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

Zorg onder eigen regie

De Zellingen
helpt u graag!
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Servicepakket Hoogstpersoonlijk
Tijdelijke zorg, crisisopname en revalida�e
Dagbehandeling en dagac�viteiten
Thuiszorg
Eerstelijns fysiotherapie, ergotherapie en
logopedie

Informa�e of een aanvraag doen
010 - 284 33 00
clientservice@zellingen.nl
www.zellingen.nl

WIST U DAT

Hier gaat
het om u.

Colofon
IJsselland magazine is een
informatieblad voor patiënten
en bezoekers van het IJsselland
Ziekenhuis.
Het volgende IJsselland magazine
verschijnt in augustus 2019.
Eindredactie
Mireille Livain e.a.
Fotografie
Johan Heutink,
Fotostudio Rogier Bos
& Jurgen Wielaard

Wist u dat:
› we op afdeling nucleaire geneeskunde sinds 1 april jl. een nieuwe SPECT-CT gebruiken?
Hiermee kan nauwkeuriger onderzoek worden gedaan en krijgen patiënten sneller de
onderzoeksuitslag.

Uitgeverij
BC Uitgevers bv
Graaf Adolfstraat 36D
8606 BT Sneek

› het ziekenhuis de app BeterDichtbij beschikbaar heeft gesteld? In een veilige app kunt u
uw persoonlijke vraag stellen aan het ziekenhuis, of aan uw eigen arts. Op een moment
dat het u uitkomt, gewoon thuis of onderweg.

Bladmanagement
Digna Schoonen (BC Uitgevers bv)

› we momenteel de verpleegafdelingen B2 en B3 renoveren? Deze afdelingen worden eind
2019 opgeleverd, daarna wordt gestart met de bouwdelen D, C en A.

Ontwerp
Chris van Diemen
(www.takenbystorm.nl)

› cliënten van Pameijer bijzondere kussentjes maken voor onze patiënten? Deze zgn. heart
pillows worden aangeboden aan dames die zijn geopereerd aan borstkanker. De kussentjes
worden erg gewaardeerd en bieden veel ondersteuning na de operatie.

Opmaak
Nanno van Leeuwen
(BC Uitgevers bv)

› gecompliceerde buikwandoperaties tegenwoordig in het IJsselland worden uitgevoerd?

Druk
Scholma Druk B.V., Bedum

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

Contact
IJsselland Ziekenhuis
Prins Constantijnweg 2
2906 ZC Capelle aan den IJssel
Postadres
Postbus 690
2900 AR Capelle aan den IJssel
010 - 258 5000
communicatie@ysl.nl
www.ysl.nl

› op afdeling geriatrie mooie beweegprojecten zijn gerealiseerd dankzij Stichting Vrienden
Havenziekenhuis? Patiënten maken al dankbaar gebruik van de Qwiek up en het Fietslabyrint
met motomed.
› patiënten van het ziekenhuis met onze gratis shuttleservice mee kunnen? Deze bus rijdt van
maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur tussen metrostation Schenkel en het
IJsselland Ziekenhuis.

Over bovenstaande onderwerpen, én meer, leest u in dit magazine.

Redactie IJsselland magazine

Uw mening is belangrijk
Doe mee!
Geef uw mening over ons op Zorgkaart Nederland. De website zorgkaartnederland.nl
biedt een overzicht van het zorgaanbod in Nederland en geeft u de gelegenheid zorgaanbieders te waarderen. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u een reactie plaatst
over het IJsselland Ziekenhuis op de website van Zorgkaart Nederland.
www.zorgkaartnederland.nl
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Wij bieden verpleging, verzorging en hulp bij
u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving

Zorg in de laatste fase van het leven
24-uurzorg, 12-uurzorg, Nachtzorg
Zorg op maat
Bij ziekte, ouderdom, beperking, handicap of na een operatie
Specialistische zorg
Infuusbehandelingen, bloedtransfusie, pijnbestrijding
Huishoudelijke zorg
Schoonmaken van de woning, wasverzorging,
maaltijdverzorging

U kunt uw persoonlijke situatie vrijblijvend met ons bespreken

Eden Care
Mobiel: 06 83 88 92 72
Telefoon: 010 2 10 96 10
E-mail: info@edencare.net
Web: www.edencare.net
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OPEN DAG

Geslaagde dag

Open dag 16 maart groot succes!
Op zaterdag 16 maart hebben we met ruim
284 toppers onze bezoekers welkom geheten
en hen geïnformeerd over het mooie werk dat
we hier dagelijks doen.
Medewerkers lieten hun kinderen hun werkplek zien, opa’s
en oma’s waren met hun kleinkinderen op stap; onze medewerkers in spé. Veel mensen en ketenpartners hebben elkaar
gevonden, en ook was er een leuke samenwerking tussen
de afdelingen en verpleeghuizen onderling. Ook de kinderactiviteiten waren een enorm succes.

Leer reanimeren (ook voor kinderen 12+). Altijd handig voor in de praktijk!

We hopen volgend jaar weer zo’n mooie dag te organiseren!
Op deze pagina een impressie van deze geslaagde dag.

Kijken door een microscoop.

Zelf aan de slag op de OK.

Kijkje in een echte politieauto!

Op eigen spierkracht een lekkere smoothie trappen!
Meer foto’s kunt u vinden op onze website www.ysl.nl,
zoekwoord ‘open dag 2019’ .
Mooie schmink of een glittertattoo!

Vreemde vogel, die Roparunner!
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Zorgpension

			

Op zoek naar tijdelijk
verblijf met zorg op maat?

Meer weten?

www.zorgpension.org
info@zorgpension.org
088 0234 740

Dan bent u van harte welkom in Zorgpension Oud Haven!
Wij bieden een compleet verzorgd verblijf aan iedereen die wil
herstellen na een ziekte of operatie. U kunt ook bij ons terecht
wanneer u tot rust wil komen wanneer het thuis even niet meer gaat.
Voordelen
Begeleiding op maat, gericht op uw herstel
Uw huisarts blijft betrokken
Nauwe samenwerking met ziekenhuizen en andere
betrokken zorgverleners
Verblijf wordt vergoed door uw zorgverzekeraar

Zorgpension Oud Haven | Haringvliet 2 | 3011 TD Rotterdam
Zorgpension heeft ook locaties in
Baarn, Capelle aan den IJssel, Woerden en Zoetermeer.
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UPDATE

Update bouw
Op deze pagina’s informeren we u over de
bouwwerkzaamheden die in ons ziekenhuis plaatsvinden.
Update renovatie

Aan de slag met de renovatie!
Na vele voorafgaande verhuizingen waren er op de
afdelingen B2 en B3 geen verpleegwerkzaamheden meer
en konden de verbouwingswerkzaamheden hier in april
van start gaan.
De sloop van B2 en B3 is in volle gang. In deze eerste
fase zijn alle wanden en installaties gesloopt. Een grote
hoeveelheid puin is afgevoerd via de bouwlift op de kop
van bouwdeel B. Na deze grondige kaalslag is in de
maand mei de opbouw alweer neergezet.
De planning is dat de gerenoveerde afdelingen B2 en B3
eind 2019 worden opgeleverd. Daarna wordt gestart met
de overige bouwdelen (volgorde D, C, A).
Helaas ontkomen we er niet aan dat patiënten en bezoekers
geluidsoverlast ervaren als gevolg van de werkzaamheden.
Onze excuses hiervoor. We proberen de overlast daar waar
mogelijk te beperken.

