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Van de redactie

4Beste

lezer,

Wist u dat:
• het IJsselland sinds 1 februari een gloednieuwe en erg handige folder app heeft?
Dit is een handige tool waarmee patiënten de informatie over hun onderzoek of
operatie eenvoudig digitaal kunnen ontvangen, lezen en delen met vrienden en
familie. Patiënten kunnen kiezen of ze liever een papieren of digitale folder willen
ontvangen.
• Afdeling oncologie ouders en kinderen een steuntje in de rug biedt met boeken
over kanker?
Kinderen kunnen diverse vragen hebben als ze horen dat hun vader of moeder
ernstig ziek is. Een goed antwoord geven op die vragen kan best lastig zijn. Op de
oncologieafdeling zijn geschikte boekjes voor kinderen van alle leeftijden. Ouders
kunnen aan de hand van deze boekjes met hun kind(eren) in gesprek, en ook
helpt het verpleegkundigen ouders en hun kinderen te ondersteunen.

E-mail: communicatie@ysl.nl
www.ysl.nl
Buitenpolikliniek Nesselande
Cypruslaan 410
3059 XA Rotterdam

• Vrijwel iedere patiënt na een operatie een ijsje krijgt aangeboden?
Patiënten blijken deze patiëntgerichte actie te waarderen. Eindelijk weer iets in
de maag, minder keelpijn en misselijkheid en afleiding van de pijn. En uit cijfers
van andere ziekenhuizen blijkt dat er met het verstrekken van ijsjes bespaard
wordt op het gebruik van medicatie.

Tel. 010 - 258 57 00
Buitenpolikliniek Krimpen
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen aan den IJssel
Tel. 010 - 258 34 00
Uitgeverij
BC Uitgevers bv
Postbus 416, 8600 AK Sneek

• Er op 9 april a.s. tussen 10.00 - 15.00 uur weer een open dag voor aanstaande
ouders plaatsvindt?
Onze medewerkers geven op deze dag
uitgebreid uitleg en er zijn filmpjes,
diapresentaties en fotoboeken te zien.
Zo krijgen u en uw partner een
uitstekend beeld wat u kunt verwachten
van een bevalling in Geboortecentrum
IJsselland.
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Vormgeving/opmaak

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
www.zorgkaartnederland.nl.

Hannique de Jong
Druk

Meer informatie vindt u op de
website van Zorgkaart Nederland.

Scholma Druk B.V., Bedum
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Activiteiten voor patiënten (in het IJsselland Ziekenhuis)
Informatieavond borstvoeding voor zwangere vrouwen*

8/9

Op donderdag 31 maart, 12 mei,
16 juni en 21 juli 2016 van 19.30 - 21.45 uur
in Capelle aan den IJssel

“Wilt u misschien een ijsje?” 9
Ervaring Cliëntenraad-lid
A. Kerklaan
Beveiligde overdracht
van thuiszorg naar
IJsselland Ziekenhuis

Workshop Look Good, Feel Better
13

Open dag zwangeren

14

Bouwupdate:
de Intensive Care

Op woensdag 20 april en 29 juni 2016
van 10.00 - 12.00 uur
in Capelle aan den IJssel

Voorlichtingsavonden voor a.s. moeders die tussen de
25 en 30 weken zwanger zijn*

15

Op dinsdag 8 maart, 12 april, 10 mei,
14 juni en 12 juli 2016 van 19.30 - 21.00 uur
in Capelle aan den IJssel

16/17

MRI-scanner in gebruik

17

Certificaat voor
behandeling van staar

19

IJsselland bij
de hand

Op zaterdag 9 april en 8 oktober 2016
van 10.00 - 15.00 uur
in Capelle aan den IJssel

12

Procotologie expertisecentrum

IJsselland zoekt nieuw
lid Cliëntenraad

Open dag voor zwangere vrouwen
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Inloopspreekuur Stomavereniging
Op dinsdag 8 maart, 19 mei en
23 augustus 2016 van 10.00 - 12.00 uur
in Capelle aan den IJssel
(balie patiëntenvoorlichting)

20/21/22

Spreekuren
buitenpoliklinieken

22

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

Als je vader of moeder
kanker heeft…

23

•

Medisch specialisten

24

Meer informatie en aanmelden bij afdeling Patiëntenvoorlichting:
via e-mail: PatientenVoorlichting@ysl.nl
• via telefoonnummer 010 - 258 51 37 op werkdagen tussen 9.30 en 16.30 uur
• of bij balie Patiëntenvoorlichting in de centrale hal.
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Nieuwe handige folder app

4‘Mag

ik u
de folder mailen?’
Met ingang van 1 februari heeft het IJsselland een gloednieuwe en erg handige folder app.
Het is een handige tool waarmee patiënten de informatie over hun onderzoek of
operatie eenvoudig digitaal kunnen ontvangen, lezen en delen met vrienden en familie.
Patiënten kunnen kiezen of ze liever een papieren of digitale folder willen ontvangen.

Veel patiënten vinden het tegenwoordig gemakkelijk een
patiëntfolder digitaal bij de hand te hebben. Een papieren
exemplaar raakt kwijt of veroudert. Met de folder app is
altijd de meest recente patiënteninformatie bij de hand op
smartphone, tablet of pc. Eenvoudig te lezen, als favoriet
te markeren of door te sturen aan vrienden of familie.
‘Mag ik u de folder mailen?’ is daarom één van de vragen
die een patiënt kan verwachten als hij/zij voor een
onderzoek of operatie naar het IJsselland Ziekenhuis komt.
‘We zeggen met nadruk ’mag’, want we zijn een seniorvriendelijk ziekenhuis en we willen niemand – jong of oud
– de digitale informatie opdringen; het is echt als service
bedoeld’, aldus Karin Dekker, hoofd patiëntenvoorlichting
van het IJsselland Ziekenhuis.

folders’ wordt in de korte demo uitgelegd hoe de folder
app werkt. Ook wordt uitgelegd hoe je een snelkoppeling
op het startscherm van een smartphone of tablet kunt
maken, zodat de app altijd direct bij de hand is.
Zie
ook
www.ysl.nl
voor een
korte demo

220.000 folders per jaar
Per jaar worden ongeveer 220.000 IJsselland folders
verstrekt. Een duizelingwekkend aantal, dat met de komst
van de folder app eenvoudig naar beneden kan. Het
ziekenhuis hoopt met deze service dan ook bij te dragen
aan een flinke papierbesparing en daarmee tevens het
milieu minder te belasten.

