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4Beste lezer,
Het IJsselland Ziekenhuis investeert gestaag in de ziekenhuisfaciliteiten. Soms is 
dat heel goed te zien, zoals bij de ingebruikname van de nieuwe regio-apotheek en 
de Intensive Care. Vaak valt het niet direct op omdat de werkzaamheden in de 
technische ruimtes van het ziekenhuis plaatsvinden. De komende paar jaar staan 
een aantal zeer grote projecten op de rails. Dit jaar zal in het atrium de eerste grote 
stap in het kader van renovatie worden gezet. Dit zal iedere bezoeker en patiënt 
van het ziekenhuis zien gebeuren en dat zal ook zeker enige overlast geven en 
aanpassing van iedereen vragen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het erg 
mooi zal vinden wanneer het klaar is.

Tevens starten we dit jaar met de bouw van een nieuwe dagbehandeling. Ook zal 
gewerkt gaan worden aan de nieuwe poli’s voor geriatrie, neurologie en oncologie. 
Deze werkzaamheden hangen met elkaar samen. Ondertussen wordt achter 
de schermen hard gewerkt aan de voorbereiding van de totale renovatie van de 
operatie-afdeling. In de planning zal daarmee begin 2018 worden begonnen. 
In de loop van 2018 zal tevens met de renovatie van de kliniek worden gestart.

Al deze werkzaamheden moeten het 
ziekenhuis up-to-date houden en daarmee 
artsen en verpleegkundigen in staat stellen 
optimale zorg aan patiënten te blijven 
verlenen. Wij dragen langs deze weg bij aan 
prettige omstandigheden waaronder zorg 
wordt verleend. We blijven continu werken 
om daarin verbeteringen door te voeren, 
zodat het IJsselland Ziekenhuis u zo goed 
mogelijk van dienst kan zijn.

Drs. P.H. Draaisma
Voorzitter Raad van Bestuur
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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.

Meer informatie vindt u op de 
website van Zorgkaart Nederland. 

4Uw mening is belangrijk

verlenen. Wij dragen langs deze weg bij aan 

Voorwoord
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Inhoud / agenda IJsselland magazine

4IJsselland
agenda

Activiteiten voor patiënten (in het IJsselland Ziekenhuis) 

Informatieavond borstvoeding voor zwangere vrouwen* 

Op donderdag 13 april, 18 mei en 
22 juni 2017 van 19.30 - 21.45 uur 
in Capelle aan den IJssel 

Open dag voor zwangere vrouwen

Zaterdag 8 april en 7 oktober 2017 
van 10.00 - 15.00 uur 
in Capelle aan den IJssel

Workshop Look Good, Feel Better 

Op woensdag 19 april en 28 juni 2017
van 10.00-12.00 uur 
in Capelle aan den IJssel 

Informatieavond zwangerschap, bevallen en kraamperiode* 

Op dinsdag 21 maart, 25 april, 16 mei 
en 13 juni 2017 van 19.30 - 21.00 uur 
in Capelle aan den IJssel 

Inloopspreekuur Stomavereniging

Op dinsdag 25 april en 11 juli 2017 
van 10.00 - 12.00 uur 
in Capelle aan den IJssel
(balie patiëntenvoorlichting) 

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

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.

Inhoud
Voorwoord 1

IJsselland agenda 3

Handspreekuur  5

Polikliniek 
Medische Seksuologie 7

Nazorg poli Intensive Care 7

Nieuws van de Cliëntenraad 9

“Zelfs op vakantie is 
er goed mee te leven!” 
Over coeliakie 10/11

Hielprikscreening door 
laboratorium IJsselland 13

Voortgang bouw 
en renovatie 15

Passende zorg 
voor ouderen: 
geriater en Cliëntenraad 
in gesprek 16/17

“Het is net alsof je 
voor het eerst hoort!” 
BAHA-gehoortoestel 18/19

Open dag zwangeren 20
 
Uitkomst lezersonderzoek 21

Laboratorium behaalt 
internationale norm 22

De Vrienden: 
geslaagde actie wens- 
en dankboom 22/23

IJsselland bij de hand 24-26

Kinderadviesraad: 
‘Zieke kinderen het 
nog nét iets meer naar 
hun zin maken’ 26/27

Zorg voor een actueel 
medicatieoverzicht 28

Onze website: www.ysl.nl 29

Een dagje meekijken: 
wat gebeurt er 
in de keuken? 30/31

Medisch specialisten 32 



4 I  IJssel land magazine



Speciaal 
handspreekuur

4Handspreekuur
in het IJsselland

Handchirurgie valt onder de plastische chirurgie, en 
behandelt alle problemen in de hand, vanwege sportletsels
of letsels op het werk, allerlei beklemmingen van zenuwen,
pezen, vergroeiingen in de hand van bot of bindweefsel.

Voor wie is het spreekuur?

Alle mensen met problemen aan de hand kunnen terecht 
op het handspreekuur. Bijvoorbeeld als ze last hebben 
van beklemde zenuwen (carpaaltunnel-syndroom, ulnair 
tunnelsyndroom, cubitaal tunnelsyndroom), triggerfi nger 
(‘hokkende’ vinger), ziekte van Dupytren (koetsiershand), 
ziekte van Quervain, arthrose (slijtage, duimbasisslijtage) of 
slijtage van overige gewrichten.
Voor een afspraak op het handspreekuur is een verwijzing 
nodig van huisarts of medisch specialist.

Snellere diagnose en behandeling

Tijdens het spreekuur wordt een patiënt met problemen 
aan zijn hand(en) gelijktijdig gezien door plastisch chirurg 
dhr. drs. P.D. Grabietz en handtherapeut dhr. E. Kuiper.
Deze therapeut heeft na zijn opleiding fysiotherapie nog 

een gespecialiseerde opleiding gevolgd om specifi ek 
handen te kunnen behandelen. 

Voor de patiënt heeft dit multidisciplinaire spreekuur als 
voordeel dat de behandelaars sneller een diagnose kunnen
stellen en sneller een behandeling kunnen opstarten. 
De plastisch chirurg en handtherapeut onderzoeken de 
hand(en), er worden – indien nodig – direct foto’s gemaakt
en er wordt direct een plan opgesteld: opereren, of níet 
opereren en meteen handtherapie.

Vervolgbehandeling door handtherapeut

Patiënten die aan hun handen zijn geopereerd, krijgen 
allemaal een vervolgbehandeling door de handtherapeut. 
Zij komen voor controle ook weer terug op de dinsdag, 
zodat de plastisch chirurg en handtherapeut hen samen 
op het spreekuur kunnen zien.
Patiënten kunnen met de handtherapeut afstemmen waar 
ze behandeld worden: of in het ziekenhuis, of in de 
praktijk van de handtherapeut in Krimpen aan den IJssel. 
De eerste reacties van patiënten over het handspreekuur 
zijn positief! 

Begin november 2016 is het IJsselland Ziekenhuis gestart met een speciaal handspreekuur. 

Dit spreekuur vindt wekelijks plaats op de dinsdagochtend van 08.30 - 12.00 uur 

op polikliniek plastische chirurgie. 

5

Plastische en reconstructieve chirurgie in het IJsselland  In het IJsselland Ziekenhuis wordt door de plastisch 
chirurgen de algemene plastische chirurgie uitgeoefend. Hierbij worden mensen behandeld die een herstel van vorm of 
functie moeten hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen die reuma hebben, brandwonden, een zenuwaandoening, een 
ongeval, mensen die kanker hebben gehad of hébben (bijvoorbeeld huidkanker, borstkanker, kanker in het aangezicht, 
in het gezicht), mensen met littekens of mensen die zijn afgevallen na een gastric bypass (maagband).

Meer informatie?
Polikliniek plastische 

chirurgie is doordeweeks 
telefonisch bereikbaar 

tussen 8.15 en 16.45 uur, 
via telefoonnummer 

(010) 258 5990. De poli-
kliniek is bereikbaar 

via route 71.

