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Beste lezer,
Licht aan het einde van de tunnel. Dat is waar iedereen na bijna een jaar van coronamaatregelen op hoopt en naar verlangt. Dat we weer ‘virusvrij’ zijn, en zonder beperkingen
onze familie kunnen zien en knuffelen, weer ‘gewoon’ kunnen sporten en onderwijs kunnen
volgen. Helaas is niet te voorspellen wanneer dat moment er is.
Het aantal coronabesmettingen is in Nederland gelukkig al een tijdje langzaam aan het
dalen. Dat merken we ook in ons ziekenhuis. Op het moment van schrijven (medio febr.)
neemt de druk op de bedden wat af; daar zijn we heel blij mee. Onze medewerkers kunnen,
voor zover dat gaat, even hun rust pakken. Welke invloed de Britse variant op onze bedbezetting zal hebben, is lastig te voorspellen. We houden er rekening mee dat het aantal
coronapatiënten in het ziekenhuis de komende periode daardoor weer kan stijgen. Dat is
erg vervelend, voor u als patiënt in de eerste plaats. En van onze medewerkers vraagt het
een verdere krachtsinspanning. Die inspanning is echter kleiner als we ons allemaal blijven
houden aan de afgesproken gedragsregels. Helpt u daaraan mee?
Als ziekenhuis zijn we blij met de vaccins. In ons ziekenhuis zijn momenteel bijna
400 medewerkers uit de acute zorg gevaccineerd, dat helpt ons en geeft een push. We
maken plannen om als we meer vaccins ontvangen zo snel mogelijk meer medewerkers te
vaccineren. Zodat we onze zorg aan u door kunnen laten gaan, daar zijn onze inspanningen
op gericht.
Naast de covidzorg is veel andere zorg de afgelopen periode gewoon doorgegaan. Kon dat
niet fysiek, dan kon een afspraak ook digitaal plaatsvinden, bijvoorbeeld via BeterDichtbij.
We vragen u echter om uw geduld als u minder snel dan gepland aan de beurt bent voor
een afspraak of behandeling.
We hopen, samen met u, dat de situatie binnenkort weer de normale kant op gaat.
Houd vol! We zijn er nog niet, maar er gloort licht aan het eind van de tunnel.
Albert van Wijk
Raad van Bestuur

Uw mening is belangrijk
www.zorgkaartnederland.nl

Doe mee!

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

p-ISSN 2667-1956
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UPDATE BOUW

Update bouw
Op deze pagina(‘s) informeren we u over de bouwwerkzaamheden die in ons ziekenhuis plaatsvinden.

De getoonde afbeeldingen van de centrale hal zijn
impressies, details kunnen in werkelijkheid afwijken.

Gaten boren voor de fundering.

Nieuwe hal

Hal
De renovatiewerkzaamheden voor de hal zijn in volle gang. De telefooncentrale
en Food en Shop zijn inmiddels ontmanteld en met de opbouw is alweer een
start gemaakt. De hal wordt zo ingericht dat deze nog beter aansluit bij de
wensen en behoeften van onze bezoekers. Aan de Rotterdamse zijde (hoofdingang) van de hal komt de nieuwe horeca en winkellocatie en aan de Capelse
zijde worden de nieuwe receptie en afdeling patiëntenvoorlichting gerealiseerd.
Op het dak van deze functies wordt een nieuwe verdieping gemaakt. Hier
kunnen patiënten en familie, maar ook personeel, straks een beneden gehaalde
koffie drinken, kunnen bezoekers en patiënten op een comfortabele manier met
elkaar zitten of wachten op de patiënt bij de OK, IC of dagbehandeling. Een
mooie toevoeging aan het gebruik van de publieke ruimte in het ziekenhuis.
De verwachting is dat de hal voor de zomer wordt opgeleverd.

De receptie is tijdelijk gevestigd
bij de hoofdingang.
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Ontmanteling van de hal.

UPDATE BOUW

Mooie ontwikkelingen
waar het ziekenhuis
trots op is!
Renovatie OK

Bouwdeel C

In bouwdeel C is de volgende fase van het operatiekamercomplex gestart: realisatie van de centrale sterilisatie
afdeling (ten behoeve van reinigen chirurgische instrumenten)
en de steriele opslag. Momenteel wordt gewerkt aan de
opbouw van zowel afdeling als opslagruimte.

Op dit moment vindt de sloop van bouw deel C plaats en is
een start gemaakt met de opbouw. Er wordt op volle kracht
gewerkt, rekening houdend met de coronamaatregelen.
Afdeling C3 wordt chirurgische verpleegafdeling. Afdeling C2
wordt beschouwende verpleegafdeling, C2-midden wordt
oncologische dagverpleging.

Opbouw van de afdeling.

Foto’s van de sloop van bouwdeel C en start van de opbouw.

De opslagruimte.

Polikliniek Kralingen in gebruik
genomen!
De poliklinieken van het IJsselland Ziekenhuis in de
Havenpolikliniek zijn per januari 2021 verhuisd naar polikliniek Kralingen in Rotterdam. Hierover leest u meer op
pagina’s 16 en 17.
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Uitleg over geneesmiddelen
bij de patiënt aan bed
Hoe krijgen patiënten uitleg over geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gestart? En hoe zorg
je ervoor dat de patiënt de informatie onthoudt of weer gemakkelijk kan opzoeken? Het IJsselland
Ziekenhuis introduceert een nieuwe methode: Kijksluiter aan het bed.
Vaak wordt informatie voor medicatie die in het ziekenhuis
is gestart pas gegeven bij het ontslag. In het IJsselland
Ziekenhuis krijgen de patiënten de informatie al eerder, als ze
net met de nieuwe medicatie gestart zijn. Aan het bed dus.

Rode kaart
Dit gebeurt al enkele jaren met informatiekaarten, gemaakt
voor de meest gebruikte middelen. Op de dag dat een nieuw
middel wordt voorgeschreven aan een patiënt, komt een
apothekersassistent uitleg geven en daarbij wordt zo’n ‘rode
kaart’ aan de patiënt gegeven met daarop de essentiële
informatie: de werking, de bijwerkingen en eventuele
waarschuwingen. Patiënten waarderen de informatie die
ze op deze manier krijgen. Met de kaarten krijgen ze op
eenvoudige wijze uitleg van de werking en de bijwerkingen.

