IJsselland
magazine
Nieuwe Intensive Care

nr. 2 I 2016

Kinderadviesraad
Rookstopteam
25-jarig jubileum
IJsselland Ziekenhuis

Het
IJsselland
Ziekenhuis
anno 2016

meenemen
mag!

25

IJsselland
Ziekenhuis

jaar!

IJsselland magazine is het patiëntenmagazine van het IJsselland Ziekenhuis

Colofon

Voorwoord

IJsselland magazine

4Beste

is een informatieblad
voor patiënten en bezoekers
van het IJsselland Ziekenhuis.
Het volgende IJsselland magazine

lezer,

verschijnt in september 2016.
Eindredactie
Mireille Livain e.a.
Fotografie
Johan Heutink, Fotostudio Rogier Bos
en Jurgen Wielaard
Adres
IJsselland Ziekenhuis
Prins Constantijnweg 2
2906 ZC Capelle aan den IJssel
Postbus 690
2900 AR Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 258 50 00

In deze uitgave wordt aandacht besteed aan het 25-jarig jubileum van het IJsselland
Ziekenhuis. Wij zijn best wel een beetje trots op wat in deze periode tot stand is
gebracht. Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed
zorgaanbod en is er daarnaast in geslaagd zich te ontwikkelen tot een van de toonaangevende ziekenhuizen op het vlak van Maag-, Darm- en Levergeneeskunde. Dit
uit zich in een groei in de darmchirurgie die behoort tot de hoogste in Nederland.
Een ander voorbeeld daarvan is het Barrett-behandelcentrum, een samenwerkingsverband van Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis voor specifieke behandelingen
van de slokdarm. Wij investeren in deze combinatie van reguliere, algemene zorg
en specifieke zorg in het kader van ons speerpunt Maag-Darm-Levergeneeskunde,
omdat wij denken dat deze combinatie van zorgtypes de kwaliteit van de zorg in
het gehele ziekenhuis op een zo hoog mogelijk niveau houdt. Wij zien dit ook
terug in de kwaliteitsindicatoren die systematisch worden gemeten en met andere
ziekenhuizen worden vergeleken.

E-mail: communicatie@ysl.nl
www.ysl.nl
Buitenpolikliniek Nesselande
Cypruslaan 410
3059 XA Rotterdam
Tel. 010 - 258 57 00
Buitenpolikliniek Krimpen
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen aan den IJssel

In deze 25 jaar is de situatie wel sterk gewijzigd. De kennis is enorm toegenomen, het
aantal behandelingsmogelijkheden is gegroeid, de medische technologie ontwikkelt
zich razendsnel. De kosten die ermee gemoeid zijn om deze ontwikkelingen bij te
houden vergen samenwerkingsverbanden en keuzes. Wij werken als IJsselland
Ziekenhuis aan een partnership met het Erasmus MC vanuit de gedachte dat langs
die weg versterking van ons speerpunt gerealiseerd kan worden. Ook is onze
doelstelling in deze samenwerking om tot afspraken te komen om patiënten vooral
toch daar te behandelen waar dat het beste past. Wij willen daarbij het Erasmus
MC ook mogelijkheden bieden om onderzoek in onze patiëntenpopulatie te doen
en daarmee ruimte voor de wetenschap om zich verder te ontwikkelen.

Tel. 010 - 258 34 00
Uitgeverij
BC Uitgevers bv
Postbus 416, 8600 AK Sneek
Graaf Adolfstraat 36D

Met deze nieuwe kansen in het vooruitzicht kijken wij met vertrouwen naar de
toekomst. Zowel voor de medische staf als voor verpleging en ondersteunende
diensten liggen hier mooie mogelijkheden om state-of-the-art zorg te leveren,
innovatief te blijven, nieuwe behandelingen te introduceren en onze patiënten op
die wijze optimale zorg te bieden. En daar doen we het toch echt allemaal voor.

8606 BT Sneek
E-mail: advertenties@bcuitgevers.nl
Tel. 0515 - 429 429
Bladmanagement
Digna Schoonen, Tel. 06 442 099 10

Drs. P.H. Draaisma
Voorzitter Raad van Bestuur
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Advertentieverkoop
Barbara Verschoor, Tel. 06 455 766 70
Digna Schoonen, Tel. 06 442 099 10
Dennis de Kam, Tel. 06 166 184 20
Vormgeving/opmaak

Geef uw mening over ons op Zorgkaart Nederland.
De website zorgkaartnederland.nl biedt een overzicht van het zorgaanbod in
Nederland en geeft u de gelegenheid zorgaanbieders te waarderen. Wij stellen
het zeer op prijs wanneer u een reactie plaatst over het IJsselland Ziekenhuis op
www.zorgkaartnederland.nl.