Links 
dhr. P.D. Grabietz, 
plastisch chirurg, 

rechts 
dhr. E. Kuiper, 
handtherapeut.
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4Nazorg poli 
Intensive Care 

4Polikliniek 
 Medische 

Seksuologie 

Een opname op een Intensive Care is voor veel patiënten 
een ingrijpende gebeurtenis. Immers, het is een afdeling 
waar men terecht kan komen bij een ernstig verlopende 
ziekte die gepaard kan gaan met een levensbedreigende 
situatie. Vaak hebben patiënten en hun naasten moeite 
met het verwerken van deze ingrijpende periode. 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat patiënten 
soms tot maanden na een IC-opname nog verschillende 
klachten ervaren die gerelateerd aan hun behandeling op 
de Intensive Care. Dit zijn lichamelijke of psychische 
klachten, zoals pijnklachten, beperkingen in het 
bewegingsapparaat, angststoornissen of depressiviteit. 

De Nazorg Poli heeft als doel de nazorg van deze groep 
mensen te verbeteren. 
Wij bieden patiënten een gesprek aan. Wij zullen over de 
Intensive Care-periode napraten, vragen beantwoorden 
en desgewenst adviezen geven over zaken waar patiënten 
nog problemen ervaren. Vanzelfsprekend is de naaste 
familie van harte welkom hierbij aan te sluiten.

Op de Nazorg Poli zijn vier IC-verpleegkundigen en een 
intensivist werkzaam. 
Zes tot acht weken na ontslag krijgen Intensive Care-
patiënten een uitnodiging voor een bezoek aan de 
Nazorg Poli. Bij die uitnodiging wordt een vragenlijst 
meegestuurd. Het spreekuur is op woensdagmiddag.

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

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

U kunt een afspraak maken op de polikliniek medische 
seksuologie via telefoonnummer (010) 258 5998. 
De afsprakenbalie is bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

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

Op woensdag 1 februari werd de eerste patiënt 

ontvangen op de Nazorg Poli van de Intensive 

Care. Daarmee werd het startsein gegeven 

voor deze nieuwe polikliniek. 

Polikliniek Medische Seksuologie Nieuwe polikliniek nazorg Intensive Care

In alle 
fasen van het 

leven kunt u te 
maken krijgen met 

problemen op 
seksueel gebied.

7
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Nieuws van de Cliëntenraad 

Mijn naam is Joseph F.M. Koenraadt. Ik ben 65 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen en opa 
van twee kleinkinderen. Ik ben, naast het bedrijfsleven, voornamelijk werkzaam geweest in bijna alle 
vormen van het onderwijs als docent. 

Het IJsselland Ziekenhuis ken ik allereerst als patiënt. Mijn betrokkenheid met kwalitatief goede zorg 
voor en de zorg om patiënten ligt mij na aan het hart. Het lidmaatschap in de Cliëntenraad geeft de 

mogelijkheid constructief vanaf de zijlijn mee te denken en mee te praten over kwesties die voor 
patiënten er toe doen. Ik hoop de komende tijd mijn bijdrage te kunnen leveren.

Mijn naam is Thomas Walter Linsmayer. Ik ben getrouwd en heb geen kinderen. Ik ben recent 
gepensioneerd en sinds 2 jaar woonachtig in Nieuwerkerk aan den IJssel. Ik heb een technische 
achtergrond: HBS-B en HTS Elektrotechniek met alle bijbehorende vervolgopleidingen voor Installatie-
verantwoordelijke Hoog- en Laagspanning. Afgelopen jaren heb ik gewerkt bij Hoogovens IJmuiden 
en Evides waterbedrijf in de hoogspanning en procesautomatisering.

In 2016 is bij mijn vrouw darmkanker geconstateerd en is zij doorverwezen naar het MDL-centrum in 
het IJsselland Ziekenhuis. Daardoor kwam ik regelmatig in het ziekenhuis waar bij het lezend wachten mijn interesse 
gewekt werd door de vacature voor de Cliëntenraad in het IJsselland magazine. Zelf ben ik ook patiënt geweest bij KNO.
 
Door de regelmatige bezoeken is mijn nieuwsgierigheid gewekt hoe het in een ziekenhuis reilt en zeilt, een volstrekt 
andere organisatie dan de technische bedrijven waar ik heb gewerkt. Mijn technische kennis wil ik graag inzetten voor het  
– waar mogelijk – verbeteren van aspecten waar de patiënt, maar ook de bezoeker van dit ziekenhuis mee te maken krijgt.

4De Cliëntenraad voor
Kwaliteit, Veiligheid en Patiëntvriendelijkheid 

4Nieuwe leden Cliëntenraad

De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de patiëntenzorg betreffen. Denkt u hierbij 
aan renovaties en nieuwbouwplannen, patiëntenparticipatie, voeding en het opname- en ontslagbeleid. Zij bekijken de 
zorg door de ogen van de patiënt – van u dus. 

De Cliëntenraad brengt de ervaringen en belangen van de cliënten over aan de Raad van Bestuur van het IJsselland 
Ziekenhuis. Zo kunnen individuele meningen van patiënten gebundeld worden en op die manier een grotere invloed 
uitoefenen op de besluitvorming binnen het ziekenhuis. 

Wilt u ideeën, wensen of suggesties aan Cliëntenraad doorgeven? Mailt u dan aan Clientenraad@ysl.nl. 

De Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de belangen van patiënten 

en bezoekers binnen het ziekenhuis zo goed mogelijk behartigt. Daarom bestaat de Cliëntenraad 

– net als de patiënten van het ziekenhuis – uit personen met verschillende achtergronden.

De Cliëntenraad heeft 2 nieuwe leden. Ze stellen zich kort aan u voor.
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4“Zelfs op vakantie 
is er goed mee te leven!”

De diagnose 

‘Max was als baby heel gezond, maar met 1,5 jaar kreeg 
hij een dikker buikje, platte billetjes, hij spuugde veel en 
wilde gewoon niets meer. Van een heel vrolijk kind werd 
hij heel lusteloos. Op de kinderpoli van het ziekenhuis 
waar we naar waren doorverwezen, kwamen ze erachter 
dat hij coeliakie had, glutenallergie. In dat ziekenhuis is 
hij tot zijn 5e behandeld, maar ik had er nooit een goed 
gevoel bij als ik daar vandaan kwam. Ik had het idee 
dat ik meer had aan wat ik las, of aan informatie van 
een glutenvrije vereniging. Als ouder wil je toch een 
bevestiging hebben of je het goed doet met het dieet, of 
hij voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt.

Door Max wisten we inmiddels dat coeliakie ‘in de genen 
zit’. Een nichtje van destijds 8 bleek het, na een anti-
stoffen-test, ook te hebben. Mijn schoonzus ging voor de 
behandeling van haar dochtertje naar het IJsselland. En 
zij had hele goede ervaringen met kinderarts Rietveld, die 
toen al bezig was om zich in dit vakgebied te specialiseren. 
Zo zijn we bij hem op het coelieakiespreekuur terechtge-
komen.’ 

Positief en deskundig advies op de poli

‘Als alles goed gaat, vindt 1x per jaar controle op het 
coeliakiespreekuur in Nesselande plaats. Een prettige 
polikliniek, geen ziekenhuissfeer. Het is heel fijn dat het 
IJsselland hiervoor een gespecialiseerd iemand heeft. Ik 
vind dokter Rietveld een prima kinderarts, hij doet zijn best 
op een leuke en positieve manier. Max is nu 9, de dokter 
neemt hem serieus en vraagt alles aan hém. Hij wordt 
lichamelijk onderzocht, z’n buik, z’n ontlastingspatroon, 
en 2 weken van tevoren moet hij bloedprikken. Ze letten 
gewoon goed op Max, ook op z’n algehele ontwikkeling. 
Dan is er nog een gesprek met de diëtiste, en die spreekt 
daarna met de kinderarts weer alles door. Mochten er 
bijzonderheden zijn, dan hoor je dat daarna. Ze kijken 
vooral of de antistoffen echt zo laag mogelijk zijn, dat 

betekent dat je niet continu teveel gluten binnenkrijgt, en 
dat kunnen zij goed in het bloed zien.
En als ik dan hoor dat de antistoffen zo minimaal mogelijk
zijn, dan is dat voor mij een bevestiging dat we het 
‘t afgelopen jaar weer goed hebben gedaan. Ik kom daar 
eigenlijk altijd blij vandaan! We hebben Max zo ziek 
gezien en ons zoveel zorgen gemaakt. Als je dan ziet 
dat hij door het volgen van het dieet zo ontzettend is 
opgeknapt…

Dokter Rietveld is heel nuchter: ‘Coeliakie, het is niet leuk,
maar er is prima mee te leven’. En dat sluit aan op hoe 
wij als gezin met Max om willen gaan. ‘Ieder kind heeft 
wel wat, en dit blijft absoluut niet leuk, maar er is zoveel 
wél mogelijk’. En dat merk je aan de positiviteit en 
deskundigheid die dokter Rietveld en zeker ook de diëtiste 
uitstralen, ik heb er echt wat aan. De diëtiste is ook goed 
op de hoogte van alle glutenvrije producten en vraagt ons 
ook tips die voor ons goed werken, zodat zij die weer aan 
anderen kan doorgeven. 
Wij willen die sfeer op een luchtige manier neerzetten. 
Ik merk nooit aan ouders dat zij het moeilijk vinden om 
mijn zoon te vragen voor een verjaardagsfeestje, dat gaat 
eigenlijk in een moeite vloeiend door. 

