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            Wij zijn er 
    als u ons nodig hebt

 Zorg op z’n 
     zorgzaamst!

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

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

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



Hier gaat 
het om u.
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We doen het samen!
Normaal gesproken was ik dit voorwoord begonnen met te schrijven hoe fantastisch onze open 
dag op 21 maart weer was geweest, en hoe alle medewerkers trots ons ziekenhuis aan alle 
bezoekers hadden getoond. Dat is namelijk wat ik nu al sinds ik hier werk (al weer meer dan 
twee jaar) doe. Helaas kon dat niet. Zoals jullie weten was de landelijke open dag een van 
die evenementen die in Nederland die niet konden plaatsvinden vanwege de Coronacrisis. 
Plotseling was Nederland per half maart in een onwerkelijke tijd beland. 
 
Coronatijd. Geen bijeenkomsten meer, geen handen schudden en overal 1,5 meter afstand 
houden, ook in het dagelijks leven. Niet-spoedeisende afspraken en operaties in ziekenhuizen 
werden afgezegd om zoveel mogelijk handen vrij te hebben voor de Coronazorg. Geen bezoekje 
aan ouders of grootouders om de kans op besmetting te voorkomen. En ook in het ziekenhuis 
zeer terughoudend met het toestaan van bezoek, om besmetting van patiënten en personeel 
tegen te gaan en beschermingsmiddelen te besparen. En ging een afspraak wel door, dan 
werden patiënten bij de ingang gescreend, en door medewerkers begeleid naar de betreffende 
polikliniek of afdeling. Een hard gelag.
 
De hal van het ziekenhuis was opeens spookachtig leeg. Dat was niet te vergelijken met de 
koortsachtigheid waarmee achter de schermen werd gewerkt… Daar werden namelijk in snel-
treinvaart een Corona-afdeling en Corona-intensive care ingericht, en maakten we ons op voor 
de toestroom en zorg aan Corona patiënten. Collega’s die normaal op een andere afdeling 
werken, werden nu getraind om op een Corona-afdeling te ondersteunen. Er werd gepuzzeld 
met roosters om op de afdelingen voldoende verpleegkundigen en medisch specialisten in te 
kunnen zetten, en hen op tijd te kunnen vervangen. 
 
De afgelopen tijd ontvingen we ontzettend veel support waarvoor we iedereen heel dankbaar 
zijn! Van de naaste omgeving, van collega’s en van diverse externe partijen die hun steentje 
wilden bijdragen en ons hebben verrast met babyfoons, bloemen en planten, chocolade, 
sokken, handcrème en verrassingspakketjes, divers beschermingsmaterialen enz. Teveel om 
op te noemen. Nogmaals, we zijn iedereen - ook de anonieme gevers - heel dankbaar. 
 
Op het moment van schrijven van dit voorwoord (red. 24/4) is de Coronacrisis nog gaande. We 
hopen dat, nu er controle over de crisis lijkt te komen en het er voorzichtig op begint te lijken dat 
het aantal patiënten met Corona aan het afnemen is, we weer meer ruimte kunnen gaan geven 
aan de niet-Corona patiënten. Dat moeten we zorgvuldig doen. We hebben van veel collega’s 
heel veel gevraagd de afgelopen periode. Veel spullen en apparatuur zijn naar de Corona-
afdelingen gegaan en ook blijven de beschermingsmiddelen een aandachtspunt. Bij het verder
opschalen kijken we hoe we de 1,5 meter samenleving in ons ziekenhuis kunnen gaan toepassen. 
Hier komt nog eens bovenop dat sommige geleerden voorspellen dat de crisis nog wel eens een 
opleving kan krijgen.

Een hele puzzel dus om te regelen hoe en wanneer we welke zorg kunnen opschalen en andere 
zorg (de Coronazorg) kunnen afschalen. Dit vraagt dus ook om een heel zorgvuldig en doordacht 
proces. We moeten dit eendrachtig en met elkaar doen. Wat de een doet heeft gevolgen voor 
de ander. We hebben daarom een groep collega’s gevraagd hiervoor de plannen te maken. Zij 
zijn in regie. Zij zullen wat we geleerd hebben van de crisisaanpak daarbij zeker ook meenemen. 
We hebben veel bijgeleerd en anders gedaan dan voorheen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het 
werken met de Beter Dichtbij app en de belconsulten. 
 
Ik sluit af met te zeggen dat ik óntzettend trots ben op wat de afgelopen tijd voor elkaar gebokst 
is. Het operationeel Coronateam dat alle plannen maakte, de mensen die zorgden dat we 
ineens de Huisartsenpost in huis konden hebben, de mannen van de logistiek, de collega’s die 
ineens in plaats van op de dagbehandeling nu op de SEH werkzaam waren enz. enz. We hebben 
onze maatschappelijke opdracht echt goed opgepakt en zijn samen en heel flexibel met elkaar 
“gewoon” keihard aan het werk gegaan.
 
Sommigen van ons hebben bij heel veel heel zieke mensen aan het bed gestaan. Dat raakte 
diep. Zij stonden niet alleen, we deden het samen. Dat is zwaar en prachtig tegelijk.
Ik wens ons toe dat we die saamhorigheid, dat IJsselland-gevoel, vasthouden!

Albert van Wijk, Raad van bestuur
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0900 22 44 777
leliezorggroep010.nl

Heeft u zorg, hulp, behandeling of 
begeleiding nodig? Samen bespreken 
we wat we voor u kunnen betekenen.

Wilt u meer informatie 
of hulp bij het aanvra-
gen van een indicatie?

