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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

Dé oplossing voor 
elk haarprobleem
Haarproblemen zijn er in alle soorten en 
maten. En zowel mannen als vrouwen 
hebben er last van. Wij weten als geen
ander wat haarproblemen met 
mensen kunnen doen. Haarhuis 
van Tongeren kent alle haar-
problemen en zal met al haar 
deskundigheid en persoonlijkheid 
in samenwerkingmet U, een 
optimaal resultaat 
behalen.
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Locatie Zoetermeer
Dijkmanschans 198, 
Zoetermeer (wijk 28)
T: 079 - 331 29 93

Locatie Leiden
Breestraat 32-36, Leiden
T: 071 - 512 52 12www.haarhuisvantongeren.nl

Nieuwelaan 6, Capelle a.d. IJssel
T: 010-284 7365 

info@fysiotherapiederozenburcht.nl
www.fysiotherapiederozenburcht.nl

De gezonde weg naar succes
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Hier gaat 
het om u.
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IJsselland magazine is een 
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Beste lezer,
Op 1 juni 1991 werd het IJsselland Ziekenhuis officieel in gebruik genomen, en nu, in 2021, 
bestaat ons ziekenhuis alweer 30 jaar! Een mooie mijlpaal. 

De afgelopen 30 jaar is het IJsselland Ziekenhuis steeds meer onderdeel geworden van 
de lokale maatschappij. De zorg die we in het begin alleen op de hoofdlocatie aanboden, 
hebben we in de loop der jaren uitgebreid naar onze buitenpoliklinieken Nesselande en 
Krimpen en onze nieuwste polikliniek in Kralingen. Samen met onze partners zorgen we 
zo voor een verdere verankering van de zorg in onze omgeving, en brengen we de best 
denkbare zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt. 

We vinden het erg belangrijk dat de zorg voor onze patiënten goed is georganiseerd. 
Daarom zijn de afgelopen jaren diverse samenwerkingsverbanden opgezet, bijvoorbeeld 
met specialismen van andere ziekenhuizen, zoals het Erasmus MC. Ook hebben we een 
goede relatie met andere instellingen en organisaties uit ons zorgnetwerk, zoals thuiszorg 
en de huisartsen in de regio. Door goed samen te werken kunnen we u nog beter helpen.  

We zijn trots op wie we zijn en wat we als ziekenhuis voor u mogen betekenen. De afgelopen 
30 jaar hebben we met zorg ‘gezorgd’ voor iedereen die bij ons kwam. Het ziekenhuis 
heeft een vlucht in de tijd genomen. We hebben nieuwe behandelingen geïntroduceerd, we 
hebben ingezet op gezondheid in de breedste zin van het woord (we zijn bijvoorbeeld een 
rookvrij ziekenhuis), en we lopen voorop in nieuwe ontwikkelingen (zoals leverchirurgie). 
We zijn de zorg ook anders gaan organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het op afstand in 
de gaten houden van hartfalen- en copd-patiënten (telemonitoring), en via BeterDichtbij 
kunnen patiënten rechtstreeks appen met hun medisch specialist. Hiermee is onze zorg 
niet alleen beter geworden, maar ook minder belastend voor de patiënt. 

In de loop van de tijd zijn er ook diverse aanpassingen aan het gebouw uitgevoerd. Zoals 
renovatie van de verpleegafdelingen, een nieuwe IC en operatiecomplex. Hiermee zijn we 
toekomstbestendig, voldoen we aan de eisen van de tijd en kunnen we u de beste zorg en 
ondersteuning blijven bieden. Momenteel worden de laatste verpleegafdelingen en het 
oude OK-complex onderhanden genomen, en leggen we de laatste hand aan onze mooie 
nieuwe hal. Hierin hopen we u vanaf juli te mogen ontvangen. 

Samen met een groot team van professionals blijven we ons met hart en ziel inzetten om 
bij u als patiënt betrokken te zijn, u patiëntvriendelijk te ontvangen en u hoge kwaliteit van 
zorg te leveren. We voelen ons gewaardeerd door uw positieve reacties. We weten dat we 
er gemiddeld goed bij de patiënt op staan (cijfer 8,3 op Zorgkaart Nederland). Daar zijn 
we blij mee, we zijn op de goede weg. Soms zullen u echter dingen opvallen die naar uw 
smaak minder goed gaan of beter kunnen. We hopen ook dat van u te horen. We willen 
immers betere zorg blijven en gaan leveren. Daar doen wij het als IJsselland-team met 
elkaar en voor u voor. Hier gaat het om u.

Albert van Wijk
Raad van Bestuur
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Update bouw 
Op deze pagina‘s informeren we u over de bouwwerkzaamheden die in ons ziekenhuis plaatsvinden. 

UPDATE BOUW

Renovatie

Verpleegafdeling C3

Verpleegafdeling C2

Het nieuwe bouwdeel vanuit de hal gezien.

Renovatie kliniek

De voortgang van de renovatie van de kliniek vordert 
gestaag. 

In juli en september worden er weer 2 nieuwe afdelingen in 
gebruik genomen. Op C3 komen de chirurgische verpleeg-
afdelingen, op C2 afdeling interne geneeskunde en 
oncologische dagbehandeling. De structuur van de nieuwe 
afdeling C3 is al goed zichtbaar, de kanalen, leidingen en 
andere installaties zijn vrijwel gereed. De fase van afwerking 
gaat in.



Centrale hal

De contouren worden langzaam maar zeker steeds 
zichtbaarder. In april is het beton van de verdiepingsvloer, 
en in de maand mei is het meubel geplaatst. Dat biedt 
de hal meteen een andere aanblik. In juli hopen we onze 
patiënten en bezoekers in onze mooie vernieuwde hal te 
kunnen ontvangen. 

In de tussentijd vinden zoveel mogelijk werkzaamheden 
op het gebied van afwerking plaats, zoals tegelwerk en 
plafonds in het meubel.

OK-complex

OK

De werkzaamheden in het renovatiedeel voor de OK gaan 
richting afronding. Er wordt hard gewerkt om alles op orde 
te krijgen. 

In dit deel van de renovatie van de OK bevinden zich operatie-
kamers voor het kort circuit, de katheterisatie kamer, de 
steriele berging en de centrale sterilisatie. Deze delen worden 
in verschillende fases opgeleverd en in gebruik genomen.