Hoe is het voor jullie als gezin?

‘Als gezin eten we normaal, en Max eet speciaal glutenvrij 
brood dat ik altijd voor hem bak, dat vindt hij het lekkerst. 
We zijn vrij snel met zo’n dieet begonnen, hij heeft nooit 
ander brood of pasta  geproefd, dus hij weet eigenlijk 
niet beter.  Taco’s mag hij ook gewoon, hij houdt heel erg 
van garnalen en mosselen. Gelukkig mag vis altijd overal, 
en frietjes met ketchup ook. Wij zijn er als gezin in 
meegegroeid, onze 2 oudere kinderen hebben wel de 
genen, maar tot nu toe gelukkig niet de verschijnselen.

Je moet van tevoren dingen plannen, dan is het prima te 
doen, ook met de feestdagen. Het is wél een tweede 
natuur om altijd iets glutenvrij bij ons te hebben. In de 

Op 1,5-jarige leeftijd werd bij Max de diagnose coeliakie gesteld. Zijn moeder, mw. Van Driel, 

vertelt hoe zij hiermee omgaat en hoe het IJsselland hen begeleidt. 

Leven met coeliakie
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achterbak liggen zakjes chips die Max mag, en ik 
neem altijd glutenvrije taart mee als we naar een 
verjaardag gaan. Dat moet, voor Max, natuurlijk 
niet al te opvallend gebeuren... Maar soms denkt 
iemand er wel aan, dus dat is prettig.

We hebben ook de tijd mee. Op school zijn er 
sowieso een paar kinderen met coeliakie, je hoeft 
weinig meer uit te leggen. En de meeste ouders 
weten er wel van, iedereen heeft wel een nichtje, 
neefje of buurkind. Je kan zeker tegenwoordig 
heel goed meedoen als je een glutenvrij dieet 
moet volgen.’

Vakantie geslaagd 

Italië is het favoriete vakantieland van het gezin. 
‘Dan nemen we wat glutenvrije bodems mee 
voor als we naar een pizzeria gaan, een pizza 
Marguerita mag altijd. We weten natuurlijk dat 
het zo goed gaat, omdat die antistoffen zo laag 
mogelijk zijn. We hebben dat natuurlijk wel 
uitgetest, het is ook een stukje vertrouwen dat je 
moet hebben. 
Als Max pizza kan eten, is de vakantie geslaagd. 
Dan geven we een glutenvrije bodem af en 
krijgen een prachtige pizza terug. Dan heeft hij 
het ook leuk, dan hebben we echt ook altijd een 
stralend kind. Voor ons is pizza altijd het middel 
dat het gewoon goed kan en dat je dat met 
elkaar héél gezellig kan eten. 
En het is helemaal een verrassing als ze bij een 
pizzeria glutenvrij meel hebben. Toevallig komt 
onder de bevolking in Noord-Italië (Aosta) 
veel coeliakie voor, dus daar houden ze er al 
rekening mee. En in winkels letten we goed op 
het merkje ‘senza glutine (zonder gluten), dat 
zien we steeds vaker.’ 

Op buitenpoli Nesselande vindt (1x in de 2 maanden) op woensdagmiddag een spreekuur plaats voor kinderen met 
coeliakie. Coeliakie is een chronische aandoening waarbij het afweersysteem van het lichaam reageert op gluten in 
de voeding. Door deze afweerreactie wordt het slijmvlies van de dunne darm beschadigd, waardoor voedingsstoffen 
uit het eten slecht door de dunne darm worden opgenomen. Kinderen hebben deze voedingsstoffen nodig om te 
groeien en goed te kunnen functioneren. Coeliakie is alleen te behandelen met een glutenvrij dieet.
De kinderarts en kinderdiëtist, wiens vakgebied ligt op glutenvrij dieet, werken tijdens een bezoek aan het coeliakie-
spreekuur nauw met elkaar samen, en geven aandacht aan alle aspecten van coeliakie.

Meer info
Heeft u vragen of belangstelling? Neem dan contact op met de poli kindergeneeskunde van het IJsselland Ziekenhuis 
op tel. 010 - 258 59 40.
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Hielprikscreening

4Laboratorium IJsselland
verzorgt weer voor 

5 jaar hielprikscreening

Het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) van het IJssel-
land Ziekenhuis is een van de vijf laboratoria in Nederland 
waar de analyses in het kader van de hielprikscreening 
worden uitgevoerd. Het bloed van alle kinderen die 
geboren worden in Zuid Holland en Zeeland wordt in 
dit laboratorium onderzocht. In totaal worden jaarlijks 
45.000 kinderen gescreend in het IJsselland Ziekenhuis. 
Het AKL is trots dat het de komende vijf jaar de hiel-
prik-screening mag voortzetten. 

Onderzoek via een hielprikje

In Nederland worden alle pasgeboren baby’s onderzocht 
op een aantal aangeboren ziekten. Dit onderzoek vindt 
plaats kort na de geboorte, dan wordt via het hieltje van 
de baby wat bloed afgenomen. Dit bloedonderzoek wordt 
de hielprikscreening genoemd. 
Het doel van de hielprikscreening is om deze aangeboren 
ziekten in een vroeg stadium op te sporen. Zo kan 
behandeling op tijd worden gestart en eventuele schade 
aan de gezondheid worden voorkomen of beperkt. 

Uitbreiding screening van 17 naar 31 ziekten

De minister van VWS heeft in 2015 toestemming gegeven 
om de screening van 17 naar 31 ziekten uit te breiden. Op 
het Algemeen Klinisch Laboratorium wordt de komende 
periode volop gewerkt aan de voorbereidingen voor deze 
uitbreiding. Naar verwachting vindt de introductie van 
de screening op deze extra ziekten gefaseerd plaats in de 
periode van 2017 tot en met 2019.

In december werd het contract voor het uitvoeren van de hielprikscreening ondertekend door het 

RIVM en het IJsselland Ziekenhuis. Het contract geldt voor een periode van tenminste 5 jaar. 

Het laboratorium van het IJsselland Ziekenhuis blijft hiermee het grootste screeningslaboratorium van 

Nederland voor hielprikjes. In totaal worden hier jaarlijks 45.000 kinderen gescreend. 
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Nieuws over bouw en renovatie

Vanaf 2017 gaat in ons ziekenhuis een ingrijpend renovatie- en vernieuwingstraject van start.

Een korte update.

Centrale hal (atrium)

In het atrium staan komende tijd een aantal ingrijpende 
aanpassingen op stapel. Zo komt er een nieuwe centrale 
balie en een nieuwe horecavoorziening. Daarnaast worden 
de glazen panelen van het atriumdak vervangen om 
lekkage te verhelpen en worden er brandwerende 
voorzieningen in de hal aangebracht. 
De werkzaamheden voor dit traject starten na de zomer-
vakantie.

Deze grote metamorfose kan helaas niet zonder overlast 
worden uitgevoerd. We informeren u tijdig wat de werk-
zaamheden voor u als patiënt en bezoeker betekenen.  

