voordelen?
Het IJsselland is niet het eerste ziekenhuis dat start met digitale 
keuzehulpen. Andere ziekenhuizen in Nederland hebben de 
voordelen al ervaren: de patiënt is meer tevreden over de keuze 
en houdt zich beter aan de voorgeschreven therapie. 

De afspraken tussen patiënten en hun artsen verlopen effectiever 
en efficiënter, omdat er meer voorbereiding is geweest. Telefoontjes 
achteraf zijn minder vaak nodig. Specialisten noemen de gesprekken 
met hun patiënten dan ook diepgaander en meer toegespitst. 
Daardoor is het eenvoudiger om tot een gezamenlijk besluit te 
komen. 

Honderdtwaalf nieuwe bedden 
voor het IJsselland! 

In het IJsselland Ziekenhuis zijn in 

de week van 20 januari 112 nieuwe 

bedden geleverd door leverancier 

Arjo. De bedden zijn technisch 

en functioneel gekeurd, schoon-

gemaakt en opgemaakt, en 

daarna op de afdelingen in 

gebruik genomen. 

Keuzehulpen

Nieuwe bedden
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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

to
gr

afi
e:

 H
. M

or
re

n



25

POORTMOLEN–ZIJDE

PRINS CONSTANTIJNWEG

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

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

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

Buslijn 37

Food & Shop en terras
In de winkel vindt 
u tijdschriften, boeken, 
kranten, kaarten, 
dranken, verse
broodjes/koeken, 
verzorgingsproducten, 
bloemen en cadeautjes 
voor alle leeftijden. 

Openingstijden
Doordeweeks: 
7.30 – 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

Wandeltijd naar de metrohalte 
Prinsenlaan is ±10 minuten

Hoofdingang 
openingstijden
Iedere dag geopend:
06.30 – 23.30 uur

De centrale halVind je weg

Bereikbaarheid


Buslijn 37
Buslijn 37 rijdt op werkdagen en 
zaterdag overdag (tot afloop 
van het avondbezoekuur) 
tussen station Rotterdam-
Alexander en metrostation 
Capelsebrug. De bushalte 
bevindt zich aan de achter-
zijde van het ziekenhuis, aan 
de Poortmolen (Capelse kant).

Gratis busdienst 
Er is een gratis pendeldienst 
beschikbaar voor patiënten 
van het IJsselland Ziekenhuis. 
De bus rijdt iedere 12 minuten 
tussen metrostation Schenkel 
en het IJsselland Ziekenhuis, 
van maandag tot en met vrijdag 
tussen 08.00 en 17.00 uur. De 
drie in- en uitstapplaatsen zijn:
› P+R plaats hoofingang 
 IJsselland Ziekenhuis
› RET bushalte Poortmolen/ 
 IJsselland ingang Capelse zijde
› RET bushalte metrostation 
 Schenkel (halte tegenover 
 de bloemenkraam) 
Rollators kunnen mee vervoerd 
worden. Helaas is de bus 
niet geschikt om mensen in 

een rolstoel of scootmobiel 
te vervoeren. 

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

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

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

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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Agenda
Activiteiten voor patiënten

Zwangerschap, bevallen en kraamperiode* 

Datum dinsdag 31 maart, 12 mei en 9 juni 2020  
Tijd 19.30 - 21.00 uur 
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Informatieavond

Look Good, Feel Better 

Datum woensdag 22 april en 1 juli 2020
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 26 maart, 7 mei en 11 juni 2020
Tijd 19.30 - 20.30 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 van 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 14 april en 30 juni 2020 
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan 
den IJssel (balie patiëntenvoorlichting) 

AGENDA

Inloopspreekuur

KWALITEITSKEURMERK

Het is een bevestiging van de 
goede zorg in ons ziekenhuis. 

IJsselland Ziekenhuis 
verlengt kwaliteits-
keurmerk! 

Janine Oosting, lid van de Raad van Bestuur, zegt hierover: 
“Het behalen van de NIAZ accreditatie is een bevestiging 
van de goede zorg in ons ziekenhuis. Hiermee kunnen we 
aantonen dat het ziekenhuis de zorg op een adequate en 
veilige manier verleent. Daarnaast willen we steeds betere 
zorg gaan leveren. Door gebruik te maken van het proces 
van continu verbeteren kunnen we blijven inspelen op de 
wensen van patiënten, samenwerkingspartners, de regio en 
de ontwikkelingen in de zorgsector. Wij zijn heel blij met de 
erkenning van het NIAZ hierin.”

Het IJsselland Ziekenhuis heeft opnieuw de 

NIAZ accreditatie behaald. Hiermee kan het 

ziekenhuis aantonen dat het voldoet aan een 

aantal belangrijke kwaliteitseisen. Het leveren 

van goede zorg aan de patiënt en het continu 

blijven verbeteren van deze zorg staat hierbij 

centraal. Onlangs vond de feestelijke uitreiking 

plaats.

NIAZ accridatie
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STICHTING VRIENDEN

Nieuw Bestuur Stichting Vrienden 
In de statuten  van de Stichting Vrienden van het 
IJsselland Ziekenhuis  is bepaald dat bestuurs-
leden worden benoemd voor een periode van 
vier  jaar en ook nog een keer kunnen worden 
herbenoemd. Na acht jaar in het bestuur zitting 
te hebben genomen, hebben we in september 
2019 afscheid genomen van dhr. E.P. Dijkhuizen 
(voorzitter), E. Libeton (penningmeester) en dhr. 
A. van der Pijl (lid). Wij zijn hen zeer erkentelijk 
voor de getoonde inzet en betrokkenheid voor de 
Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis. 