Hannique de Jong
Druk

Meer informatie vindt u op de
website van Zorgkaart Nederland.

Scholma Druk B.V., Bedum
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agenda

Activiteiten voor patiënten (in het IJsselland Ziekenhuis)
Informatieavond borstvoeding voor zwangere vrouwen*
Op donderdag 16 juni, 21 juli, 25 augustus
en 29 september 2016 van 19.30 - 21.45 uur
in Capelle aan den IJssel

Open dag voor zwangere vrouwen
Zaterdag 8 oktober 2016
van 10.00 - 15.00 uur
in Capelle aan den IJssel

Workshop Look Good, Feel Better
Op woensdag 29 juni en 26 oktober 2016
van 10.00 - 12.00 uur
in Capelle aan den IJssel

Voorlichtingsavonden voor a.s. moeders die tussen de
25 en 30 weken zwanger zijn*
Op dinsdag 14 juni, 12 juli, 9 augustus
en 20 september 2016
van 19.30 - 21.00 uur in Capelle aan den IJssel

Inloopspreekuur Stomavereniging
Op dinsdag 23 augustus en 25 oktober 2016
van 10.00 - 12.00 uur in Capelle aan den IJssel
(balie patiëntenvoorlichting)

* Voor activiteiten die met een ster zijn gemarkeerd, is inschrijven bij afdeling
Patiëntenvoorlichting van te voren nodig.
Meer informatie en aanmelden bij afdeling Patiëntenvoorlichting:
• via e-mail: PatientenVoorlichting@ysl.nl
• via telefoonnummer 010 - 258 51 37 op werkdagen tussen 9.30 en 16.30 uur
• of bij balie Patiëntenvoorlichting in de centrale hal.
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Patiëntenverhaal Barrett slokdarm

4‘Ik

mag me
gelukkig prijzen
dat ik hier behandeld
kon worden’
Een Barrett slokdarm ontstaat wanneer er een verandering is opgetreden van het slijmvlies
in de slokdarm. Deze verandering is een proces dat zich over langere tijd heeft ontwikkeld
en het gevolg is van een te hoge blootstelling aan maagzuur. Bij de meest patiënten is sprake van
een middenrifs-breuk, omdat er dan meer maagzuur in de slokdarm terecht komt.
Patiënten met een Barrett slokdarm hebben 30-50% meer kans om slokdarmkanker te krijgen in
vergelijking met personen zonder Barrett slokdarm. Cocky Adams heeft een Barrett slokdarm.

Het
verhaal
van Cocky
Adams...
‘Al meer dan 20 jaar had ik last van brandend maagzuur.
Het werd steeds erger. Tegen de klachten slikte ik
pantoprazol, een maagzuurremmer. Drie jaar geleden
adviseerde mijn huisarts een gastroscopie (kijkonderzoek
van de slokdarm, maag en eerste deel van de dunne
darm). Ik ben niet op dit advies ingegaan, omdat ik
enorm tegen dit onderzoek opzag. In het najaar van 2014
kwam ik opnieuw bij de huisarts, omdat ik niet eeuwig
pillen wilde blijven slikken. Zij adviseerde me naar het

gastroscopie inloopspreekuur van het Vlietland Ziekenhuis
te gaan. Dit advies heb ik opgevolgd. Helaas was het
onderzoek geen succes, ik raakte in paniek. De arts had
tijdens het korte onderzoek wel een afwijking kunnen
ontdekken en stuurde me door voor een dagopname.
Deze keer verliep het onderzoek veel fijner. Ik kreeg een
roesje en heb bijna niks van het onderzoek gemerkt. Een
week later kreeg ik de uitslag. Het was inmiddels januari
2015 en ik ging nietsvermoedend naar het ziekenhuis.
Ik bleek een kwaadaardige tumor te hebben aan het einde
van mijn slokdarm. Dit had ik niet verwacht, de rest van
de dag is in een roes aan me voorbij gegaan en de meest
vreselijke scenario’s gingen door mijn hoofd.