Dagverpleging

In mei 2016 heeft het ziekenhuis de nieuwe Intensive 
Care-verpleegafdeling (IC) in gebruik genomen. De IC 
was daarmee de eerste afdeling die in de kliniek is 
gerenoveerd. 

De volgende afdeling die aan de beurt is voor renovatie is 
de Dagverpleging. Deze afdeling wordt gesitueerd op de 
eerste etage (bouwdeel B1).

Op dit moment wordt voor de Dagverpleging het 
defi nitieve ontwerp uitgewerkt. Afdeling Huisvesting, die 
dit traject in het ziekenhuis uitvoert, wordt hierbij 
ondersteund door een architect en technisch installatie-
adviseur. 

De gebruikers van de afdeling Dagverpleging zijn intensief 
bij dit traject betrokken. Zo kijken ze onder andere naar 
de patiëntenlogistiek, goederenlogistiek, medicatie, 
opslag, dagverblijf en teamposten. De geplande start van 
de uitvoering is de 2e helft van 2017.

4Voortgang 
bouw en renovatie
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Visie op zorg voor kwetsbare ouderen

4Geriater en 
Cliëntenraad in gesprek   
over passende zorg voor 

kwetsbare ouderen

Langer afscheid nemen

Denker des Vaderlands René Gude zei in 2014: 
‘We leven niet alleen langer, maar we sterven ook langer.’ 
Hoe denken wij daarover?
Corrie: “Daar ben ik het niet mee eens, het gaat in 
essentie over het leven, het gaat niet om langer bezig zijn 

met sterven, maar om langer afscheid nemen.”
Thomas: “Ik ben het helemaal met je eens. Het gaat over 
afscheid nemen, van mensen om je heen, van stukjes van 
jezelf.”
Corrie: “Misschien is het voor veel mensen makkelijker 
om alles in een keer in te leveren dan stukje bij beetje. 
De woorden ‘langer sterven’ lijken te suggereren dat je 

Het komt steeds vaker voor. Iedereen – binnen en buiten de zorg – is er mee bezig en 

praat erover: “Hoe kunnen we ouderen de best passende zorg bieden?” 

Corrie Veen, klinisch geriater, en de voormalige voorzitter van de Cliëntenraad, 

Thomas Scheepers, praten over hun visie op deze zorg.
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langere tijd niets hebt. En juist ook met heel weinig 
hebben kun je nog heel veel hebben, kun je nog gelukkig 
zijn.”

Pijlers van Positieve Gezondheid

Corrie heeft in het kader van haar studie tot kaderarts 
palliatieve zorg het kwaliteitsproject “In gesprek komen 
over passende zorg” uitgevoerd. Het project zet in op het 
voorkomen van overbehandeling bij kwetsbare ouderen 
door in gesprek te gaan. Juist bij kwetsbare ouderen 
kan een ogenschijnlijk kleine aanleiding leiden tot een 
disproportionele achteruitgang. 
Corrie en Thomas: “Een bekende indeling die steeds 
vaker wordt gebruikt bij het kijken naar het welzijn van 
ouderen, is ‘de Pijlers van Positieve gezondheid’ van 
Machteld Huber, arts en onderzoeker. 

Deze figuur geeft aan dat je gezondheid uit 6 pijlers 
bestaat. Als bijvoorbeeld de lichaamsfuncties en het 
dagelijks functioneren in de knel komen, dan is het 
evenwicht zoek. 
Waarom komt een kwetsbare oudere bijvoorbeeld met 
een milde aandoening zoals een blaasontsteking in het 
ziekenhuis? Omdat de rest niet meer in balans is. Na 
iedere verandering moet de oudere opnieuw de balans 
zoeken en dat kost heel veel energie.
Vaak zijn meer zaken (al) uit balans naast de medische 
situatie. Willen we een verbetering, dan moeten we met 
de patiënt over het geheel (alle pijlers) praten.”

Familie

Familie heeft een belangrijke rol in de zoektocht naar best 
passende zorg.
Thomas: “Soms is een patiënt al veel verder in een proces 
dan de familie is. Of andersom. En dan botst het ook. In 
de toekomst gaat dit alleen maar vaker voorkomen.Ik heb 
het bij mijn naasten onlangs van dichtbij meegemaakt en 
het er met hen uitgebreid over gehad. Je moet hier met 
elkaar over praten, vooral heel veel praten, want je kunt 
niet alles op papier zetten. Sommigen willen er niet over 
spreken, ze vinden dat heel lastig. Want kunnen we die 

onzekerheid aan? De onzekerheid van stoppen met 
medicijnen? Een bepaalde foto niet meer maken? En wat 
heb je eigenlijk aan de ‘zekerheid’ van het weten?
Een onderzoek is niet alleen een belasting voor de patiënt, 
het is de zoon die vrij moet nemen, het vervoer regelen, 
het wachten in onzekerheid, de spanning voor iedereen. 
En het is soms de vraag of het onderzoek nodig is. 
Ouders voelen ook vaak dat kinderen hen niet kunnen 
loslaten.”
Corrie: “Ik wil in dergelijke situaties graag dieper in 
gesprek met patiënten en familie. Daarbij kan ook de rol 
van familieparticipatie ter sprake komen.”

Advanced Care Planning?

Advanced Care Planning (ACP) is een proces waarbij de 
patiënt met zijn arts zijn wensen, doelen en voorkeuren 
voor zorg rond het levenseinde bespreekt en eventueel 
vastlegt, vooruitlopend op het moment dat de patiënt zelf 
niet meer in staat is om beslissingen te nemen.
Corrie: “Hoe denk jij over ACP, Thomas? Ik geloof dat je 
dat alleen heel globaal kunt doen.”
Thomas: “Ik ben er een beetje bang voor. Het is nooit 
zwart-wit. De situatie is een beschrijving van dat moment. 
Er kan iets in je leven veranderen, waardoor de balans 
een maand later heel anders kan zijn. Ik geloof niet dat 
je dat allemaal van te voren vast kunt leggen. Mensen 
veranderen, nuances veranderen, het leven verandert.”
Corrie: “Advanced Care Planning is een hulpmiddel voor 
zorgverleners, zij hebben een houvast, het geeft een 
richtlijn voor wat zij mogen en kunnen doen. Het gesprek 
moet wel blijven.“

Ruim de tijd nemen voor antwoorden

In haar kwaliteitsproject benoemt Corrie de Reflectievraag:  
‘Heb ik het gevoel dat er bij deze patiënt sprake is van 
passende zorg?’ Wanneer een zorgverlener zichzelf deze 
vraag (on)bewust stelt, is dat vaak een indicatie voor een 
markering van de palliatieve zorgfase.
Corrie: “Ik vind het woord ‘markeren’ best lastig. Het is 
niet één goed omschreven startmoment maar een fase die 
ontstaat.  Als we samen in gesprek gaan over wat (nog) 
een passende behandeling kan zijn, moeten we daar de 
tijd voor nemen, over nadenken, met elkaar praten. Niet 
alle vragen hoeven meteen opgelost te worden, maar als 
alle schakels in de keten meedenken en meepraten dan 
vormt zich een beeld. Ik merk dat de verpleging hier veel 
gevoel voor heeft, maar er zijn veel andere handelingen 
aan het bed en acute zaken hebben altijd voorrang. 
Hierdoor raak je soms het totaalbeeld kwijt.”
Thomas: “Het IJsselland kan in de ouderenzorg dieper 
aansluiten op de negen klantbeloften en op de eisen voor 
een seniorvriendelijk ziekenhuis, zoals de instelling van een 
casemanager. Iemand die kan luisteren naar de patiënt en 
diens omgeving en daarop kan aansluiten. Het is financieel 
complex in de zorg maar het zou overbehandeling en 
polyfarmacie kunnen voorkomen. 
Dit is waar ziekenhuizen steeds vaker voor komen te 
staan.”
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Baha gehoortoestel

4‘Het is net
alsof je voor het eerst 

hoort!’

Audiometrist Monique Hamer van de polikliniek KNO van 
het IJsselland Ziekenhuis bevestigt de nieuwe magneet aan 
het kleine gehoortoestel en beplakt de zwarte magneet 
met de kleur die bij het haar van dhr. Van den Bos past. 
De magneet past zich aan naar de vorm van het hoofd.