We zijn hard aan het werk om
de kliniek te vernieuwen.
9
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HEART PILLOWS

Cliënten van Pameijer
maken bijzondere kussentjes
voor onze patiënten
Heart pillows, zo heten de bijzondere kussentjes
die gemaakt worden door vijf cliënten van Pameijer
Werkt in Krimpen aan den IJssel.
Catharina, Priscilla, Genia, Jorina en Boetje maken elke week
kussentjes voor patiënten in het IJsselland Ziekenhuis die een
borstoperatie hebben ondergaan. De kussentjes verlichten de
pijn, zwelling en stuwing na de operatie en verlichten de spanning
in de schouder. Bovendien beschermen ze het kwetsbare
gebied onder de autogordel. Corry Bruinstroop die vele jaren
als verpleegkundige heeft gewerkt in het IJsselland Ziekenhuis
is zes jaar geleden begonnen met het maken van de kussentjes.
Haar dochter Lisette Molle is werkzaam bij Pameijer en wilde
met haar cliënten graag helpen met het maken van de kussentjes.
Zo is de samenwerking ontstaan.
Inmiddels is Corry met pensioen, maar ze helpt nog steeds
om de kussentjes te maken in samenwerking met de vijf
cliënten van Pameijer. De cliënten van Pameijer worden hierin
ondersteund door de onmisbare hulp van vrijwilliger Adrie.
Gerdien Verhagen en Aria Cammeraat, verpleegkundigen
afdeling chirurgie: ’We zijn ontzettend blij met de kussentjes
die we aanbieden aan dames die geopereerd zijn voor borstkanker. De kussentjes worden enorm gewaardeerd en bieden
veel ondersteuning na een borstoperatie.’

Samenwerking vieren
Catharina, Priscilla, Genia, Jorina en Boetje maken de kussentjes
met heel veel plezier, maar ze waren nog nooit in het ziekenhuis geweest om de kussentjes langs te brengen en te zien
voor wie ze de kussentjes maken. Daarom kwamen ze op
12 april langs in het ziekenhuis op de afdeling chirurgie om de
kussentjes te overhandigen en de samenwerking te vieren.
Catharina, cliënt van Pameijer Werkt Krimpen: ‘Ik vind het heel
leuk om de kussentjes te maken, zodat ik op die manier de
patiënten in het ziekenhuis kan helpen. Het is mooi dat ik nu
gezien heb voor wie ik de kussentjes maak.’
Op de afdeling chirurgie waren ook twee dames aanwezig die
net een borstoperatie hadden ondergaan en een heart pillow
hadden gekregen. Ze vertelden dat ze heel erg dankbaar
waren en blij zijn met het kussentje; het geeft ondersteuning
en voelt prettig aan, daarnaast geeft het ook troost.
Een zak vol met lapjes staat klaar voor de volgende serie
kussentjes. Die gaat weer mee naar Krimpen aan den IJssel,
zodat Catharina, Priscilla, Genia, Jorina en Boetje weer aan
de slag kunnen.
We hopen dat deze mooie samenwerking nog lang mag
blijven bestaan, zodat we elke patiënt die een borstoperatie
heeft ondergaan blij kunnen maken met een heart pillow.

Kussentjes voor patiënten na borstoperatie

De kussentjes worden
enorm gewaardeerd en
bieden veel ondersteuning
na een borstoperatie.
11
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gewoon
dichtbij

Nieuw in Capelle!
Inloop • Wijklunch • Dagbesteding

Revalideren na een ziekenhuisopname?
Dat doet u bij Transmitt revalidatie! Wij zijn gespecialiseerd in
neurologische revalidatiezorg. U kunt bij ons terecht wanneer u
door uw leeftijd of aandoening(en) langer de tijd nodig heeft om
te herstellen na een beroerte, ongeval of chirurgische ingreep.

Voordelen

» U kunt direct bij ons terecht
» Revalideren met ondersteuning van 		
»
»
»

speciaal gekwalificeerde medewerkers
Persoonlijke aandacht
Eén contactpersoon die volledig op de
hoogte is van uw situatie
Inzet begeleiding gericht op
terugkeer naar huis

Transmitt revalidatie
Van Beethovenlaan 60
3055 JD Rotterdam
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www.transmitt.nl
revalidatie@transmitt.nl
010 278 12 78

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

Voor inloop Gewoon Dichtbij kunt
u terecht op 2 locaties
• Maandag en vrijdag vanaf 10 uur aan de Kerklaan 98
gewoon
in Nieuwerkerk aan den IJssel
dichtbij
• En dinsdag en donderdag vanaf 10 uur aan de
Goudenregenstraat 45 in Capelle aan den IJssel.
Bereikbaarheid en aanmeldingen via 0180 - 39 69 44
of e-mailen naar gewoondichtbij@parento.nl

GEBOORTECENTRUM

Van alles voorzien in ons geboortecentrum

Van harte welkom in
Geboortecentrum IJsselland
Zorg, privacy en comfort voor ouders en kind
in een huiselijke sfeer! Bent u als aanstaande
ouder(s) op zoek naar een mooie en veilige
omgeving voor uw bevalling? Dan bent u in
Geboortecentrum IJsselland van harte welkom!
Je thuis voelen
Wij als geboortecentrum vinden het belangrijk dat zwangere
vrouwen zich bij een bevalling in Geboortecentrum IJsselland
zoveel mogelijk thuis voelen. De luxueuze kraamsuites zijn
huiselijk ingericht. Op de kamer is een hoekje ingericht voor
de verzorging van de baby, er is televisie, wifi, een koelkastje
en het eerste bezoek kan in alle rust ontvangen worden.
Uiteraard beschikken alle kamers over sanitaire voorzieningen.
Bovendien kan uw partner blijven slapen, zodat jullie als gezin
kunnen genieten van die eerste bijzondere momenten.

Alle deskundigen staat samen voor uw klaar
Binnen het geboortecentrum werken meerdere disciplines,
zoals: eerstelijns verloskundigen, kraamverzorgenden
van Kraamzorg Rotterdam, tweedelijns verloskundigen,
gynaecologen, verpleegkundigen en kinderartsen van het
IJsselland Ziekenhuis. Zij werken intensief samen.
Het medische team van Geboortecentrum IJsselland

begeleidt u en uw partner op de polikliniek en tijdens de bevalling als daar een medische indicatie voor is. Maar u kunt ook
poliklinisch bevallen met uw eigen verloskundige binnen ons
geboortecentrum.

Begeleiding op maat
Elke zwangerschap heeft een eigen verhaal en elke zwangere
heeft haar eigen wensen. Binnen het geboortecentrum hebben
we hier aandacht voor binnen de spreekkamer en door
gezamenlijke zwangerebesprekingen (eerstelijns en tweedelijns verloskundigen en gynaecologen).
Tijdens de bevalling streven we ernaar dat u zo veel mogelijk
dezelfde gezichten ziet en rekening te houden met uw geboorteplan, zodat u vol vertrouwen kunt bevallen.

We zijn super goed geholpen
door de zeer betrokken,
persoonlijke en lieve mensen
van het geboortecentrum.
Ronduit geweldig.
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“Steeds beter behandelen dankzij
pathologisch onderzoek”
Nadat cellen of weefselmateriaal is afgenomen voor een medisch onderzoek, breekt voor een
patiënt een onzekere tijd aan. Het kan één tot twee weken duren voordat de behandelend arts de
uitslag heeft. Deze periode is nodig om een zorgvuldige diagnose te kunnen stellen. Hierbij neemt
het pathologisch laboratorium een centrale plek in.