UPDATE BOUW

7

De hal

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

Uw mening is belangrijk
Doe mee!

Mooie ontwikkelingen 
waar we trots op zijn.
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Vanwege corona kunnen we ons jubileum dit jaar minder groots 
vieren. Wel staat in het najaar, als de coronasituatie dat toelaat, 
een feestelijke opening van onze vernieuwde hal, het operatie-
kamercomplex en de verpleegafdelingen gepland.

Wij zijn trots op het resultaat van deze verbouwingen en nieuw-
bouw. Hiermee is het ziekenhuis toekomstbestendig, voldoet het 
aan de eisen van deze tijd en kunnen we onze patiënten in het 
ziekenhuis optimale zorg en ondersteuning blijven bieden. 

Zoals we iedere dag met onze collega’s aan u willen laten zien: 
Hier gaat het om u. 

Het IJsselland Ziekenhuis bestaat 30 jaar!

Hoe begon het ook alweer?
Weet u nog hoe het allemaal begon? In 1991 fuseerden de ziekenhuizen Eudokia en Bergweg uit het Oude Noorden in Rotterdam 
tot het IJsselland Ziekenhuis. Beide ziekenhuizen waren toe aan bouwkundige vernieuwing. De overheid achtte het noodzakelijk 
het aantal bedden in de regio te verminderen, en het gemeentebestuur van Capelle aan den IJssel wilde destijds graag een 
ziekenhuis binnen de groeiende gemeente. Een en ander werd met elkaar gecombineerd en zo werd de bouw van één nieuw 
ziekenhuis in Capelle aan den IJssel een feit. 

De eerste paal werd op 20 oktober 1988 geslagen en op 30 mei 1991 vond de verhuizing plaats. 

Op 1 juni 2021 is het IJsselland Ziekenhuis ‘jarig’ en 

viert het haar 30-jarig bestaan. Een jubileumjaar! 

We hopen ons 30-jarig jubileum op een later moment 
alsnog (wat groter) te kunnen vieren. Houdt u onze website 
in de gaten voor meer informatie. 

Ziekenhuis Bergweg

Ziekenhuis Eudokia 

9

30-JARIG BESTAAN
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Tumorlokalisatie met jodiumzaadjes

Kwaadaardige tumoren van de borst zijn in toenemende mate niet voelbaar. Deze tumoren worden 

ontdekt via het bevolkingsonderzoek borstkanker, of bij toeval: als voor andere klachten een foto van 

de borst (mammogram) wordt gemaakt. 

OPERATIETECHNIEK

Nieuwe manier van lokaliseren 
tumor in de borst: jodiumzaadjes 

De tumor is dus niet voelbaar, maar ook niet zichtbaar voor het 
blote oog. Om de tumor te verwijderen, is het noodzakelijk dat de 
chirurg wordt geholpen om precies het juiste deel van de borst te 
opereren waarbij de tumor in zijn geheel kan worden verwijderd: 
de zogenaamde lokalisatieprocedure.

Lokalisatieprocedure: via draad én jodiumzaadje
Tot voor kort werd de lokalisatieprocedure uitgevoerd met behulp 
van draadlokalisatie. Hierbij wordt met behulp van een metalen 
draad vastgesteld waar bij de patiënt een tumor in de borst zit. 
Op de dag van de operatie plaatst de radioloog een draad in de 
tumor. De chirurg maakt op basis van de foto die daarvan wordt 
gemaakt een plan om tijdens de operatie de tumor op de beste 
manier te kunnen verwijderen.

Sinds dit jaar is het in het IJsselland Ziekenhuis ook mogelijk 
om een tumor in de borst te lokaliseren met behulp van een 
radioactief jodiumzaadje.

Voordelen en werking gebruik jodiumzaadje
Dhr. G. Tetteroo, mammachirurg in het IJsselland Ziekenhuis, 
legt uit wat de voordelen van de nieuwe methode zijn en hoe 
deze werkt. “Lokalisatie door middel van een jodiumzaadje is 
voor de patiënt minder belastend dan lokalisatie met draad. 
Het zaadje is zo laag-radioactief dat de patiënt hierdoor in 
zijn of haar dagelijkseleven niet wordt gehinderd; zo hoeft de 
patiënt bijvoorbeeld niet in isolatie. Alleen wanneer de zorg 
voor erg kleine kinderen nodig is, wordt de lokalisatiemethode 
met jodiumzaadjes soms afgeraden.

Radioloog wijst op beeldscherm 
echoapparaat aan waar het 
jodiumzaadje zich in de borst 
van een patiënt bevindt.
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MIJ IJSSELLAND

Bent u patiënt van ons ziekenhuis? Is uw 

kind( je) patiënt in ons ziekenhuis? Dan is het 

van groot belang dat u toegang heeft tot 

‘Mijn IJsselland’! 

‘Mijn IJsselland’, 
u kunt niet meer 
zónder!
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Het zaadje kan al ver voor de operatie worden ingebracht, dat 
hoeft niet op de dag zelf, zoals bij draadlokalisatie. Ook steekt er 
geen draad meer door de huid van de borst, wat mogelijk minder 
confronterend is voor patiënten. Daarnaast kan de draad door 
onverwachte bewegingen van plaats veranderen waardoor een 
nieuwe lokalisatie nodig kan zijn.

Het jodiumzaadje wordt op de afdeling radiologie onder lokale 
verdoving met een naald in de borst, centraal in de tumor, 
ingebracht. Het zaadje wordt op de operatiekamer geïdentificeerd 
met een zgn. ‘gammaprobe’, een toestel dat heel gericht straling 
meet (een soort geigerteller). Hoe meer straling de probe opvangt, 
hoe sneller/harder het apparaat gaat tikken. Daardoor weet de 
chirurg waar het zaadje zit en dus ook de tumor. Zo kan ook beter 
worden bepaald op welke manier de snede en het verwijderen 
van de tumor het minst belastend zijn om voor de patiënt een 
beter esthetisch resultaat te kunnen bereiken: kleinere littekens 
van de borst. Tijdens de operatie wordt het zaadje met het 
verwijderde weefsel weer uitgenomen.