Gehoorverlies was niet te voorkomen 

Dhr. Van den Bos vertelt: “Toen ik een jaar of 29 was, had 
ik voortdurend last van chronische oorontsteking. Daar 
kun je niet mee leven omdat het hersenvlies op den duur 
zou worden aangetast. Dhr. Paping (KNO-arts in het 
IJsselland Ziekenhuis) heeft daarom in 6 of 7 operaties 
de haard van de ontsteking en een gedeelte van het 
binnenoor weg moeten halen. Echt prima gedaan, een 
arts om aan te bevelen. Het ‘aambeeld’ en de ‘hamer’ in 
het oor zijn vervangen door bot en het trommelvlies werd 
vervangen door botvlies. 

Gehoorverlies was niet te voorkomen. Ik heb twee 
verschillende gehoorapparaten gehad, tot eind 2014. 
Toen hoorde ik links helemaal niets meer. Het werd steeds 
vermoeiender, en ik kon niet meer functioneren. 
Ik ging terug naar dhr. Paping en deed een gehoortest. Ik 
had toen al gehoord over dit nieuwe gehoortoestel met 
magneet (in plaats van een schroefje door de huid), het 
was net op de markt.” 

Gehoortoestel met een magneet?

De traditionele Baha wordt vastgeklikt op een pinnetje aan 
de buitenkant van het hoofd achter het oor. De nieuwe 
variant werkt met een magneet. Onder de huid achter het 
oor wordt een magneet geplaatst, het gehoorapparaat 
wordt aan de buitenkant van het hoofd op de magneet 
geplaatst. Peter van den Bosch: “Ik draag het apparaat nu 
tijdelijk met een draadje achter het oor. Voor de veiligheid, 

om even te kijken hoe het met de lichtere magneet gaat. 
Zo verlies ik het niet. 
De sterkte van de magneet hangt mede af van de dikte 
van de huid. We begonnen met de sterkste magneet, 
nummer 6. Daarna 5 en nu heb ik sterkte 4. De magneet 
is gepolariseerd, daardoor blijft het gehoorapparaat altijd 
goed zitten.

De begeleiding hier in het ziekenhuis speelt absoluut mee. 
Ik ben hier nu ca. 10 keer geweest omdat het echt 
maatwerk is. Niets dan lof voor dhr. Paping en de audio-
metrist. Je bent na één keer passen echt niet klaar.” 

Monique Hamer voegt toe: “Het zoeken naar de juiste 
magneet, het aanpassen op de geluidsomgeving en de 
spreeksituaties zijn allemaal 
belangrijk voor het 
instellen van een
gehoortoestel. Iemand 
die werkt, heeft een 
andere geluids-
omgeving dan 
iemand die veel 
thuis is. Het is 
een zoektocht 
om het apparaat 
goed in te stellen.” 

Peter van den Bos is erg enthousiast over zijn nieuwe gehoortoestel. Vandaag is hij even in het 

IJsselland Ziekenhuis om een iets lichtere magneet voor zijn gehoorapparaat op te halen.

metrist. Je bent na één keer passen echt niet klaar.” 

Monique Hamer voegt toe: “Het zoeken naar de juiste 
magneet, het aanpassen op de geluidsomgeving en de 
spreeksituaties zijn allemaal 
belangrijk voor het 
instellen van een
gehoortoestel. Iemand 
die werkt, heeft een 
andere geluids-
omgeving dan 
iemand die veel 
thuis is. Het is 
een zoektocht 
om het apparaat 
goed in te stellen.” 

De ronde 
magneet aan het 
gehoorapparaat 

klikt op de magneet 
onder de huid 
achter het oor.
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Bizar! Het voelt bijna als in zo’n filmpje op 
Youtube!

Dhr. Van den Bos vervolgt: “En dan het geluid! Dat is 
echt bizar. Geweldig! Het voelt bijna als zo’n filmpje op 
Youtube van een kindje dat voor het eerst een gehoor-
apparaat krijgt.”

Monique Hamer legt uit: “Je moet het geheel zien als een 
soort kunstoor. Het geluid wordt opgevangen door het 
dove oor en via het bot doorgeleid naar het slakkenhuis. 
Andere versies van de Baha bestaan al langer maar we 
merken dat gehoorstellen steeds beter en meer 
geavanceerd worden. Het valt op dat patiënten het geluid 
van dit apparaat heel goed ervaren.”

Peter van den Bos lacht: “En er zijn leuke gadgets. Ik kan 
het gehoortoestel met een afstandsbediening bedienen 
en ik heb een phoneclip die is gekoppeld aan de mobiele 
telefoon. Als ik opneem hoor ik het geluid direct in het 
gehoortoestel. En daarnaast heb ik beschikking over een 
versterker. In een vergadering leg ik deze op tafel. Ik ben 
echt aanstekelijk enthousiast. Mensen vragen er vaak naar 
omdat zij het toestel achter mijn oor zien zitten. Ze willen 
meestal de naam van de KNO-arts!” 

Niet voor iedereen weggelegd 

Monique Hamer: “Helaas is het niet voor iedereen 
weggelegd. Veel mensen komen niet in aanmerking. Een 
indicatie voor een Baha-toestel is afhankelijk van het soort 
gehoorverlies. 
De keuze voor een schroef of magneet is mede afhankelijk 
van eventuele huidproblemen maar ook van de conditie 
van het slakkenhuis. Bij een slecht functionerend slakken-

huis is de trilling via de magneet door te geven; bij andere 
gehoorproblemen kan dat niet.
Deze gehoortoestellen kunnen worden aangemeten 
wanneer mensen eenzijdig doof zijn of als er midden-
oorproblemen zijn. 

Dhr. Van den Bos was voor ons de eerste patiënt die dit 
toestel kreeg. Het past goed bij zijn gehoorprobleem. 
Alleen met de magneet was het even zoeken naar de 
beste sterkte! 
Kort na de operatie van dhr. Van den Bos kwamen twee 
andere jonge mensen na een gehoorbeschadiging op de 
polikliniek bij ons, beide hebben nu ook een Baha. Met 
deze geavanceerde toestellen en alle gadgets die erbij 
horen kunnen zij hun leven weer goed oppakken. 
We doen overigens altijd eerst een test, omdat niet 
iedereen het toestel goed kan verdragen. Iemand krijg 
een proefapparaat een week mee naar huis om met een 
softband om het hoofd te dragen en te ervaren wat het 
doet.”

Van den Bos: “Voor veel slechthorenden speelt een 
bepaalde gêne mee bij de keuze van het gehoorapparaat. 
Dat speelt ook bij de BAHA nog, het is goed zichtbaar. 
Je omgeving past zich daarnaast weinig aan je aan. Het 
is voor een slechthorende altijd goed dat te beseffen. 
Gelukkig bestaan er steeds meer mogelijkheden. Het is 
niet alleen een gehoorprobleem, het is ook hoe je ermee 
omgaat!

Ik kan voor deze behandeling zoveel superlatieven 
bedenken: Ik ben hier op de poli super geholpen en het 
toestel is ideaal, gebruikersvriendelijk en wat betreft 
geluidsdoorgave niet te evenaren met een gewoon toestel. 
Het is een geweldige uitvinding!”

Dhr. P. van
den Bosch, 
patiënt, en 

mw. M. Hamer, 
audiometrist 

polikliniek KNO.

Het gehoorapparaat 
wordt beplakt 
met de kleur die bij 
het haar past
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4Wat vindt u 
van ons magazine? 

Via het IJsselland magazine informeren we onze patiën-
ten en bezoekers over wat er in het IJsselland Ziekenhuis 
gebeurt. Omdat we benieuwd waren wie ons blad lezen, 
aan welke informatie onze lezers wél of géén behoefte 
hebben en over welke onderwerpen ze juist váker zouden 
willen lezen, hielden we najaar 2016 een lezersonderzoek.
38 personen hebben hun reactie ingestuurd, waarvan
31 online en 7 op papier. We zijn blij met deze reacties!