Pathologisch laboratorium

Op de twaalfde verdieping in het Franciscus Gasthuis in
Rotterdam, waar pathologisch laboratorium Pathan is gehuisvest, haalt een analist een huidmonster uit een doorzichtig
plastic potje, legt het op de werktafel en kleurt het met inkt; zo
zijn snijranden straks goed te zien. Daarna wordt het weefsel
in een paraffineblokje gegoten. Dat blokje wordt handmatig in
flinterdunne plakjes gesneden; het beste plakje wordt tussen
glaasjes geplaatst. “Deze ‘coupeglaasjes’ komen onder onze
microscoop”, licht klinisch patholoog Robert Hoedemaeker toe.
Is het een onschuldige moedervlek of een kwaadaardige huidtumor? Dagelijks worden bij Pathan vele van dit soort preparaten
bekeken. Gelukkig is er meestal goed nieuws voor de patiënt.

Cellen en weefsels
Zelfstandig pathologisch laboratorium Pathan voert onderzoek
uit voor vijf ziekenhuizen in Zuid-Holland, waaronder het IJsselland
Ziekenhuis, en Zeeland, maar ook voor huisartsen. Het laboratorium
onderzoekt lichaamsmateriaal op afwijkingen in structuur die
duiden op kanker of ontstekingen. Hoedemaeker: “Je kunt
sommige ziekten vaststellen door microscopisch onderzoek van
losse cellen in bijvoorbeeld lichaamsvloeistoffen en biopten van

14

IJsselland Magazine

R. Hoedemaeker achter
de microscoop

weefsel, zoals huid. Bij biopten wordt met een holle naald weefsel
uitgenomen. Soms gaat het zelfs om hele organen, zoals nieren. We
bekijken ook vloeistoffen als urine, waarin losse cellen voorkomen.
Dat laatste is het geval als we blaaskanker vermoeden.”

Vriescoupe
Meestal neemt een internist, radioloog of huisarts het lichaamsmateriaal af en stuurt het via een koerier naar Pathan in
Rotterdam. Weefselonderzoek duurt normaal gesproken één tot
twee weken maar soms is een snellere diagnose noodzakelijk.
Tijdens een ingrijpende operatie kunnen weefselmonsters ter
plekke worden bevroren worden en tot een ‘vriescoupe’ worden

Je wilt een puzzel oplossen.
Zo draag je bij aan de diagnose
en behandeling van de patiënt.

UITGELICHT

verwerkt. De aanwezige patholoog kan vervolgens nog tijdens de
operatie beoordelen of er bijvoorbeeld uitgezaaide tumoren zijn.
Dan kan besloten worden of en hoe de operatie verdergaat.

Diagnose vaststellen
Pathologen kijken onder de microscoop naar afwijkingen: wat
voor soort tumor is te zien en hoe agressief ontwikkelt die zich?
Soms is aanvullend onderzoek nodig om zekerheid te krijgen.
Pathologen brengen hun bevindingen in bij het multidisciplinaire
overleg. Hierin zitten alle betrokken medische specialisten om
tafel, zoals een radioloog, oncoloog en chirurg, en worden alle
patiënten besproken. Uit de bespreking volgt een definitieve
diagnose en een voorstel voor een therapie, die de behandeld
arts met de patiënt bespreekt.

Voor pathologen
is een hoofdrol
weggelegd bij
de diagnose en
daarmee ook
de behandeling.

Bewaren
Na de diagnose worden alle preparaten ongeveer anderhalf
jaar bewaard in het lab van Pathan. Daarna gaan ze naar een
speciale opslagruimte ‘in de polder’ waar ze nog tientallen jaren
bewaard blijven. Eventueel kunnen de preparaten later weer
worden onderzocht, als bijvoorbeeld extra informatie nodig is
over een eerder ziektebeeld.

Moleculair onderzoek
De pathologie is een medisch specialisme dat zich volop
vernieuwt. De grenzen van het vak schuiven telkens op: door
moleculair onderzoek is het mogelijk steeds dieper in cellen te
‘kijken’. Klinisch patholoog Erienne de Cuba, eveneens werkzaam bij Pathan, is betrokken bij dit nieuwe type onderzoek. “Met
moleculair onderzoek is bijvoorbeeld vast te stellen of en hoeveel
afwijkingen het DNA van de tumor bevat. Dit maakt een steeds
persoonlijker behandeling mogelijk. Diverse gepersonaliseerde
therapieën worden al toegepast. Deze geven extra levensjaren
aan patiënten die tien jaar geleden nog uitbehandeld waren.
Zoals bij longkanker, die vaak pas wordt ontdekt na uitzaaiing.”
Ze vervolgt: “Ook bij bijvoorbeeld maag- en darmkanker zijn
er steeds meer mogelijkheden voor behandeling, al dan niet
gebaseerd op DNA-afwijkingen in de tumorcellen. Bovendien is
van tevoren beter te bepalen of een behandeling zinvol zal zijn,
wat een rol kan spelen bij belastende chemotherapieën of dure
immunotherapieën.”

Digitale uitwisseling
Daarnaast is digitale pathologie in opkomst. Hierbij hoeven coupeglaasjes niet meer naar andere medisch specialisten te worden
verzonden, maar kunnen met een druk op de knop als digitale
foto worden gedeeld. Dat gebeurt nu al op beperkte schaal. De
voordelen zijn groot. Robert Hoedemaeker: “In de toekomst wordt
het eenvoudiger om te overleggen over complexe ziektebeelden
met specialisten over de hele wereld. Ook samenwerken in
medische onderzoeksprogramma’s zal gemakkelijker worden.”

Links E. de Cuba, rechts R. Hoedemaeker

Medisch specialisme zonder patiëntencontact
De klinische pathologie is een medisch specialisme zonder
contact met de patiënt. De Cuba vindt het soms jammer dat zij
de patiënt nooit zelf ontmoet. “Aan de andere kant maakt dit ook
mogelijk dat je objectiever werkt, juist omdat je deze persoon niet
kent”, meent zij. “We weten de leeftijd van een patiënt. Als het
een jong persoon is waarbij je een ernstig ziektebeeld vaststelt,
maakt dat bij ons veel indruk. Daar praat je ook met elkaar over.”
Maar wat is er leuk aan het werken op de achtergrond? “Dat is
het onderzoek zelf. Je wilt een puzzel oplossen. Zo draag je bij
aan de diagnose en behandeling van de patiënt.” Hoedemaeker
onderschrijft dit: “Voor pathologen is een hoofdrol weggelegd bij
de diagnose en daarmee ook de behandeling. Het is belangrijk
en heel verantwoordelijk werk.”