Door het steeds meer inzetten van chemotherapie voor een 
operatie kan de tumor worden verkleind, zodat er meer sparend 
kan worden geopereerd in plaats van dat de hele borst wordt 
verwijderd. Ook dán helpt het radioactieve zaadje, omdat dit al 
voor de start van de chemotherapie kan worden geplaatst. Vlak 
voor de operatie hoeft dan geen nieuwe lokalisatie plaats te 
vinden.”

De beste zorg voor patiënten met borstkanker
In het IJsselland Ziekenhuis werkt een mammateam, bestaande 
uit radiologen, chirurgen, mammacareverpleegkundigen, internist-
oncologen en oncologieverpleegkundigen, samen aan de beste 
zorg voor patiënten met borstkanker. Het mammateam bepaalt, 
uiteraard in overleg met de patiënt, wat de beste manier voor 
lokalisatie van de tumor in de borst is, maar in principe wordt het 
jodiumzaadje hiervoor gebruikt.  

Plaatsen eerste jodiumzaadje

Afgelopen januari werd het eerste jodiumzaadje bij een 
patiënt met een mammacarcinoom geplaatst. De patiënt 
is de week erna geopereerd waarbij de tumor, met daarin 
het zaadje, is verwijderd. De lokalisatie met het zaadje is 
inmiddels bij diverse andere patiënten in ons ziekenhuis 
succesvol ingezet.

Dhr. Tetteroo: “Alhoewel het lokaliseren van een tumor met 
draadlokalisatie prima voldeed, kan dit met de jodium-
zaadjes wellicht nog beter.”

Lokalisatie door middel van 
een jodiumzaadje is voor de 
patiënt minder belastend 
dan lokalisatie met draad.

Wat heeft u daarvoor nodig? 
1. Een DIGID 
2. Een 06-nummer dat gekoppeld is aan uw DIGID.

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

Pas als beide geregeld én geactiveerd zijn, bent u startklaar. 

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

Bekijk het filmpje van 3 minuten op de startpagina 
onze website www.ysl.nl
Dan ziet u met eigen ogen waarom toegang tot 
‘Mijn IJsselland’ prettig, nuttig én noodzakelijk is. 
Hulp nodig? Wij helpen u graag:

 Bel 010 258 5137 
 Of loop naar de balie van Patiëntenvoorlichting in de hal 
 van ons ziekenhuis.

Patiënt in ons ziekenhuis?
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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

» 
» 

» 



LONGREVALIDATIE

Begin maart van dit jaar ging de eerste patiënt van de long-
afdeling van het IJsselland Ziekenhuis naar de longrevalidatie 
afdeling in verpleeghuis en revalidatiecentrum Pniël aan de 
Oudedijk in Kralingen. Dhr. Van Os mocht het spits afbijten, als 
eerste patiënt in dit traject werd hij overgeplaatst naar Pniël. Na 
een aantal weken revalideren is hij voldoende hersteld en heeft 
hij voldoende tools om met zijn benauwdheidsklachten om te 
gaan. Onze patiënt is inmiddels ‘ontslagen’ en verhuisd naar een 
aanleunwoning. Als het nodig is kan hij direct hulp inroepen via 
het oproepsysteem in zijn appartement. Hij ziet het helemaal 
zitten en is klaar om weer zelfstandig te wonen! 

Projectleider Annemarie de Witte: “Wat dit revalidatietraject zo 
uniek maakt is de intensieve samenwerking tussen Pniël en het 
IJsselland Ziekenhuis. Verpleegkundigen van de longafdeling 
uit het IJsselland Ziekenhuis bezoeken de patiënten wekelijks. 
Tijdens de bezoeken hebben de collega’s van het IJsselland 
Ziekenhuis en Pniël contact. Hierin bespreken zij de voortgang 
van de patiënten maar zeker ook knelpunten in het proces, 
bijvoorbeeld dat een overdracht niet op tijd is verstuurd. Doordat 
we korte lijnen hebben kunnen we direct ingrijpen. Om van 
elkaar te leren is ook een online scholing opgezet waarbij een 
aantal medewerkers van beide organisaties hun kennis met 
elkaar deelt. Zo krijgen we inzicht in elkaars werkomgeving.” 

Longrevalidatie
Het IJsselland Ziekenhuis heeft een mooie samenwerking met de Lelie zorggroep. Een van de eerste 

projecten die daadwerkelijk van start is gegaan is het traject longrevalidatie.

Ondertussen zijn we een tijdje verder en gaan steeds meer 
patiënten van de longafdeling naar de longrevalidatie in Pniël. 
We hopen dat patiënten zich door deze intensieve revalidatie 
beter gaan voelen en minder naar het ziekenhuis hoeven - 
ondanks een chronische longaandoening.

Samenwerkingverband 
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Door kennis te 
delen krijgen we 
inzicht in elkaars 
werkomgeving. 

Samenwerking tussen Pniël (Lelie zorggroep) en IJsselland Ziekenhuis.

Een bloemetje voor dhr. 
Van Os die als eerste patiënt 
in het IJsselland voor het 
traject longrevalidatie in 
Pniël in aanmerking kwam.  

Aankomst met de ambulance 
bij Pniël aan de Oudedijk in 
Kralingen.
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Het nieuwe geboortecentrum beschikt over zeer 

luxueuze verloskamers en kraamsuites en couveuse-

suites. De suites zijn volledig nieuw ingericht. De 

frisse kleuren, stijlvolle meubels en foto’s aan de 

muur geven de suites een huiselijke sfeer. 

We heten jullie van harte welkom in
ons gloednieuwe geboortecentrum!

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

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

15

Welkom

GEBOORTECENTRUM
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Het eindresultaat mag er zijn. Thomas Middendorp, gespecialiseerd 
medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (echografie 
en MRI), vertelt over de nieuwe MRI: “In Kralingen gaan we van 
start met een nieuwe MRI-scanner. De Philips Ingenia Ambition 
1.5T is uitgerust met de nieuwste technieken en innovaties. Het 
betreft een revolutionaire BlueSeal-magneet waarbij de magneet 
volledig is afgesloten en slechts zeven liter vloeibaar helium 
hoeft te bevatten (ten opzichte van 1500 liter bij een traditionele 
MRI-scanner). Dit scheelt aanzienlijk in zowel gewicht als in 
onderhoud.

Met de versnellingstechniek Compressed SENSE kunnen kwalitatief 
betere scans gemaakt worden en kan er in sommige gevallen tot 
wel 50% sneller worden gescand. Met de 70 cm brede tunnel en 
het ComfortPlus pakket kunnen patiënten comfortabel een MRI 
onderzoek ondergaan.”