Alleen een internetverbinding nodig
De nieuwe folder app is een zogenoemde webapp.
Er hoeft geen speciale software te worden geïnstalleerd en
je kunt er vanaf elk apparaat met een internet verbinding
bij; dit brengt vele voordelen met zich mee.

Demo van de webapp
De folder app is ook gekoppeld aan de website van het
IJsselland Ziekenhuis; www.ysl.nl. Via de link ‘patiënten
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De gezonde snackautomaat HealtBooster

4Het eerste ziekenhuis met

een gezonde snackautomaat
Sinds donderdag 14 januari kunnen bezoekers en patiënten van het IJsselland Ziekenhuis
gebruik maken van de gezonde snackautomaat HealthBooster.

Het IJsselland Ziekenhuis is daarmee het eerste ziekenhuis
in Nederland dat gebruik maakt van de automaat die is
gevuld met verantwoorde snoep en snacks.

Proef
De HealthBooster is voor een periode van zes maanden in
het ziekenhuis aanwezig. Indien er veel gebruik wordt gemaakt van de automaat zal deze na de proefperiode een
vaste plaats krijgen in het ziekenhuis. Sandra van der Knaap,
manager hotelservices: ‘We vinden het als ziekenhuis
belangrijk om aandacht te besteden aan gezonde voeding.
In het ziekenhuis doen we er alles aan om mensen beter
te maken, daar hoort gezonde voeding bij. We zijn heel
blij dat we met de komst van de HealthBooster onze
patiënten en bezoekers de mogelijkheid kunnen bieden
om een verantwoord tussendoortje te kopen.

HealthBooster
De HealthBooster is een gezonde snackautomaat. In de
automaat vindt men onder andere gezonde snoeprepen,
smoothies, zakjes popcorn en chocolade.
Sharoll Stuurland, oprichter HealtBooster:
‘Met ons concept willen wij mensen in
de gelegenheid stellen om ook
onderweg verantwoorde snacks en
dranken te kunnen nuttigen.
Wij onderscheiden ons door een
assortiment te bieden dat bestaat uit
100% natuurlijke snacks en dranken.
Met de HealthBooster willen wij
mensen op een positieve manier
inspireren en helpen om natuurlijker
en gezonder te leven.’

4Even

zorgeloos genieten
van een lekkere maaltijd?

Dat kan in het restaurant van het IJsselland Ziekenhuis!
Hier kunt u als bezoeker van maandag tot en met vrijdag tussen 16.30 en 18.00 uur genieten van overheerlijke
broodjes, verse salades, soep en een wisselende warme maaltijd. Alles wordt vers bereid.
Het is ook mogelijk om samen met een patiënt in het restaurant te eten.
Patiënten die toestemming hebben om de afdeling te verlaten, kunnen
hun reeds bestelde maaltijd in het restaurant geserveerd krijgen.
Waar vindt u het restaurant?
Vanuit de centrale hal volgt u routenummer 99 totdat u bij de liften
aankomt. Aan uw linkerhand vindt u het restaurant.
7

Samenwerking voor optimale revalidatiezorg

4IJsselland

en
Rijndam Revalidatie
werken samen aan
optimale revalidatiezorg
In januari zijn de nieuwe afdeling fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie van het IJsselland
Ziekenhuis en de nieuwe locatie van Rijndam Revalidatie officieel geopend.

Openingshandeling door (vlnr.) dhr. drs. G.L.M. van
den Bogaert MBA, Rijndam, mw. dr. J.G. Boonstra,
IJsselland Ziekenhuis, en mw. J. van Cappelle,
wethouder Zorg.

De nieuwe locatie en moderne faciliteiten bieden de
patiënt de mogelijkheid om optimaal te revalideren en te
werken aan het herstelproces. Met de komst van Rijndam
is het mogelijk om ook meer complexe revalidatie binnen
het IJsselland Ziekenhuis aan te bieden waardoor patiënten
de juiste zorg dichtbij huis kunnen krijgen.
Samenwerking
De gecombineerde afdeling is een nieuwe schakel in de
regionale zorgketen. Door de samenwerking is de zorg
voor de patiënt verder geoptimaliseerd. Overleg tussen
het ziekenhuis en het revalidatiecentrum is nu sneller en
gemakkelijker. Tegelijkertijd profiteren patiënten van een
eenvoudige doorverwijzing.
8 I IJsselland magazine

Opening
Om de samenwerking te vieren vond de officiële opening
plaats door mw. J. van Cappelle, wethouder Zorg van
gemeente Capelle aan den IJssel, samen met de raden van
bestuur van Rijndam en het IJsselland Ziekenhuis. Mw. Van
Cappelle: “Heel mooi dat deze twee afdelingen nu onder
één dak zitten en elkaar versterken en aanvullen. Hierdoor
zijn er hele korte lijnen tussen de revalidatieartsen van
Rijndam en de afdelingen fysiotherapie, ergotherapie,
diëtetiek en logopedie van het IJsselland. Dit komt de
patiënten die in onze regio revalidatiezorg nodig hebben
ten goede.”

IJsje na een operatie

4“Wilt

u
misschien
een ijsje?”
Bereikbaarheid
De paramedische diensten (fysiotherapie, ergotherapie,
diëtetiek en logopedie) en Rijndam Revalidatie zijn
vanuit het ziekenhuis bereikbaar via route 83. Tevens
beschikken zij over een zij-ingang buiten bij de hoofdingang.
De paramedische diensten zijn op werkdagen van
8.15 - 16.15 uur telefonisch bereikbaar via toestel
010 - 258 51 55.
Rijndam Revalidatie is op werkdagen van
8.15 - 16.45 uur telefonisch bereikbaar via toestel
010 - 258 56 04.
Sinds begin januari is dit net zo’n gewone
vraag geworden op de recovery (uitslaapkamer van de OK), als de vragen ‘heeft u
pijn?’ en ‘wilt u een warme deken?’
Een paar jaar geleden verscheen er in de
Waking-Up, het vakblad van de Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen,
een artikel over het nut van het verstrekken
van ijsjes op de recovery. Zelf moesten de
medewerkers van de OK even aan het idee wennen. Maar
het bleef een terugkomend onderwerp.
Patiënten blijken het te waarderen. Eindelijk weer iets in
de maag, minder keelpijn en misselijkheid en afleiding
van de pijn. Een patiëntgerichte actie dus en uit cijfers uit
andere ziekenhuizen blijkt dat er met het verstrekken van
ijsjes bespaard wordt op het gebruik van medicatie.
Tijdens de proefperiode mochten de patiënten kiezen
tussen een raket en een perenijsje. De meeste patiënten
reageerden enthousiast. Natuurlijk houdt niet iedereen van
ijs, maar de vraag kan ook gewoon met ‘nee’ beantwoord
worden. Ook de verpleegafdelingen zijn positief. Patiënten
lijken echt minder misselijk te zijn.
Oefenen fitnessruimte