Alles in huis 
voor een 

goede dag

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

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

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

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

Revalideren na een ziekenhuisopname?
Dat doet u bij Transmitt revalidatie! Wij zijn gespecialiseerd in 

neurologische revalidatiezorg. U kunt bij ons terecht wanneer u 

door uw leeftijd of aandoening(en) langer de tijd nodig heeft om

te herstellen na een beroerte, ongeval of chirurgische ingreep.

www.transmitt.nl
revalidatie@transmitt.nl
088 - 023 47 34

Transmitt revalidatie  
Van Beethovenlaan 60
3055 JD  Rotterdam  

» 
» 

 Voordelen
     U kunt direct bij ons terecht 

     Revalideren met ondersteuning van   

	 speciaal	gekwalificeerde	medewerkers

     Persoonlijke aandacht

     Eén contactpersoon die volledig op de 

     hoogte is van uw situatie

     Inzet begeleiding gericht op 

   terugkeer naar huis

» 
» 

» 

Zorg afgestemd 
op uw behoeften

Zorg van      Valere
Valere biedt u zorg zodat u zo lang mogelijk in uw vertrouwde 
huis kunt blijven wonen. Bel voor meer informatie naar 

010 - 888 30 73

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

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

Valere 
ontzorgt 

u in uw eigen 
vertrouwde 
omgeving



Het IJsselland Ziekenhuis 
brengt uw zorg dichterbij

KORT NIEUWS

Met het digitaal meekijkconsult hoeven 
huisartsen voor niet-spoedeisende vragen 
over een patiënt niet meer naar het 
ziekenhuis te bellen, maar kunnen zij 
hun vraag - via beveiligde mail - recht-
streeks aan de medisch specialist of 
het specialisme mailen. De medisch 
specialist geeft binnen 48 uur via de 
mail een reactie terug aan de huisarts. 

Let op: de huisarts stelt alleen een vraag 
aan een medisch specialist als de patiënt 
daar toestemming voor geeft. 

Voor patiënten is het belangrijk om te 
weten dat een digitaal meekijkconsult 
niet ten koste gaat van het eigen risico. 

Welke vakgroepen doen allemaal 
mee?
De vakgroepen die meedoen aan het 
digitaal meekijkconsult zijn: anesthesiologie 
en pijnbestrijding, cardiologie, chirurgie, 
dermatologie, geriatrie, gynaecologie, 
interne geneeskunde, kindergeneeskunde, 
KNO (keel, neus, oor), longgeneeskunde, 
MDL (maag, darm lever), MKA (mond, 
kaak aangezicht), neurologie, orthopedie, 
plastische chirurgie, reumatologie, 
revalidatiegeneeskunde en urologie.

De vakgroep cardiologie doet al een 
aantal jaar mee met digitale meekijk-
consulten, andere vakgroepen zijn recent 
aangesloten.

Een digitaal 
meekijkconsult, 
wat is dat? 
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Wist u dat het ziekenhuis met 
huisartsen communiceert 
via een zogenaamd ‘digitaal 
meekijkconsult’? 

Het meekijkconsult is een onderdeel 
van een project van Zilveren Kruis 
Achmea met de zorggroep huisartsen 
IZER. Ook huisartsen die niet bij IZER 
zijn aangesloten kunnen hiervan gebruik 
maken.  

Heeft u een vraag? U appt direct met uw eigen zorgverlener 
in het IJsselland Ziekenhuis via BeterDichtbij. 

Op elk moment van de dag via uw mobiele telefoon of computer. Even een 
herhaalrecept aanvragen. Veilig een foto sturen. Steeds meer specialismen en 
afdelingen zijn voor u op deze manier bereikbaar. Zo hoeft u niet te wachten op 
het moment waarop u ons telefonisch kunt bereiken. U krijgt zo snel mogelijk, 
maar uiterlijk binnen drie werkdagen antwoord. 

U registreert zich eenmalig veilig de BeterDichtbij app die u kunt downloaden 
in de Google Play Store of App Store. Daarna kunt u op ieder moment veilig 
inloggen met uw eigen pincode. Iedere zorgverlener die met u via BeterDichtbij 
communiceert, nodigt u daar apart voor uit. Zo kunt u veilig in contact met ons 
komen. Heeft u hier interesse in? Informeert u dan bij de polikliniek waar u onder 
behandeling bent. 

Voorbeelden:

Een vader van een kindje dat huidklachten heeft gebruikt de BeterDichtbij 
app. Het kindje heeft vooral symptomen meteen na het douchen. De vader 
heeft van deze symptomen de foto’s veilig kunnen versturen via de app en 
kon ze op deze manier bespreken met de dermatoloog. 

Na een operatie heeft een mevrouw twee weken later nog klachten van 
duizelig zijn. Ze heeft de BeterDichtbij app en stelt de vraag aan de 
anesthesioloog of de klachten nog van de narcose kunnen komen. Haar 
wordt door de anesthesioloog aangeraden naar de huisarts te gaan. 

Een patiënt woont doordeweeks niet in Capelle aan den IJssel, in het 
weekend wel en is daarom patiënt in ons ziekenhuis. Hij is blij dat hij door 
het gebruiken van de 
BeterDichtbij app niet voor 
alles langs hoeft te komen
en foto’s kan sturen, dat 
scheelt hem reistijd. 

Veilig in 
contact 
met het 
ziekenhuis.
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Update bouw 
Op deze pagina informeren we u over de 

bouwwerkzaamheden die in ons ziekenhuis 

plaatsvinden.  

Het nieuwe Operatiekamercomplex is volop in de afbouw 
fase. Dat zien we niet alleen aan de buitenkant – waar 
nu het IJsselland logo inmiddels is geplaatst – maar 
ook aan de binnenzijde. De operatiekamers zijn een heel 
eind af, de pendels hangen, het plenum t.b.v. de lucht-
behandeling is gemonteerd en de wandbekleding is 
binnen aangebracht. Schuifdeuren zijn geplaatst en het 
meubelwerk, zoals balie en kasten, wordt in de grote 
holding/recovery ruimte geplaatst.

In mei en juni wordt ook het buitenterrein verder 
afgebouwd. Het kunstwerk wordt weer op het voor-
terrein teruggeplaatst, de straat voor de hoofdingang 
wordt aangepast en de abri wordt weggehaald. In 
plaats daarvan komt vervolgens onder het OK complex 
een standplaats voor taxi’s, ziekenvervoer, e.d. en een 
nieuwe fietsenstalling voor patiënten en bezoekers en 
een aparte stalling voor medewerkers. 

Naar verwachting wordt het OK complex eind juni 
opgeleverd; de ingebruikname volgt in de loop van de 
zomerperiode. 