Zware operatie of een EMR
Om te kijken of er geen uitzaaiingen waren moest ik een
CT-scan ondergaan. Het wachten op de uitslag was zwaar.
Dit keer kreeg ik goed nieuws. Er waren geen uitzaaiingen.
Voor het behandeltraject ben ik doorverwezen naar het
Maag-, darm- levercentrum (MDL) van het IJsselland
Ziekenhuis. Er waren twee opties: een zware operatie:
een buismaagoperatie, of een EMR. Gelukkig kwam ik in
aanmerking voor een EMR (Endoscopische Mucosale
Resectie). Hierbij wordt het oppervlakkige deel van de
slokdarm met de tumor verwijderd. Deze behandeling
vervolg op pagina 6 >>
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vervolg van pagina 5 >>

wordt uitgevoerd met behulp van een endoscoop. Ik werd
behandeld door dr. Tang, MDL-arts. Een hele fijne kundige
arts die weet wat hij doet en precies uitlegt hoe de
behandeling eruit ziet. Op 9 maart 2015 ben ik behandeld.
De tumor en het omliggende weefsel werden verwijderd
via een endoscopisch onderzoek. Het was niet duidelijk of
één van de snijranden ook helemaal ‘schoon’ waren, daarom
is de behandeling op 31 maart opnieuw uitgevoerd. Nu
was wel alles weg.
Het herstel is me heel erg meegevallen. Na een aantal
dagen vloeibaar voedsel kon ik weer voorzichtig wat eten.

Barrett slokdarm
Bij het controleonderzoek in juli bleek dat alles nog steeds
in orde was. In augustus is er gestart met de behandeling
van mijn Barrett slokdarm via RFA (Radiofrequente Ablatie).
Het onrustige weefsel wordt dan weggebrand via een
endoscopisch onderzoek. De hersteltijd na de RFA duurde
iets langer. Er bleef een poosje een brandend gevoel onder
in de slokdarm aanwezig en ik voelde het goed als er zout
passeerde. Na ongeveer anderhalve maand was dit gevoel
weg. Helaas heb ik wel een vernauwing op de behandelplaats in de slokdarm overgehouden na de RFA, dit is
littekenweefsel en verder niet gevaarlijk. Ik moet alleen een
beetje rekening houden met eten. Dit lukt prima. Tijdens
de laatste controles van november vorig jaar en februari
van dit jaar zag alles er weer goed uit. Dus ik ben heel blij
met de Barrett behandeling. Dr. Tang houdt me ook heel
goed in de gaten en dat geeft me een goed gevoel.
De rest van mijn leven moet ik maagzuurremmers blijven
slikken, de zwaarste dosering en ik let op wat ik eet en
drink. Maar het gaat nu heel goed en daar ben ik
dankbaar voor. Ik leef nu meer bij de dag en maak me niet
meer druk om kleine dingen.’
Ik wil mensen met regelmatig terugkerende klachten
van brandend maagzuur meegeven om er toch eens
naar te laten kijken. Meestal is het niets bijzonders,
maar je weet het maar nooit. Als uw angst voor een
‘slang inslikken’ (gastroscopie) net zo erg is als die
van mij, blijf om die reden niet weg! Met een roesje
gaat het echt prima.

Het Barrett Behandelcentrum
Het IJsselland Ziekenhuis en het Erasmus MC vormen
samen het Barrett Behandelcentrum
(www.barrettbehandelcentrum.nl). Het centrum is
gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met
een Barrett slokdarm. In Nederland zijn 8 ziekenhuizen
die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling
van een Barrett slokdarm.
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met
een rookvrij
leven?
Laat u begeleiden door onze
vernieuwde Rookstoppoli!

De IJsselland Rookstoppoli is sinds maart van dit
jaar weer volop in bedrijf. Dit keer is een
intensief samenwerkingscontact gezocht en
gevonden met de poli Cardiologie. Op beide
poli’s en afdelingen worden artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten dagelijks
geconfronteerd met de schadelijke gevolgen van
roken door patiënten. Hun klachten zijn
(in)direct het gevolg van of verergerd door het
roken. De medisch specialist op long- of
cardiologie gebied geeft aan deze patiënt een
dringend stopadvies.

Rookt u en denkt u na over stoppen?
Voor u als patiënt is het prettig om in een dikwijls al
vertrouwde omgeving te worden begeleid bij het stoppen
met roken. Hiervoor zijn binnen ons ziekenhuis drie nieuwe
rookstopconsulenten opgeleid. Zij begeleiden u graag naar
een rookvrij en gezonder leven. Tijdens de begeleiding
staat u als patiënt te allen tijde centraal en blijft u altijd zelf
verantwoordelijk voor uw doen en laten.
Dr. S. Ramlal, longarts, is de drijvende kracht achter de
hernieuwde Rookstoppoli van het IJsselland Ziekenhuis:
“Een goede Rookstoppoli is voor onze patiënten letterlijk
van levensbelang. Veel patiënten kampen met longklachten, COPD en/of hart- en vaatziekten ten gevolge
van het roken of lopen risico op longkanker. Zij willen zelf
ook graag af van het roken maar het lukt hen niet alleen.
Met de hulp van onze enthousiaste gespecialiseerde