Teamwork
De patholoog van Pathan bekijkt niet alle materialen die
binnenkomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor enkele vormen van
cytologisch onderzoek (onderzoek naar cellen). Het lab heeft
gespecialiseerde analisten die de eerste controle doen van
losse cellen uit baarmoederslijmvlies of urine. Afwijkende
preparaten of twijfelgevallen komen vervolgens onder de
microscoop van de patholoog. Pathologen werken nauw samen
met gespecialiseerde analisten in één team, vergelijkbaar
met het werk van gespecialiseerde verpleegkundigen in de
oncologische zorg.
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Afscheid met een glimlach

Stilte
Als geestelijk verzorger heb ik gesprekken met
patiënten, met naasten, met medewerkers. In
die ontmoeting zoeken we woorden voor de
ervaringen, zodat deze betekenis krijgen. Maar
niet altijd zijn er woorden te vinden. Soms vallen
er stiltes die nodig zijn om te luisteren naar wat
er zich van binnen afspeelt.
Stilte kan zovele betekenissen hebben. Stilte kan ongemakkelijk
zijn, als er verwachtingen in de lucht hangen waaraan niet
voldaan wordt. Als je troost verwacht, waar geen troost voor is.
Stilte kan bedreigend zijn, een geladen stilte is het dan. Het is
de stilte na harde woorden, van een ernstige uitslag, als er niets
meer te zeggen is omdat alles wat goed was gebroken is – voor
altijd?
Stilte kan beangstigend zijn, in de nacht als alle anderen slapen
en het donker is. Als de afleiding van de dag wegvalt en de
eenzaamheid zich aan je opdringt. De gedachten buitelen over
elkaar heen, zorgen en onzekerheid nemen de overhand. Kun
je jezelf geruststellen – maar waarmee?

Maar wat gebeurt er als er in die stilte een weg naar binnen
gevonden wordt? De plek waar ons diepste ik zich bevindt. Als
je even ontsnappen kunt aan de onophoudelijke drukte van het
ziekenhuis, de onderzoeken, het eten, het wassen, de controles,
een kamergenoot die blijft ratelen... Even van de kamer af, even
ontsnappen aan de onrust, even stil kunnen zijn – durf je
dan toe te komen aan jezelf?
“Ik denk dat ik dood ga..”, stamelde hij, en een traan biggelde langs
zijn wang. De brok in zijn keel werd te groot, hij hapte naar adem,
kon niet bij het verdriet van deze woorden komen omdat hij er
benauwd van werd. “Het is te groot om woorden aan te geven, he?”
vroeg ik. Hij pakte mijn hand en knikte. “En zo is het.” Zo zaten we, in
stilte. Ieder in gedachten. Toen een diepe zucht. Hij had weer wat adem.
Want wat gebeurt er in stilte? Het kan ruimte geven aan dat wat
van binnen leeft. Als een besef van wat er aan de hand is. Geen
plannen voor later, geen gedachten aan vroeger, maar hier en nu.
Wat gebeurt er met mij? Wat zijn mijn gevoelens en gedachten?
En kun je dat aan? Wil je het zien?
Wanneer je kunt zijn met jezelf, komt er ruimte voor een andere
stilte, een stilte waarin niets meer gezegd hoeft te worden. Een
stilte, zo bevrijdend, dat woorden overbodig zijn geworden. Dan
spreekt het gevoel een woordeloze taal. Dan rusten we in de
veiligheid van vertrouwen.
We namen afscheid. Met een glimlach. In stilte.

Fotografie: Leonie de Jong

Afdeling geestelijke verzorging
Onze geestelijk begeleiders hebben aandacht voor wat mensen
bezighoudt, raakt en beweegt. Ze zoeken met mensen naar
wat van waarde en betekenis is. Ze bieden een luisterend
oor en sluiten aan bij behoeften en vragen van patiënten én
familieleden. De geestelijke begeleiders zijn via de verpleging
in te schakelen, maar u kunt hen ook zelf benaderen.
Het team bestaat uit: Kim van Rijthoven (aanwezig op
dinsdag en vrijdag) en Martijn Rozing (aanwezig op maandag,
dinsdag en donderdag)
geestelijkeverzorging@ysl.nl · 010 - 258 5250
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Kim van Rijthoven

Martijn Rozing

ROOKVRIJ
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Herstelhotel Medisch Hart Bleiswijk
Een sfeervol herstelhotel met persoonlijke
aandacht en medische ondersteuning

• Kleinschalig en
24 uur per dag
zorg op maat
• Zorgverzekering
fysiotherapie
mogelijk
(afhankelijk van
indicatie en
voorwaarden)

Aanmeten borstprotheses
Prothese lingerieen badmode
Post operatieve bh’s
Lymfoedeem
reducerende bh’s

T
M
E
W
A

0180 55 19 11
06 132 439 61
info@alurelingerie.nl
www.alurelingerie.nl
Korland gebouw
Nieuwe Tiendweg 11a
2922 EN Krimpen a/d IJssel
2e verdieping, unit 14

• Via de aanvullende
verzekering kan,
afhankelijk van de
polisvoorwaarden,
(een deel van)
de verblijfkosten
vergoed worden.
• Eerstelijnsverblijf

Wij bieden ook revalidatie

• Respijtzorg

Kijk voor meer informatie op

www.herstelhotelbleiswijk.nl
of bel 010 - 870 99 99
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SPECT-CT

Snellere
onderzoeksuitslag met

geavanceerde
nieuwe SPECT-CT
Innovatie

Met ingang van 1 april is een nieuwe SPECT-CT
op de afdeling nucleaire geneeskunde in
gebruik genomen. Een grote aanwinst. Met de
nieuwe SPECT-CT kan nauwkeuriger onderzoek
gedaan worden en krijgen patiënten sneller de
onderzoeksuitslag.
Wat is een SPECT-CT?
Een SPECT-CT is een combinatie van een gamma-camera en
een CT-scan. Wanneer bij bepaalde nucleaire onderzoeken
afwijkingen te zien zijn met de gamma-camera, kan het nuttig
zijn aanvullend een CT-scan maken. Deze CT-scan heeft
een lage stralingsbelasting voor de patiënt. Hiermee kan de
afwijking nog beter in kaart gebracht worden. Dit levert een
grote kwaliteitsverbetering op.
Een grote vooruitgang vindt Geert Schuur, teamleider van
de afdeling nucleaire geneeskunde. ‘We zijn heel blij met
de nieuwe SPECT-CT. Vooral voor onze patiënten en dat
vind ik van groot belang. Stel een patiënt die ooit kanker
heeft gehad komt met rugklachten bij de huisarts, voor
alle zekerheid wordt dan vaak een botscan gedaan, om
uitzaaiingen uit te sluiten. Zeker bij een al wat oudere patiënt
zien we dan vaak wel wat onregelmatigheid in de ruggenwervels. Door nu in dezelfde sessie en houding zowel een
SPECT en een CT te maken en deze over elkaar heen te
leggen kunnen we snel duidelijkheid geven; vaak blijken
de afwijkingen op slijtage te berusten.
Vroeger (met alleen SPECT) kwam de patiënt voor uitslag bij
de dokter, kreeg dan te horen dat er iets gevonden was wat
nog nader uitgezocht moest worden met andere onderzoeken
waarvoor natuurlijk wachttijd en naderhand weer voor de
uitslag. De SPECT-CT bespaart deze patiënten een aantal
weken spanning.
Daarnaast hebben we nu een tweede SPECT-CT tot onze
beschikking. Dat is heel fijn, want we kunnen nu meer
onderzoek verrichten en bij onderhoud en storingen kan
het werk gewoon doorgaan.’

We zijn heel blij met de nieuwe
SPECT-CT. Hiermee kunnen we
patiënten sneller duidelijkheid
geven.

Foto:
Voor v.l.n.r.: dhr. G. Schuur, teamleider Nucleaire geneeskunde,
mw. J. Oosting en dhr. A. van Wijk, raad van bestuur, dhr. M. Grootens,
business partner Siemens Healthineers, en dhr. J. Heitzman, projectleider IJsselland. Achter v.l.n.r.: dhr. B. Hoogenboom, productmanager
Siemens Healthineers, en dhr. M. Zagt, inkoper Zorgservice XL.