Bouw Operatiekamercomplex

UPDATE

Opbouw verpleegafdelingen

Ondanks de coronasituatie gaan de bouwwerkzaamheden 
gewoon door. Echter, wel met een lagere bezetting qua 
personeel om ons te kunnen houden aan de hiervoor 
afgegeven richtlijnen. 

Er wordt hard gewerkt, de opbouw is in volle gang. De 
contouren van de nieuwe afdelingen zijn alweer zichtbaar. 

Er is nog niet aan te geven of de uiteindelijke 
geplande ingebruikname in september 
zal blijven staan.

Renovatie Kliniek

9
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Mijn IJsselland is de digitale toegang voor u tot uw

 persoonlijke gegevens (adres, telefoon, mail, huisarts, verzekering etc),

 afspraken en opnames,

 dossier (patiëntbrieven, uitslagen, allergieën etc) en

 vragenlijsten.

Op de startpagina van onze website www.ysl.nl vindt u een animatiefilm waarin stap voor stap wordt 

uitgelegd hoe u kunt inloggen.

MIJN IJSSELLAND

Inloggen op Mijn IJsselland
WIST 

U 

DAT...

Aantal belangrijke punten
 Krijgt u bij inloggen de melding ‘geen toegang tot portaal’ dan  
 ontbreekt nog een aantal gegevens van u of uw BSN-nummer moet 
 nog gecheckt worden aan de hand van uw ID-bewijs. Hiervoor 
 kunt u een mail sturen aan NAWWijzigingen@ysl.nl. Vermeld daarin
 › uw volledige naam,
 › uw geboorte datum,
 › het nummer van uw paspoort of rijbewijs en
 › de naam van uw huisarts.
 Uw patiëntregistratie wordt dan gecheckt en indien nodig 
 aangevuld. Daarna zal het inloggen op Mijn IJsselland 
 wel lukken. 
 Wanneer u een mail ontvangt dat er door uw specialist een 
 brief is verstuurd naar uw zorgverlener, dan is deze zichtbaar 
 in het tabblad ‘dossier’. Als u hier op klikt, opent aan de 
 linkerkant een rij tabs. U vindt de brief onder de derde tab 
 ‘brieven’.
 Let op
 › Wanneer u samen met uw partner gebruik maakt van 
  hetzelfde mailadres, dan kan deze brief óók voor uw 
  partner bestemd zijn. In dat geval moet uw partner met zijn 

  eigen DigiD-code inloggen op zijn/haar patiëntenportaal.
 › Het kan ook zijn dat de brief betrekking heeft op (één van) 
  uw kinderen. Voor inzage in het portaal van uw kind moet u 
  inloggen met zijn/haar eigen DigiD-code. Let op: u kunt 
  inloggen tot medische volwassenheid van uw kind = 16 jaar. 
  Vanaf 16 jaar is uw kind zelf de beheerder van zijn online 
  medische omgeving en mag u - wettelijk - alleen inloggen 
  namens hem/haar als hij/zij daarin toestemt. 
 Wanneer u een overzicht nodig heeft van al uw afspraken, dan 
 kunt u een totaaloverzicht downloaden (en printen, indien 
 gewenst).
 Radiologiebeelden vindt u niet in uw portaal. Deze kunt u 
 (gratis) op CD-Rom ophalen bij afdeling Radiologie, route 50. 
 Vergeet niet uw ID-bewijs mee te nemen!
 Heeft u vragen of hulp nodig? Dan kunt u altijd terecht bij het 
 Servicepunt Mijn IJsselland. In 2019 hebben 1085 patiënten 
 de weg naar dit loket gevonden Het Servicepunt vindt u 
 in de centrale hal, balie 89 en is bereikbaar van maandag 
 t/m donderdag van 09.30 – 16.30 uur en op vrijdag van 
 09.30 – 13.00 uur, telefoonnummer 010 – 258 5137 of 
 patientenvoorlichting@ysl.nl.
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begeleidt u en uw partner op de polikliniek en tijdens de beval-
ling als daar een medische indicatie voor is. Maar u kunt ook 
poliklinisch bevallen met uw eigen verloskundige binnen ons 
geboortecentrum.

Begeleiding op maat
Elke zwangerschap heeft een eigen verhaal en elke zwangere 
heeft haar eigen wensen. Binnen het geboortecentrum hebben 
we hier aandacht voor binnen de spreekkamer en door 
gezamenlijke zwangerebesprekingen (eerstelijns en tweede-
lijns verloskundigen en gynaecologen).

Tijdens de bevalling streven we ernaar dat u zo veel mogelijk 
dezelfde gezichten ziet en rekening te houden met uw geboorte-
plan, zodat u vol vertrouwen kunt bevallen.

Zorg, privacy en comfort voor ouders en kind 

in een huiselijke sfeer! Bent u als aanstaande 

ouder(s) op zoek naar een mooie en veilige 

omgeving voor uw bevalling? Dan bent u in 

Geboortecentrum IJsselland van harte welkom!

Je thuis voelen
Wij als geboortecentrum vinden het belangrijk dat zwangere 
vrouwen zich bij een bevalling in Geboortecentrum IJsselland 
zoveel mogelijk thuis voelen. De luxueuze kraamsuites zijn 
huiselijk ingericht. Op de kamer is een hoekje ingericht voor 
de verzorging van de baby, er is televisie, wifi, een koelkastje 
en het eerste bezoek kan in alle rust ontvangen worden. 
Uiteraard beschikken alle kamers over sanitaire voorzieningen. 
Bovendien kan uw partner blijven slapen, zodat jullie als gezin 
kunnen genieten van die eerste bijzondere momenten.

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

Van harte welkom in   
Geboortecentrum IJsselland

We zijn super goed geholpen 
door de zeer betrokken, 
persoonlijke en lieve mensen 
van het geboortecentrum. 
Ronduit geweldig.

Van alles voorzien in ons geboortecentrum 

GEBOORTECENTRUM
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IJsselland in  Coronatijd

CORONA SPECIAL



IJsselland in  Coronatijd
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CORONA SPECIAL



Samen met het medisch maatschappelijk werk en de 
psychologen vormt de afdeling geestelijke verzorging 
een psychosociaal team dat beschikbaar is voor iedereen die 
behoefte heeft aan ondersteuning. 