Rookvrij leven

doktersassistenten en verpleegkundigen kunnen zij nu
intensief en vakkundig worden begeleid bij het stoppen
met roken.”
Drs. B. van den Berg, cardioloog in het IJsselland Ziekenhuis, zegt: “In mijn meer dan dertigjarige carrière als
cardioloog zie ik dagelijks de schadelijke gevolgen van het
roken bij mijn patiënten. Naast klachten als aderverkalking
en vaatvernauwing veroorzaakt roken ook onder andere
een verhoogde bloeddruk en geeft het een grotere kans op
een hartinfarct. Ik ben blij met de nauwe samenwerking
met de poli Longziekten op dit gebied. Samen en met de
patiënt gaan we de strijd aan tegen het roken.”
Met de inzet van twee enthousiaste doktersassistenten van
de poli Longziekten, Audrey Arbouw en Sandra Andeweg,
en een verpleegkundige van de longafdeling, Mavis
Hassankan, heeft de Rookstoppoli een nieuwe opzet
gekregen. Hun kennis en ervaring wordt continu uitgebreid
om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden naar een
rookvrij leven.

Ik wil stoppen, wat nu?
Na een consult bij uw longarts of cardioloog wordt u
doorverwezen naar de Rookstoppoli. Van tevoren krijgt u
een longfunctieonderzoek en laat u een foto van de
longen maken, die worden beoordeeld door de longarts.
Tijdens het eerste Stop-Met-Roken consult wordt een
rookprofiel afgenomen, waarin onder andere wordt
bekeken hoe sterk uw rookverslaving is en hoe gemotiveerd
u bent om te stoppen. Ook wordt besproken welke

ondersteunende middelen mogelijk zijn, bijvoorbeeld in
de vorm van nicotine-vervangende middelen of medicatie.
Ook hypno-, lasertherapie of een gesprek met de
psycholoog van het ziekenhuis behoren tot de mogelijkheden. Samen met u wordt bepaald welk hulpmiddel het
best bij u past. De meeste hulpmiddelen worden vanuit
de aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoed. U dient
hierover zelf contact op te nemen met uw verzekering.
Uitgebreide voorlichting, ook op het gebied van overige
leefstijl, en persoonlijke begeleiding op maat staan
steeds hoog in het vaandel. Hierbij wordt u en uw eigen
verantwoordelijkheid te allen tijde centraal gesteld.

Stoppen met roken =
klachten bij de oorzaak aanpakken
Veel long- en hartklachten verminderen vanzelf al als u
stopt met roken. Door klachten bij de bron aan te
pakken in plaats van de gevolgen te bestrijden met
medicatie bereiken we meer: u krijgt inzicht en kennis
over uw rookgedrag en de schadelijke gevolgen van de
sigaret en kan dat weer overdragen aan uw omgeving.
Zodoende worden steeds meer mensen zich bewust van
de schadelijke gevolgen van (mee)roken.
Wist u dat het percentage rokers dat na een jaar nog
steeds gestopt is vijf maal hoger ligt wanneer men stopt
onder begeleiding en met eventuele hulpmiddelen, dan
wanneer men zelf een stoppoging doet? Wilt u stoppen
met roken of denkt u hierover na? Een verwijzing van
specialist of huisarts naar de Rookstoppoli van de poli
Longziekten is voldoende.

Samen
op weg naar
een rookvrije en
frisse, gezonde
toekomst

7

Samenwerkingsverband ‘IC Rijnmond’

(Medisch)
managers IC
afdelingen Regio
Rijnmond

4Unieke

samenwerking
intensive care zorg in
regio Rijnmond

De intensivisten van alle Intensive Care afdelingen in de regio Rijnmond hebben de handen
ineen geslagen in het samenwerkingsverband ‘IC Rijnmond’. Op 17 mei is deze samenwerking
officieel bekrachtigd.
Specialistische kennis op het gebied van intensive care (IC) wordt gebundeld,
waardoor de patiënt de best passende zorg krijgt op de voor hem beste plek.
Door de samenwerking wordt dezelfde excellente zorg
geboden op alle betrokken zorglocaties in de regio
Rijnmond. Er is onder andere bepaald welke IC-zorg
plaatsvindt in het academische ziekenhuis en welke in de
andere ziekenhuizen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt
over de coördinatie rondom de plaatsing van patiënten.
Diederik Gommers, intensivist en afdelingshoofd van de
IC in het Erasmus Medisch Centrum en voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC): “Door
deze samenwerking ligt de patiënt in een IC-bed waar
voor hem de beste zorg voorhanden is. Door een goede
spreiding, verdeling en samenwerking wordt er geen
capaciteit verkeerd ingezet of een IC onevenredig belast.
Met deze samenwerking is regio Rijnmond de eerste
van Nederland die de kwaliteitsstandaard IC op regionaal
niveau invulling geeft. Een ontwikkeling die het Zorginstituut Nederland stimuleert.“
Bij het samenwerkingsverband IC Rijnmond zijn betrokken:
het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus
Gasthuis & Vlietland, Havenziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis,
Maasstad Ziekenhuis, Rivas, het Van Weel-Bethesda
8 I IJsselland magazine

Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis. Het project wordt
begeleid vanuit de stichting BeterKeten.