Een paar algemene resultaten: 

• Het onderzoek is voornamelijk ingevuld door 
 patiënten (30). 
• 29 respondenten gaven aan het blad 2-3-4 keer per jaar
 te lezen; het merendeel van de respondenten (32) stelt 
 een kosteloos abonnement op prijs. 
• 26 personen namen het blad mee om thuis te lezen. 
 Daarnaast lezen mensen het blad in de hal van het 
 ziekenhuis of in de wachtruimte van een polikliniek 
 (beide 8 personen). 
• Op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) t/m 5 
 (helemaal mee eens) geven de respondenten met 
 gemiddeld 4,2 aan dat ze de artikelen aansprekend 
 vinden, goed leesbaar (4,5), overzichtelijk (4,5) en op de 
 hoogte te zijn wat er in het ziekenhuis speelt (4,4).

Gewaardeerd! 

Informatie die de lezers het meest waarderen zijn 
ervaringsverhalen van patiënten (19x), samenwerking met 
andere ziekenhuizen (18) en samenwerking tussen 
specialismen (21x), handige weetjes uit de rubriek 
‘IJsselland bij de hand (23x) en het overzicht met medisch 
specialisten (29x). En met stip: (nieuwe) behandelingen 
(32x).

Wat in het magazine niet door iedereen op prijs wordt 
gesteld is een puzzel of een recept. Opvallend was dat bij 
de vraag ‘Wat stelt u niet op prijs’ juist ook hele positieve 
reacties werden gegeven: 
• ‘Ik stel juist alles op prijs, hoe meer juiste informatie
 hoe beter. Daardoor minder telefoontjes over informatie’.
• ‘Inzicht in wat er in het ziekenhuis gebeurt’.  
• ‘Ben eigenlijk over alles zeer tevreden. Lees en herlees
 het blad van A tot Z. Verras me maar’.

We gaan met uw opmerkingen aan de slag!

De tips, ideeën en opmerkingen die we vanuit het lezers-
onderzoek ontvingen, zijn voor ons heel waardevol! In de 
volgende uitgaven gaan we ons meer richten op patiënt-
verhalen, op de verschillende afdelingen die er in het 
ziekenhuis zijn en wat daar gebeurt, op behandelingen, 
aandoeningen en verschillende ingrepen en technieken.
We hopen dat u ons blad met plezier blijft lezen!

21

Uitkomst lezersonderzoek

‘Een gezellig leesbaar blad voor de patiënten vind ik wel belangrijk’ 

IJsselland magazine in pdf op website
Wist u dat u het IJsselland magazine nu ook in pdf-formaat 
op onze website kunt lezen?  
U vindt het magazine via www.ysl.nl/nieuws/ijsselland magazine.
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ISO 15189 gecertificeerd

4Laboratorium 
behaalt 

internationale norm

4Geslaagde 
actie 

Wens- en dankboom!

De actie ‘koop een wens via een bedank-kerstbal 

of een IJssellientje,’ georganiseerd door de 

Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis, heeft 

E 3.750,- opgebracht.

 

De opbrengst komt ten goede aan een 

touchscreenwand voor kinderen op de SEH om 

het wachten voor hen gemakkelijker te maken.

Voorleesfunctie

Bezoekers, patiënten en medewerkers konden in december
hun dankbaarheid of goede wens kwijt op een rond 
gekleurd kaartje dat in een plastic kerstbal of op een 
IJssellientje werd bevestigd. De versieringen werden 
daarna opgehangen in de grote kerstboom in de 
centrale hal. Ook diverse bedrijven en scholen – zoals
de Floraschool uit Krimpen a/d Lek – deden aan de 
inzamelingsactie mee. 

De actie leverde een stroom aan ontroerende en 
inspirerende wensen op. Veel wensen op de kaartjes 
gingen uiteraard over gezondheid, beterschap en herstel 
– in het algemeen of speciaal voor een dierbare. Opvallend 
was dat veel kinderen een wens hebben geschreven.

Een aantal teksten die er uit sprongen:
• Dat Mensen gezond en genezen uit het ziekenhuis 
 mogen komen.☺
• Ik wens een wereld zonder honger en leed.
• Voor alle collega’s heel veel liefde, geluk en gezondheid 
 voor 2017. Voor alle patiënten ook dat we hen mogen 
 bijstaan in moeilijke tijden.
• Mijn wens is dat mama en tante weer herenigd worden.
 Feliz Navidad.
• Hallo, ik ben Chase en ik ben 4 maanden oud. Ik ben 
 gezond en blij. Ik hoop dat ALLE zieke kindjes een 
 mooie kerst hebben…. en even het ziek zijn kunnen 
 vergeten. 
 Liefs, Chase en zijn mama en papa.

ISO 15189 is een internationale 
accreditatie voor medische laboratoria. 
Deze ISO-norm vervangt de 
bestaande norm (CCKL) en stelt hogere 
eisen aan de kwaliteit en competentie in 
medische laboratoria. Het behalen van 
deze norm draagt bij aan internationale erkenning. 
ISO 15189 betekent dat de laboratoriumdiagnostiek van 
goede kwaliteit is, professioneel wordt uitgevoerd en 
aantoonbaar gericht is op verbetering.
Daarnaast leidt ISO-certificering tot meer klant- en proces-
gerichte zorg zodat we onze cliënten betrouwbare en 
kwalitatief hoogwaardige diagnostiek kunnen bieden.

Bloedafname laboratorium

Binnen deze ISO-norm worden bijvoorbeeld meer eisen 
gesteld aan privacy voor patiënten. Dit verplicht het 
ziekenhuis om het bloedafname laboratorium anders in 
te richten zodat u tijdens de bloedafname meer privacy 
ondervindt.
Tevens zijn er systemen ontwikkeld die de patiëntbeleving 
duidelijk in kaart brengen. Hoe vindt u de wachttijden op 
het bloedafname laboratorium en ervaart u bijvoorbeeld 
het service- en zorgniveau tijdens een bloedafname als u 
in ons ziekenhuis bent opgenomen.

Het IJsselland Ziekenhuis is er trots op dat het 

Algemeen Klinisch Laboratorium zich vanaf 

2 januari 2017 een ISO 15189 gecertificeerd 

laboratorium mag noemen.
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Machtiging
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

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)

Volgende kerst willen we weer zo’n mooi actie gaan 
ondernemen.
Namens het Bestuur van de Vrienden van het IJsselland 
Ziekenhuis iedereen hartelijk dank die deze mooie actie 
samen met ons tot een succes heeft gemaakt.
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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, de Coronary Care en de 
Stroke Unit, de afdeling Neurologie, het Geboorte-
centrum en de 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

Adres 
buiten-
polikliniek 
Krimpen:
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen 
aan den IJssel
Telefoon-
nummer 
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 en 
wat u van ons mag verwachten. De gedragsregels zijn 
bedoeld voor patiënten en bezoekers van het IJsselland 
Ziekenhuis.  

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. 
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Respect en omgangsvormen  De basisregel in ons 
ziekenhuis is respectvol met elkaar omgaan. Discriminatie 
is niet toegestaan. Als patiënt en bezoeker mag u erop re-
kenen dat u door onze medewerkers correct wordt 
behandeld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.
Bezoektijden  Bezoeken van een patiënt is alleen mogelijk 
binnen de op de afdeling aangegeven 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 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 parkeer-
terrein. 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 Patiënten-
voorlichting, 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 
avondbezoek-
uur) tussen 
station 
Rotterdam-
Alexander 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.
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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. 

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 
voorlichtings-
activiteiten 
die wij in het 
ziekenhuis 
organiseren?

U vindt de balie Patiëntenvoorlichting in de hal van ons
ziekenhuis (routenr. 89). De balie is open van maandag 
tot en met donderdag van 09.30 tot 16.30 uur, en op 
vrijdag van 09.30 tot 13.00 uur. Tel. 010 - 258 51 37.

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. 

Kinderen denken mee met de zorg 
voor andere kinderen

Kinderen kunnen op verschillende manieren met een 
ziekenhuis te maken krijgen. Als patiënt op de polikliniek 
of als ze moeten worden opgenomen. Maar ook als 
bezoeker of als familielid van iemand die ziek is. Het idee 
van een kinderadviesraad is ontstaan vanuit de gedachte 
dat kinderen door hun ervaring, mening en behoeftes een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van 
zorg voor andere kinderen. 