Zeker bij de corona-crisis wordt immers iedereen geraakt. 
Niet alleen loopt iedereen kans op besmetting en kunnen 
medewerkers opeens patiënten worden, maar in een 
dergelijke periode neemt de intensiteit van het werk van 
zorgverleners geweldig toe. Daarom is de psychosociale 
ondersteuning ook nadrukkelijk op hen gericht. 

Doorgaans benadrukken we de verschillen tussen de 
psychosociale diensten. De psychologen zijn er voor 
psychologische ondersteuning, in het bijzonder begeleiding 
bij psychische problemen, hevige angst of depressie. 
Zij behandelen in de regel poliklinisch en wanneer 
patiënten ontslagen zijn. Het medisch maatschappelijk 
werk richt zich op de bevordering van eigen kracht van 
mensen, verzorgt systeemgesprekken met stellen of 
gezinnen en heeft een grote deskundigheid in hypno-
therapie. De geestelijke verzorging is laagdrempelig 
beschikbaar in de kliniek en begeleidt vanuit een open 
verkenning van de behoefte van mensen rond wat hen 
overkomt (zgn. presentie-benadering). 

In de corona-crisis werken zij in één team ter onder-
steuning van zowel patiënt, hun naasten als mede-
werkers van het ziekenhuis. Daarnaast is de 
bereikbaarheid uitgebreid zodat zij ook in de avond 
en nacht beschikbaar kunnen zijn. Omdat familieleden 
van patiënten niet naar het ziekenhuis mogen of kunnen 
komen (red. situatie op moment van schrijven is 20/4), 
kan contact ook via telefoon en beeldbellen onderhouden 
worden. 

Speciale aandacht voor ondersteuning 
zorgmedewerkers
De ondersteuning van zorgmedewerkers krijgt speciale 
aandacht. Medewerkers van het psychosociale team 
zijn aanwezig op de afdelingen die in de frontlinie staan: 
de corona-afdelingen, intensive care en spoedeisende 
hulp. Ze bieden steun in het omgaan met de ingrijpende 
gebeurtenissen en zorgen voor het versterken van de veer-

kracht in moeilijke tijden. Door tips en handvatten te geven 
voor zelfzorg en door het bieden van een luisterend oor.

Hiernaast bestaat in het ziekenhuis de Commissie 
Peersupport die verantwoordelijk is voor een nazorg 
programma voor betrokken artsen bij een (bijna) incident 
of calamiteit. Bij Peersupport krijgen deze artsen, wanneer 
zij dat willen, ondersteuning van speciaal getrainde 
collega’s. Het werken tijdens de corona-crisis, soms 
op een andere afdeling dan normaal en met ernstiger 
problematiek, geeft een grotere kans op onvoorziene 
events die door een zorgverlener als traumatisch ervaren 
kunnen worden. Steun van eigen collega’s heeft een 
gunstig effect op herstel na een trauma. Peersupport 
wordt in deze periode dan ook actief aangeboden aan 
medisch specialisten en arts-assistenten, waarbij de 
arts-assistenten op de corona-afdelingen persoonlijk 
benaderd worden door de commissie.

In tijden van crisis is alles anders. Vaste structuren en 
vanzelfsprekendheden vallen weg. Daardoor kan angst, 
onzekerheid en machteloosheid ervaren worden. Dit 
zijn normale menselijke reacties op onverwachte en 
onbekende situaties. Dat kost veel energie en er is tijd 
nodig om dit te kunnen verwerken. Met zorg en nazorg 
draagt het psychosociale team bij aan veerkracht van 
medewerkers zodat zij ook voor langere tijd zorg kunnen 
dragen voor iedereen die dat in spannende tijden nodig 
heeft. 

In tijden van crisis waarin het hele ziekenhuis 

geraakt wordt, bundelen de verschillende 

psychosociale diensten van het ziekenhuis 

hun krachten.

Heeft u behoefte om te praten over wat u meemaakte in 
de afgelopen tijd? Neem contact op met het psychosociale 
team via het centrale nummer: 010-2585000. 

Psychosociale 
zorg in crisis-
situaties

Met zorg en nazorg 
bijdragen aan de veerkracht 
van medewerkers.
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Ik vind het moeilijk om woorden te vinden om te beschrijven 
wat er gaande is. Vele vanzelfsprekendheden zijn weg-
gevallen, we bevinden ons op onbekend terrein. Er is veel 
onzekerheid. Er is hard gewerkt om nieuwe zekerheid te 
krijgen. Op de corona afdelingen is in korte tijd een nieuwe 
structuur gebouwd. In de chaos van de eerste weken is 
veel gebeurd. Soms te veel om bij te houden. Aangrijpende 
momenten, maar ook mooie momenten. 

Werken onder moeilijke omstandigheden: het contact 
met doodzieke mensen onderhouden terwijl je helemaal 
onherkenbaar ingepakt bent. Contact dat altijd gepaard 
gaat met afstand houden: een aanraking altijd afgeschermd 
door een latex handschoen, een bemoediging gesproken 
door een mondkapje, een vriendelijke en meelevende blik 
door een spatbril heen.

De breekbaarheid van het leven is op een indringende manier 
aan de oppervlakte komen te liggen. Een breekbaarheid die 
ons allemaal aangaat, die ons daardoor allemaal verbindt. 
Gewoonlijk weten we die door onze zorg en deskundigheid, 
door controle en dadendrang op afstand te houden. En zeker 
in ons ziekenhuis, waar zo vaak geldt: ‘geen woorden maar 
daden’. Maar wat nu als je geen daden meer kan verrichten, 
maar moet afwachten met een onzeker beloop van een nieuwe 
ziekte? Als ook woorden geen troost meer bieden?

De afgelopen weken is ondanks die onzekerheid hard gewerkt 
om staande te blijven. Om de toename van corona-patiënten 
op te kunnen vangen. Om zorg in de frontlinie te kunnen 
bieden. Nu lijkt daar verandering in te komen. De structuren 
staan; adrenaline heeft z’n werk gedaan. Het gevreesde zwarte 
scenario lijkt afgewend te zijn.