19

BETERDICHTBIJ APP

Veilig en makkelijk appen
met uw eigen arts van
het IJsselland Ziekenhuis
In een veilige app uw persoonlijke vraag stellen aan het IJsselland Ziekenhuis, of uw eigen arts, een
foto sturen en onderzoeksuitslagen ontvangen. Dat is vanaf nu mogelijk voor een groep patiënten van
het IJsselland via de gratis en beveiligde app BeterDichtbij. Het IJsselland Ziekenhuis is het eerste
ziekenhuis in de regio Rijnmond dat BeterDichtbij beschikbaar stelt.
Patiënten ontvangen hiermee altijd een betrouwbaar antwoord
van het ziekenhuis of de arts in de buurt, zo garandeert het
IJsselland Ziekenhuis. “Het is fantastisch dat we nu ook via een
app onze vertrouwde zorg kunnen bieden. Gewoon via de eigen
telefoon of computer, zodat alles ook nog eens rustig na te lezen
is. Net als bij WhatsApp, alleen dan met de zekerheid dat de
belangrijke zorggegevens alleen voor de eigen arts en het ziekenhuis toegankelijk zijn”, zegt Albert van Wijk, bestuurder van het
IJsselland Ziekenhuis.

Vraag stellen op ieder moment
Voor of na een ziekenhuisafspraak zitten patiënten vaak met
allerlei vragen. Vanaf nu kunnen patiënten op ieder moment een
vraag stellen via de app BeterDichtbij. Patiënten van één van de
deelnemende specialismen kunnen worden uitgenodigd direct
met hun arts te appen. Anesthesioloog Lucia Mahes: “Dankzij
BeterDichtbij kunnen we onze zorg nu ook digitaal aanbieden.
Dat is heel belangrijk, omdat wij hierdoor nog dichterbij komen
voor onze patiënten. Op het moment dat het hen past.”
Steeds meer mensen zoeken online contact met hun zorgverlener.
De app BeterDichtbij brengt mensen in contact met het ziekenhuis. Ze kunnen nu een vraag stellen op een moment dat het hen
uitkomt, gewoon thuis of onderweg. Bovendien kan deze app in
sommige gevallen voorkomen dat patiënten een reis naar het
ziekenhuis moeten maken.

dat u heeft gevoerd met ons. Alles wat u vertelt over uw gezondheid,
valt net als een afspraak in het ziekenhuis onder het medisch
beroepsgeheim”, licht Diane Vermaas, projectleider, toe.

Eerste specialismen bereikbaar via BeterDichtbij
De app is voor iedereen in de regio van het IJsselland Ziekenhuis
gratis te downloaden en te gebruiken voor praktische vragen aan
het ziekenhuis. Patiënten die voorafgaand aan een operatie een
afspraak hebben gehad bij de polikliniek anesthesiologie kunnen
vanaf nu worden uitgenodigd om direct met de eigen arts te
appen als zij nog vragen hebben. Binnenkort volgen de poliklinieken dermatologie en longgeneeskunde. Patiënten kunnen
bijvoorbeeld persoonlijke vragen stellen en onderzoeksuitslagen
van het ziekenhuis op hun telefoon ontvangen met BeterDichtbij.
Ook kunnen patiënten de betrouwbare gezondheidsinformatie
van Thuisarts.nl en Apotheek.nl eenvoudig bekijken en nalezen.
Op termijn wordt het ook mogelijk om via een beveiligde videoverbinding een gesprek met de zorgverlener te voeren.
Het IJsselland is nu gestart met een aantal specialismen. We
gaan van de eerste ervaringen leren, en vervolgens sluiten later
dit jaar meer specialismen aan. Door BeterDichtbij in te zetten zijn
we laagdrempelig bereikbaar en bieden we informatie voor onze
patiënten op maat.

Sterk beveiligd inloggen en privacy gewaarborgd
Gesprekken die u voert met het ziekenhuis of de arts, moeten niet
in verkeerde handen vallen. Daarom is BeterDichtbij ontwikkeld
met veel aandacht voor de beveiliging en de privacy van gebruikers.
“Zelfs als u uw telefoon verliest, kan nog niemand bij het gesprek

Een vraag stellen op een
moment dat het de patiënt
uitkomt, gewoon thuis of
onderweg. Het kan via de
BeterDichtbij app.
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BeterDichtbij
BeterDichtbij wordt
momenteel in 17 ziekenhuizen en meerdere
huisartsenpraktijken in
Nederland ingezet.
Binnenkort sluiten
meer ziekenhuizen in de regio
Rijnmond aan.

OPERATION HERNIA

Operation Hernia 2019 in Ghana
Sinds 2009 vertrekt jaarlijks een Nederlands team van chirurgen naar het buitenland om een bijdrage
te leveren aan Operation Hernia. Afgelopen januari is Oddeke van Ruler, een van de chirurgen uit het
IJsselland Ziekenhuis, voor de tweede keer meegeweest op missie naar Ghana. Daar hebben drie
teams van chirurgen en chirurgen in opleiding meer dan 300 patiënten geopereerd aan een liesbreuk.

Liesbreuken in Ghana
In Nederland is een liesbreuk een relatief onschuldige
aandoening. In Ghana kunnen de gevolgen echter veel groter
zijn. Mensen kunnen ernstig beperkt worden in hun dagelijkse
activiteiten; arbeidsongeschikt worden of zelfs overlijden. Er zijn
simpelweg te weinig lokale chirurgen om de grote toestroom
van patiënten met een liesbreuk aan te kunnen. Ook de operatie
benodigdheden zijn niet of nauwelijks voor handen in Ghana.
Alle materialen die nodig zijn voor een liesbreukcorrectie
(verdoving, hechtingen, matjes, medicijnen) worden gesponsord
door verschillende ziekenhuizen - waaronder het IJsselland
Ziekenhuis - en bedrijven in Nederland.

maar indrukwekkend groot. Patiënten worden door ons vooral
onder lokale verdoving geopereerd en zijn dus volledig bij.
De hygiëne standaarden en mogelijkheden met betrekking
tot apparatuur en spullen zijn ook “net” even wat anders, maar
ook daarmee opereren gaat eigenlijk heel goed. Het wennen
van het lokale team en het Hollandse operatieteam duurt maar
even en al snel sta je met z’n allen hele dagen extreem hard
te werken in matige omstandigheden. De vibe op de operatiekamers is dan meteen heel vertrouwd en dus blijkbaar wereldwijd hetzelfde.”

Als een van de gekwalificeerde chirurgen leidt Van Ruler
tijdens deze missie jongere chirurgen in opleiding op, om zich
onder supervisie verder te bekwamen in de liesbreukchirurgie.
Vanzelfsprekend worden ook Ghanese artsen, waar mogelijk,
verder opgeleid.

Super bijzonder om met de
lokale artsen zoveel mogelijk
mensen van hun liesbreuk af
te helpen.