Kijksluiter aan bed
Alle verpleegafdelingen in het ziekenhuis worden verbouwd.
Een van de nieuwe voorzieningen is dat elke patiënt een tablet
aan het bed krijgt. Om tv te kijken, te internetten en voor alle
informatie van en over het ziekenhuis. “Op de gerenoveerde
afdelingen gaan we Kijksluiter aan het bed introduceren”, vertelt
Marlies Peeters, teamleider apotheek. “Kijksluiter is een extra

mogelijkheid om de patiënt van de juiste informatie te voorzien
over zijn of haar medicatie. De apothekersassistenten geven
de patiënt toegang tot een filmpje in de Kijksluiter app met
uitleg over de geneesmiddelen. Het filmpje kan bij de favorieten
op de tablet gezet worden, zodat de patiënt het later nog eens
kan bekijken. We kunnen ook een link naar de patiënt mailen,
dan kan hij of zij het filmpje thuis terugkijken.”
De filmpjes in de app vervangen de mondelinge informatie
van de apothekersassistent niet, maar maken de informatie
wel heel duidelijk door het eenvoudige taalgebruik - in het
Nederlands, Engels, Turks of Arabisch - en de bijbehorende
beelden. De informatie is afgestemd op geslacht, leeftijd en
indicatie van de patiënt. Bovendien is de informatie op elk
moment opnieuw te bekijken. En als de patiënt meer uitleg wil,
dan kan de apothekersassistent die natuurlijk komen geven.
Marlies: “Wij zijn het eerste ziekenhuis waar de Kijksluiter
gebruikt wordt op de verpleegafdelingen. Er zijn inmiddels
nieuwe filmpjes gemaakt met informatie over geneesmiddelen die veel in het ziekenhuis worden gebruikt. Zo
geven we onze patiënten nog meer service en informatie
rondom medicatie.”

Uitleg Kijksluiter op de tablet
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Bewustzijn rondom kanker

4 februari Wereldkankerdag
Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag op 4 februari
wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker.
Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie,
detectie en behandelingen aan te moedigen,
maar ook om het belang van een goede kwaliteit
van leven voor mensen met kanker - én voor hun
naasten of nabestaanden - te onderstrepen.
Ook het IJsselland Ziekenhuis stond stil bij deze dag. Het
ziekenhuis werkt nauw samen met Inloophuis De IJssel,
met locaties in Capelle en Krimpen, en ondersteunt op
deze manier patiënten met kanker en hun naasten. Vanwege
corona organiseerde het Inloophuis, locatie Capelle, op
deze dag een uitgebreid onlineprogramma. In het ziekenhuis
werden coronaproof rozen uitgedeeld aan oncologiepatiënten,
en ontvingen medewerkers, als dank voor al hun zorg aan
oncologiepatiënten, en roos en doos bonbons. Een mooi
hart onder de riem.
Albert van Wijk, voorzitter Raad van Bestuur van het IJsselland
Ziekenhuis, kreeg rozen overhandigd van Anton Maurik,
manager Inloophuis De IJssel. Hiermee werd de samenwerking
tussen beide organisaties letterlijk zichtbaar. Daarna verrasten
zij patiënten en medewerkers in huis.
Meer informatie over het Inloophuis vindt u op
www.inloophuisdeijssel.nl.
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Lancering website
www.wereldkankerdag.nl
Op Wereldkankerdag is ook de website
www.wereldkankerdag.nl gelanceerd. Onder het motto
Aandacht voor de impact van kanker. Juist nu. vraagt
deze organisatie extra aandacht voor kanker in coronatijd en tonen ze de mogelijkheden voor coronaproof
(na)zorg en ondersteuning.

KORT NIEUWS

IJsselland
opent pilot
leerafdeling
Orthopedie
Op 1 februari 2021 is op de
afdeling Orthopedie van het
IJsselland Ziekenhuis officieel
een pilot leerafdeling gestart
in de vorm van een leerunit.
Op een leerunit is een groep studenten
verantwoordelijk voor een patiëntgroep,
onder supervisie van gediplomeerde
verpleegkundigen. Studenten ontwikkelen
op deze manier een realistisch beeld van
het werk als verpleegkundige en nog belangijker: zij leren elke dag weer,
doordat zij zelf handelingen, passend bij hun niveau, bij de patiënt uitvoeren.
In de pilot wordt onderzocht of een leerunit een geschikte begeleidingsstructuur is voor het IJsselland Ziekenhuis. Daarbij wordt gekeken naar
het opleiden van meer verpleegkundigen binnen de huidige begeleidingscapaciteit, om zo te voldoen aan de (toekomstige) vraag naar meer verpleegkundigen. Het gaat hierbij niet alleen om meer instroom. Ook het behoud van
studenten tijdens de opleiding en de verwachte – snelle – ontwikkeling die
studenten op de leerafdeling doormaken zijn belangrijke elementen.
De opening was, door COVID-19, niet groots, maar wel bijzonder. Op maandag
1 februari 2021 werd de leerafdeling ‘s ochtends officieel geopend door K. Stiger
(gediplomeerd verpleegkundige) en M. Chedi (student), in het bijzijn van A. van
Wijk (voorzitter Raad van Bestuur), R. Wiersma (manager leerhuis), I. Keusters
(manager kliniek) en W. Verkaik (teamleider afdeling Orthopedie).
Vertrouwen, samenwerking, verantwoordelijkheid en ontplooiing zijn
kenmerkende elementen van een IJsselland leerafdeling. De werkgroep
leerafdeling Orthopedie zal de leerafdeling de komende tijd observeren en
ervaringen van medewerkers, studenten en patiënten verzamelen, zodat de
juiste vervolgacties worden ingezet. We kijken enorm uit naar het verdere
verloop van deze pilot!

Vaccinatie

acute zorg
In het IJsselland Ziekenhuis zijn
de meeste zorgverleners die met
coronapatiënten in aanraking
komen gevaccineerd. Dit zijn
de medewerkers van de
Spoedeisende Hulp, de Intensive
Care en de Corona-afdeling.
Hiervoor is het Pfizer/BioNTech
vaccin gebruikt. De vaccinatiedagen zijn heel goed verlopen,
waardoor (bij het ter perse gaan
van dit blad) bijna 400 medewerkers zijn gevaccineerd. Naar
verwachting kunnen we hiermee
de noodzakelijke personeelscapaciteit van de coronazorg op
peil houden.

De vaccinatiedagen
zijn goed verlopen!
11

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.