Ook een MRI upgrade op de hoofdlocatie 
“Onlangs heeft ook onze MRI op de hoofdlocatie (Philips Ingenia 
1.5T) een upgrade gehad zodat we onze patiënten op beide locaties 
de beste kwaliteit van zorg kunnen bieden. Hiermee hebben we 
ook een uniforme workflow gegarandeerd: alle protocollen op 
beide locaties kunnen 1-op-1 worden uitgewisseld. We hebben er 
veel zin in om met de nieuwe MRI-scanner in poli Kralingen aan 
de slag te gaan!”

Onze spreekuren in polikliniek 
Kralingen: 

U kunt in Kralingen terecht voor:
• bloedafname,
• chirurgie,
• diabeteszorg,
• gynaecologie en verloskunde,
• interne geneeskunde,
• maag-darm-leverziekten,
• orthopedie,
• orthopedisch schoentechnicus, 
• radiologie
• reumatologie.

Kijk voor het spreekuurrooster per dag op www.ysl.nl/kralingen 

Nieuws uit polikliniek Kralingen 
Vanaf 15 januari jl. kunt u ook terecht op onze nieuwe polikliniek Kralingen aan de Oudedijk. 
Polikliniek Kralingen is gevestigd in verpleeghuis en revalidatiecentrum Pniël van Lelie zorggroep 
en samen met Lelie werken we verder aan mooie zorginitiatieven.

MRI scanner met nieuwe technieken en innovaties

Ik ben enorm trots op 
onze prachtige nieuwe 
radiologie afdeling. 

Bestuursvoorzitter Albert van Wijk 
geeft een inkijkje naar de CT. 

Bloemen voor de eerste 
patiënten bij radiologie. 



POLIKLINIEK KRALINGEN
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Ons adres: 

Polikliniek Kralingen
Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam
www.ysl.nl/kralingen

Poli Kralingen biedt voor reumatologie 
een screeningsspreekuur. 
Reumatoloog Laura Kranenburg legt 
uit wat dit inhoudt: “Het team van de 
reumatologie in Kralingen is goed in het 
snel in kaart brengen van de oorzaak 
van gewrichtsklachten. Met duidelijke 
uitleg aan onze patiënten kunnen we 
de nodige begeleiding samen snel 
opstarten. Patiënten zijn erg tevreden 
over de grondige aanpak en de aandacht 
die wordt gegeven.” 

Reumaconsulente Helene Geerders: 
“Patiënten komen voor 1 of 2 afspraken. 
Tijdens de eerste afspraak van ca. 
30 minuten met de reumatoloog kan zij 
na gewrichtsonderzoek de klachten 
beoordelen. Indien nodig wordt aanvullend 
onderzoek aangevraagd. Wanneer de 
diagnose duidelijk is worden de uitslagen 
besproken en volgt uitgebreide informatie. 
Wanneer nodig wordt de patiënt verwezen 
voor verdere begeleiding. Is er sprake van 
een reumatische aandoening waarvoor 
langdurige follow up nodig is? Dan worden 
vervolgafspraken gepland in het IJsselland 
Ziekenhuis, bij dezelfde reumatoloog.” 

Spreekuur reumatologie

In maart werden de MRI en de CT bij polikliniek Kralingen 
afgeleverd en geïnstalleerd. Het was een hele operatie om 
de loodzware apparaten op de juiste locaties in verpleeghuis 
Pniël te manoeuvreren.

Afdeling radiologie

Op maandag 19 april ging afdeling Radiologie in poli Kralingen open voor patiënten. 
Patiënten kunnen hier terecht voor röntgenonderzoek, echografie, een CT scan en 
MRI onderzoek. 

De eerste patiënten werden door teamleider radiologie Lydia 
Berger met een bos bloemen in het zonnetje gezet. Mede-
werkers en artsen werden verwelkomd door Albert van Wijk 

en Hendrik-Jan van de Berg, bestuurders van 
respectievelijk IJsselland Ziekenhuis en Lelie 

zorggroep. 

Bestuursvoorzitter Albert van Wijk: “Ik ben 
enorm trots op onze prachtige nieuwe 

radiologie afdeling. Er is ongelooflijk hard 
gewerkt om dit allemaal in deze korte periode 

tot stand te brengen, grote complimenten 
daarvoor. Hiermee hebben we tevens een 
volgende stap gezet in onze samenwerking 
met Lelie zorggroep en de voorzieningen die 
wij onze patiënten hier in Kralingen samen 
kunnen bieden. Zo kijken we nu ook hoe we de 
samenwerking op onze hoofdlocatie verder 
kunnen ontwikkelen. Vooral wensen we jullie 

hier veel werkplezier toe!” aldus Van Wijk.
Bloemen voor de eerste 
patiënten bij radiologie. 

MRI onderzoek 
in Kralingen.

De MRI wordt in de onderzoeks-
ruimte geschoven.

Röntgenonderzoek.   
De CT arriveert 
aan de Oudedijk.

Reumatoloog 
dr. L. Kranenburg



In juli opent het IJsselland Ziekenhuis een kleine DigiTuin, in de volledig vernieuwde centrale 

hal. Twee zitjes met PC én een behulpzame collega die even bij u aanschuift als inloggen in 

‘Mijn IJsselland’ niet meteen lukt. 

Hartelijk welkom in onze DigiTuin!

 Krijgt u een mail met de oproep een vragenlijst online in te 
 vullen?
 ..of uw inschrijfgegevens te controleren op juistheid?
 Wilt u uitslagen van onderzoek online bekijken?
 ..of een brief aan uw huisarts?

Dat kan allemaal in Mijn IJsselland. U moet daarvoor wél 
inloggen met uw DigiD (via onze website www.ysl.nl).

Wij bieden graag een helpende hand als dit niet lukt óf als u 
het inloggen de eerste keer een beetje spannend vindt.

Anno 2021 kunt u niet meer om ‘Mijn IJsselland’ heen.
Wij hopen dat ook u het gemak en de vele voordelen 
van Mijn IJsselland ontdekt.

Team Patiëntenvoorlichting / DigiTuin

Maandag t/m donderdag tussen 09.30-16.30 uur, zonder afspraak
Telefoonnummer 010 - 258 5137
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Anno 2021 kunt u 
niet meer om ‘Mijn 
IJsselland’ heen. 