Wat is de stichting BeterKeten?
In de stichting BeterKeten werken
ziekenhuizen en professionals met
elkaar samen zodat de kwaliteit en
doelmatigheid van zorg in de
Rotterdamse regio naar een nóg
hoger niveau getild wordt.
Het Erasmus MC, Franciscus
Gasthuis & Vlietland en Maasstad
Ziekenhuis zijn de formele
partners van de stichting
BeterKeten, waarbij nauw
samengewerkt wordt
met de SRZ (Stichting
Samenwerkende Rijnmond
Ziekenhuizen). Op projectniveau participeren ook
de andere ziekenhuizen
uit de regio.

Frodo
Schreiner,
intensivist en
medisch manager IC,
vertelt over de
nieuwe IC van
het IJsselland
Ziekenhuis

Nieuwe IC

4Nieuwe

Intensive
Care
afdeling

Op 17 juni wordt de nieuwe Intensive Care
afdeling officieel geopend door de burgemeester
van Capelle a/d IJssel en vanaf dinsdag 21 juni
wordt de nieuwe afdeling in gebruik genomen.
Hoe ziet de nieuwe IC eruit?
De nieuwe verpleegafdeling heeft in vergelijking tot de
huidige IC veel meer ruimte. Op de nieuwe IC komen 8
afgesloten boxen, waarvan 2 boxen zijn voorzien van een
sluis voor strikte isolatie. Iedere patiënt heeft door deze
opzet een eigen plek. De boxen zijn voorzien van veel glas
waardoor de verpleging de patiënten goed kan zien en
patiënten ook een goede beleving van hun omgeving
hebben. Dit wordt versterkt doordat op de afdeling
bijzondere verlichting volgens het Philips concept Healwell
wordt gebruikt. Deze verlichting is speciaal ontwikkeld
om het dag- en nachtritme van onze patiënten te
ondersteunen.
Ook vanuit de centrale teampost is goed zicht op
patiënten, doordat wanden en deuren richting patiëntenkamers van veel glas zijn voorzien.
Met de gebruikte kleuren wordt rust en comfort
uitgestraald. Medische apparatuur is op een centrale
pendel aan het plafond bevestigd waardoor wand en vloer
vrij blijven. Dit is praktisch voor de bediening en tevens
wordt hiermee nu en in de toekomst voldaan aan strenge
hygiëne eisen. Ook is iedere ruimte voorzien van een tillift.
Familie kan zich terugtrekken in de familiekamer die over
een eigen sanitaire gelegenheid en keukenblok beschikt.
Ook hier is goed nagedacht over kleurgebruik en
inrichting.
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De PicoBelly poli voor kinderen met plas- en poepproblemen

4Poepen

zonder problemen
Plas- en poepproblemen en langdurige bestaande buikpijn komen bij kinderen veel voor.
In iedere groep op de basisschool zit wel een kind dat regelmatig overdag een natte broek
heeft door urineverlies, of last heeft van terugkerende blaasontstekingen. Ook zit in elke groep een
kind dat last heeft van obstipatie (verstopping) en daarmee soms gepaard gaande vieze broeken.
Plas- en poepproblemen en buikpijnklachten kunnen een grote invloed hebben
op het leven van het kind en het gezin. Kinderen, maar ook vaak hun ouders/verzorgers,
kunnen zich schamen voor deze klachten en durven er niet over te praten.
Het
verhaal
van Anna
en zoontje
Joep

Anna herkent zich in het bovenstaande. Haar
nu zesjarige zoon Joep had poepproblemen.
‘Joep had altijd al moeite met poepen en was op
dat gebied nog niet zindelijk, plassen was geen probleem.
Toen hij nog op het kinderdagverblijf zat had hij een
keer enorme obstipatie. Hij had buikpijn en ik hoorde
hem zelfs gillen in bed. Het bleek dat de ontlasting eruit
was gekomen, een enorme klomp, dat deed natuurlijk
ontzettend veel pijn. Vanaf dat moment leek het wel
alsof hij niet meer durfde te poepen.