Vanaf januari krijgt daarom vrijwel iedere patiënt op de
recovery de vraag ‘Wilt u misschien een ijsje?’
9
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Ans Kerklaan lid Cliëntenraad

4“Het

draait in
het ziekenhuis
vooral om mensen en
hun welzijn”
Ans Kerklaan vertelt over de ervaringen die zij het afgelopen jaar heeft opgedaan
als lid van de Cliëntenraad van het IJsselland Ziekenhuis.
Ze begon in februari 2014 met een proeftijd van een
halfjaar. “Mijn doelstelling om lid te worden van de
Cliëntenraad was eraan bij te dragen dat de patiënten van
het IJsselland Ziekenhuis altijd op de eerste plek komen en
dat het ziekenhuis de zorg nog meer vanuit het patiëntenperspectief organiseert. Ik heb ervaren dat optimale zorg
voor de patiënt zowel bij de Raad van Bestuur, de artsen
en alle medewerkers van het ziekenhuis hoog in het
vaandel staat. In de twee jaar dat ik nu bezig ben herken
ik duidelijk dat meer vanuit de patiënt wordt gedacht.

Inwerkperiode
De eerste tijd heb ik mezelf op veel gebieden ingelezen,
daarna kun je je pas een beetje indenken wat besturen van
en werken in een ziekenhuis inhoudt. Er komen heel veel
zaken op je af die je niet zou verwachten, maar die erg
belangrijk zijn voor de patiënt zoals voeding, veiligheid of
kwaliteit van zorg. Ik moet zeggen dat ik de medewerkers
van het IJsselland Ziekenhuis hierdoor nog meer waardeer.
Ik heb in het bedrijfsleven gewerkt en later bij gemeentelijke instanties, maar de ziekenhuiswereld is toch heel
anders. In het bedrijfsleven gaat het vaak om een zo hoog
mogelijke productie met daaruit voortvloeiend hogere
winst, terwijl het in het ziekenhuis gaat om waarborgen
van optimale zorg voor de zieke mens. Het draait vooral
om mensen en hun welzijn. Daarom bemoeit de
Cliëntenraad zich gevraagd en ongevraagd met allerlei

zaken waarbij altijd de vraag: ‘Wat heeft het voor effect
op de patiënt?’ voorop staat.”

Adviesgroep ouderen
Sinds 1 september 2014 is Ans vice-voorzitter. “Mijn
belangstelling ligt vooral bij de door de cliëntenraad in
juni 2014 opgerichte Adviesgroep ouderen. Deze adviesgroep houdt zich bezig met allerlei vragen die vanuit
het ziekenhuis aan hen gesteld worden. Zo hebben de
leden zich onder andere gebogen over de
inrichting van een verpleegafdeling,
het voedingsconcept en de inrichting
van de OK. De Adviesgroep was ook
aanleiding om ons ziekenhuis het
Senior Friendly Hospital keurmerk te
geven.
De Adviesgroep is momenteel hard aan uitbreiding van
leden toe. Ik zou dan ook graag alle ouderen tussen de
65 en 75 jaar willen uitnodigen eens na te denken of hij/zij
hieraan hun bijdrage willen leveren.
Ik hoop de komende jaren een bijdrage te kunnen blijven
leveren om de mening van de patiënt te laten horen.”
Ans Kerklaan
Vice-voorzitter Cliëntenraad

Bent u patiënt van ons ziekenhuis en vindt u het leuk om u bij de Adviesgroep ouderen aan te sluiten?
Stuurt u dan een e-mail aan cliëntenraad@ysl.nl. Ook een briefje aan Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis,
Postbus 690, 2900 AR Capelle aan den IJssel is van harte welkom.
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Beveiligde overdracht van thuiszorg naar IJsselland Ziekenhuis

4Eerste

beveiligde
overdracht van thuiszorg
naar IJsselland Ziekenhuis
is een feit!
Verpleeghuis- en thuiszorgorganisaties (VVT) kunnen nu ook een digitale beveiligde overdracht
van de verpleegkundige gegevens náár het ziekenhuis sturen in plaats van deze alleen
vanuit het ziekenhuis ontvangen.
Het Transferbureau van het IJsselland Ziekenhuis regelt
de nazorg en/of vervolgzorg voor de patiënten in het
ziekenhuis. Met behulp van het programma Point regelt
het transferbureau de overplaatsing van een patiënt naar
de thuiszorg of een verpleeghuis en zorgt ervoor dat de
verpleegkundige, paramedische en medische overdracht
beveiligd náár thuiszorg of verpleeghuis wordt verzonden.
Andersom – dus van thuis- of verpleeghuiszorg naar
ziekenhuis – gebeurt in Nederland echter nog nauwelijks.

Door nieuwe afspraken en door een nieuwe versie van het
programma Point ontstaat nu ook voor organisaties in de
Verpleeg- en Verzorgingshuis en Thuiszorg (VVT) sector
de mogelijkheid de verpleegkundige overdracht van hun
patiënten bij opname in het ziekenhuis beveiligd aan het
ziekenhuis te verzenden.

Waarom is dit zo belangrijk?
Met de verpleegkundige overdracht heeft het ziekenhuis
meer inzicht in hoe iemand thuis (of in het verpleeghuis),
voorafgaand aan de ziekenhuisopname, functioneerde.
Met deze informatie kan in het ziekenhuis direct specifieke
zorg worden ingezet waarmee achteruitgang mogelijk
kan worden voorkomen.