Oddeke van Ruler:”Het is super bijzonder om met de lokale
artsen een week lang zo veel mogelijk mensen van hun liesbreuk
af te helpen. De liesbreuken die je daar opereert zijn niet de
kleine zwellingen in de lies die je hier in Nederland meestal treft,

Operation Hernia is een non-profit organisatie, in 2005 opgericht door twee chirurgen uit Engeland. Operation Hernia biedt
professionele en educatieve mogelijkheden aan chirurgen (in opleiding) om liesbreuken te corrigeren in ziekenhuizen in WestAfrika, Oost-Afrika, Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië, Mongolië, Moldavië, Oekraïne en India.
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VACATURE

Cliëntenraad

Staand: V.l.n.r. Peter Pauli, Pierre Winkelman, Thomas Linsmayer, Mariëtte Swinkels. Zittend: v.l.n.r.
Sylvia van den Adel (ambtelijk secretaris), Ans Kerklaan, Marja de Koning en Jos Wiegman (voorzitter)

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis
zoekt een nieuw enthousiast lid!
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 is ons ziekenhuis? ‘Wij bekijken het ziekenhuis door de
ogen van de patiënt’, aldus voorzitter Jos Wiegman.

› in geen enkele vorm een gezagsverhouding (o.m.

Werkwijze Cliëntenraad

Wij bieden u:

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 mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen de organisatie

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.

dienstverband of toelatingsovereenkomst) heeft met het
ziekenhuis
› woonachtig bent in Capelle a/d IJssel / Krimpen a/d IJssel /
regio Rotterdam

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:

Wij verwachten dat u:

Kandidaten met bijzondere belangstelling voor ouderenzorg.

› bekend bent met het ziekenhuis als cliënt of als familie
› geïnteresseerd bent in zorgprocessen in het algemeen en in de

Iets voor u misschien?

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 moderne communicatiemiddelen
4 uur per week aan de Cliëntenraad wilt en kunt besteden
overdag beschikbaar bent voor de werkzaamheden van de
Cliëntenraad

Stuur dan uw CV met motivatie vóór 26 juni per e-mail naar
clientenraad@ysl.nl.
Meer informatie over deze functie vindt u op de website
www.ysl.nl onder de zoekfunctie “Cliëntenraad” en
“Vacatures” of neem contact op met de ambtelijk secretaris
van de Cliëntenraad mevrouw S. van den Adel via bovenvermeld e-mailadres.
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Praktische informatie

Fotografie: H. Morren

Het IJsselland
bij de hand





Locaties

Afzeggen afspraak

IJsselland Ziekenhuis
Prins Constantijnweg 2 · 2906 ZC · Capelle aan den IJssel
010 - 258 5000

Het IJsselland Ziekenhuis brengt een wegblijftarief in rekening wanneer een patiënt zonder afmelding of berichtgeving
niet op de afspraak verschijnt, tenzij er een geldige reden is.
Dit wegblijftarief bedraagt €43,30.

Polikliniek Nesselande
Cypruslaan 410 · 3059 XA · Rotterdam · 010 - 258 5700

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.

Polikliniek Krimpen
Groenendaal 1 · 2922 CJ · Krimpen aan den IJssel
010 - 258 3400
Havenpolikliniek
Haringvliet 2 en 72 · 3011 TD Rotterdam · 010 - 404 3300

Gedragsregels



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

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





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

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


Bezoektijden
Bezoeken van een patiënt is
alleen mogelijk binnen de op de
afdeling aangegeven bezoektijden. 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.
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Alcohol en drugs
Gebruik van alcohol in het
ziekenhuis is alleen toegestaan bij bijzondere gelegenheden. Onder invloed zijn van
alcohol zijn in het ziekenhuis is
verboden. Gebruik van drugs
en/of het onder invloed zijn van
drugs in het ziekenhuis is niet
toegestaan.


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

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

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


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


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

Vind je weg

Bereikbaarheid

De centrale hal

Wandeltijd naar de metrohalte
Prinsenlaan is ±10 minuten

Buslijn 37

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

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

POORTMOLEN –ZIJDE

Coffeecorner,
terras en winkel
Hier vindt u broodjes,
koeken, snacks,
dranken, tijdschriften,
verzorgingsproducten,
kranten, kaarten,
knuffels, ballonnen
en bloemen.
Openingstijden
Doordeweeks:
7.30 – 20.00 uur
Weekend:
11.00 – 20.00 uur

een rolstoel of scootmobiel
te vervoeren.


Buslijn 37
Buslijn 37 rijdt op werkdagen en
zaterdag overdag (tot afloop
van het avondbezoekuur)
tussen station RotterdamAlexander en metrostation
Capelsebrug. De bushalte
bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis, aan
de Poortmolen (Capelse kant).
Gratis busdienst
Er is een gratis pendeldienst
beschikbaar voor patiënten
van het IJsselland Ziekenhuis.
De bus rijdt iedere 12 minuten
tussen metrostation Schenkel
en het IJsselland Ziekenhuis,
van maandag tot en met vrijdag
tussen 08.00 en 17.00 uur. De
drie in- en uitstapplaatsen zijn:
› P+R plaats hoofingang
IJsselland Ziekenhuis
› RET bushalte Poortmolen/
IJsselland ingang Capelse zijde
› RET bushalte metrostation
Schenkel (halte tegenover
de bloemenkraam)
Rollators kunnen mee vervoerd
worden. Helaas is de bus
niet geschikt om mensen in

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

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

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

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

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

Restaurant (1e etage)
Vanuit de hal volgt
u hiervoor route 99.
Openingstijden
Elke dag geopend:
11.45 – 18.00 uur
Doordeweeks ook
voor bezoekers:
16.30 – 18.00 uur

Hoofdingang
openingstijden
Iedere dag geopend:
06.30 – 23.30 uur
PRINS CONSTANTIJNWEG
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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!





Patiëntenvoorlichting

Bezoektijden
—	Maandag tot en met vrijdag van 15.00 – 19.30 uur.
—	Weekenden en feestdagen van 11.00 – 12.00 uur
en van 15.00 – 19.30 uur.
Voor de Intensive Care, de Coronary Care en de Stroke Unit,
de afdeling Neurologie, het Geboortecentrum en de
Kinderafdeling gelden afwijkende bezoektijden.
Informeert u hiernaar bij de verpleegkundigen op de
betreffende afdeling of kijk op website www.ysl.nl.
Het bezoek plannen
De ziekenhuisplanner kan u helpen bij het samen inplannen
van bezoek. Ga hiervoor naar www.ziekenhuisplanner.nl

› Zoekt u een folder over uw onderzoek, behandeling of
operatie?
› Heeft u een klacht of wilt u ons attenderen op een onveilige
situatie?
› Wilt u een kopie van uw dossier of van radiologiebeelden?
› Wilt u in contact komen met “lotgenoten”/ervaringen delen
over uw ziekte of aandoening via een patiëntenvereniging?
› Wilt u informatie over voorlichtingsactiviteiten die wij in
het ziekenhuis organiseren?
U vindt de balie Patiëntenvoorlichting in de hal van ons
ziekenhuis (routenr. 89). De balie is open van maandag tot
en met donderdag van 09.30 tot 16.30 uur, en op vrijdag van
09.30 tot 13.00 uur. Telefoon 010 - 258 5137.

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 en Mijn IJsselland

Niet tevreden?

Ontdek Mijn IJsselland. De digitale
toegang tot uw (medische) gegevens,
afspraken en vragenlijsten.

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.

Kijk voor meer informatie op de
website www.ysl.nl.

Stuur een kaartje
Is iemand die u (goed) kent in ons
ziekenhuis opgenomen? Dan is het
leuk om een kaartje te sturen!
Dat kan ook digitaal via de website.
Kaartjes die op vrijdagavond,
zaterdag of zondag worden verstuurd,
worden maandag bezorgd. Voor
een goede bezorging is het wel
belangrijk om de naam en het
kamernummer van de patiënt goed
in te vullen!
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Voor meer informatie over de klachtenregeling kunt u contact opnemen
met afdeling Patiëntenvoorlichting,
bereikbaar via telefoonnummer
010 - 258 5137.