Gelukkig konden we snel nieuwe bestuursleden 
benoemen en openstaande vacatures invullen. 
We zijn blij dat het werk op deze manier wordt 
voortgezet. Het nieuwe bestuur van de Stichting 
Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis is als 
volgt samengesteld:

Dhr. Eric Faassen Voorzitter
Dhr. Albert van Wijk Secretaris
Dhr. Gert Abma Penningmeester
Dhr. Willem Groenendijk Lid
Mevr. Carla Collignon Lid
Dhr. Bert Sterkenburg Lid
Mevr. Marianne van den Anker Lid
Dhr. Ralf Reuters Lid
Dhr. Wim Hendriks Lid

Groenvoorziening in de centrale hal
Veel studies hebben aangetoond dat er een relatie bestaat 
tussen het zien van natuur (bijvoorbeeld planten en bomen) 
en een verbetering van gezondheid. Dit zie je terug in het 
verminderen van en omgaan met stress. Ook lijkt er een 
duidelijke relatie te bestaan tussen het zien van natuur 
en de ervaren pijn door patiënten wat bijvoorbeeld kan 
resulteren in het gebruik van minder pijnstillers. De verklaring 
voor deze effecten is dat natuur ons de onbewuste boodschap 
geeft dat we mogen ontspannen. 

Onze huidige centrale hal sluit niet aan bij bovenstaande bevindingen, omdat het ontbreekt aan voldoende groenvoorziening 
en sfeer. Daarom willen we de natuur naar binnen halen en het groen in de centrale hal uitbreiden door de aanschaf van acht 
bomen, boombakken en overige groenvoorziening. Dit creëert een prettige en welkome omgeving.

Om deze aanschaf te kunnen realiseren hebben we de hulp van particulieren, bedrijven en stichtingen nodig. In maart start een 
campagne om de groenvoorziening onder de aandacht te brengen.
Wilt u ons ook helpen? Lees meer op pagina 29.

Vooruitzicht 2020

Terugblik 4e kwartaal 2019

Terugblik op de feestdagen in december
Kerstmis vieren we bij voorkeur nog steeds met familie of vrienden. Tenzij 
je als patiënt van de ene op de andere dag in het ziekenhuis belandt, en 
je kerst noodgedwongen met vreemden viert. Of als je als medewerker 
tijdens de kerst moet werken. 

Daarom organiseerde het 
IJsselland Ziekenhuis in 
samenwerking met de Stichting 
Vrienden rondom de kerstperiode 
diverse sfeervolle activiteiten 
ter ontspanning en afleiding. 
Zo werd een piano in de hal 
geplaatst die beschikbaar werd 
gesteld door dhr. Timo van First 
Love Capelle. 

Daarnaast waren er 
optredens van diverse 
orkesten en zangkoren, 
zoals het Popkoor, 
Spijkerkwartet en het 
Romanov ensemble, 
zangkoor Kerygma, 
zangkoor Seco di canto, 
kerstkoor ‘The Jingle Bells’ 
(van Charles Vermeer 
ZangInstituut) en Nikki 
Mouset, zang met gitaar. Kerstkoor ‘The Jingle Bells’ 

Impressie hal 



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
mw. drs. K. Francissen-Robijns

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

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. drs. S. Schalekamp
mw. dr. I.P. Schmitzvan Splunder
mw. dr. S.A.H.M. van den 
Tillaart

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

Interne geneeskunde
dhr. drs. R.A. Alwani
dhr. dr. E.L.E. de Bruijne
mw. drs. A.C. Compaijen
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)
mw. drs. L. Poppe
dhr. drs. R.A. Reuters
(internist-intensivist)
dhr. drs. B. Santbergen
(internist-hematoloog)
mw. dr. M.C. van Schie
dhr. dr. R.F.J. Schop
mw. drs. C.C. Simon
mw. drs. M.B. Vastbinder 
(internist-oncoloog)
dhr. drs. M.A. Verkade
(internist-intensivist)
dhr. dr. H.E. van der Wiel

Keel-, neus- en
oorheelkunde (KNO)
dhr. drs. R.A. van den Berg
mw. drs. R. El Seady 
dhr. drs. H.A.P.M. Louwers
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
dhr. drs. M.P.R. Schreuder
mw. drs. M.I. Schuurman
van der Lem
mw. drs. M.N.L. Wiggers

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

mw. dr. E.A. Kemper-Proper
mw. dr. I. Kuipers

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

Longziekten
dhr. drs. D.P.J. Dezaire
dhr. drs. S.A. Gajadin
dhr. drs. T. Nguyen
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

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

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

Neurologie
dhr. drs. R.J.W. Dunnewold
mw. drs. M.J. Koudstaal-
Overdijk
dhr. drs. R. Masdjedi
dhr. drs. B.J.M. van Moll
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. S.S. Manning
mw. dr. H.W. Mensink
mw. drs. L.C. Ugahary
mw. dr. M.E.J. van Velthoven
dhr. drs. J.W.C. Vijlbrief

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

Pathologie
mw. drs. C.K. Stobbe

Plastische chirurgie
mw. dr. M.J. Hop 
mw. drs. C.M.C.A. van Laarhoven
dhr. dr. A.J.M. Luijsterburg
dhr. dr. E.S. Smits
dhr. dr. D. Vasilic

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. dr. P.A. van Luijt
dhr. drs. A.S. Plaisier
dhr. drs. J.J. van der Ree
dhr. drs. B.J.M. Schouten
dhr. drs. H.G.W. Smeets
dhr. drs. I.S. Smit
dhr. drs. C.J. Veeken

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

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

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

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

(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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