Nu komt langzaam meer rust, maar voelen we ook de 
verslagenheid van de afgelopen tijd. Juist nu is het van 
belang om nog meer naar elkaar uit te zien. Om beetje bij 
beetje te verwerken wat we hebben gezien en meegemaakt. 
Om na te voelen wat we hebben kunnen doen of juist niet 
hebben kunnen doen. Dat is niet altijd makkelijk. Indringende 
ervaringen worden altijd hoogstpersoonlijk beleefd en laten 
zich niet makkelijk overdragen aan anderen die dit niet 
meegemaakt hebben. Daar is geduld en begrip voor nodig. 
En het zoeken naar de juiste woorden die weer ruimte geven. 
Misschien geldt nu wel: ‘ook woorden zijn daden’.

Dat kan alleen als we oog houden voor elkaar en een 
luisterend oor. Door naast elkaar te blijven staan en te 
luisteren naar wat we hebben meegemaakt in al die kleine 
en grote verhalen. Zodat we veerkrachtig kunnen blijven in 
de onzekere tijd die nog gaat komen.

Martijn Rozing, geestelijk verzorger

Het zijn vreemde tijden. Ik loop als geestelijk verzorger voor het eerst in een uniform in het ziekenhuis 

rond. Een fris wit pak dat mij een stukje extra bescherming biedt bij mijn dagelijkse ronde op de corona 

afdeling. Het is gek hoe het werkt, maar ergens voel ik me ook hierdoor nog sterker verbonden met het 

ziekenhuis en mijn collega’s. Verbondenheid is een belangrijk thema in deze corona-crisis dat ik overal 

tegenkom. In de media, in mijn familie- en vriendenkring en hier op de afdelingen. De sfeer in het zieken-

huis is echt anders dan normaal en kenmerkt zich door grote contrasten: op verschillende afdelingen 

hectisch en heftig en op andere afdelingen en in de grote hal onwerkelijk rustig.

De breekbaarheid

Geestelijk verzorger Martijn Rozing schreef in de afgelopen periode 
(d.d. 20/4) een indrukwekkend verslag over zijn werk in het zieken-
huis in de tijd van corona. 



Bedankt!
Veel mensen hebben ons geholpen in deze 

moeilijke tijd. Dat waarderen we enorm en 

het geeft ons het gevoel dat we er niet alleen 

voor staan, maar dat we dit samen doen! 
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We hebben de afgelopen periode veel steun en hartverwarmende 
blijken van waardering mogen ontvangen van onder andere 
omwonenden, kinderen, collega’s, patiënten en veel externe 
bedrijven. 

We werden onder meer verblijd met bloemen en planten, brownies, 
chocolade in diverse vormen, babyfoons, relax fauteuils, 
tijdschriften voor patiënten, diverse beschermingsmaterialen, 

handcrème, verzorgingspakketten, pizza en kip, lieve kaarten 
met mooie wensen en héél veel vrolijke tekeningen.  

We danken jullie allemaal hartelijk voor alle acties en bijdragen  
om ons een hart onder de riem te steken! 

In de fotoreportage een impressie van de afgelopen periode.



RENOVATIE

Ardo, Arla, Albert Heijn Prinsenland, Alexandria ’66, Bekkenfysiotherapie 
BACK, Berryworld, Brownies en Downies, Coca Cola, Cookie Company, 
De Beren Zandrak, Domino’s Pizza, Dynamice, Etos Nieuwerkerk a/d 
IJssel en Nesselande, Eventsplanner, Finance NGTI, Fruit op je werk, 
Gemeente Capelle a/d IJssel, Halfords Groenendaal, Hitachi, Holland 
en Barrett, Horecavakschool, IJsselkids Klauteraars, Jacobi, J. en K. van 
Tilborg, Jumbo Wingerd Capelle, Kentucky Fried Chicken, Kinder Hotel 
Services, L. Volders, Luvion, Manteau Kozijnen, Medela, Mercyships, 
Meuldijk Events- SD87PT- Plantenbeurs Hoogendorplaan- VTC, 
Nederlandse Orchidee- en Anthuriumtelers, Ondernemers uit de regio 
(t.b.v. Tulpenchallenge), Organisatie Leiden Marathon, Oriflame, Pimp 
Furniture, Prominent, React Sports, Restaurant Zeezout, Rituals Cosmetics, 
Rotary Capelle, Rotterdam Partners, Selecta Netherlands, Stokman 
Bloemenexport, St. Michaëlsschool Rotterdam, TMI, Unilever, Van Hoppe, 
Wärtsilä...

Dit overzichtje is mogelijk niet helemaal volledig. Weet echter dat we ALLE 
acties en bijdragen, ook van anonieme gevers, ontzettend waarderen!  

We bedanken van harte: 

CORONA SPECIAL

22  IJsselland Magazine



Anderhalve week daarvoor werd zij in het ziekenhuis 
opgenomen in isolatie omdat zij klachten van kort-
ademigheid had. De oudere dame testte positief op het 
COVID-19 virus, maar herstelde en mocht het ziekenhuis 
weer verlaten om in een verpleeghuis verder te herstellen. 

De verpleegkundigen en longartsen waren blij met het 
nieuws, zij maakten in deze periode veel verdrietige en 
heftige situaties mee, en gelukkig waren er ook deze 
positieve ervaringen. Longarts S. Ramlal: “Een kranige 
dame, prachtig om te zien hoe zij de leefregels opvolgde! 
Ze kuchte netjes in haar elleboog en ik moest op gepaste 
afstand van haar blijven. Laten we ons allemaal aan deze 
leefregels houden, dat is zo cruciaal!”

101-jarige 
patiënte hersteld 
van corona  
Eind maart is een honderd-en-een-jarige corona 

patiënte uit het IJsselland Ziekenhuis ontslagen. 

2323

Het is zo cruciaal om 
ons allemaal aan deze 
leefregels te houden! 
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Afzeggen afspraak 

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

Bent u dus verhinderd voor een afspraak, dan verzoeken wij 
u de afspraak uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak-
datum af te zeggen. Op uw afgezegde plaats kan dan weer 
een andere patiënt op het spreekuur komen. 