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

Transmitt revalidatie
Van Beethovenlaan 60
3055 JD Rotterdam
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www.transmitt.nl
revalidatie@transmitt.nl
088 - 023 47 34

NIEUWE OPERATIETECHNIEK

Nieuwe operatietechniek: gebruik
van fluorescerende stof bij operaties
Technologische ontwikkelingen gaan snel. Dit geldt ook voor de techniek in de operatiekamer; voor
sommige operaties hoeft geen grote snede meer gemaakt te worden, maar gebeurt de operatie via
kleine sneetjes. We noemen dit een laparoscopische operatie. Of het plaatsen van een chemopomp
waardoor de chemotherapie heel gericht kan plaatsvinden en de bijwerkingen veel minder zijn.
Dit zijn maar enkele voorbeelden.
Onlangs zijn we op de gloednieuwe OK in het IJsselland
Ziekenhuis gestart met een hele bijzondere nieuwe techniek.
Namelijk het gebruik van fluorescerende stof bij een operatie.
Dit is een innovatieve methode om bijvoorbeeld de doorbloeding van de darm, eventuele gallekkage en tumoren in
de lever nauwkeurig in beeld te kunnen brengen. Maxime van
der Valk, chirurg in opleiding, vertelt over het gebruik van de
nieuwe techniek en wat de voordelen zijn.

Bij het gebruik van de fluorescentie-technieken werken we
samen met het LUMC aan een wetenschappelijke studie voor
de darmdoorbloeding. Het LUMC werkt al sinds 2009 aan de
ontwikkeling van deze techniek en heeft veel ervaring op dit
gebied.

“Voor de operatie krijgt de patiënt een injectie met fluorescente
stof. Deze stof verspreidt zich in het lichaam en hecht zich aan
bepaalde cellen. Via een speciale laparoscopische camera
worden bepaalde cellen of structuren - afhankelijk van de
gebruikte fluorescente stof - opgelicht. Zo kan de chirurg tijdens
de operatie op een beeldscherm zien om welk weefsel het gaat.
Normaal gesproken vertrouwt de chirurg tijdens een operatie
op zijn of haar zicht en tast, het gebruik van de fluorescentietechnieken voegt hier een nieuwe dimensie aan toe. Dit maakt
het opereren mogelijk veiliger en efficiënter.

We zijn in de regio Rijnmond het enige ziekenhuis dat gebruik
maakt van de operatietechniek. Inmiddels hebben we al meer
dan 40 patiënten via deze studie succesvol geopereerd.”

Patiënten merken niets van het gebruik van de fluorescente stof.
Na de operatie wordt de stof meteen uitgeplast.

De chirurgen in het IJsselland die werken met deze nieuwe
techniek zijn: drs. M. Bruijninckx, dr. P. Doornebosch, dr. O.
van Ruler, dr. G. Tetteroo, dr. M. Vermaas, dr. C. Witjes.

Technologische ontwikkelingen

Nieuwe operatietechniek
met fluorescerende stof
succesvol.
13
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GEBOORTECENTRUM

Welkom

We heten jullie van harte welkom in
ons gloednieuwe geboortecentrum!
Het nieuwe geboortecentrum beschikt over zeer
luxueuze verloskamers en kraamsuites en couveusesuites. De suites zijn volledig nieuw ingericht. De
frisse kleuren, stijlvolle meubels en foto’s aan de
muur geven de suites een huiselijke sfeer.

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

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

Polikliniek Kralingen is open!
Op 15 januari is polikliniek Kralingen geopend. De eerste patiënten werden verwelkomd met een
bloemetje. De nieuwe polikliniek is gevestigd in verpleeghuis en revalidatiecentrum Pniël aan de
Oudedijk in Rotterdam Kralingen.
Waarvoor kunt u in polikliniek Kralingen terecht?
U kunt hier terecht voor:
• bloedafname,
• poli chirurgie,
• diabeteszorg,
• poli gynaecologie en verloskunde,
• poli interne geneeskunde,
• poli maag-darm-leverziekten,
• de orthopedisch schoenmaker, en
• poli reumatologie.

De tweede fase
Tot half april vinden de laatste verbouwingswerkzaamheden
in Pniël plaats ten behoeve van de ontvangsthal in Pniël, het
restaurant en voor de nieuwe afdeling radiologie van poli Kralingen.

Op 1 maart start:
• poli orthopedie, gedeeltelijk.
Op 12 april 2021 start tenslotte:
• afdeling radiologie: röntgenonderzoek, echo onderzoek,
CT onderzoek en MRI onderzoek.
• Volledig spreekuur orthopedie

Hoe maakt u een afspraak op de polikliniek in Kralingen?
U maakt een afspraak voor het spreekuur in polikliniek Kralingen
via de centrale afsprakennummers per specialisme, of online via
Mijn IJsselland met behulp van het ZD (Zorgdomein) nummer dat
u van de huisarts ontvangt samen met aanvullende informatie.
Het is belangrijk dat u dit goed doorleest. Kijk voor een afspraak
op www.ysl.nl en kies afspraak maken.
Op pagina 27 leest u meer over een afspraak maken voor bloedprikken.

Mijn IJsselland
Via Mijn IJsselland kunt u online uw persoonlijke en medische
gegevens bekijken en beheren, zoals uw afspraken bekijken, uw
medisch dossier inzien, brieven die verstuurd zijn aan uw huisarts
bekijken en vragenlijsten invullen. U heeft wel een geldige DigiD
nodig met sms-functie of de DigiD app.
Lees meer over Mijn IJsselland op pagina’s 18 en 19.

Aanmelden bij de aanmeldzuil voor uw afspraak

Tweede aanmeldzuil vanaf maart 2021
Naar verwachting is vanaf maart een tweede aanmeldzuil in
de wachtruimte van polikliniek Kralingen in gebruik. Hier
gebruikt u het bonnetje met de QR code dat u bij de eerste
aanmeldzuil heeft ontvangen om uzelf “in te checken”.
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Voor uw afspraak meldt u zich met een geldig legitimatiebewijs
(rijbewijs, paspoort, id-kaart) aan bij de aanmeldzuil in de ontvangsthal van Pniël/polikliniek Kralingen. U kunt hier direct uw gegevens
controleren. In het scherm verschijnt de afspraak en vervolgens
wordt een bonnetje met uw afspraak geprint. Op dit bonnetje staat
ook een zogenoemde QR code. Daarna gaat u met uw bonnetje naar
de wachtkamer van de polikliniek, dit staat met pijlen aangegeven.

Heeft u hulp nodig?
Een gastvrouw of -heer staat bij de ingang om uw eventuele vragen
te beantwoorden of u te helpen wanneer u begeleiding wenst of

POLIKLINIEK KRALINGEN

Een bloemetje voor de eerste
patiënten op 15 januari.

De Cliëntenraad test
de route op de nieuwe
polikliniek namens
onze patiënten.

nodig hebt. Zij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij praktische zaken
zoals het registreren en aanmelden bij de zuilen of hulp bij het
gebruik van rolstoelen.

Digitaal werken
Op de polikliniek wordt vooral digitaal gewerkt. Het invullen van
vragenlijsten ter voorbereiding op een afspraak op de polikliniek, het maken en bevestigen van afspraken, het gebeurt
bijna allemaal digitaal. Voor veel patiënten is dit prettig omdat zij
zelf een afspraak op steeds meer poliklinieken kunnen maken,
vragenlijsten online in kunnen vullen en alles terug kunnen vinden
in hun eigen dossier op Mijn IJsselland. Patiënten hebben hiervoor
toegang via DigiD nodig.