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

Mag ik u de folder mailen?
Krijgt u een onderzoek of behandeling?
Dan krijgt u vooraf altijd een folder
waarin uw onderzoek of behandeling
beschreven staat. Die folder ontvangt
u tegenwoordig in uw mailbox.
U kunt de folder op uw PC, smartphone of tablet lezen, laten voorlezen
via de voorleesfunctie en/of uitprinten.
Als u en uw contactpersoon/begeleider
geenmailadres hebben of u vraagt
zelf om een papieren folder, dan krijgt
u van ons uiteraard nog een papieren
folder aangeboden. Inmiddels
verstrekken we ca. 60% van onze
folders via de mail.
Heeft u vragen? Bel
of bezoek afdeling
patiëntenvoorlichting
tel: 010 - 258 5137,
balie 89 in de
centrale hal.

OPERATIES

Gecompliceerde
buikwandoperaties
in het IJsselland
Op 22 maart openden RvB-voorzitters Albert
van Wijk (IJsselland Ziekenhuis, midden op
de foto) en Ernst Kuipers (op de foto rechts)
het Buikwandcentrum IJsselland Ziekenhuis Erasmus MC.

Agenda

AGENDA

Activiteiten voor patiënten

Workshop

Look good, feel better
Datum woensdag 3 juli en 30 oktober 2019
Tijd 10.00 – 12.00 uur
Locatie Inloophuis De IJssel, De Linie 1E, 2e verdieping,
Capelle aan den IJssel

Informatieavond

Borstvoeding voor zwangere vrouwen*
Datum donderdag 27 juni, 1 augustus en 5 september 2019
Tijd 19.30 – 21.45 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Buikwandcentrum
De laatste jaren zijn nieuwe en betrouwbare operatietechnieken ontwikkeld met betrekking tot buikwandchirurgie. Daardoor kunnen tegenwoordig ook voorheen
onbehandelbare grote en soms ook door darmfistels
gecompliceerde buikwandbreuken behandeld worden.
Sinds 2012 werden patiënten, die voor een complexe
buikwandbreuk (meestal na een operatie) naar het Erasmus
MC werden verwezen, in een samenwerkingsverband in het
Havenziekenhuis geopereerd. Na sluiting van de operatieafdeling van het Havenziekenhuis is gezocht naar een
nieuwe locatie voor deze gecompliceerde operaties,
namelijk het IJsselland Ziekenhuis.
Vanaf 22 maart worden de buikwandoperaties na een
inmiddels geslaagde proefperiode uitgevoerd door een
team, bestaande uit drie chirurgen, vijf promovendi en een
physician assistant onder leiding van prof. dr. Johan Lange,
chirurg in het Erasmus MC (links op de foto). In het nieuwe
centrum zal ook het wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van de buikwandchirurgie verder voortgezet worden.

Het IJsselland is de nieuwe
locatie voor gecompliceerde
buikwandoperaties.

Informatieavond

Zwangerschap, bevallen en kraamperiode*
Datum dinsdag 4 juni, 19 juli en 6 augustus 2019
Tijd 19.30 – 21.00 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Inloopspreekuur

Stomavereniging
Datum dinsdag 9 juli en 15 oktober 2019
Tijd 10.00 – 12.00 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, 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. Bereikbaar maandag t/m donderdag van
09.30 – 16.30 uur, vrijdag van 09.30 – 13.00 uur:
Mail PatientenV@ysl.nl telefoon 010 - 258 5137
IJsselland Ziekenhuis Balie 89 hal ziekenhuis
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STICHTING VRIENDEN

Mooie beweegprojecten dankzij
Stichting Vrienden Havenziekenhuis!
Dankzij de financiële steun van de Stichting
Vrienden van het Havenziekenhuis kan het
IJsselland Ziekenhuis drie mooie projecten voor
ouderen en jonge ouders realiseren.
Vanwege de sluiting en omvorming van het Havenziekenhuis
heeft de Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis
besloten de stichting per einde van 2018 op te heffen en
de gelden te besteden aan patiëntgerelateerde projecten
in Rotterdam en omstreken. De partnerziekenhuizen in de
huidige Havenpolikliniek, waaronder ook ons ziekenhuis,
konden hiervoor projecten bij de Stichting indienen, en van
de projecten die het IJsselland heeft aangevraagd zijn er
drie goedgekeurd.
Het betreft twee projecten voor afdeling Geriatrie, te weten
een Qwiek up en een Fietslabyrint. Hiermee worden ouderen
gestimuleerd om meer te bewegen en tegelijkertijd krijgen
zij belevingsgerichte zorg aangeboden. De Qwiek up en
het Fietslabyrint zijn inmiddels aangeschaft.
Het derde goedgekeurde project is Familienet, waarmee
ouders via de website van het IJsselland live (via een
beveiligde toegang) naar hun baby kunnen kijken. Familienet
wordt in gebruik genomen als de kinderafdeling is verbouwd.

Wat houden de projecten in?

Qwiek up
De Qwiek up is een mobiele projector die van elke ruimte
een belevingsruimte maakt. Door middel van projecties van
beelden op de muur en/of het plafond (bijvoorbeeld bekend
oude foto’s), ondersteund met rustgevende of herkenbare
muziek, biedt het ontspanning en structuur aan patiënten
op momenten die daarom vragen. Bijvoorbeeld bij onrust
of het verliezen van een dag- en nachtritme. Het apparaat
is eenvoudig te bedienen door familie, begeleiders en
verpleging.

Het IJsselland Ziekenhuis is heel erg blij met deze donatie,
en dankt de Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis
hiervoor heel hartelijk! Onze patiënten maken er al dankbaar
gebruik van!

Fietslabyrint met motomed

Onze patiënten maken al
dankbaar gebruik van de
beweegprojecten op afdeling
Geriatrie!
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Mensen die niet zelfstandig buiten kunnen fietsen, kunnen
met het Fietslabyrint virtuele fietstochten maken en zo de
wereld ontdekken of in hun eigen woonplaats fietsen. Een
motomed is een fiets/bewegingstrainer voor de armen en
benen die gebruikt kan worden door mensen met een
bewegingsbeperking. De fietsroutes op het scherm zorgen
voor herkenning, afleiding en gespreksstof, waardoor
mensen langer fietsen en op een ontspannen manier hun
conditie verbeteren. De prachtige beelden en omgevingsgeluiden zorgen voor een realistische fietservaring, waardoor
mensen meer plezier krijgen in bewegen. Het Fietslabyrint
is ook toegankelijk voor patiënten in een rolstoel.

Wordt u ook onze Vriend?