Een pilot met nieuwe afspraken
Afgelopen november heeft het IJsselland Ziekenhuis een
pilot opgezet met Laurens, De Zellingen, Vierstroom Zorg
Thuis en Lelie Zorggroep en de eerste overdrachten aan
het ziekenhuis zijn nu een feit! Het IJsselland is een van de
eerste ziekenhuizen in Nederland dat deze overdracht zo
regelt. Het ziekenhuis wil deze wijze van overdracht graag
inbedden en verder uitrollen.
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Behandelingen aambeien

4Proctologie

expertisecentrum
In het proctologiecentrum behandelen we mensen die klachten hebben rondom de anus.
Ongeveer 90% van de mensen die op de polikliniek komen hebben last van aambeien.
Aambeien zijn uitgezakte zwellichamen bij de anus. Iedereen heeft aambeiweefsel,
dit zijn de zogenaamde kussens van het anale kanaal. Het weefsel bestaat uit bloedvaatjes
en is verantwoordelijk voor de “fijne continentie”. Zo verliezen we niet zomaar windjes en/of slijm.
Wanneer aambeien klachten geven, komt dit doordat het
weefsel is uitgezakt en zo zijn functie heeft verloren. Het
doel van een behandeling is dan ook om de aambeien
weer op hun normale plek te krijgen.
Aambeien veroorzaken klachten zoals jeuk, irritatie en het
verlies van slijm. Vaak veroorzaken ze ook (helderrood)
bloedverlies.

Welke behandelingen zijn bij
aambeien mogelijk?
Vaak heeft iemand al langdurig obstipatie. Een eerste
behandeling bestaat dan ook uit dieetadviezen en
eventueel laxeermiddelen.
Als dit niet helpt, wordt vaak de zogenoemde “rubber
band ligatie” behandeling gedaan. Beter bekend als
“elastiekjes plaatsen”. De meeste patiënten zijn met één
of twee behandelingen van de klachten af.
Voor andere patiënten is een operatie nodig: de anopexie
(“nieten”). Hierbij wordt het aambeiweefsel weer op
de originele plaats teruggebracht. Deze operatie wordt
uitgevoerd op de operatiekamer en de patiënt kan
diezelfde dag alweer naar huis.
“Al een hele tijd liep ik met klachten rond. Enorme jeuk en pijn als ik naar de wc moest. Toen ik zelfs wakker lag van
de pijn ben ik toch maar naar de huisarts gegaan. Dat had ik veel eerder moeten doen. Hij constateerde dat ik last had
van aambeien.
Ik werd doorverwezen naar het proctologiecentrum van het IJsselland Ziekenhuis. Ik zag tegen het onderzoek op,
maar dit bleek nergens voor nodig.
Ik werd meteen op mijn gemak gesteld. Gelukkig kon ik gelijk behandeld worden; er zijn elastiekjes geplaatst. Na zes
weken waren al mijn klachten verdwenen.”
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Op
www.yslfolder.nl
vindt u onder
“Zwangeren
open dag” alle
folders van de
open dag.
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Cliëntenraad vacature

Vlnr. (en voor naar achter): M. de Koning, A. Kerklaan,
E. Schrijver, L. van der Burgh (ambtelijk secretaris),
T. Scheepers (voorzitter), M. Swinkels, P. Pauli en F. Schiebaan.

4IJsselland

Ziekenhuis
zoekt nieuw lid Cliëntenraad
Het IJsselland Ziekenhuis zoekt een nieuw enthousiast lid voor de Cliëntenraad van het ziekenhuis.
Elke cliënt (patiënt, toekomstige patiënt en bezoeker)
heeft ervaringen met bejegening, toegankelijkheid,
veiligheid, tijd, aandacht, etc. Als Cliëntenraad willen wij
vanuit dat perspectief de ontwikkelingen van het IJsselland
Ziekenhuis beïnvloeden. De Cliëntenraad is een
onafhankelijk orgaan dat de gemeenschappelijke
belangen van de patiënten van het ziekenhuis behartigt.
De Cliëntenraad denkt mee, praat mee en beslist mee
over onderwerpen die voor de cliënt van belang zijn.
Bijvoorbeeld het voedingsbeleid en het opname- en
ontslagbeleid en hoe seniorvriendelijk ons ziekenhuis is.
‘Wij bekijken het ziekenhuis door de ogen van de patiënt’,
aldus voorzitter Thomas Scheepers.

Werkwijze Cliëntenraad
De Cliëntenraad luistert naar de ervaringen van patiënten
en gaat in gesprek met het ziekenhuis. Onder andere naar
aanleiding van klachten en uitkomsten van enquêtes en
tevredenheidsonderzoeken. Een ziekenhuis is wettelijk
verplicht een Cliëntenraad in te stellen.
De Cliëntenraad vergadert maandelijks en voert regelmatig overleg met de Raad van Bestuur. Voor verschillende
aandachtsgebieden binnen het ziekenhuis bestaan diverse
werkgroepen waarin leden van de Cliëntenraad zitting
hebben.

Wij verwachten dat u:
• bekend bent met het ziekenhuis als cliënt of als familie
• geïnteresseerd bent in zorgprocessen in het algemeen
en in de patiëntenzorg van ons ziekenhuis in het
bijzonder
• in staat bent de gemeenschappelijke belangen van
cliënten te behartigen
• beschikt over een kritische, positieve en constructieve
houding

• schriftelijk en communicatief vaardig bent
• vaardig bent met huidige communicatiemiddelen
• 4 uur per week aan de Cliëntenraad wilt en kunt
besteden
• overdag beschikbaar bent voor de werkzaamheden
van de Cliëntenraad (ook vergaderingen vinden overdag
plaats)
• in geen enkele vorm een gezagsverhouding
(o.m. dienstverband of toelatingsovereenkomst) heeft
met het ziekenhuis
• woonachtig bent in de regio Rotterdam/Krimpenerwaard

Wij bieden u:
• de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen de
organisatie van dichtbij te volgen
• de kans om invloed uit te oefenen op deze
ontwikkelingen om zo de positie van cliënten te
versterken
• een leerzame werkomgeving en deskundigheidsbevordering
• een positieve en betrokken sfeer in de Cliëntenraad
• onkostenvergoeding en vacatiegeld

Wij zoeken:
• kandidaten met juridische, bouw, facilitaire of
ICT-ervaring. Gezien de samenstelling van het huidige
team gaat de voorkeur uit naar een man.