Wachtruimte polikliniek Kralingen.

Teamleider Gabrielle ’t Hart: “We vergissen ons nogal eens in de
digitale vaardigheid van ouderen. Veel oudere patiënten kunnen
goed uit de voeten en besteden veel tijd aan hun laptop, tablet
of smartphone. En als zij dat niet kunnen of hier geen behoefte
aan hebben, dan kunnen we afspraken vanzelfsprekend ook altijd
telefonisch maken.”

De Clientenraad test mee namens onze patiënten
Kort voor de ingebruikname van de polikliniek vond een testdag
plaats. Hierbij waren ook 2 leden van de Cliëntenraad uitgenodigd
om het digitaal inchecken te testen. Op deze testdag werden
alle stappen van vier verschillende patiëntroutes helemaal doorgenomen en getest. Zo werd het digitale traject in beeld gebracht
vanaf het spreekuur bij de huisarts tot aan de afspraak bij de
medisch specialist.
Als bijvoorbeeld een vragenlijst door de patiënt nog niet is
ingevuld dan kan dit alsnog in de wachtkamer worden gedaan
met behulp van een tablet/Ipad. Thomas Linsmayer van de
Cliëntenraad: “We raden patiënten aan om de vragenlijsten liefst
thuis in te vullen, want het invullen op de (kleine) tablet in de
wachtruimte is best tijdrovend.”

Polikliniek Kralingen: zelfde artsen, nieuwe plek
Hoe zat het ook alweer? Afgelopen december is de Havenpolikliniek in Rotterdam Centrum gesloten en is een groot deel van
die poliklinische zorg naar verschillende locaties in Rotterdam
verhuisd. De spreekuren die in de voormalige Havenpolikliniek
onder het IJsselland Ziekenhuis vielen, zijn verhuisd naar
verpleeghuis en revalidatiecentrum Pniël van Lelie zorggroep
aan de Oudedijk en vormen hier de nieuwe polikliniek Kralingen.
Informatie over polikliniek Kralingen: www.ysl.nl/kralingen

Samenwerking IJsselland Ziekenhuis
en Lelie Zorggroep
Betere zorg voor elke patiënt. Dichtbij huis. Zonder dat iemand
steeds weer bij een ander loket moet aankloppen voor zijn
zorg. Daarvan dromen Lelie zorggroep en het IJsselland
Ziekenhuis die sinds dit jaar intensief samenwerken. Een eerste
concrete stap in die samenwerking is de vestiging van de
Polikliniek Kralingen in verpleeghuis Pniël in de Rotterdamse
wijk Kralingen.
Met de samenwerking willen Lelie en het IJsselland onnodig
lange ligduur in het ziekenhuis van ouderen voorkomen. Zij
volgen daarbij de wens en behoefte van de patiënt. En tegelijk
willen de partijen elkaar versterken door samen te werken op
het gebied van innovatie en personeelsbeleid. Het gaat erom
de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen in de wijk te realiseren.
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Nieuwtjes en weetjes

Patiënt in ons ziekenhuis?
‘Mijn IJsselland’, u kunt niet meer zónder!
Bent u patiënt van ons ziekenhuis? Is uw kind( je)
patiënt in ons ziekenhuis? Dan is het van groot
belang dat u toegang heeft tot ‘Mijn IJsselland’!
Wat heeft u daarvoor nodig?
1. Een DIGID
Een 06-nummer dat gekoppeld is aan uw DIGID.

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

Bekijk het filmpje van 3 minuten op de startpagina
onze website www.ysl.nl
Dan ziet u met eigen ogen waarom toegang tot
‘Mijn IJsselland’ prettig, nuttig én noodzakelijk is.
Hulp nodig? Wij helpen u graag:
Bel 010 2585137
Of loop naar balie 89
(Patiëntenvoorlichting) in de hal van ons ziekenhuis.

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

Toegang tot ‘Mijn IJsselland’:
prettig, nuttig én noodzakelijk.
18
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GEESTELIJKE VERZORGING

Wat is werkelijk
van belang?
Wat leven we toch in een gekke tijd, horen we
dagelijks iemand zeggen. De wereld lijkt wel stil
gezet, of men voelt zich aangewezen worden op
zichzelf. Het gevoel dat alles z’n adem lijkt in te
houden, hopend op betere tijden... En dat duurt al
best lang, hoe houden we dat vol? We kunnen als
mens geen invloed uitoefenen op de dingen die
ons overkomen. We kunnen enkel invloed hebben
op hoe we hiermee omgaan.
In de gesprekken met de patiënten en medewerkers gaat het
juist daar vaak over: hoe houd ik mijn situatie vol? Hoe wil ik
omgaan met dat wat mij overkomt?
Misschien zijn het voor u ook wel actuele vragen. Wat soms
helpt is er even bij stil te staan en jezelf vragen te stellen: Wat
inspireert mij? Wat geeft me kracht en houvast? Wat is werkelijk
belangrijk?
Een gedicht dat mij keer op keer inspireert is het gedicht
“The Invitation” van Oriah Mountain Dreamer.
Wat is werkelijk van belang?
Hiernaast volgt een vertaling:

Inspiratie, kracht en houvast

De uitnodiging
Het interesseert me niet wat je doet voor de kost;
ik wil weten waar je naar hunkert;
en of je ervan durft te dromen het verlangen van je hart te vervullen.
Het interesseert me niet hoe oud je bent;
ik wil weten of je het risico neemt voor gek te staan voor liefde,
voor je dromen, voor het avontuur van levend zijn.
Het interesseert me niet wat je allemaal dwarszit;
ik wil weten of je contact hebt gemaakt met de kern van je eigen
verdriet. Of je bent geopend door de teleurstellingen van het leven;
of je bent verschrompeld, je hebt afgesloten, uit angst voor de pijn.
Ik wil weten of je pijn kunt verdragen; van mij en van jezelf,
zonder weg te stoppen, zonder vast te bijten.
Ik wil weten of je plezier kunt verdragen van mij en van jezelf,
of je kunt dansen met overgave, extase toe kunt laten
tot in de toppen van je vingers en je tenen,
zonder te manen tot voorzichtigheid, tot realisme,
of ons te herinneren aan menselijke beperkingen.
Het interesseert me niet of het verhaal dat je vertelt waar is,
ik wil weten of je een ander kunt teleurstellen om eerlijk te zijn
naar jezelf;
of je verdenking van verraad kunt verdragen, zonder verraad te
plegen aan je ziel.
Ik wil weten of je trouw kunt zijn, en dus te vertrouwen.
Ik wil weten of je schoonheid kunt zien, ook als niet iedere dag
even mooi is;
en of je jouw leven kunt herleiden tot haar bron.
Ik wil weten of je met falen kunt leven, het jouwe en het mijne,
en nog aan de rand van het meer kunt staan,
en JA kunt roepen tegen de zilveren gloed van de volle maan.
Het interesseert me niet waar je woont of hoeveel geld je bezit.
Ik wil weten of je na een nacht vol verdriet en vertwijfeling,
moe en gekneusd tot op het bot,
kunt opstaan en doet wat gedaan moet worden voor de kinderen.
Het interesseert me niet wie je bent of waar je vandaan komt;
ik wil weten of je naast me zult staan als het er echt op aan komt
en niet terug zult deinzen.
Het interesseert me niet wáár of wàt of met wìe je gestudeerd hebt;
ik wil weten wat er van je overblijft als al het andere wegvalt.
Ik wil weten of je alleen kunt zijn met jezelf;
en of je werkelijk waardeert wat je gezelschap houdt in lege
momenten.
Gedicht van Oriah Mountain Dreamer, uit het boek The
Invitation, gepubliceerd door HarperONE, San Francisco, 1999.
Kim van Rijthoven
Geestelijke verzorging
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MIJN IBD COACH