Poeppoli
Het begon een probleem te worden toen hij met vier
jaar naar de basisschool ging. Hij was nog niet zindelijk.
Gelukkig had school veel begrip, omdat ze direct
merkten dat het niet zindelijk zijn niet onze gemakzucht
was. Hij had weinig ongelukjes op school, op de BSO
kwam het vaker voor. Als Joep een vieze broek had, dan
zei hij niet altijd dat er iets aan de hand was. Ook ging
hij het poepen steeds meer uitstellen. Van alles hebben
we geprobeerd, stickers, beloningskaarten, cadeautjes,
boekjes, een tablet op de wc, maar niks hielp. Ik werk
op een medisch kinderdagverblijf, dus ik heb best wel
wat ervaring, maar nu wist ik ook geen oplossing meer.
Via een collega hoorde ik van de poeppoli. Ik heb
contact opgenomen met het IJsselland Ziekenhuis en ik
kon direct met Joep terecht. Na een verwijzing van de
huisarts heb ik een afspraak gemaakt.
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Drie afspraken op één dag
Tijdens de intake hadden we op één dag drie afspraken:
met de kinderarts, de bekkenfysiotherapeut en de
kinderpsycholoog. Dat was ontzettend fijn, want je
krijgt meteen een compleet beeld. Er kon door de
kinderarts meteen worden uitgesloten dat er sprake was
van een medische oorzaak en de hulpvraag kon direct
goed geformuleerd worden. We gingen aan de slag
met bekkenfysiotherapie en in gesprek met de kinderpsycholoog.
Met de bekkenfysiotherapeut klikte het heel goed. Joep
vond het heel erg leuk om er naar toe te gaan. Ze gaf
goede uitleg en oefeningen; het heeft ons zeker
geholpen bij het zindelijk worden. De gesprekken met
de kinderpsycholoog waren ook goed, voor Joep was
het soms wat lastig, hij was nog maar vier jaar, maar ik
vond het heel fijn om mijn verhaal te kunnen doen.
Keer op keer een poepbroek moeten uitwassen doet
veel met je als moeder. Ik kreeg sturing en verschillende
tips hoe hiermee om te gaan.
Ik heb wel geleerd dat je het niet kunt forceren. En toen
was daar het moment dat Joep schoon was en bleef, hij
poepte op de wc!
Het traject bij de PicoBelly poli is na anderhalf jaar
afgerond. Het gaat heel goed met Joep. Hij is zindelijk
en heeft geen problemen meer. Hij begrijpt zijn lichaam
nu ook beter en heeft geen angst meer om te poepen.’

Ziekenhuisplanner

4Ziekenhuis-

planner

Op de website ziekenhuisplanner.nl kunt
u samen met familie, vrienden en kennissen uw
ziekenbezoek plannen via een online agenda.
Met behulp van een dagboek kunt u elkaar op
de hoogte houden hoe het met de patiënt gaat.

Betere spreiding van bezoek

Het spreekuur
op de PicoBelly
poli vindt eenmaal
per week plaats op
maandagmiddag
op de polikliniek
kindergeneeskunde

De PicoBelly poli
Kinderen die problemen hebben met plassen en/of
poepen of langdurig bestaande buikpijn kunnen terecht
op de PicoBelly poli. Een kinderarts, continentieverpleegkundige, bekkenfysiotherapeut en kinderpsycholoog
werken hier nauw samen. Zij zoeken samen met de
ouders en het kind naar de beste manier om de
problemen op te lossen en bieden een behandelplan op
maat. Er wordt gekeken of er een lichamelijke oorzaak
voor de problemen van het kind is. Daarnaast krijgen
ook de psychische en psychosociale kanten aandacht.
Het grote voordeel is dat er snel een diagnose en
behandelplan beschikbaar is omdat er vanuit verschillende
disciplines nauw wordt samengewerkt.

Door het gebruik van de agenda op ziekenhuisplanner.nl
kan het bezoek beter over de dag of week worden
gespreid. Deelnemers kunnen van elkaar zien wie
wanneer naar het ziekenhuis gaat en vervolgens zelf het
ziekenbezoek inplannen. Patiënten en bezoekers kunnen
gratis van deze service gebruik maken.

Hoe werkt Ziekenhuisplanner?
• Ga naar www.ziekenhuisplanner.nl en maak een
account aan
• Vul de patiëntgegevens in (ziekenhuis, naam,
kamernummer en bezoektijden)
• Nodig familie, vrienden en kennissen via e-mail uit om
deel te nemen aan de groep
• Na bevestiging en registratie van de deelnemers kan
iedereen de agenda en het dagboek gebruiken.