De cliëntenraad en twee kinderartsen (dhr. Rietveld en 
mw. Hanekamp) hebben dit idee in de praktijk gebracht, 
met als resultaat dat de kinderadviesraad op 20 april 2016 
formeel is geïnstalleerd. Inmiddels draait de kinderadvies-
raad al bijna een jaar. Mw. A. Kerklaan, voorzitter van de 
Cliëntenraad, vroeg een aantal kinderen naar hun 
ervaringen.

Waarom zit je in de kinderadviesraad?

Philippine Hoek: ‘’De reden dat ik in de kinder-
adviesraad zit is omdat mijn moeder hier werkt 
en het leek me heel leuk om meer dingen te 
weten te komen over dokter zijn, en natuurlijk 
nog veel meer dingen. En het is leuk om met 
andere kinderen samen te werken. 
De kinderadviesraad zelf is heel gezellig 
en we kunnen goed dingen bespreken 
met andere kinderen. En je geeft 
zelf meningen, bijvoorbeeld over 
de sfeer in de kinderkamers en dat 
wordt dan misschien uitgevoerd. 
En dan is het wel gaaf als je erlangs 
loopt. Dan kan je ook gewoon 
zeggen: ‘Ja, dat heb ik verzonnen’, 
en dan heb je een super gevoel.”

‘Zieke 
kinderen het nog 

nét iets meer 
naar hun zin maken’



Leden 
kinderadviesraad, 

v.l.n.r. Sem, Justus, 
Liselotte, Leya, Julie, 
Philippine en Esther. 

Niet op de foto: 
Brent, Lennard en 

Veronique. 

kinderadviesraad, 
v.l.n.r. Sem, Justus, 
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Philippine en Esther. 

Niet op de foto: 
Brent, Lennard en 

Veronique. 
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Kinderen denken mee

Julie Rubens: “Ik zit in de kinderadviesraad omdat ik door 
mw. Hanekamp gevraagd ben en het leek mij heel leuk 
om te doen. Wat ik er leuk aan vind is dat ik en andere 
kinderen er eigenlijk voor kunnen zorgen dat de kinderen 
die in het ziekenhuis liggen het er nog nét iets meer naar 
hun zin kunnen hebben. Ik vind het ook leuk om samen 
met andere kinderen te brainstormen. De kinderadvies-
raad is ook heel leerzaam, want ik heb bijvoorbeeld samen 
met Philippine Hoek en Justus Ronner een interview met 
een zuster op de kinderafdeling gehad, daar leer je erg 
veel van. Maar je leert ook erg veel van elkaar. Ik heb zelf 
nog nooit iets gebroken of gekneusd, maar ben al wel 
best vaak in het ziekenhuis geweest. De sfeer binnen de 
groep is erg goed, iedereen heeft een goede motivatie en 
vind het leuk om te doen!”

Wat doe je binnen de kinderadviesraad?

Philippine Hoek: ”De eerste twee keer maakten we alleen 
kennis omdat een aantal kinderen er vaak niet waren. 
De 3e keer was al een stuk leuker, want iedereen kende 
elkaar wel. We hebben contact met elkaar opgenomen en 
we hadden veel meer interessante onderwerpen. De 4e 
keer vond ik het leukst, want we hadden een veel leukere 
sfeer en we gingen met een groepje de verpleegsters van 
de dagverpleging interviewen en dat was ook heel leuk 
om te doen. En iedereen kreeg al de indruk dat dit een 
hele leuke groep zou worden.”

Julie Rubens: “De eerste twee keer waren we eigenlijk 
alleen maar aan het praten over wat we zouden gaan 
doen en toen hebben we ook even gekeken op de kinder-
afdeling, want daar zijn wij voor. De 3e keer kregen we 

ook huiswerk mee en hebben we een whatsapp groep 
aangemaakt. Dat was een stuk leuker! Bij de 4e bijeen-
komst hadden we het over de dagbehandeling en daar 
hebben we ook huiswerkopdrachten voor gekregen. Een 
paar kinderen interviewden een zuster op de kinder-
afdeling, andere kinderen interviewden iemand van de 
pedagogische zorg, een paar kinderen zouden uitzoeken 
hoe het gaat in andere ziekenhuizen op de dag-
behandeling en een paar zouden een tekening maken 
van de inrichting op de dagverpleging. Toen dat gedaan 
was hebben een paar kinderen wat uitgelegd over google 
drive, zodat we onze ideeën daar aan elkaar konden laten 
zien. Ik vind het erg leuk dat ik hieraan mag meewerken!”

Kinderadviesraad zoekt nog leden!
De kinderadviesraad bestaat uit jongeren in de leeftijd 
van 10-16 jaar, die komen uit Capelle aan den IJssel of 
omliggende gemeentes. De adviesraad komt iedere 
3 maanden bij elkaar en bespreekt, onder begeleiding 
van de cliëntenraad en een kinderarts, een onderwerp 
dat het ziekenhuis aandraagt, of dat ze zelf van belang 
vindt. Bijvoorbeeld de inrichting van wachtkamers of 
onderzoeksruimtes, de communicatie van artsen en 
verpleegkundigen naar kinderen, of bijvoorbeeld de 
maaltijden.

De kinderadviesgroep is nog op zoek naar enkele 
oudere leden in de leeftijdsgroep van 15 - 18 jaar. 
Vind je het leuk hieraan deel te nemen? 
Meld je dan aan via clientenraad@ysl.nl
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Uitleg over onze site

De website van het IJsselland Ziekenhuis is ook goed te bekijken op een tablet of op een smartphone, 

zonder dat alles microscopisch klein wordt of van het scherm af valt. 

1. Prioriteiten van het IJsselland Ziekenhuis

Maag-, darm- en leverzorg is het speerpunt van het 
IJsselland Ziekenhuis. De zorg voor moeder en kind en de 
zorg voor ouderen zijn belangrijke prioriteiten. 

2. Poliklinieken Krimpen en Nesselande

De meeste specialismen hebben ook spreekuren in onze 
buitenpoliklinieken in Rotterdam Nesselande en Krimpen 
a/d IJssel. Misschien vlak bij u in de buurt!

3. Familienet

Wanneer een baby, peuter of kleuter in het ziekenhuis 
moet blijven, is het fijn om Familienet te gebruiken. Met 
Familienet kunnen ouders op iedere PC via een beveiligde 
videoverbinding hun kind op de kinderafdeling in het 
ziekenhuis zien.

4. Stuur een kaartje

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

5. Snel en eenvoudig naar alle patiëntenfolders

Alle patiëntenfolders van het IJsselland Ziekenhuis staan in 
een Folder WebApp.
Dit is een aparte website waar u gemakkelijk kunt zoeken 
in alle folders van ons ziekenhuis.

6. Wie is mijn medisch specialist?

Bent u benieuwd naar uw behandelaar omdat u een 
afspraak op de polikliniek heeft gemaakt? Kijk op ‘uw 
medisch specialist’.

Laat het ons weten!
Een website kan altijd beter! 
Mist u bepaalde informatie 
of heeft u suggesties, laat 
het ons s.v.p. weten via: 
communicatie@ysl.nl.

1

4

2

3

6
5

4De website 
   van het
   IJsselland 
   Ziekenhuis
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4Een dag
in de centrale keuken

De voedingsassistenten verzorgen het ontbijt en de lunch 
met de broodserveerwagen. De patiënt kan kiezen uit een 
breed assortiment: van brood tot volkorenbeschuit en van 
een plakje ham tot een bakje gesneden tomaat. Ook vla, 
yoghurt en fruit ontbreekt niet.
Vanaf 16:30 uur verzorgt de centrale keuken in samen-
werking met de voedingsassistenten de warme maaltijden
in de keuken. Dit noemen wij “A la carte” voor patiënten. 
Hierbij staat de maaltijdbeleving van patiënten centraal, 
met een uitgebreide keuze, verse bereiding, laat bestel-
moment, menukaart op maat, aandacht voor presentatie 
en persoonlijke service. 