Chronische darmontsteking
en Mijn IBD coach.nl
In Nederland hebben ruim 80.000 mensen een
chronische darmontsteking. Naar schatting heeft
iets meer dan de helft hiervan colitis ulcerosa
en iets minder dan de helft de ziekte van Crohn.
De ziekte komt iets vaker voor bij mannen dan
bij vrouwen.
Wat is IBD, ofwel: een chronische darmontsteking?
IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease. Dit is een
verzamelnaam voor chronische darmontstekingen waaronder
colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Bij beide ziekten is
een deel van de darmen ontstoken en de klachten lijken
op elkaar. Er zijn echter ook verschillen die niet altijd even
duidelijk zijn.
Een van de grote verschillen is dat de ziekte van Crohn
in het hele spijsverteringskanaal kan voorkomen, terwijl
colitis ulcerosa zich per definitie beperkt tot de dikke darm.
De ziekte van Crohn openbaart zich meestal tussen 15 en
30 jaar. Colitis ulcerosa ontstaat vaker bij jonge volwassenen
en mensen van middelbare leeftijd, de ziekte wordt vaak
ontdekt tussen 15 en 40 jaar. Naast een aantal symptomen
die geregeld bij beide ziektes voorkomen, zoals buikpijn,
diarree en vermoeidheid, hebben colitis ulcerosa en de
ziekte van Crohn ook verschillende symptomen.
Lees meer op onze website: www.ysl.nl/mdlcentrum.

Zorg op afstand
In deze tijden van Corona heeft online zorgverlening een vlucht
genomen en wanneer dat mogelijk is verlenen we zorg op
afstand. Dit geldt ook voor patiënten met IBD. De website
MijnIBDcoach.nl biedt hierbij goede ondersteuning!

Gespecialiseerd verpleegkundigen Marieke Zwijnenburg
(Li) en Marina Motjé (Re) bij de
start van Mijn IBD coach in 2019.

Mijn IBD Coach
MijnIBDcoach is een online hulpmiddel bij de behandeling
van patiënten met een chronische darmontsteking. Zo
kan de patiënt meer leren over zijn of haar ziekte en
wat hij/zij zelf kan doen of beter kan laten om de ziekte
onder controle te houden.
Door deze betrokkenheid en doordat je zelf regie hebt,
verbeteren de behandelresultaten.
Maag-, darm- lever verpleegkundige Marieke Zwijnenburg
vertelt over de werkwijze van MijnIBDcoach: “Samen
met de patiënt beheren we een zorgplan. In dit zorgplan
worden afspraken vermeld. De patiënt kan een doel
formuleren dat hij/zij wil behalen, en via de berichtenfunctie in MijnIBDcoach kan er op een snelle manier
worden gecommuniceerd bij vragen of klachten van de
darm.”
Mocht u als patiënt nog niet geïnformeerd zijn over
mijnIBDcoach, spreek ons dan aan of stuur een bericht
naar mdlcentrum@ysl.nl en we vertellen u er graag
meer over.
In een video lichten onze MDL
verpleegkundigen toe hoe
een patiënt IBD coach kan
gebruiken.
Kijk op www.ysl.nl/mdlcentrum
en kies voor Ziektebeelden
MDL, IBD. Of scan de QR code:
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DE CLIËNTENRAAD

Er wordt geluisterd en
daardoor komt er verbetering!
Ruim vier jaar geleden trad Thomas Linsmayer aan als lid van de Cliëntenraad van het IJsselland
Ziekenhuis. Destijds werd niet alleen zijn nieuwsgierigheid gewekt hoe het in een ziekenhuis reilt en zeilt,
ook vielen hem praktische zaken op die voor verbetering vatbaar waren.

De patiënt centraal

Thomas heeft een technische achtergrond (HBS-B en HTS
Electrotechniek) en was werkzaam bij Hoogovens IJmuiden en
Evides waterbedrijf in de hoogspanning en procesautomatisering.
Ondanks dat hij inmiddels enige jaren met pensioen is, zet hij zijn
technische kennis graag in voor het verbeteren van aspecten
waar zowel patiënten als bezoekers van dit ziekenhuis mee te
maken krijgen.
Binnen de Cliëntenraad heeft Thomas als aandachtsgebieden
‘Facilitaire zaken’ en ‘Toepassing van automatisering’.

Faciliteiten verbeterd
Thomas: ‘Toen mijn vrouw in het ziekenhuis lag, was ik regelmatig
in het ziekenhuis te vinden. De kleine bewegwijzering in en om
het ziekenhuis viel me op, net als de slechte bereikbaarheid met
het openbaar vervoer. De Cliëntenraad heeft hiervoor aandacht
gevraagd met als resultaat - in de nieuwbouw- beter leesbare
routeborden. In de parkeergarage is de herkenbaarheid van de
parkeervloeren verbeterd en zijn de looproutes naar de ingang
van het ziekenhuis beter aangegeven.
We zijn nog steeds heel blij met de inzet van de pendelbus - door
de coronamaatregelen nu op stal - van metrostation Schenkel
naar de hoofdingang van het ziekenhuis. Hierdoor is niet alleen de
bereikbaarheid sterk verbeterd, maar wordt ook het gebruik van
het openbaar vervoer verder gestimuleerd. Goed voor het milieu!’