Makkelijk en veilig
Ziekenhuisplanner.nl is gemakkelijk in gebruik. Een e-mailadres en zelf gekozen wachtwoord zijn voldoende om de
website te gebruiken. Iedereen kan als initiatiefnemer een
groep starten en vrienden, familie en kennissen via e-mail
uitnodigen om de agenda in te vullen. Met het oog op
privacy gebeurt dit binnen een beveiligde verbinding.
11
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Het

IJsselland
Ziekenhuis

25

bestaat

Peter Draaisma, voorzitter Raad van Bestuur: ‘Ik vind dat
het ziekenhuis in de afgelopen jaren haar positie heeft
versterkt en uitgebouwd. De uitdaging voor de komende
jaren is dit vol te houden, gelet op de forse veranderingen
die de gezondheidszorg doormaakt. Daar moeten we nu
onze blik op richten. Ik zie dat met het volste vertrouwen
tegemoet!’

Hoe het begon
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 een feit.
Ziekenhuis
Bergweg

jaar!

In de maand juni viert het
ziekenhuis haar 25-jarig jubileum,
waarbij ook patiënten en bezoekers,

Ziekenhuis
Eudokia

omwonenden en verwijzers
niet worden vergeten. Het ziekenhuis
is trots op wat in die 25 jaar
allemaal is neergezet.

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

Het IJsselland in vogelvlucht
In de afgelopen 25 jaar is veel gebeurd, téveel om
uitgebreid op te noemen.
Op de volgende pagina’s een kort overzicht met een aantal
hoogtepunten uit het 25-jarig bestaan van het ziekenhuis
(én uit de periode ervoor…).
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25 jaar IJsselland Ziekenhuis

2016

2016

2014

1 juni 2016:
het IJsselland
Ziekenhuis
bestaat 25 jaar!

<< Nieuwe
behandelafdeling
voor revalidatiezorg
in Capelle officieel
geopend

2015

2014

Opening nieuw
stiltecentrum
Een plek van rust
en bezinning
voor patiënten,
familie en medewerkers

>> Kinderafdeling wint (Truus Vanlier)prijs
rond zorg pasgeborene: sondevoeding thuis

2013

2015

2013

Geboortecentrum
IJsselland ontvangt
smiley

IJsselland schaft
nieuwe MRIscanners aan

<< Smakelijke en
gezonde maaltijd
voor patiënten
in IJsselland
Nieuwe maaltijdvoorziening
met uitgebreide
menukeuze
>> Opening
nieuw Maag
Darm en
Lever
Centrum
IJsselland
Ziekenhuis

>> Burgemeester
Koen en
‘dr. Tinus’
openen
Regioapotheek
IJsselland

2012

2012

Nieuwe buitenpoli IJsselland
Ziekenhuis in
Krimpen aan
den IJssel

<< IJsselland is seniorvriendelijk
ziekenhuis
>> Wijkverpleegkundige ontmoet
kwetsbare oudere in ziekenhuis
IJsselland en thuiszorg openen ‘brug’ tussen
ziekenhuis en thuis

2014

2014

Picobelly poli geopend:
speciaal spreekuur voor kinderen met
plas- en/of poepproblemen

2011

2011

Kleintje
wordt groot
IJsselland
Ziekenhuis
viert 20-jarig
jubileum

>> Bekkenbodemspreekuur in IJsselland

>> IJsselland voorop met de inzet van

>> Thuiszorgorganisaties en IJsselland maken

Wajong-medewerkers

goede afspraken over wond- en stomazorg
15

2010

2010

Parkeergarage
geopend

>> IJsselland
heeft keurmerk ‘zorg bij darmkanker’

2009

2001

1999

1999

1994

1994

1991

1991

2009

IJsselland krijgt weer Vaatkeurmerk

<< IJsselland
Ziekenhuis
opent
polikliniek in
Nesselande

2008

2001

2008

Kinderafdeling
IJsselland
Ziekenhuis
behaalt Smiley!

FamilieNet
geeft ouders
online beeld
van kind
in ziekenhuis

Lotgenotencontact is heel belangrijk
Inloopbijeenkomsten IJsselland voorzien in
een grote behoefte

Directie op zoek naar ruim drie miljoen voor
aanschaf airco-installatie
Ondraaglijke hitte teistert personeel en
patiënten IJsselland Ziekenhuis

Leeg ziekenhuis
overvol met
mensen
Twintigduizend
belangstellenden
bezoeken
IJsselland

>> Officiële

<< IJsselland

opening

komt met nieuwe
maaltijdservice
Broodserveerwagen
gestart

2007

2007

1988

<< IJsselland
Ziekenhuis
is borstvoedingsvriendelijk

>> Premier opent twee operatiekamers

2005

2005

IJsselland behaalt als één van de eerste
ziekenhuizen in de regio de NIAZ-accreditatie
Een ziekenhuisbreed kwaliteitskeurmerk
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1988