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

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

Polikliniek Krimpen
Groenendaal 1 · 2922 CJ · Krimpen aan den IJssel
010 - 258 3400

Havenpolikliniek
Haringvliet 2 en 72 · 3011 TD Rotterdam · 010 - 404 3300


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


Bezoektijden 
Bezoeken van een patiënt is 
alleen mogelijk binnen de op de 
afdeling aangegeven bezoek-
tijden. Er mogen niet meer dan 
drie bezoekers tegelijk bij een 
patiënt. Op de afdeling staat 
aangegeven wanneer hiervoor 
afwijkende regels gelden. 
Omdat patiëntenzorg altijd 
voor gaat, vragen wij bezoek 
om de kamer even te verlaten 
als er tijdens het bezoekuur 
een artsenvisite, onderzoek of 
therapie is.

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

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


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

Alcohol en drugs 
Gebruik van alcohol in het 
ziekenhuis is alleen toege-
staan bij bijzondere gelegen-
heden. Onder invloed zijn van 
alcohol zijn in het ziekenhuis is 
verboden. Gebruik van drugs 
en/of het onder invloed zijn van 
drugs in het ziekenhuis is niet 
toegestaan. 


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

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


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


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

Gedragsregels 

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

 Het IJsselland
bij de hand 
 Praktische informatie Fo
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POORTMOLEN–ZIJDE

PRINS CONSTANTIJNWEG

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

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

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

Buslijn 37

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

Openingstijden
Doordeweeks: 
7.30 – 20.00 uur
Weekend:
11.00 – 20.00 uur

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

Restaurant (1e etage) 
Vanuit de hal volgt  
u hiervoor route 99.

Openingstijden
Elke dag geopend:
11.45 – 18.00 uur
Doordeweeks ook
voor bezoekers:
16.30 – 18.00 uur

Wandeltijd naar de metrohalte 
Prinsenlaan is ±10 minuten

Hoofdingang 
openingstijden
Iedere dag geopend:
06.30 – 23.30 uur

De centrale halVind je weg

Bereikbaarheid


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

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

een rolstoel of scootmobiel 
te vervoeren. 

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

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

Metro A en B
De dichtstbijzijnde metrohaltes 
zijn Prinsenlaan en Schenkel. 
Deze haltes liggen op metro-
lijn A (Binnenhof – Schiedam) 
en metrolijn B (Nesselande – 
Schiedam). De looproute naar 
het ziekenhuis is met bordjes 
aangegeven.
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Nieuwsbrief
Op de homepage van www.ysl.nl kunt u 
zich aanmelden voor de e-mail nieuws-
brief van het IJsselland. Na inschrijven 
met uw e-mailadres ontvangt u regel-
matig het laatste nieuws.


Bezoekregels 
Bezoek is leuk, maar ook vermoeiend. Dit geldt vooral voor 
patiënten die pas zijn geopereerd, een onderzoek achter de 
rug hebben of ernstig ziek zijn. Daarom hanteren we onder-
staande bezoekregels: 

—  Per patiënt maximaal 3 bezoekers tegelijk op de kamer. 
—  Wij vragen u om de kamer even te verlaten als er tijdens  

het bezoekuur een artsenvisite, onderzoek of therapie is.
— Houd rekening met (mede-)patiënten! 


Bezoektijden 
—  Maandag tot en met vrijdag van 15.00 – 19.30 uur. 
—  Weekenden en feestdagen van 11.00 – 12.00 uur  

en van 15.00 – 19.30 uur. 

Voor de Intensive Care, de Coronary Care en de Stroke Unit, 
de afdeling Neurologie, het Geboortecentrum en de 
Kinderafdeling gelden afwijkende bezoektijden.  
Informeert u hiernaar bij de verpleegkundigen op de  
betreffende afdeling of kijk op website www.ysl.nl.

Het bezoek plannen
De ziekenhuisplanner kan u helpen bij het samen inplannen 
van bezoek. Ga hiervoor naar www.ziekenhuisplanner.nl


Patiëntenvoorlichting 
› Zoekt u een folder over uw onderzoek, behandeling of  
 operatie? 
› Heeft u een vervelende ervaring of klacht?
› Wilt u ons attenderen op een onveilige situatie?
› Lukt het niet om in te loggen in ‘Mijn IJsselland’ of vindt u  
 niet wat u zoekt?
› Wilt u een kopie van uw dossier of van radiologiebeelden?

De medewerkers van Patiëntenvoorlichting helpen u graag!
 
U vindt ons in de hal van ons ziekenhuis (route 89), 
maandag t/m donderdag van 09.30 – 16.30 uur en 
op vrijdag van 09.30 – 13.00 uur, telefoonnummer 
010 – 258 5137 of mail patientenvoorlichting@ysl.nl. 

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

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

Stuur een kaartje
Is iemand die u (goed) kent in ons 
ziekenhuis opgenomen? Dan is het 
leuk om een kaartje te sturen! 
Dat kan ook digitaal via de website. 

Voor een goede bezorging is het 
wel belangrijk om de naam en het 
kamernummer van de patiënt goed 
in te vullen!

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

Niet tevreden? 
Alle medewerkers, vrijwilligers en 
specialisten van het IJsselland Zieken-
huis doen hun best om patiënten en 
bezoekers goede zorg te bieden. Helaas 
gaat niet altijd alles zoals het zou 
moeten en kunnen er klachten ontstaan, 
bijvoorbeeld over behandeling. Een 
klacht is voor ons een gratis advies 
voor verbetering van de zorg- en 
dienstverlening. Daarom horen wij 
graag uw klachten en ervaringen om 
zo ongewenste situaties in de toekomst
te voorkomen. 

Voor meer informatie over de klachten-
regeling kunt u contact opnemen 
met afdeling Patiëntenvoorlichting, 
bereikbaar via telefoonnummer 
010 - 258 5137.