Wat levert e-health en digitalisering op voor
de patiënt?
Thomas: ‘De zorg staat onder grote tijdsdruk. E-zorg kan voor
een deel van de patiënten een handig hulpmiddel zijn en de druk
op de zorg verminderen. Gelukkig kan de reguliere zorg dankzij
E-zorg, ondanks de huidige coronamaatregelen, voor een groot
deel doorgaan.

‘Uitdagingen
en werk genoeg
voor de komende
vier jaar!’
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Het gevaar van E-zorg is dat de zorgverlener maar een deel van
de patiënt ziet. Echter voor chronisch zieken heeft het systeem
zeer zeker voordelen; toepassingen als thuismonitoring en snel
digitaal contact via de BeterDichtbij app zorgen dat deze groep
niet onnodig naar het ziekenhuis hoeft te komen.
De professionals in het ziekenhuis kunnen op afstand allerlei
meetwaarden in de gaten houden en actie nemen als een waarde
wordt overschreden. Ze reageren snel bij vragen of onzekerheid
en dat stelt de patiënt vaak al gerust en vergroot het gebruik.
Het patiëntenportaal “Mijn IJsselland” helpt de patiënt om beter
voorbereid naar de poli te komen. Voorafgaand aan het polibezoek kan de patiënt al onderzoeksuitslagen bekijken en vragenlijsten invullen en dat betekent tijdswinst. Zo blijft er meer tijd over
om echt in gesprek te gaan, medisch jargon uitgelegd te krijgen
en samen te bespreken wat de best passende behandeling is.’

DE CLIËNTENRAAD

Testronde in de nieuwe
polikliniek Kralingen.

Versneld toepassen computertechnologie
‘De huidige pandemie zorgt ervoor dat E-zorg technologie in het
ziekenhuis versneld wordt toegepast. Het is alleen jammer dat
ICT-personeel minstens even schaars is als zorgpersoneel en
dat beveiliging en gebruikersgemak niet altijd samengaan. Het
wordt dan ook een grote uitdaging om een PGO (persoonlijke
gezondheidsomgeving) voor elkaar te krijgen. Hiermee kan de
patiënt in een centraal loket in eigen hand houden hoe en wat
hij wil met zijn gegevens.
Er zullen echter altijd mensen blijven die E-zorg niet gaan
gebruiken, en dat moeten we respecteren. Feit is dat de meeste
gezondheidswinst buiten het ziekenhuis is te behalen, door
bewegen, bewegen en bewegen.’

Ik zet mijn technische
kennis graag in voor
verbetering van aspecten
waar zowel patiënten als
bezoekers van dit ziekenhuis mee te maken krijgen.

Hoe span jij je in voor onze patiënten?
Thomas: ’Voor Facilitaire zaken is een 6-wekelijks overleg
ingericht waar verbouwingen de hoofdmoot vormen. Het
IJsselland vernieuwt in delen het ziekenhuis om weer state-ofthe-art te zijn. Het laatste hoogtepunt was het vernieuwen van
de operatiekamers. Nu wordt de centrale hal verbouwd, het
doel is deze ergonomisch helemaal van deze tijd te maken.
Daarnaast doe ik mee met projecten als “Samen Beslissen”
en “Beter voorbereid naar de Poli” en zit ik in externe ICTwerkgroepen. Bij de invoering van het nieuwe zorginformatiesysteem/elektronisch patiëntendossier HiX in 2018 heb ik
als testpatiënt gefungeerd om het hele klinische proces van
“opname tot overlijden” te doorlopen. Het hielp de gebruikers
om procedures beter af te stemmen op de route die de patiënt
in het ziekenhuis doorloopt.
Recent nog heb ik deelgenomen als testpatiënt in een
gedigitaliseerd polikliniekproces. We hebben met een team
van de polikliniek en het afnamelaboratorium een testronde
in de nieuwe poli Kralingen gelopen. Het team bootste 4 patiënt-

routes na en volgde de stappen van begin tot eind: van doorverwijzing door huisarts tot en met het verlaten van polikliniek
Kralingen. Ons doel was om knelpunten te benoemen en aan te
geven waar de patiënt hulp van een medewerker nodig heeft.’
‘Kortom, uitdagingen en werk genoeg voor de komende vier jaar!’
Met deze woorden sluit Thomas het interview af.

De patiënt staat centraal
De doelstelling van de Cliëntenraad is de patiënt centraal.
Deze doelstelling is vertaald in een missie: “Om de beleving
en het welbevinden van de patiënt blijvend te verbeteren, willen
we de organisatie stimuleren om de hierop gerichte activiteiten
daadwerkelijk in de organisatie te verankeren”.
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Praktische informatie

Fotografie: H. Morren

Het IJsselland
bij de hand





Locaties

Afzeggen afspraak
Het IJsselland Ziekenhuis brengt een wegblijftarief in rekening wanneer een patiënt zonder afmelding of berichtgeving
niet op de afspraak verschijnt, tenzij er een geldige reden is.
Dit wegblijftarief bedraagt €43,30.
Bent u dus verhinderd voor een afspraak, dan verzoeken wij
u de afspraak uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraakdatum af te zeggen. Op uw afgezegde plaats kan dan weer
een andere patiënt op het spreekuur komen.

IJsselland Ziekenhuis
Prins Constantijnweg 2 · 2906 ZC · Capelle aan den IJssel
010 - 258 5000
Polikliniek Nesselande
Cypruslaan 410 · 3059 XA · Rotterdam · 010 - 258 5700
Polikliniek Krimpen
Groenendaal 1 · 2922 CJ · Krimpen aan den IJssel 010 - 258 3400
Polikliniek Kralingen
Oudedijk 15 · 3062 AB · Rotterdam

Gedragsregels



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

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





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

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


Bezoektijden
Bezoeken van een patiënt
is alleen mogelijk binnen de
op de afdeling aangegeven
bezoektijden. Op de afdeling
staat aangegeven wanneer
hiervoor afwijkende regels
gelden. Omdat patiëntenzorg
altijd voor gaat, vragen wij
bezoek om de kamer even
te verlaten als er tijdens het
bezoekuur een artsenvisite,
onderzoek of therapie is.
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Alcohol en drugs
Gebruik van alcohol in het
ziekenhuis is alleen toegestaan bij bijzondere gelegenheden. Onder invloed zijn van
alcohol zijn in het ziekenhuis is
verboden. Gebruik van drugs
en/of het onder invloed zijn van
drugs in het ziekenhuis is niet
toegestaan.


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

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

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


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


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

Vind je weg

De centrale hal

Wandeltijd naar de metrohalte
Prinsenlaan is ±10 minuten
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,-

Buslijn 37
POORTMOLEN –ZIJDE

Ingang Poortmolen
Deze ingang is
gesloten. Alleen
toegang via de
hoofdingang.
Food en Shop
In verband met
verbouwing van de hal
is de Food en Shop
tijdelijk verplaatst naar
de wachtruimte bij de
hoofdingang. Hier kunt
u terecht voor koffie/
thee, iets lekkers, een
baby- of ballonkado.
De Food en Shop is
van maandag t/m
vrijdag geopend
van 8.30-18.00 uur.
Weekenden en feestdagen gesloten.