DigiTuin

MIJN IJSSELLAND

U herkent de DigiTuin aan het verlichte @
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GEESTELIJKE VERZORGING

Nog even wachten

Omdenken

Als geestelijk verzorger probeer ik soms om een ander perspectief 
aan te reiken. Tegenover ziek zijn, teruggeworpen worden op 
jezelf, staat soms ook: ruimte krijgen voor elkaar. Is er in deze 
situatie ook nog iets moois te ontdekken? Soms ontstaat er een 
nieuwe waardering voor wat er wel kan, of voor de medemens. 
Ben je ergens dankbaar voor?

Op de achterkant van het blad Open deur vond ik een prachtig 
verhaal ter illustratie. Het gaat over wachten, iets wat we niet 
graag doen. Of kun je wachten gebruiken om voor jezelf te 
zorgen? Het trage verstrijken van de tijd als voordeel zien? Wie 
dat ervaren heeft, heeft iets om naar terug te keren als de stress 
en de haast zich weer aandienen.

Kim van Rijthoven
Geestelijke verzorging

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn er net 

versoepelingen aangekondigd. Wat een bizarre 

tijd hebben we achter de rug. We weten nog niet 

wat we er van moeten denken. Wat is ons geduld 

op de proef gesteld! En we zijn er nog niet! Het 

vaccineren is in volle gang, over een tijdje zouden 

we de effecten moeten merken. Maar de boodschap 

lijkt niet veranderd: nog even wachten. 

Wachten

Olifant zat bij het water toen Haas langs kwam huppelen. 

‘Wat doe je?’, vroeg Haas. ‘Wachten’, zei Olifant. ‘Waarop?’ 

‘Dat weet ik niet.’ ‘Huh?’, zei Haas. ‘Dat begrijp ik niet.’ 

‘Ik vind het fijn om te wachten’, zei Olifant. ‘Wat een tijd-

verspilling’, zei Haas. ‘Juist niet’, zei Olifant. ‘Als je wacht, 

vertraagt alles. De tijd gaat niet onopgemerkt voorbij. 

Ik kom helemaal tot rust. Wachten is hier en nu.’ 

‘Als je wacht wil je toch juist dat de tijd snel gaat?’, vroeg Haas.

‘Kom maar even naast me wachten, dan merk je het vanzelf.’ 

Haas ging naast Olifant zitten en samen wachtten ze. Olifant 

had gelijk, dacht Haas. De tijd ging steeds trager en daardoor 

Haas’ gedachten ook. 

‘Best fijn’, zei Haas. ‘Ik heb geen haast meer in mijn lijf.’ 

‘Ik ga soms bij de bushalte zitten’, zei Olifant. ‘En als de bus 

komt, sta ik op en loop ik weer verder.’ ‘Maar hoe weet je 

wanneer het wachten voorbij is?’ 

‘Er gebeurt vanzelf iets waardoor je dat weet.’ 

En dat was ook zo. Mus kwam voorbij. 

‘Hoi’, zei hij. ‘Zin om te voetballen?’

‘Yes’, zei Olifant en sprong op. Haas bleef nog even zitten. 

(Iris Boter, schrijver en illustrator. Uit: Open deur, februari 2021)
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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, donderdagochtend en vrijdag) 
en Martijn Rozing (aanwezig op maandag, dinsdag en 
donderdag) 

geestelijkeverzorging@ysl.nl · 010 - 258 5250 

Afdeling geestelijke verzorging
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Kim van Rijthoven Martijn Rozing
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De Cliëntenraad geeft patiënten 
en bezoekers een stem 

Marja heeft een achtergrond in de sociale wetenschappen met 
specialisaties psychologie en pedagogie en daarnaast filosofie. 
Ze werkte als hulpverlener, coach, docent en manager bij 
verschillende bedrijven, voornamelijk in de non-profit sector 
en is nu ruim 10 jaar gepensioneerd. Marja zet haar ervaring 
en interesse in het menselijk handelen graag in ter verbetering 
van aspecten op het gebied van patiëntbejegening en patiënten-
participatie.

Binnen de Cliëntenraad heeft Marja als aandachtsgebieden 
‘Spoedeisende Hulp, Kliniek en Poliklinieken’ en ‘Vrijwilligers 
en Verpleegkundige Advies Raad’. Ze is incidenteel aanwezig 
bij gesprekken met de ondernemingsraad, raad van toezicht en 
neemt deel aan veiligheidsrondes. Recent nam ze deel aan het 
project ’Samen Beslissen’.

Dit kan ook anders, beter voor de patiënten
“In de Cliëntenraad ligt de nadruk op advisering en het 
behartigen van de patiëntbelangen. Dit laatste vind ik heel 
belangrijk. Door mijn eigen ervaringen met het ziekenhuis 
dacht ik soms: ‘Dit kan ook anders, beter voor de patiënten’. 
Bijvoorbeeld de soms lange wachttijden in de poliklinieken, 
een intake of ontslaggesprek bij opname dat niet prettig 
verloopt of een specialist die geen duidelijke informatie geeft 
over het ziektebeeld. Een opname, waarbij je uit je vertrouwde 
omgeving wordt gehaald, is heftig. Als patiënt ben je kwetsbaar 
omdat het om jouw gezondheid gaat en ben je soms niet in 
staat om aan te geven wat je moeilijk vindt in het ziekenhuis. 
Veel overvalt je en hoe ga je hiermee om.”

Een stem voor patiënten en bezoekers 
“Vrijwel iedereen krijgt vroeg of laat te maken met het zieken-
huis. Daarbij doe je verschillende ervaringen op: over de kwaliteit 
van zorg, hoe medewerkers met je omgaan en of het zieken-
huis gemakkelijk te bereiken is. De Cliëntenraad behartigt de 
belangen van alle cliënten of je nu komt als patiënt, familielid 
of bezoeker. Het IJsselland Ziekenhuis vindt het belangrijk om 
te horen wat patiënten en bezoekers graag anders zien. De 
Cliëntenraad geeft hen een stem.”