WORD VRIEND

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

www.vriendenijsselland.nl

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

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

Uw donatie in Euro’s

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

€ 10,– per maand

€ 5,– per maand

Meer €

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

Achternaam

Voorletters

M/V

Adres

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

Postcode & Plaats

Geboortedatum

Telefoon

E-mail adres

IBAN

Datum

BIC

Plaats

Kenmerk

Handtekening
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ARTSENLIJST

Medisch specialisten
Anesthesiologie
dhr. drs. F.W. van Alphen
dhr. drs. J. Bergsma
mw. drs. M. van Doorn
dhr. drs. B.A. Hoogteijling
dhr. drs. J.J.M. van Koesveld
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. J.A. Lens
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. L.G. Mahes
mw. drs. B.S. Martijn
(anesthesioloog- intensivist)
dhr. drs. M.M. Pelka
mw. drs. C.H.M. Pluymakers
mw. drs. T.S. Schmitt
dhr. drs. F.A.G. Schreiner
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. P.P.B. van der SlootDrenth
mw. drs. E.S. van Weelden
Apotheek
mw. dr. M. de Boer
mw. drs. N.A. Botta-Steeneken
dhr. drs. P.H. van der Zee
Cardiologie
dhr. drs. D.P.W. Beelen
dhr. drs. J.J.H. Bennik
dhr. drs. T.G.M. van Delft
dhr. drs. B. Ilmer
dhr. dr. W.B. Meijboom
dhr. dr. J.G.P. Wassing
Chirurgie
dhr. drs. M.M.M. Bruijninckx
dhr. dr. S.E. Buijk
dhr. drs. G.J. Collet
mw. dr. J.H. van Dam
dhr. dr. I. Dawson
dhr. dr. P.G. Doornebosch
mw. drs. K.H.A. van Eeghem
dhr. dr. E.J.R. de Graaf
dhr. dr. R.P.R. Groenendijk
dhr. prof. dr. J.F. Lange
dhr. dr. A.G. Menon
mw. dr. O. van Ruler
dhr. drs. P.A.R. de Rijcke
dhr. dr. G.W.M. Tetteroo
dhr. dr. M. Vermaas
Dermatologie
mw. drs. G.M. van den Berg
dhr. drs. A.L. Gerretsen
dhr. dr. R.G.L. Nellen
mw. drs. A. Okkerse
mw. drs. S.M. Stewart
Gynaecologie
mw. drs. J.M.L. Groeneweg
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mw. dr. M. van den Hende
mw. drs. N.A. Kianmanesh Rad
mw. drs. A.F. Lambeek
dhr. dr. F.H.T. Lim
mw. dr. M.F. van Oostwaard
dhr. drs. W.B. Renes
mw. dr. I.P. Schmitzvan Splunder
mw. dr. S.A.H.M. van den Tillaart
Interne geneeskunde
dhr. drs. R.A. Alwani
mw. drs. Y. van Beek-Nieuwland
dhr. dr. E.L.E. de Bruijne
dhr. dr. D.F.S. Kehrer
dhr. drs. L.G.M. Kerkhofs
(internist-oncoloog)
mw. drs. H.A. Kleinveld
(internist-nefroloog)
mw. dr. N.D. Niemeijer
(internist-endocrinoloog)
dhr. drs. R.A. Reuters
(internist-intensivist)
dhr. drs. B. Santbergen
(internist-hematoloog)
dhr. dr. R.F.J. Schop
mw. drs. C.C. Simon
mw. drs. M.B. Vastbinder
(internist-oncoloog)
dhr. drs. M.A. Verkade
(internist-intensivist)
dhr. dr. H.E. van der Wiel
Kaakchirurgie
dhr. drs. F.P. Bouw
dhr. drs. A.J. Rinksma
dhr. dr. P. de Roos
Keel-, neus- en
oorheelkunde (KNO)
dhr. drs. H.A.P.M. Louwers
dhr. drs. R.H.L. Paping
dhr. drs. J.M. Swart
Kindergeneeskunde
dhr. dr. R. Boogaard
mw. drs. A.H.M. van Driel
mw. drs. S. van Gijlswijk
mw. drs. B.L. Koop
mw. drs. A.A.M. LeebeekGroenewegen
mw. drs. I.M. Onvlee-Dekker
dhr. dr. E. Rietveld
dhr. drs. M.P.R. Schreuder
mw. drs. M.I. Schuurman
van der Lem
mw. drs. M.N.L. Wiggers
Klinische chemie
mw. dr. L.S.M. Boesten
dhr. R.H.A. van der Doelen

mw. dr. E.A. Kemper-Proper
mw. dr. I. Kuipers
Klinische geriatrie
mw. drs. M.Y.E. Cappetti
drs. R.H.A. van der Doelen
mw. drs. R.L.M. van
Knippenberg-van der Ham
mw. drs. M.P. Trouborst-van
Koeveringe
mw. drs. C. Veen
Longziekten
dhr. drs. D.P.J. Dezaire
dhr. drs. S.A. Gajadin
dhr. drs. R. Peric
dhr. dr. K. Ramlal
dhr. drs. J.E. Vahl
Maag-, darm- en leverziekten
dhr. dr. F.C. Bekkering
mw. drs. C.E. Fitzpatrick
dhr. drs. H. Hekmat
mw. drs. K. Robbers
mw. drs. I. Schot
dhr. dr. K. Sebib Korkmaz
dhr. dr. T.J. Tang
dhr. dr. P.J. Wismans
Microbiologie
mw. drs. E.M. Kraan
dhr. dr. M.P.M. van der Linden
Neurochirurgie
dhr. prof. dr. C.M.F. Dirven
dhr. J.W. Schouten
Neurologie
dhr. drs. R.J.W. Dunnewold
dhr. drs. J. Heerema
mw. drs. M.J. Koudstaal-Overdijk
dhr. drs. R. Masdjedi
dhr. drs. B.J.M. van Moll
mw. dr. S.M. Rosso
dhr. drs. M.A. Spoek
mw. dr. A.D. Wijnhoud
Nucleaire geneeskunde
dhr. drs. M.R.J. ten Broek
dhr. drs. A. Lafeber
Oogheelkunde
mw. dr. H.W. Mensink
mw. drs. L.C. Ugahary
mw. dr. M.E.J. van Velthoven
dhr. drs. J.W.C. Vijlbrief
Orthopedie
dhr. drs. B. Boetes
dhr. drs. D.J. Doyer

dhr. dr. W.P.J. Fontijne
dhr. drs. E.J.T. ten Holder
dhr. drs. O. van Leeuwen
dhr. dr. F.H.R. de Man
mw. drs. A.P. van Noort-Suijdendorp
Pathologie
dhr. dr. R.F. Hoedemaeker
mw. drs. C.K. Stobbe
Plastische chirurgie
mw. drs. C.M.C.A. van Laarhoven
mw. drs. A.C. van Leeuwen
dhr. dr. A.J.M. Luijsterburg
dhr. dr. E.S. Smits
dhr. dr. D. Vasilic
Psychiatrie
Via Bavo-Europoort
mw. drs. E. Leeman
Psychologie
dhr. dr. A. Oosterhuis
mw. drs. S.L.M. van der Toorn
Radiologie
dhr. drs. E.F.M.I. Bakker
mw. drs. T. Cetinkaya
mw. drs. J.H.T. Journée
mw. drs. P.A. van Luijt
dhr. drs. A.S. Plaisier
dhr. drs. J.J. van der Ree
dhr. drs. H.G.W. Smeets
dhr. drs. I.S. Smit
dhr. drs. C.J. Veeken
Radiotherapie
dhr. dr. J.J.M.E. Nuyttens
Regioapotheek
dhr. drs. R.B.J. van de Rijt
mw. L. Vas Dias
Reumatologie
mw. dr. R. Padmos
dhr. S. Sadrediny
Revalidatiegeneeskunde
mw. drs. C.A. van Dijk
mw. drs. J.A.H. Hendriks
mw. dr. S.C. Remerie
(medische) Seksuologie
mw. drs. C.M. Bax
Urologie
dhr. drs. R. Hoendervangers
dhr. drs. B. Rikken
mw. drs. M.R. Sorel
dhr. drs. E.C. Timmer
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