Bereikbaarheid


Buslijn 37
Buslijn 37 rijdt op werkdagen en
zaterdag overdag (tot afloop
van het avondbezoekuur)
tussen station RotterdamAlexander en metrostation
Capelsebrug. De bushalte
bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis, aan
de Poortmolen (Capelse kant).
Gratis busdienst
De pendelbusdienst tussen
metro Schenkel en het
IJsselland Ziekenhuis is
vanwege de coronamaatregelen tijdelijk vervallen.

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.

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 metrolijn A (Binnenhof – Schiedam)
en metrolijn B (Nesselande –
Schiedam). De looproute naar
het ziekenhuis is met bordjes
aangegeven.

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

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

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

Hoofdingang
openingstijden
Iedere dag geopend:
06.30 – 20.30 uur
PRINS CONSTANTIJNWEG
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Voor actuele bezoekregels en bezoektijden verwijzen we u
naar de website.


Patiëntenvoorlichting
› Zoekt u een folder over uw onderzoek, behandeling of
operatie?
› Heeft u een vervelende ervaring of klacht?
› Wilt u ons attenderen op een onveilige situatie?
› Lukt het niet om in te loggen in ‘Mijn IJsselland’ of vindt u
niet wat u zoekt?
› Wilt u een kopie van uw dossier of van radiologiebeelden?
De medewerkers van Patiëntenvoorlichting helpen u graag!
U vindt ons in de hal van ons ziekenhuis (route 89),
maandag t/m donderdag van 09.30 – 16.30 uur en
op vrijdag van 09.30 – 13.00 uur, telefoonnummer
010 – 258 5137 of mail patientenvoorlichting@ysl.nl.

Foto is gemaakt in april 2020.

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

Niet tevreden?
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!
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Alle medewerkers, vrijwilligers en
specialisten van het IJsselland Ziekenhuis doen hun best om patiënten en
bezoekers goede zorg te bieden. Helaas
gaat niet altijd alles zoals het zou
moeten en kunnen er klachten ontstaan,
bijvoorbeeld over behandeling. Een
klacht is voor ons een gratis advies
voor verbetering van de zorg- en
dienstverlening. Daarom horen wij
graag uw klachten en ervaringen om
zo ongewenste situaties in de toekomst
te voorkomen.
Voor meer informatie over de klachtenregeling kunt u contact opnemen
met afdeling Patiëntenvoorlichting,
bereikbaar via telefoonnummer
010 - 258 5137.

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

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, smartphone of tablet lezen, laten voorlezen
via de voorleesfunctie en/of printen.
Als u en uw contactpersoon/begeleider
geen mailadres hebben of u vraagt
zelf om een papieren folder, dan krijgt
u van ons uiteraard nog een papieren
folder aangeboden. Inmiddels
verstrekken we ca. 70% van onze
folders via de mail.
Heeft u vragen? Bel
of bezoek afdeling
patiëntenvoorlichting
tel: 010 - 258 5137,
balie 89 in de
centrale hal.

BLOEDPRIKKEN

Agenda

AGENDA

Activiteiten voor patiënten
De workshops, informatieavonden en inloopspreekuren gaan op dit moment niet door. Of
deze bijeenkomsten later doorgaan, hangt af van
de maatregelen die op dat moment gelden.
De informatieavonden Borstvoeding en Zwangerschap
worden te zijner tijd op een andere manier hervat.
Houd onze website in de gaten voor actuele
informatie!
Look Good, Feel Better

Afspraak maken

De workshops Look Good Feel Better gaan voorlopig niet door.
Look Good Feel Better organiseert in plaats daarvan
interactieve online workshops, waarvoor u zich kunt inschrijven
via hun website, https://lookgoodfeelbetter.nl/workshops/
online-workshops.

Bloedprikken
Voor bloedprikken of het inleveren van
materiaal kunt u terecht op de verschillende
locaties van het IJsselland Ziekenhuis: op
de hoofdlocatie in Capelle aan den IJssel,
en daarnaast op polikliniek Nesselande,
polikliniek Kralingen en polikliniek Krimpen.
Voor bloedafname of het inleveren van materiaal
vragen wij u online een afspraak te maken, zodat wij
een korte wachttijd en een relatief lege wachtruimte
kunnen creëren. Na verwijzing van de huisarts of
medisch specialist kunt u zelf een datum en tijd voor
uw afspraak kiezen.
De procedure verschilt een beetje per locatie.Op de
pagina Bloedafname en inleveren materiaal kunt
u lezen hoe u per locatie een afspraak kunt maken
en waar u rekening mee kunt houden.
Ga naar: www.ysl.nl/bloedprikken

U kunt na verwijzing
zelf een datum en
tijd voor uw afspraak
kiezen.

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

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

Stomavereniging
In overleg met de Stomavereniging worden
tot nader order geen inloopochtenden
in het ziekenhuis georganiseerd.
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Mooie voorzieningen gerealiseerd!
Op deze pagina leest u welke mooie projecten de Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis
het afgelopen jaar voor ons ziekenhuis heeft gerealiseerd. Door deze voorzieningen wordt een verblijf
of nazorg voor patiënten nog meer veraangenaamd. We zijn alle donateurs en het Bestuur van de
Vrienden heel dankbaar voor hun inspanning en betrokkenheid!
Online kerstevenement

Interactieve vloer kinderafdeling
Een ziekenhuisopname is nooit fijn voor een kind. We willen onze kinderafdeling zo inrichten dat de kinderen zich hier thuis en veilig kunnen
voelen. Daarnaast proberen we al spelenderwijs hun gedachten van
het ziek zijn af te leiden.

Dit jaar was er door het coronavirus geen jaarlijks
terugkerend kerstprogramma mogelijk in de
centrale hal en op de verpleegafdelingen van
het IJsselland Ziekenhuis. Om die reden koos het
ziekenhuis ervoor om een mooi online programma
te maken, dat - behalve voor medewerkers ook te zien was voor patiënten, bezoekers en
wijkbewoners.

Deze film is gefinancierd door de Stichting
Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis,
en is op You Tube terug te kijken via
deze link: https://www.youtube.com/
watch?v=Q9aO6ZDqc2I&t=351s.