9:45 - 11:30 uur

De broodserveerwagens worden bevoorraad door de 
collega’s van de centrale keuken. Dit gebeurt op servies-
wagens die voorzien zijn van plateaus, borden, bestek 
en glazen. Alle gekoelde producten worden in koelboxen
geplaatst, de rest in korven.

Elke afdeling bestelt via een speciaal voedingsprogramma 
bij de keuken wat nodig is voor de lunch en ontbijt, van 
melk tot fruit tot dieetproducten. De keuken print deze 
lijsten om 10:00 uur uit en gaat hier dan mee aan de 

De centrale keuken verzorgt alle maaltijden voor onze patiënten in het ziekenhuis. 

Wie zijn daar allemaal bij betrokken, en wat gebeurt er wanneer? We geven u graag 

een kijkje achter de schermen.

Een kijkje in de keuken
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slag. Voor de oncologieafdeling op B3 worden lekkere 
aangeklede broodjes en krentenbollen klaargemaakt. De 
dagverpleging op D2 en de oncologieafdeling krijgen ook 
dagelijks soep aangeboden die vlak voor 11:30 uur in de 
keuken wordt opgehaald door de voedingsassistenten.

11:45 - 13:30 uur

Er worden rauwkosten gemaakt, we bakken cake 
volgens eigen receptuur en bereiden smoothies. Daarnaast 
worden ook de nodige schoonmaakwerkzaamheden 
uitgevoerd. 

Ook worden de 
dagelijkse bestellingen 
van de leverancier 
in ontvangst 
genomen en 
opgeruimd, gecheckt, 
getemperatuurd 
en geregistreerd.

14:00 - 15:00 uur

Om 14:00 uur 
worden er eiwitrijke 
tussendoortjes 
verstrekt aan 
ondervoede 
patiënten zoals o.a. 
onze huisgemaakte 
smoothie, broodje 
haring, quiche 
spinazie/brie of 
een broodje kroket.

Ook kunnen we nog eventuele nabestellingen naar de 
afdelingen meesturen. Ook dit gebeurt allemaal via het 
voedingsprogramma van de keuken.

15:00 - 18:15 uur 

Alle patiënten hebben inmiddels hun keuze voor de 
maaltijd aan de voedingsassistent op de afdeling door-
gegeven. De voedingsassistent heeft de menukeuzes, 
inclusief eventueel dieet, op een tablet ingevoerd en 
digitaal aan de keuken verzonden. Net na 15:00 uur wordt 
de productielijst in de keuken uitgeprint met daarop de 
exacte aantallen van alle gekozen componenten.

De koks en keukenassistenten gaan vanaf nu alles 
(voor)bereiden en warmhouden. Met de apparatuur in 
de keuken kan onder hoge druk worden bereid. Zo is 
bijvoorbeeld rundvlees in 15 minuten gaar, zodat wij in 
een totaal tijdsbestek van 30 minuten een complete 
verse goulash kunnen klaarmaken.
Onmisbare apparatuur in onze keuken dus. We streven 
ernaar dat de patiënt zoveel mogelijk eet van onze verse 
maaltijden, want gezond eten is toch het beste medicijn. 

Vóór 16:30 uur moeten alle producten klaar zijn, want de 
voedingsassistenten staan vanaf 16:30 uur klaar in de 
keuken om de maaltijden voor hun afdeling op te halen.

De maaltijduitgifte is van 
16:30 uur tot ongeveer 
17:15 uur bezig. Daarna 
ruimen we alles op en 
maken alles lekker schoon. 
Over schoonmaken 
gesproken; de mede-
werkers servieskeuken 
werken dagelijks van 9:00 
tot 20:30 uur en zorgen 
er altijd weer voor dat wij 
met schone materialen 
ons werk kunnen doen, 
zowel voor de keuken 
als voor het restaurant.
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4Medisch specialisten
IJsselland Ziekenhuis

Anesthesiologie
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. J.A. Lens
mw. drs. B.S. Martijn
(anesthesioloog- intensivist) 
dhr. drs. M.M. Pelka 
mw. drs. C.H.M. Pluymakers
mw. drs. T.S. Schmitt 
dhr. drs. F.A.G. Schreiner 
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. P.P.B. van der Sloot-
Drenth
 
Apotheek
mw. dr. M. de Boer 
dhr. drs. P.H. van der Zee

Cardiologie
dhr. drs. D.P.W. Beelen
dhr. drs. J.J.H. Bennik
dhr. drs. B.J. van den Berg
dhr. drs. F.M.J.R. Hersbach 
dhr. dr. W.B. Meijboom

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
mw. dr. O. van Ruler
dhr. drs. P.A.R. de Rijcke
dhr. dr. G.W.M. Tetteroo
dhr. dr. M. Vermaas 

Dermatologie
mw. drs. G.M. van den Berg
dhr. drs. A.L. Gerretsen
dhr. dr. R.G.L. Nellen
mw. drs. A. Okkerse

Gynaecologie
mw. drs. J.M.L. Groeneweg 
mw. dr. M. van den Hende
mw. drs. N.A. Kianmanesh Rad
mw. drs. A.F. Lambeek
dhr. dr. F.H.T. Lim
mw. dr. M.F. van Oostwaard

dhr. drs. W.B. Renes
mw. dr. I.P. Schmitz-
van Splunder
mw. dr. S.A.H.M. van 
den Tillaart

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

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

Kindergeneeskunde
dhr. dr. R. Boogaard
mw. drs. A.H.M. van Driel
mw. dr. M.N. Hanekamp
mw. drs. B.L. Koop
mw. drs. A.A.M. Leebeek-
Groenewegen
mw. drs. I.M. Onvlee-Dekker
dhr. dr. E. Rietveld
mw. drs. M.I. Schuurman-
van der Lem
mw. drs. M.N.L. Wiggers

Kinderartsen-
diabetologen
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

Longziekten
dhr. drs. S. Denker 
dhr. drs. D.P.J. Dezaire
dhr. drs. S.A. Gajadin 
dhr. dr. K. Ramlal

Maag-, darm- en 
leverziekten
dhr. dr. F.C. Bekkering
mw. drs. C.E. Fitzpatrick
dhr. drs. H. Hekmat
mw. drs. K. Robbers
mw. drs. I. Schot
dhr. dr. T.J. Tang

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

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

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 Noort-
Suijdendorp

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

Plastische chirurgie
dhr. drs. P.D. Grabietz 
dhr. drs. S.H. Wu

Psychiatrie
Via Bavo-Europoort
mw. drs. E. Leeman

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.H.T. Journée
dhr. drs. A.S. Plaisier
dhr. drs. H.G.W. Smeets
dhr. drs. I.S. Smit
dhr. drs. C.J. Veeken 

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

Regioapotheek 
dhr. drs. R.B.J. van de Rijt

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



2 prachtige locaties en zorg aan huis in Capelle aan den IJssel

Roo van Capelle (wijk Oostgaarde)	 Rozenburcht (wijk Middelwatering)

•	Volledig	gerenoveerd	in	2017!!	 •	 Zorg	voor	mensen	met	dementie	

•	Eenpersoonskamers	met	eigen		 	 in	groepen	van	12	cliënten	

	 sanitair	 •	 Zorg	voor	mensen	met	somatische

•	Gemeenschappelijke	huiskamer		 	 aandoeningen

	 per	groep	 •	 Alle	cliënten	hebben	een	eigen		 	

•	Groepsgrootte:	10-11	cliënten	 	 kamer	 	 	

•	Zorg	voor	mensen	met	dementie	 ZorgBreed Thuis (in de Baronie)	 	

•	Zorg	voor	mensen	met	geronto-	 •	 Zorg	aan	huis	voor	bewoners	van									

	 psychiatrische	problematiek	 	 het	wooncomplex	de	Baronie

Belt u voor meer informatie met 010-4591000 of kijk op www.zorgbreed.nl

•	Een	prettige	woon-	en	

	 leefomgeving	met	de	

	 benodigde	zorg;

•	Ondersteuning	of	herstel	

	 van	uw	zelfredzaamheid;

•	Aandacht	voor	eigen	regie;	

•	Respect	voor	uw	privacy;

•	Begeleiding	bij	geestelijke	

	 en	fysieke	beperkingen.