Hoe span jij je in voor onze patiënten?
Marja heeft periodiek gesprekken met de zorgmanagers van 
Spoedeisende Hulp, polikliniek en kliniek en met diverse staf-
leden. “Momenteel staat de verbetering van het polikliniek-
proces op het programma. Hier kijken we kritisch naar aspecten 
als aanmeldzuilen en het gebruik van digitale vragenlijsten. 
Ook krijgen patiëntbejegening, wachttijden en het maken van 
combinatieafspraken of afspraken op langere termijn de nodige 
aandacht. 

Marja de Koning is ruim 6 jaar lid van de Cliëntenraad van het IJsselland Ziekenhuis. Met haar ernstig zieke 

echtgenoot bezocht ze regelmatig de Spoedeisende Hulp en diverse artsen. Later heeft zij ook zelf als 

patiënt ervaren hoe het is om in het ziekenhuis te liggen en behandeld te worden. Ze zag veel goeds, soms 

dacht ze ook: “Dit kan beter, maar waar kan ik het melden?”

           Verbeteringen en innovaties

DE CLIËNTENRAAD
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De Cliëntenraad 
behartigt de 
belangen van 
alle cliënten.
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Met de coördinator vrijwilligers bespreken we hoe de gast-
vrouwen hun werk doen en wat er beter kan voor de patiënten. 
De gastvrouwen helpen bijvoorbeeld bij de aanmeldzuilen 
waar iedereen ‘digitaal moet inchecken’ en wijzen patiënten 
de weg in het ziekenhuis. De Verpleegkundige Advies Raad 
geeft ons inzicht in het dagelijks werk op de verpleegafdelingen 
en in de adviezen die zij aan de directie geven voor 
verbeteringen in het werk van verpleegkundigen. Mijn taak 
is om steeds te kijken naar de effecten voor de patiënten. 
Via terugkoppeling in onze Cliëntenraad vergaderingen 
bekijken we wat mogelijk is voor de patiënten en bespreken 
we onze ideeën en suggesties met de raad van bestuur.”

Wat levert Samen Beslissen op voor de patiënt? 
“Patiëntenparticipatie gaat een steeds grotere rol spelen 
in het maken van keuzes in behandelproces, de volgorde 
in behandeling of zelfs wel of niet behandelen. Bij ‘Samen 
beslissen’ zoeken arts en patiënt samen naar de behandeling 
of zorg die het beste past. Samen beslissen gebeurt in één of 
meer gesprekken. Hierin geeft de arts uitgebreid uitleg over 
behandelmogelijkheden, de voor- en nadelen en de impact op 
iemands leven. De patiënt kan zo afwegen wat hij belangrijk 
vindt. Samen beslissen verbetert de zorg en begeleiding, 
behandelingen slaan vaak beter aan en patiënten zijn meer 
tevreden en trouwer aan afspraken als zij worden betrokken 
bij de beslissing.”

Zichtbaar voor de achterban
De Cliëntenraad vindt het belangrijk om zichtbaarder te 
worden voor de achterban. Marja: “Nu krijgen we waardevolle 
informatie van afdeling Patiëntenvoorlichting uit de enquêtes 
die patiënten invullen na opname in het ziekenhuis. We vinden 
direct contact met onze achterban echter ook belangrijk. Zo 
horen we liefst uit eerste hand van patiënten of zij tevreden zijn 
over hun artsen en over de manier waarop de behandelingen 
plaatsvinden. De Cliëntenraad wil dit niet alleen bereiken 
met informatie in het magazine, op posters of op de digitale 
schermen in de wachtruimtes. Zodra de coronabeperkingen 
zijn opgeheven zullen we regelmatig in het ziekenhuis zijn om 
kort met patiënten in gesprek te gaan over hun ervaringen. 
’Hoe vindt u dat u bejegend wordt door de dokter, de verpleeg-
kundigen, poli medewerkers, hoe lang moet u wachten, wat 
zijn uw tips voor verbetering?’”

Tot slot
De Cliëntenraad is zeer nuttig en ik vind het fijn om samen met 
deze zeer gemotiveerde groep mensen de belangen van de 
patiënten te mogen behartigen. De samenwerking met de raad 
van bestuur zorgmanagers en stafleden is bijzonder goed. Er is 
veel openheid en vertrouwen en daardoor kunnen wij ons werk 
ook goed doen!”

Projecten ter verbetering 
in het ziekenhuis
Verbeteren is een continu proces. Ons ziekenhuis zet zich constant 
in voor innovaties. Het is mooi om te zien wat ook zichtbare 
verbeteringen zijn. Denk hierbij aan:
• Medicatieveiligheid. Er sluipen wel eens fouten in de 
 medicatielijsten van patiënten bij ontslag. Een werkgroep is 
 hiermee bezig geweest en in dit proces is er al veel verbeterd. 
 De apothekersassistenten komen persoonlijk langs bij de 
 patiënten op de verpleegafdelingen, controleren de lijst en 
 passen deze direct aan.
• Betere overgang van ziekenhuis naar huis of elders.
• Het ziekenhuis heeft samen met ketenpartners verbeterde 
 zorg geregeld thuis na ontslag.
• Verbetering van de overdracht van het ziekenhuis naar thuis-
 zorg bij palliatieve patiënten die via het zogeheten ‘Zorgpad 
 voor palliatieve zorg’ thuis verzorgd kunnen worden tot het 
 einde. De huisarts krijgt de regie, maar kan altijd contact 
 opnemen met specialisten uit het ziekenhuis. Hierbij is ook 
 via de thuiszorg veel aandacht voor de familieleden. 
• E-health, vormen van zorg en communicatie op afstand, 
 thuismonitoring en beeldbellen.

DE CLIËNTENRAAD

We horen liefst uit eerste hand van 
patiënten of zij tevreden zijn over hun artsen 
en over de manier waarop de behandelingen 
plaatsvinden.




Locaties
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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. 


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 
bezoektijden. Op de afdeling 
staat aangegeven wanneer 
hiervoor afwijkende regels 
gelden. Omdat patiëntenzorg 
altijd voor gaat, vragen wij 
bezoek om de kamer even 
te verlaten als er tijdens het 
bezoekuur een artsenvisite, 
onderzoek of therapie is.