Iets voor u misschien?
Stuur dan vóór zaterdag 2 april 2016 uw CV met
motivatie per e-mail naar clientenraad@ysl.nl.
Nadere inlichtingen over deze functie kunt u verkrijgen
bij de ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad,
mevrouw L. van der Burgh, via e-mail lvdburgh@ysl.nl
of de voorzitter, de heer T. Scheepers, via e-mail thomas.
scheepers@ziggo.nl.
15

Bouwnieuws

4Bouw

update:
de Intensive Care
In het ziekenhuis wordt een nieuwe verpleegafdeling Intensive Care (IC) gebouwd.
Hoe ziet de nieuwe IC eruit?
In vergelijking tot de huidige IC heeft de nieuwe IC
veel meer ruimte. De huidige IC is een grote zaal met
meerdere bedden en een paar aparte boxen (kamers). Op
de nieuwe IC, op de plek van het voormalig personeelsrestaurant op D1, komen maar liefst 8 afgesloten boxen,
waarvan er 2 zijn voorzien van een sluis. Iedere patiënt
heeft door deze opzet een eigen plek.

De contouren van de IC-

boxen worden al zichtb

rant, komt de IC.

rmalig personeelsrestau

In deze ruimte, het voo

De boxen zijn voorzien van veel glas zodat de verpleging
de patiënten goed kan zien, en de patiënten zelf ook een
goede beleving hebben van hun omgeving. Dit wordt
mede versterkt door het gebruik van verlichting die
speciaal is ontwikkeld om het dag- en nachtritme van
de patiënt te ondersteunen. Deze verlichting wordt
gefinancierd door de Stichting Vrienden van het IJsselland
Ziekenhuis.
Ook heeft het verplegend personeel vanuit de centrale
teampost goed zicht op de patiënten doordat wanden
en deuren richting patiëntenkamers zijn voorzien van een
grote hoeveelheid glas.
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aar.

Veel tijd gestopt in voorbereiding
De plannen voor de nieuwe IC zijn ontwikkeld in nauw
overleg met de verpleegkundigen, artsen en de afdeling
Huisvesting van het IJsselland Ziekenhuis. Hierdoor zijn alle
processen goed in kaart gebracht en is met name in het
voorbereidingstraject veel tijd gesproken.
Zo hebben bij de keuze van het kleurgebruik voor de
nieuwe IC het welzijn en de beleving van de patiënt
centraal gestaan. De gebruikte kleuren stralen rust en
comfort uit.
Alle medische apparatuur wordt op een centrale pendel
aan het plafond bevestigd, waardoor de wand en vloer vrij
blijven. Dit geeft een ruimtelijk prettigere aanblik, heeft
een praktische bediening en is goed schoon te houden.

Bouwnieuws
Daarnaast is iedere ruimte voorzien van een constructie
voor een tillift.

Familiekamer

Door middel van een intercom kan de verpleging
communiceren met het overige bezoek voor de afdeling.

Planning

Binnen het IC-gebied komt ook een familiekamer met
eigen sanitaire gelegenheid. In deze ruimte kan familie
in een prettige omgeving met elkaar verblijven.

Verwacht wordt dat de nieuwe verpleegafdeling rond de
zomer in gebruik kan worden genomen.

4Nieuwe

MRI-scanner
in gebruik

In december heeft het IJsselland Ziekenhuis een nieuwe
MRI-scanner in gebruik genomen.
We beschikken hiermee over de nieuwste generatie
scanners met compleet digitale beeldvorming. Deze
techniek zorgt voor een nog scherpere beeldkwaliteit en
stelt de arts in staat sneller te scannen. Daarnaast biedt
de scanner meer comfort voor de patiënten: de scanner
geeft minder geluidshinder en de opening waarin de
patiënt ligt is groter.

Belangrijke voordelen voor de patiënt
Met de “MR 1.5T Ingenia” heeft het IJsselland een
scanner van een nieuwe generatie medische scanners.
Doordat de beelden nu helemaal digitaal worden
verwerkt, is de kwaliteit beter en wordt de betrouwbaarheid van het MRI-onderzoek verder vergroot. Voor de
patiënt biedt de scanner meer comfort dan voorheen:
het onderzoek gaat veel sneller en een patiënt kan
gemakkelijker op de juiste manier op de tafel liggen.

zenuwstelsel en organen. Bij MRI worden met behulp
van een grote sterke magneet en radiogolven (geen
röntgenstralen) bepaalde signalen in het lichaam
opgewekt. Deze signalen worden via een antenne
opgevangen en daarna door een computer verwerkt tot
een afbeelding.
Voor het opvangen en verwerken van de (radio-)signalen
maken de gangbare MRI-scanners gebruik van analoge
technieken. Het nieuwe Ingenia-systeem werkt echter
digitaal. Het ontvangt en verwerkt de signalen direct, en
daarbij gebeurt dit dicht bij de patiënt: namelijk in de
ontvangstspoel in de tafel waarop de patiënt ligt. Op
deze manier zijn de beelden van een scherpere kwaliteit.

Tijdens een MRI-onderzoek maakt een scanner een
tikkend of kloppend geluid bij het maken van de
afbeeldingen. Bij de nieuwe scanner is deze geluidshinder verminderd.
Daarbij is de diameter van de opening waarin een
patiënt ligt 10 cm groter ten opzichte van de vorige
generatie MRI-scanners. Hierdoor heb je minder snel
een gevoel van benauwdheid.

MRI-onderzoek nu volledig digitaal
MRI (Magnetic Resonance Imaging) vindt plaats op de
röntgenafdeling van een ziekenhuis en wordt toegepast
voor onderzoek van gewrichten, bloedvaten, het
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Kwaliteitscertificaat behandeling van staar

4Afdeling oogheelkunde

ontvangt certificaat voor
behandeling van staar
Begin februari heeft afdeling Oogheelkunde van het IJsselland Ziekenhuis
uit handen van Het Oogzorgnetwerk een kwaliteitscertificaat voor de behandeling
van staar (cataract) ontvangen.