Mag ik u de folder mailen? 
Krijgt u een onderzoek of behandeling? 
Dan krijgt u vooraf altijd een folder 
waarin uw onderzoek of behandeling 
beschreven staat. Die folder ontvangt 
u tegenwoordig in uw mailbox. 
U kunt de folder op uw PC, smart-
phone of tablet lezen, laten voorlezen 
via de voorleesfunctie en/of printen. 
Als u en uw contactpersoon/begeleider 
geen mailadres hebben of u vraagt 
zelf om een papieren folder, dan krijgt 
u van ons uiteraard nog een papieren 
folder aangeboden. Inmiddels 
verstrekken we ca. 70% van onze 
folders via de mail. 

Heeft u vragen? Bel 
of bezoek afdeling 
patiëntenvoorlichting 
tel: 010 - 258 5137, 
balie 89 in de 
centrale hal.  

Duurzame bedrijfsvoering
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Agenda
Activiteiten voor patiënten

Zwangerschap, bevallen en kraamperiode 

Datum de komende maanden niet
Tijd 19.30 - 21.00 uur 
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Informatieavond

Borstvoeding voor zwangere vrouwen 

Datum de komende maanden niet
Tijd 19.30 - 21.45 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Informatieavond

Stomavereniging

Datum 13 oktober 2020 (onder voorbehoud) 
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan 
den IJssel (balie patiëntenvoorlichting) 

Look Good, Feel Better 

Datum Kijk op de website www.inloophuisdeijssel.nl
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Inloophuis De IJssel, De Linie 1E, 2e verdieping, 
Capelle aan den IJssel

Workshop

AGENDA

Inloopspreekuur

CERTIFICAAT

Duurzame bedrijfsvoering 
IJsselland beloond met 
bronzen Milieuthermometer 
Zorg 

Wat is de Milieuthermometer Zorg?
De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door het 
Milieuplatform Zorg en Stichting Milieukeur en is inmiddels 
uitgegroeid tot hét landelijke milieukeurmerk voor de zorg-
sector. De eisen van het keurmerk zijn verdeeld over 17 thema’s.
 Een aantal van deze thema’s zijn: energie, water, voeding, 
vervoer, afval en gevaarlijke stoffen. Op alle 17 thema’s 
toont het IJsselland Ziekenhuis aan zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de impact 
van de bedrijfsvoering op het milieu en de leefomgeving. 
Achter de schermen heeft het facilitair bedrijf hard gewerkt 
om te kunnen voldoen aan de eisen van het milieukeurmerk. 
Met name op het gebied van energiebesparende technische 
installaties en het voorkomen van voedselverspilling scoort 
het IJsselland Ziekenhuis goed. 

Traject van bewustwording
Albert van Wijk is trots op het behaalde keurmerk, en vindt het 
mooi om te zien dat het traject in huis bewustwording creëert. 
“Het is het begin van een beweging die we inzetten. Het is een 
feit dat het onderwerp op de agenda staat, het is geen corvee, 
maar mensen vinden het ook leuk om hieraan mee te werken.”
Het behalen van het keurmerk is de eerste stap in de doel-
stelling van het IJsselland Ziekenhuis om niet alleen de 
best denkbare zorg te leveren, maar om ook structureel te 
vergroenen en bij te dragen aan een duurzame samenleving. 
De komende tijd zal het IJsselland Ziekenhuis zich richten 
op het verder reduceren van de CO2 uitstoot en de bouw 
van een duurzaam Operatiekamer complex.

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan 

den IJssel is hiermee, na het Rotterdamse 

Ikazia ziekenhuis, het tweede ziekenhuis dat 

dit certificaat in de regio Rijnmond behaalt. 

Duurzame bedrijfsvoering

De workshops, informatieavonden en inloopspreekuren 
gaan op dit moment niet door. Of deze bijeenkomsten later 
doorgaan, hangt af van de maatregelen die op dat moment 
gelden. Houd onze website in de gaten voor actuele 
informatie! 

Zodra bekend is wanneer de informatieavonden Borstvoeding 
en Zwangerschap weer worden hervat, kunt u dat lezen op 
onze website. Inschrijven via Patiëntenvoorlichting zal dan 
ook weer mogelijk zijn.

Op 17 februari reikte 
mw. J. de Bree van 
Milieuplatform Zorg 
(r.) het certificaat uit 
aan de voorzitter 
van de Raad van 
Bestuur, de heer 
A. van Wijk, en 
milieucoördinator 
Monica Vriendts.



Geslaagde vriendenlunch!

STICHTING VRIENDEN

Na een welkomstwoord door voorzitter Eric Faassen van de 
Stichting Vrienden volgde een presentatie door Albert van 
Wijk, bestuursvoorzitter van het IJsselland Ziekenhuis, over 
hoe de toekomst van het IJsselland Ziekenhuis eruit zal 
zien. Daarna vertelde chefkok Alex van den Doel over het 
voedingsconcept van het IJsselland en over smaaksturing. 
Door ziekte of medicijngebruik kan het reuk- of smaak-
vermogen van een patiënt veranderen. Door het 
aanpassen van gerechten op de smaak van een 
patiënt (of patiëntgroep) gaan mensen weer met 
meer smaak en daardoor vaak beter eten.

Na de presentatie van Alex had dhr. Kees Smith, 
president van de Lionsclub IJsselrijcke, nog een 
verrassing in petto. In september 2019 heeft de 
Lionsclub een eendjesrace voor het IJsselland 
Ziekenhuis georganiseerd en dit evenement heeft 

5000 euro opgebracht. Na de financiële afhandeling blijft 
een restbedrag van 2700 euro over waarvoor de Stichting 
Vrienden een cheque mocht 
ontvangen!

Op dinsdag 26 februari werd door het Bestuur van de Stichting Vrienden van het IJsselland 

Ziekenhuis een lunch aangeboden aan alle bedrijven, stichtingen en particulieren die in 2019 

donaties en hulp hebben gegeven. De Stichting wil al haar donateurs graag bedanken en 

organiseert daarom jaarlijks een activiteit voor haar Vrienden; ongeveer 30 Vrienden namen 

aan de lunch deel.