 
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

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

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

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

Polikliniek Kralingen
Oudedijk 15 · 3062 AB · Rotterdam · 010 - 258 5000
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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 en Shop
In verband met 
verbouwing van de hal 
is de Food en Shop 
tijdelijk verplaatst naar 
de wachtruimte bij de 
hoofdingang. Hier kunt 
u terecht voor koffie/
thee, iets lekkers, een 
baby- of ballonkado. 
De Food en Shop is 
van maandag t/m 
vrijdag geopend 
van 8.30-18.00 uur. 
Weekenden en feest-
dagen gesloten.

Ingang Poortmolen
Deze ingang is 
gesloten. Alleen 
toegang via de 
hoofdingang.

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

Wandeltijd naar de metrohalte 
Prinsenlaan is ±10 minuten

Hoofdingang 
openingstijden
Iedere dag geopend: 
06.30 – 20.30 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 
De pendelbusdienst tussen 
metro Schenkel en het 
IJsselland Ziekenhuis is 
vanwege de corona-
maatregelen tijdelijk vervallen.

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 nieuwsbrief van het IJsselland. Na inschrijven met 
uw e-mailadres ontvangt u regelmatig het laatste nieuws.

Voor actuele bezoekregels en bezoektijden verwijzen we u 
naar de website.


Patiëntenvoorlichting 
› Zoekt u een folder over uw onderzoek, behandeling of operatie? 
› Heeft u een vervelende ervaring of klacht?
› Wilt u ons attenderen op een onveilige situatie?
› Lukt het niet om in te loggen in ‘Mijn IJsselland’ of vindt u  
 niet wat u zoekt?
› Wilt u een kopie van uw dossier of van radiologiebeelden?
De medewerkers van Patiëntenvoorlichting helpen u graag!
U vindt ons in de hal van het ziekenhuis (route 89), maandag 
t/m donderdag van 09.30 - 16.30 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 behandeling 
in het ziekenhuis alleen voor vergoeding 
in aanmerking komt wanneer u bent 
doorverwezen door een erkende 
verwijzer. Erkende verwijzers zijn huis-
artsen, verloskundigen, tandartsen (bij 
kaakchirurgische 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 dienst-
verlening. 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.

Hulp nodig bij inloggen 
Mijn IJsselland?
Ontvangt u een mail van ons waarin we 
u vragen in te loggen in Mijn IJsselland, 
bijvoorbeeld ter voorbereiding op 
uw afspraak? En vindt u dat lastig? 
Afdeling Patiëntenvoorlichting biedt u 
de helpende hand. Wij kunnen u stap 
voor stap wegwijs maken in uw digitale 
patiëntenportaal Mijn IJsselland. 

Dat kan in het ziekenhuis, maar we 
kunnen ook met u meekijken als u thuis 
achter de computer zit. Zodat u bij 
een volgende afspraak thuis zelf uw 
gegevens kunt controleren en wijzigen 
(indien nodig), een vragenlijst kunt 
invullen en uw dossier inzien.

U vindt ons (vanaf juli) 
in de centrale hal 
(ingang Capelse 
zijde) bij het bord 
met de grote @
 
Heeft u vragen? 
Bel of bezoek ons, telefoonnummer 
010 - 258 5137. Wij staan u graag te 
woord.

Foto is gemaakt in april 2020.

@
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Agenda
Activiteiten voor patiënten 

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

Zwangerschap 

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

Borstvoeding

In overleg met de Stomavereniging worden 
tot nader order geen inloopochtenden 
in het ziekenhuis georganiseerd. 

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

Look Good, Feel Better 

AGENDA

Stomavereniging

Op afstand je baby in 
de gaten houden met 
thuismonitoring 

De workshops, informatieavonden en inloop-

spreekuren gaan op dit moment niet door. Of 

deze bijeenkomsten later doorgaan, hangt af van 

de maatregelen die op dat moment gelden. 

De informatieavonden Borstvoeding en Zwangerschap 

worden te zijner tijd op een andere manier hervat. 

Houd onze website in de gaten voor actuele 

informatie! 

Iedere dag thuis de baby in je buik in de gaten houden met 
een mobiele CTG-scan en bloeddrukmeting. Voor zwangeren 
met een medische indicatie die onder controle zijn bij 
Geboortecentrum IJsselland is dit sinds februari jl. mogelijk. 
Door de inzet van Sense4Baby mobiele CTG-apparatuur, 
een bloeddrukmeter en een tablet, geleverd door ICT 
Healthcare Technology Solutions (HCTS), is het mogelijk 
om gewoon thuis te blijven en toch de dagelijkse controles 
van moeder en baby te doen. Een groot voordeel voor 
zwangeren met een verhoogd risico, die anders opgenomen 
moeten worden, of bijna dagelijks naar het ziekenhuis 
moeten komen voor een hartfilmpje van de baby en/of het 
meten van de bloeddruk. Kim Jansen is zwanger van haar 
eerste kindje en haar baby heeft een groeiachterstand. Ze 
is ontzettend blij met deze mogelijkheid: ‘Ik hoef nu niet 
meer elke dag naar het ziekenhuis, maar kan thuis alle 
metingen doen en heb op afstand contact met de verlos-
kundige van het Geboortecentrum. Dat geeft me veel rust, 
wat weer ten goede komt aan de groei van mijn kindje.’

Gynaecoloog Frans Lim is initiatiefnemer van deze vorm 
van zorg buiten de muren van het ziekenhuis: ‘Soms moeten 
zwangeren bij een groeivertraging van het kindje, hoge 
bloeddruk van de moeder of bij het vroegtijdig breken van 
de vliezen, langdurig opgenomen worden in het ziekenhuis. 
Thuismonitoring biedt nu de mogelijkheid dat de moeder, na 
een korte opname van een dag, weer naar huis kan om thuis 
dagelijks zelf de CTG-scan van de baby aan te sluiten en de 
bloeddruk te meten. Zwangeren hoeven dan maar één keer 
in de week naar het ziekenhuis te komen voor bijvoorbeeld 
bloedonderzoek en een echo van de baby. We zijn heel blij 
dat we deze zorg aan onze zwangeren kunnen bieden.’

Naast thuismonitoring ook BeterDichtbij
De Coronacrisis heeft er mede voor gezorgd dat er naar 
oplossingen gezocht werd om zorg op afstand te verlenen. 
Thuismonitoring van zwangeren met een verhoogd risico 
sluit daarom heel goed aan. Naast deze nieuwe manier 
van zorg voor zwangeren, is BeterDichtbij geïntroduceerd. 
Hiermee is veilig videobellen met patiënten mogelijk en 
kunnen patiënten (niet spoedeisende) vragen stellen via de 
app. Voor de begeleiding van al onze zwangeren gebruiken 
wij deze app om enkele dagen voor hun reguliere controle 
de benodigde informatie te sturen, zodat zij steeds goed 
voorbereid naar het consult kunnen komen.