De afdeling ontving het certificaat omdat het hoog scoort
op het gebied van kwaliteit en veiligheid, onder andere
door uitgebreid informatiemateriaal en voorlichting,
aandacht voor de patiënt en een goed georganiseerd
proces. Dat bleek uit interviews, observaties en een
documentenanalyse die zorgprofessionals (o.a. een oogarts) uit andere ziekenhuizen, die dagelijks zijn betrokken
bij de zorg en behandeling van oogheelkundige patiënten,
in het kader van deze certificering uitgevoerd hebben op
de afdeling Oogheelkunde. De afdeling is trots dat zij het
certificaat heeft behaald!

Continu verbetering zorg- en dienstverlening

Behandeling van staar in het IJsselland Ziekenhuis
Patiënten met staar kunnen dagelijks terecht op de
afdeling Oogheelkunde. Twee keer per week worden
hier op een patiëntvriendelijke manier en op een zeer
hoog niveau staaroperaties verricht. Deze operaties
vinden in dagbehandeling plaats in een cataractcentrum. Hier worden patiënten ontvangen, voorbereid
op de operatie, geopereerd en wordt de eerste nazorg
geboden. Patiënten kunnen hier ook eenvoudig contact
leggen met medepatiënten die dezelfde behandeling
ondergaan.

Het IJsselland Ziekenhuis is één van de partnerlocaties van
Het Oogzorgnetwerk. Oogartsen binnen Het Oogzorgnetwerk hebben voor alle oogaandoeningen kwaliteitsnormen ontwikkeld, die iedere 3 jaar bij de partners
worden getoetst. Met het behalen van het certificaat voor
de behandeling van staar toont afdeling Oogheelkunde
aan dat het voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen
en dat ze er continu aan werkt om de zorg- en dienstverlening voor patiënten te verbeteren.
De afdeling spant zich in om in 2016 voor de oogaandoeningen maculadegeneratie en ooglidbehandelingen
ook een certificaat te behalen.

Oogarts mw. dr. H.W. Mensink ontvangt het certificaat van
dhr. R.M. Baljon MSM, directeur Het Oogzorgnetwerk
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4IJsselland

“bij de hand”

In deze rubriek treft u een aantal handige wetenswaardigheden over het IJsselland Ziekenhuis aan.
Kijk voor meer informatie over deze onderwerpen op www.ysl.nl.
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 E 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.

Bezoekregels
Bezoek is leuk, maar ook vermoeiend. Dit geldt vooral
voor patiënten die pas zijn geopereerd, een onderzoek
achter de rug hebben of ernstig ziek zijn.
Daarom hanteren we onderstaande bezoekregels:
• per patiënt maximaal 3 bezoekers tegelijk op de kamer;
• wij vragen u om de kamer even te verlaten als er tijdens
het bezoekuur een artsenvisite, onderzoek of therapie is;
• houd rekening met (mede-)patiënten!
De bezoektijden zijn:
- maandag tot en met vrijdag
van 15.00 - 19.30 uur.
- zaterdag en zondag
en op feestdagen
van 11.00 - 12.00 uur en
van 15.00 - 19.30 uur.
Voor de Intensive Care, het Geboortecentrum en
Kinderafdeling gelden afwijkende bezoektijden.
Informeert u hiernaar bij de verpleegkundigen
op de betreffende afdeling of kijk op website
www.ysl.nl.

Buitenpoliklinieken
Het IJsselland Ziekenhuis heeft twee buitenpoliklinieken,
één in de Rotterdamse wijk Nesselande, de ander in
Krimpen aan den IJssel.
Adres buitenpolikliniek Nesselande:
Cypruslaan 410, 3059 XA Rotterdam
Telefoonnummer 010 - 258 57 00
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Adres
buitenpolikliniek
Krimpen:
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen
aan den IJssel
Telefoonnummer
010 - 258 34 00

Digitale patiënteninformatie
Alle IJsselland patiëntenfolders zijn op papier én digitaal
beschikbaar. U kunt zelf uw voorkeur aangeven, ook als
onze medewerkers dit niet vragen.
Eenvoudig zelf zoeken in alle patiëntenfolders? Ga dan
naar www.yslfolder.nl voor de IJsselland Folder App.

Draadloos internet
Patiënten die in het IJsselland Ziekenhuis zijn opgenomen,
kunnen op hun kamer draadloos internetten. Wel dienen
ze zelf hun laptop mee te nemen. Ook op de verloskamers
en de dagbehandeling bestaat deze mogelijkheid (behalve
op de IC en CCU).

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

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

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.

Handig te weten
Bezoektijden Bezoeken van een patiënt is alleen mogelijk
binnen de op de afdeling aangegeven bezoektijden.
Er mogen niet meer dan drie bezoekers tegelijk bij een
patiënt. Op de afdeling staat aangegeven wanneer
hiervoor afwijkende regels gelden. Omdat patiëntenzorg
altijd voor gaat, vragen wij bezoek om de kamer even
te verlaten als er tijdens het bezoekuur een artsenvisite,
onderzoek of therapie is.
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.
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.
Roken Het is verboden te roken binnen
het ziekenhuis en bijbehorende
gebouwen. Dit geldt ook voor het
roken van elektronische sigaretten.
Het is daarnaast verboden om te
roken op de “aanloopgebieden” van
de ingang van het ziekenhuis. Roken
is voor patiënten en bezoekers toegestaan
in de rookabri’s buiten het ziekenhuis.
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.
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.

Niet tevreden?
Alle medewerkers, vrijwilligers en specialisten van het
IJsselland Ziekenhuis doen hun best om patiënten en
bezoekers goede zorg te bieden. Helaas gaat niet altijd
alles zoals het zou moeten en kunnen er klachten
ontstaan, bijvoorbeeld over behandeling. Een klacht is
voor ons een gratis advies voor verbetering van de
zorg- en dienstverlening. Daarom horen wij graag uw
klachten en ervaringen om zo ongewenste situaties in
de toekomst te voorkomen.
Voor meer informatie over de klachtenregeling
kunt u contact opnemen met afdeling Patiëntenvoorlichting, bereikbaar via telefoonnummer
010 - 258 51 37.