Ons doel is het creëren van een wereld van ontspanning en afleiding,
waardoor ze minder pijn en angst ervaren en sneller herstellen. Dat doen
we door het thema “Natuur” als uitgangspunt te nemen. We ontwikkelen
hiervoor een verhaal waar het kind op verschillende (informatie)
momenten en/of plekken en in verschillende situaties mee in aanraking
kan komen, bijvoorbeeld in de vorm van speeltoestellen, (interactieve)
games en beleefruimtes. Verder is het belangrijk dat de opgenomen
kinderen met de broertjes en zusjes kunnen spelen zoals dit thuis ook
het geval zou zijn.
Dankzij een geweldige
donatie van de Van
Cappellen Stichting
heeft het Bestuur van
de Vrienden van het
IJsselland Ziekenhuis
een interactieve vloer
op de nieuwe kinderafdeling kunnen
aanschaffen. De vloer
is een groot succes bij
kinderen én volwassenen!

Piano in de centrale hal
Muziek werkt helend, dat is uit onderzoek gebleken. Het is een langgekoesterde wens om een piano in de centrale hal van het
ziekenhuis te plaatsen. Pianomuziek kan de sfeer in het ziekenhuis een positieve impuls geven en zorgt voor meer ontspanning
bij patiënten.
Daarom heeft de Stichting Vrienden
van het IJsselland Ziekenhuis een
prachtige vleugel aangeschaft die na
de verbouwing van de centrale hal een
mooie plek gaat krijgen. Tussen Kerst
en Oud en Nieuw heeft de vleugel
al even in de hal gestaan en is toen
enthousiast bespeeld door patiënten,
bezoekers en medewerkers.
Na de verbouwing gaan er op zondagmiddag(en) voor patiënten, bezoekers,
wijkbewoners en medewerkers koffieconcerten georganiseerd worden (indien
de coronamaatregelen dat toelaten).
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Wordt u ook onze Vriend?

WORD VRIEND

De Vrienden zijn mensen, bedrijven en organisaties die financieel bijdragen
aan projecten in het IJsselland Ziekenhuis. Projecten of voorzieningen die het
verblijf in het ziekenhuis of de nazorg na een ingrijpende ziekte voor patiënten
(en hun familie) draaglijker kunnen maken. Vrienden ondersteunen het IJsselland
Ziekenhuis door mooie en helpende initiatieven van patiënten en medewerkers
financieel mogelijk te maken.
De Vrienden hebben een bijzondere plek in ons hart omdat zij het ziekenhuis
helpen. Omdat zij voor de extra’s kunnen zorgen die helaas niet via het budget
van de overheid en zorgverzekeraars bekostigd kunnen worden.

www.vriendenijsselland.nl

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

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

Uw donatie in Euro’s

Ja, ik wil ook Vriend worden van het IJsselland Ziekenhuis
Daarom machtig ik Stichting Vrienden van het IJsselland tot wederopzegging het volgende
bedrag maandelijks van mijn rekening af te schrijven:
€ 2,50 per maand

€ 10,– per maand

€ 5,– per maand

Meer €

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

Achternaam

Voorletters

M/V

Adres

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

Postcode & Plaats

Geboortedatum

Telefoon

E-mail adres

IBAN

Datum

BIC

Plaats

Kenmerk

Handtekening
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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
dhr. drs. M.M. Pelka
mw. drs. C.H.M. Pluymakers
dhr. drs. F.A.G. Schreiner
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. P.P.B. van der Sloot-Drenth
mw. 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. Schmitz-van Splunder
mw. dr. S.A.H.M. van den Tillaart
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Intensive care
dhr. drs. J.H. Elderman
dhr. drs. J.J.M van Koesveld
mw. drs. J.A. Lens
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
mw. drs. H.A. Kleinveld
(internist-nefroloog)
mw. drs. H. Lahri
mw. dr. N.D. Niemeijer
(internist-endocrinoloog)
mw. drs. L. Poppe
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)
Keel-, neus- en
oorheelkunde (KNO)
dhr. drs. R.A. van den Berg
mw. drs. R. El Seady
dhr. drs. H.A.P.M. Louwers
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. LeebeekGroenewegen
mw. drs. I.M. Onvlee-Dekker
dhr. dr. E. Rietveld
dhr. drs. M.P.R. Schreuder
mw. drs. M.I. Schuurmanvan der Lem
mw. drs. M.N.L. Wiggers
Klinische chemie
mw. dr. L.S.M. Boesten
dhr. dr. R.H.A. van der
Doelen
dhr. drs. J. Groen
mw. dr. E.A. Kemper-Proper
mw. dr. I. Kuipers
Klinische geriatrie
mw. drs. M.Y.E. Cappetti
mw. drs. R.L.M. van
Knippenberg-van der Ham
mw. dr. A.A.A. Mol
-van Mullem
mw. drs. C. Veen

Longziekten
dhr. drs. D.P.J. Dezaire
dhr. drs. S.A. Gajadin
mw. dr. M.E. Heuvers
dhr. drs. Z. Mladenovic
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
mw. dr. V.E. Valkhoff
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

Plastische chirurgie
mw. dr. M.J. Hop
dhr. dr. A.J.M. Luijsterburg
dhr. dr. E.S. Smits
Psychiatrie
Via klinische voorzieningen
Antes Noord (locatie Poortmolen,
locatie Prins Constantijnweg)
mw. drs. E. Leeman
Psychologie
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

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

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

Neurologie
dhr. drs. R.J.W. Dunnewold
mw. drs. M.J. KoudstaalOverdijk
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

Reumatologie
mw. dr. L.J.C. KranenburgKoppen
mw. dr. R. Padmos
dhr. S. Sadrediny

Nucleaire geneeskunde
dhr. drs. M.R.J. ten Broek
dhr. drs. A. Lafeber
Oogheelkunde
mw. dr. H.W. Mensink
mw. drs. L.C. Ugahary
mw. dr. M.E.J. van Velthoven
dhr. drs. J.W.C. Vijlbrief
Orthopedie
dhr. drs. B. Boetes
dhr. drs. D.J. Doyer
dhr. drs. 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

Revalidatiegeneeskunde
mw. drs. C.A. van Dijk
mw. drs. J.A.H. Hendriks
mw. dr. S.C. Remerie
Spoedeisende Hulp
mw. dr. M.G. Bouwhuis
mw. drs. C.K. Deelstra
mw. drs. A.E. Hoek
mw. drs. E.H. Jansen
mw. drs. J. Ooms
mw. dr. P.P.M. Rood
mw. drs. D.M.E. de Snoo
mw. drs. S. van Tiel
dhr. dr. R.J.C.G. Verdonschot
mw. drs. C. Verheij
(medische) Seksuologie
mw. drs. C.M. Bax
Urologie
dhr. drs. R. Hoendervangers
mw. drs. T.C. de Oliveira Barbosa
dhr. drs. B. Rikken
mw. drs. M.R. Sorel
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