THUISMONITORING
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Geslaagde (online) Duodagen

In december 2019 werd de duurzame 
bedrijfsvoering van ons ziekenhuis 
beloond met het bronzen 
certificaat Milieuthermometer 
Zorg. Dit milieuzorg keurmerk is 
3 jaar geldig.

In januari 2021 vond de eerste 
audit (periodieke controle) plaats 
om te beoordelen of we nog steeds 
aan alle thema’s voldoen.De conclusie 
is dat het IJsselland aan alle getoetste 
verplichte criteria voor het bronzen 
niveau voldoet en dat het keurmerk 
hiermee wordt gecontinueerd!

Naast het leveren van de best denkbare zorg wil het 
IJsselland Ziekenhuis ook structureel vergroenen en 
bijdragen aan een duurzame samenleving. In dat kader 
start binnenkort een Green Team dat zich gaat bezig-
houden met verduurzaming van ons ziekenhuis. 

Op 15 en 16 april jl. vonden de jaarlijkse 

Duodagen plaats, een nascholingsactiviteit

voor huisartsen en specialisten ouderen-

geneeskunde. 

Medisch specialisten bereiden van tevoren samen met 
huisartsen een bepaald onderwerp voor, en presenteren 
dit op 2 dagen aan de deelnemende huisartsen. 

Normaal gesproken vindt deze nascholing in het ziekenhuis 
plaats. Altijd een mooie gelegenheid voor medisch 
specialisten en huisartsen om elkaar te ontmoeten en 
bestaande contacten weer aan te halen. Vanwege 
corona vonden de Duodagen deze keer online plaats, 
via Zoom. Beide dagen werden hier gelukkig niet minder 
om gewaardeerd.

IJsselland verlengt de bronzen 
Milieuthermometer Zorg! 

De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door het 
Milieuplatform Zorg en Stichting Milieukeur en is inmiddels 
uitgegroeid tot hét landelijke milieukeurmerk voor de 
zorgsector. De eisen van het keurmerk zijn verdeeld over 
17 thema’s, waaronder energie, water, voeding, vervoer, 
afval en gevaarlijke stoffen.

Op alle 17 thema’s tonen we aan dat ons ziekenhuis de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt als het gaat 
om de impact van de bedrijfsvoering op het milieu en de 
leefomgeving. Met name op 
het gebied van energie-
besparende technische 
installaties – zoals 
op het nieuwe OK 
complex - en het 
voorkomen van 
voedselverspilling 
scoort het zieken-
huis goed.

Wat is de Milieuthermometer Zorg? 

Milieuthermometer Zorg

Het IJsselland wil structureel 
vergroenen en bijdragen aan 
een duurzame samenleving.

(Online) Duodagen

KORT NIEUWS

Dagvoorzitter Christine 
Evertse kondigt orthopedisch 
chirurg Bastiaan Boetes aan: 
‘Voet- en enkelpathologie’.

Bestuursvoorzitter Van 
Wijk leidt de Duodagen 
in; MDL arts Korkmaz 
vervolgt met het onderwerp 
‘Levertestafwijkingen’. 



 
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
dhr. drs. M.M. Pelka
mw. drs. C.H.M. Pluymakers
dhr. drs. F.A.G. Schreiner
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. P.P.B. van der Sloot-Drenth
mw. drs. E.S. van Weelden

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

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

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

Dermatologie
dhr. dr. E.M. Baerveldt
dhr. drs. A.L. Gerretsen
dhr. dr. R.G.L. Nellen
mw. drs. A. Okkerse
mw. drs. S.M. Stewart

Gynaecologie
mw. drs. J.M.L. Groeneweg
mw. dr. M. van den Hende
mw. drs. N.A. Kianmanesh Rad
mw. drs. A.F. Lambeek
dhr. dr. F.H.T. Lim
mw. dr. M.F. van Oostwaard
dhr. drs. W.B. Renes
mw. drs. S. Schalekamp
mw. dr. I.P. Schmitz-van Splunder
mw. dr. S.A.H.M. van den Tillaart

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

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

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

Kindergeneeskunde
dhr. dr. R. Boogaard
mw. drs. A.H.M. van Driel
mw. drs. S. van Gijlswijk 
mw. drs. B.L. Koop
mw. drs. A.A.M. 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 
dhr. drs. J. Groen
mw. dr. E.A. Kemper-Proper
mw. dr. I. Kuipers

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

Longziekten
dhr. drs. D.P.J. Dezaire
dhr. drs. S.A. Gajadin
mw. dr. M.E. Heuvers
dhr. drs. Z. Mladenovic
dhr. drs. R. Peric
dhr. dr. K. Ramlal
dhr. drs. J.E. Vahl

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

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

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

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. 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. A.R. van Geene
dhr. drs. E.J.T. ten Holder
mw. drs. E. van der Meij 
mw. drs. A.P. van 
Noort-Suijdendorp

Pathologie
mw. drs. C.K. Stobbe

Plastische chirurgie
mw. dr. M.J. Hop
dhr. dr. A.J.M. Luijsterburg
dhr. dr. E.S. Smits

Psychiatrie
Via klinische voorzieningen 
Antes Noord (locatie Poortmolen, 
locatie Prins Constantijnweg) 
mw. drs. E. Leeman

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

Radiologie
dhr. drs. E.F.M.I. Bakker
mw. drs. T. Cetinkaya
mw. drs. J.H.T. Journée
mw. dr. P.A. van Luijt
dhr. drs. A.S. Plaisier
dhr. drs. J.J. van der Ree
dhr. drs. 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

Spoedeisende Hulp
mw. dr. M.G. Bouwhuis
mw. drs. C.K. Deelstra
mw. drs. A.E. Hoek
mw. drs. E.H. Jansen
mw. drs. J. Ooms
mw. dr. P.P.M. Rood
mw. drs. D.M.E. de Snoo
mw. drs. S. van Tiel
dhr. dr. R.J.C.G. Verdonschot
mw. drs. C. Verheij

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

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