Nieuwsbrief
Via de website kunt u zich ook abonneren op de
elektronische nieuwsbrief van het IJsselland. Klik op het
groene balkje ‘Meld u aan voor de nieuwsbrief’ dat
bovenaan het grijze blok op de homepage staat. Na
inschrijven met uw e-mailadres ontvangt u regelmatig een
nieuwsbrief met de laatste berichten van het ziekenhuis.

Openbaar vervoer
Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is goed
bereikbaar met bus en metro.
Buslijn 37 rijdt
op werkdagen en
zaterdag overdag
(tot afloop van het
avondbezoekuur)
tussen station
RotterdamAlexander en
metrostation
Capelsebrug. Deze bus stopt bij het IJsselland Ziekenhuis.
De bushalte bevindt zich aan de achterzijde van het
ziekenhuis, aan de Poortmolen (Capelse kant).
De dichtstbijzijnde metrohaltes zijn halte Prinsenlaan
en halte Schenkel. Deze haltes liggen op metrolijn A
(Binnenhof - Schiedam Centrum) en metrolijn B
(Nesselande - Schiedam Centrum).
De looproute naar het ziekenhuis is met bordjes
aangegeven.
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 of B).
Kijk voor meer informatie op www.9292ov.nl.
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4IJsselland “bij de hand” (vervolg)
Parkeren
Op het hele parkeerterrein geldt betaald parkeren.
Zie voor meer informatie de website www.ysl.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?

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.

Website
Bent u benieuwd naar uw
behandelaar of de afdeling
waar u komt te liggen?
Kijk voor meer
informatie op de
website www.ysl.nl.

U vindt de balie Patiëntenvoorlichting in de hal van
ons ziekenhuis (routenr. 89). De balie is open op
werkdagen van 09.30 tot 16.30 uur. Tel. 010 - 258 51 37.

4Spreekuren

buitenpoli’s

Spreekuren in buitenpolikliniek Nesselande
• Afnamelaboratorium voor bloedprikken
• Cardiologie
• Cardiologie: echocardiografisch onderzoek van het
hart, fietsergometrie en holteronderzoek
• Dermatologie
• Gynaecologie
• Interne geneeskunde en diabetesverpleegkundige
• Kindergeneeskunde
• Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)
• Longziekten, Stoppen met roken polikliniek en
longfunctieonderzoek
• Neurologie
• Orthopedie
• Pijnbestrijding
• (klinische)
Psychologie
• Radiologie (röntgen
en echografie)
• Sportcardiologie
• Sportpolikliniek
• Urologie
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Spreekuren in buitenpolikliniek Krimpen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afnamelaboratorium
Anesthesiologie/Pijnbestrijding
Cardiologie/echocardiografisch onderzoek
Hartfalenverpleegkundigen
Chirurgie
Dermatologie
Geriatrie
Gynaecologie
Interne geneeskunde
Diabetesverpleegkundigen
Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)
Kindergeneeskunde
Longgeneeskunde, longverpleegkundige,
longfunctieonderzoek
Maag-, darm- en leverziekten (MDL)
Neurologie
Ms/Parkinsonverpleegkundige
Orthopedie
Plastische chirurgie
Radiologie (röntgen en echografie)
Revalidatiegeneeskunde
Urologie

Boeken over kanker

Vlnr. geestelijk verzorger
L. Schermers en oncologieverpleegkundigen C. Pot en
J. van Rijthoven.

4Als je vader of moeder

kanker heeft

Afdeling oncologie biedt ouders en kinderen een steuntje in de rug met boeken over kanker

Wanneer je vader of moeder kanker krijgt schrik je heel
erg. Je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Zelfs
volwassenen hebben soms geen idee. Moet je gelijk naar
het ziekenhuis als je kanker hebt? Wat voor onderzoeken
komen er? Hoe komt het dat je kanker krijgt? Wat kunnen
de artsen doen?
Allemaal vragen die kinderen kunnen hebben als ze horen
dat hun vader of moeder ernstig ziek is. Hoe geef je een
goed antwoord op die vragen? Dat kan soms best lastig
zijn.

Boekjes over kanker
Die ervaring hadden de verpleegkundigen van de afdeling
oncologie van het IJsselland Ziekenhuis ook. Ze vroegen
zich af op welke manier zij een rol zouden kunnen spelen
om ouders hierin te ondersteunen. Samen met de afdeling
geestelijke verzorging zijn zij met deze vraag aan de slag
gegaan.
‘Een medewerker van de afdeling zag bij een vriendin
boekjes over kanker voor kinderen die zij had gekregen
van het ziekenhuis waar zij behandeld werd. Het hielp
haar enorm bij de uitleg aan haar kinderen over haar
ziekte’, vertellen oncologieverpleegkundigen Connie Pot
en Juliëtte van Rijthoven. ‘We vonden dit een mooi idee
en hebben een aanvraag ingediend bij de Roparun. In
oktober kregen we te horen dat er vanuit de Roparun
geld beschikbaar was om ons plan uit te voeren. We zijn
direct op zoek gegaan naar geschikte boekjes voor
kinderen van alle leeftijden. We hebben nu een hele
verzameling voor kinderen tot 12 jaar en een dvd voor
pubers. Daarnaast hebben we ook zorgenpopjes. Dit zijn
knuffels met een zakje waarin een kind zijn of haar zorgen
in kan opbergen’, vertellen Connie en Juliëtte.