Want: Vrienden zijn er om te 
helpen

Als je ziek bent zijn het vaak de kleine dingen die 
het verschil maken: net dat kleine beetje extra, net 
dat beetje meer. Dankzij de steun van de Vrienden 
kunnen allerlei aanvullende voorzieningen worden 
gerealiseerd die het verblijf voor patiënten en hun 
naasten in ons ziekenhuis veraangenamen.
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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 de website van Zorgkaart 
Nederland.

Uw mening is belangrijk

www.zorgkaartnederland.nl

Doe mee!



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

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

Wordt u ook onze Vriend?
De Vrienden zijn mensen, bedrijven en organisaties die financieel bijdragen 
aan projecten in het IJsselland Ziekenhuis. Projecten of voorzieningen die het 
verblijf in het ziekenhuis of de nazorg na een ingrijpende ziekte voor patiënten 
(en hun familie) draaglijker kunnen maken. Vrienden ondersteunen het IJsselland 
Ziekenhuis door mooie en helpende initiatieven van patiënten en medewerkers 
financieel mogelijk te maken.

De Vrienden hebben een bijzondere plek in ons hart omdat zij het ziekenhuis 
helpen. Omdat zij voor de extra’s kunnen zorgen die helaas niet via het budget 
van de overheid en zorgverzekeraars bekostigd kunnen worden.

WORD VRIEND

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

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

€ 2,50 per maand € 10,– per maand

€ 5,– per maand Meer €

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

Ik doe eenmalig een donatie

Achternaam

Uw donatie in Euro’s

Geboortedatum

Adres

Telefoon

BIC

E-mail adres

Voorletters M / V

IBAN

Postcode & Plaats

Datum

Plaats

Kenmerk Handtekening

www.vriendenijsselland.nl 
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Medisch specialisten
Anesthesiologie 
dhr. drs. F.W. van Alphen
dhr. drs. J. Bergsma
mw. drs. M. van Doorn
dhr. drs. B.A. Hoogteijling
dhr. drs. J.J.M. van Koesveld
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. J.A. Lens
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. L.G. Mahes
mw. drs. B.S. Martijn
(anesthesioloog-intensivist)
dhr. drs. M.M. Pelka
mw. drs. C.H.M. Pluymakers
mw. drs. T.S. Schmitt
dhr. drs. F.A.G. Schreiner
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. P.P.B. van der Sloot-Drenth
mw. drs. E.S. van Weelden

Apotheek
mw. dr. M. de Boer
mw. drs. N.A. Botta-Steeneken
mw. drs. K. Francissen-Robijns

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

Chirurgie
dhr. drs. M.M.M. Bruijninckx
dhr. dr. S.E. Buijk
dhr. drs. G.J. Collet
mw. dr. J.H. van Dam
dhr. dr. P.G. Doornebosch
mw. drs. K.H.A. van Eeghem
dhr. dr. E.J.R. de Graaf
dhr. dr. R.P.R. Groenendijk
dhr. prof. dr. J.F. Lange
dhr. dr. A.G. Menon
mw. dr. O. van Ruler
dhr. drs. P.A.R. de Rijcke
dhr. dr. G.W.M. Tetteroo
dhr. dr. M. Vermaas

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

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

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

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

Interne geneeskunde
dhr. drs. R.A. Alwani
dhr. dr. E.L.E. de Bruijne
mw. drs. A.C. Compaijen
dhr. dr. D.F.S. Kehrer
mw. drs. H.A. Kleinveld 
(internist-nefroloog)
mw. dr. N.D. Niemeijer
(internist-endocrinoloog)
mw. drs. L. Poppe
dhr. drs. R.A. Reuters
(internist-intensivist)
dhr. drs. B. Santbergen
(internist-hematoloog)
mw. dr. M.C. van Schie
dhr. dr. R.F.J. Schop
mw. drs. C.C. Simon
mw. drs. M.B. Vastbinder 
(internist-oncoloog)
dhr. drs. M.A. Verkade
(internist-intensivist)

Keel-, neus- en
oorheelkunde (KNO)
dhr. drs. R.A. van den Berg
mw. drs. R. El Seady 
dhr. drs. H.A.P.M. Louwers
dhr. drs. J.M. Swart

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

Klinische chemie
mw. dr. L.S.M. Boesten
dhr. dr. R.H.A. van der Doelen 
mw. dr. E.A. Kemper-Proper
mw. dr. I. Kuipers

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

Longziekten
dhr. drs. D.P.J. Dezaire
dhr. drs. S.A. Gajadin
dhr. drs. T. Nguyen
dhr. drs. R. Peric
dhr. dr. K. Ramlal
dhr. drs. J.E. Vahl

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

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

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

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

Neurologie
dhr. drs. R.J.W. Dunnewold
mw. drs. M.J. Koudstaal-
Overdijk
dhr. drs. R. Masdjedi
dhr. drs. B.J.M. van Moll
mw. dr. S.M. Rosso
dhr. drs. M.A. Spoek
mw. dr. A.D. Wijnhoud

Nucleaire geneeskunde
dhr. drs. M.R.J. ten Broek
dhr. drs. A. Lafeber

Oogheelkunde
mw. dr. S.S. Manning
mw. dr. H.W. Mensink
mw. drs. L.C. Ugahary
mw. dr. M.E.J. van Velthoven
dhr. drs. J.W.C. Vijlbrief

Orthopedie
dhr. drs. B. Boetes

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

Pathologie
mw. drs. C.K. Stobbe

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

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

Psychologie
dhr. dr. A. Oosterhuis
mw. drs. S.L.M. van der Toorn

Radiologie
dhr. drs. E.F.M.I. Bakker
mw. drs. T. Cetinkaya
mw. drs. J.H.T. Journée
mw. dr. P.A. van Luijt
dhr. drs. A.S. Plaisier
dhr. drs. J.J. van der Ree
dhr. drs. B.J.M. Schouten
dhr. drs. H.G.W. Smeets
dhr. drs. I.S. Smit
dhr. drs. C.J. Veeken

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

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

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

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

(medische) Seksuologie
mw. drs. C.M. Bax

Urologie
dhr. drs. R. Hoendervangers
mw. drs. T.C. de Oliveira Barbosa
dhr. drs. B. Rikken
mw. drs. M.R. Sorel
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