Steuntje in de rug
‘Ik ben heel erg blij met de boeken’, zegt Juliëtte. ‘Ik vond
het moeilijk om het gesprek met de ouders over hun
kinderen aan te gaan, de boekjes helpen mij ook om
daarover te praten, dat is heel fijn.’
‘Sinds januari delen we de boeken uit aan onze patiënten.
Ouders kunnen zelf aangeven welke boeken zij prettig
vinden. We hebben al een prentenboek uitgereikt aan
een moeder met een drie-jarig zoontje. Zij vond het zo
ontzettend fijn om het boek met haar zoontje door te
lezen. Het gaf haar handvatten om haar zoontje uit te
leggen wat er met zijn mamma aan de hand was. Het is
mooi om op deze manier een steuntje in de rug te kunnen
bieden in zo’n moeilijke periode’, besluiten Connie en
Juliëtte.
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4Medisch

specialisten
IJsselland Ziekenhuis

Anesthesiologie
mw. drs. M.W. Adriaanse
dhr. drs. F.W. van Alphen
dhr. drs. J. Bergsma
dhr. drs. R.J. van Bussel
mw. drs. M. van Doorn
dhr. drs. J.J.M. van Koesveld,
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. B.S. Martijn
(anesthesioloog- intensivist)
dhr. drs. M.M. Pelka
mw. drs. C.H.M. Pluymakers
mw. drs. T. Schmitt
dhr. drs. F.A.G. Schreiner
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. P.P.B. van der SlootDrenth

Interne geneeskunde
dhr. drs. R.A. Alwani
dhr. dr. E.L.E. de Bruijne
dhr. dr. D.F.S. Kehrer
dhr. drs. L.G.M. Kerkhofs
mw. drs. N.D. Niemeijer
dhr. drs. R.A. Reuters
(internist-intensivist)
dhr. dr. R.F.J. Schop
dhr. drs. M.A. Verkade
(internist-intensivist)
dhr. dr. H.E. van der Wiel
mw. drs. B. Zomer

Apotheek
mw. dr. M. de Boer
dhr. drs. P.H. van der Zee

Kindergeneeskunde
dhr. dr. R. Boogaard
mw. drs. A.H.M. van Driel
mw. dr. M.N. Hanekamp
mw. drs. B.L. Koop
mw. dr. I.G. Kooter-Bechan
mw. drs. A.A.M. LeebeekGroenewegen
mw. drs. I.M. Onvlee-Dekker
dhr. dr. E. Rietveld
mw. drs. M.I. Schuurmanvan der Lem
mw. drs. M.N.L. Wiggers

Cardiologie
dhr. drs. D.P.W. Beelen
dhr. drs. J.J.H. Bennik
dhr. drs. B.J. van den Berg
dhr. dr. W.G. van Dockum
dhr. dr. F.M.J.R. Hersbach
Chirurgie
dhr. drs. M.M.M. Bruijninckx
dhr. dr. S.E. Buijk
dhr. dr. I. Dawson
dhr. dr. P.G. Doornebosch
dhr. dr. E.J.R. de Graaf
dhr. dr. R.P.R. Groenendijk
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. drs. R.G.L. Nellen
mw. drs. A. Okkerse
Gynaecologie
mw. dr. M. van den Hende
mw. drs. N.A. Kianmanesh Rad
dhr. dr. W.F. Lam
mw. drs. A.F. Lambeek
dhr. dr. F.H.T. Lim
dhr. drs. W.B. Renes
mw. dr. I.P. Schmitzvan Splunder

24 I IJsselland magazine

Kaakchirurgie
dhr. drs. A.J. Rinksma
dhr. dr. P. de Roos

Kinderartsendiabetologen
Stichting Diabeter
dhr. dr. H.J. Aanstoot
dhr. dr. H.J. Veeze
Klinische chemie
mw. dr. L.S.M. Boesten
mw. dr. E.A. Kemper-Proper
dhr. dr. W.M. Tiel
Groenestege
Klinische Geriatrie
mw. drs. M.Y.E. Cappetti
mw. drs. R.L.M. van
Knippenberg-van der Ham
mw. drs. C. Veen
Keel-, neus- en
oorheelkunde (KNO)
dhr. drs. H.A.P.M. Louwers
dhr. drs. R.H.L. Paping
dhr. drs. J.M. Swart
mw. drs. R. Taimrova

Longziekten
dhr. drs. D.P.J. Dezaire
dhr. drs. S.A. Gajadin
dhr. dr. K. Ramlal
dhr. drs. J.E. Vahl
Maag-, darm- en
leverziekten
dhr. dr. F.C. Bekkering
dhr. dr. W.A. Bode
mw. drs. C.E. Fitzpatrick
dhr. dr. H. Geldof
dhr. drs. H. Hekmat
mw. drs. K. Robbers
mw. drs. I. Schot
dhr. dr. T.J. Tang
Microbiologie
mw. drs. E.M. Kraan
mw. dr. S. Paltansing
Neurochirurgie
dhr. J.W. Schouten
Neurologie
dhr. drs. R.J.W. Dunnewold
mw. drs. J. Extercatte
dhr. drs. J. Heerema
dhr. drs. B.J.M. van Moll
dhr. drs. M.A. Spoek
mw. dr. A.D. Wijnhoud
Nucleaire geneeskunde
dhr. drs. M.R.J. ten Broek
dhr. drs. A. Lafeber
dhr. dr. J.E.M. Mourik
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. dr. W.P.J. Fontijne
dhr. drs. E.J.T. ten Holder
mw. drs. A.P. van NoortSuijdendorp
Pathologie
dhr. dr. R.F. Hoedemaeker
mw. drs. C.K. Stobbe
dhr. dr. R. Torenbeek

Plastische chirurgie
dhr. drs. A.H. Trenning
dhr. drs. S.H. Wu
Psychiatrie
Via Bavo-Europoort
dhr. drs. P.J.T. Dries
Psychologie
dhr. dr. A. Oosterhuis
mw. drs. M.H. Schoevaars
mw. drs. S.L.M. van der Toorn
Radiologie
dhr. drs. E.F.M.I. Bakker
dhr. drs. T. van Boxsel
mw. drs. T. Cetinkaya
mw. drs. J.C.W. de Jonge
mw. drs. J.H.T. Journée
dhr. drs. A.S. Plaisier
dhr. drs. H.G.W. Smeets
dhr. drs. I.S. Smit
dhr. drs. C.J. Veeken
Radiotherapie
dhr. dr. J.J.M.E. Nuyttens
Regioapotheek
dhr. drs. M. Schoenmakers
Reumatologie
mw. dr. A.M. Huisman
Revalidatiegeneeskunde
mw. drs. C.A. van Dijk
mw. drs. J.A.H. Hendriks
dhr. drs. M.T. Koudijzer
(medische) Seksuologie
mw. drs. C.M. Bax
Sportcardiologie
dhr. drs. R. Rienks
Sportgeneeskunde
mw. drs. C.M.M. Dijkers
Urologie
dhr. dr. N.J. van Casteren
dhr. drs. B. Rikken
dhr. drs. E.C. Timmer