Bouw eindelijk
begonnen
Tien jaar
touwtrekken
om Capels
ziekenhuis

>> Patijn slaat eerste paal

1980

1980

Artsen bieden 17.000 handtekeningen
aan Staatsecretaris zeer positief over
Capels ziekenhuis

25 jaar IJsselland Ziekenhuis

4Huisarts

P.A. Aalstein
aan het woord
Het IJsselland Ziekenhuis werd 25 jaar geleden – op 24 oktober 1991 – officieel geopend.
Ter gelegenheid daarvan werd in de omgeving een uitgebreide special uitgebracht
om omwonenden alvast kennis te laten maken met ‘hun’ nieuwe ziekenhuis.
Dhr. Aalstein zei daarin destijds: ‘Voor ons als huisartsen is
het de eerste keer dat wij zulke goede contacten hebben
met een ziekenhuis. Natuurlijk is het nu eenvoudiger
omdat wij ons maar op één ziekenhuis hoeven te richten.
Maar wij zijn erg verheugd dat dit resulteert in een meer
persoonlijk contact met de specialisten, wat de samenwerking uiteraard ten goede komt. Voor de specialisten is
het veel eenvoudiger de huisartsen te benaderen, nu deze
zich hebben verenigd in AHOY.’
Een informelere manier om specialisten te spreken is de
wekelijkse huisartsenlunch. Daarnaast is er een zogenaamd
‘smoelenboek’ met namen en foto’s van alle huisartsen en
specialisten.

Hoe is het nu?
We zijn inmiddels 25 jaar verder.
Dhr. Aalstein heeft sinds kort zijn
opvolger in de praktijk werken en
gaat richting zijn pensioen. Het haar
dunner en grijzer; de snor is er nog
steeds. Dhr. Aalstein: ‘Voor de rest sta
ik nog steeds (letterlijk en figuurlijk)
voor het IJsselland Ziekenhuis! En dat doe ik al 25 jaar…’.
We vroegen hem wat er de afgelopen 25 jaar is veranderd.

Hoe heeft u de samenwerking met de
specialisten in het ziekenhuis de afgelopen
25 jaar ervaren?
‘Als zeer positief. De “oude garde” is al wel voor een flink
deel met pensioen, maar ook met hun opvolgers heb ik
een goed contact. En omdat ik regelmatig mijn gezicht in
het ziekenhuis laat zien (de huisartsenlunch) kunnen wij
elkaar makkelijk aanspreken.’

Hebben de huidige digitale technologie en
ontwikkelingen in de afgelopen decennia
daar nog invloed op?
‘Wat ik in de dagelijkse praktijk heeft meeste hiervan
merk is de snelle terug-rapportage als ik bijvoorbeeld
iemand naar de Röntgenafdeling heb gestuurd. Een paar
uur later zie ik de uitslag op mijn scherm. En de meeste
specialistenbrieven komen nu ook online binnen. Wat
helaas nog steeds niet kan (tot verbazing van veel van
onze patiënten) is dat wij niet in het specialistische
dossier van een patiënt kunnen “kijken” als daar vragen
over zijn van de patiënt. Daar is dus nog een slag te
slaan!’

Wenst u het ziekenhuis de komende periode
nog iets toe?
‘Ik wens het ziekenhuis toe dat het nog langdurig een
volwaardig ziekenhuis zal blijven voor de gehele regio
Rotterdam-Oost, en dat de huisartsen in deze regio nog
25 jaar de beschikking hebben over een goed geoutilleerd
ziekenhuis “om de hoek”.’

En de relatie met de huisartsen?
‘Ik vind dat het ziekenhuis daarin moet blijven investeren.
Goede afspraken met de eerste lijn zorgen voor minder
(onnodige) specialistische zorg. De huisartsen verenigen
zich steeds meer in Zorggroepen (bijvoorbeeld Zorggroep
Capelle) die de zorg voor chronische patiënten
(suikerziekte, longziekten, hartziekten enz.) prima kunnen
overnemen van de specialist. Waardoor die meer tijd
heeft voor de mensen die echt in het ziekenhuis horen
te zijn.’
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4Het IJsselland Ziekenhuis

vanuit de lucht

Het
IJsselland
Ziekenhuis
anno 1991

1 Gebouw M / nieuwe poliklinieken chirurgie, orthopedie en plastische chirurgie
In 2008 kwamen de poliklinieken ruimer in hun jasje te zitten in dit nieuwe lichte en modern vormgegeven gebouw.
In 2013 opende in dit bouwdeel het nieuwe proctologiecentrum.

2 Uitbreiding verpleegafdeling oncologie
Najaar 2010 wordt de uitbouw van afdeling oncologie gerealiseerd waarin de oncologische dagverpleging wordt
gehuisvest. De afdeling wordt ook uitgebreid met een familie- c.q. verwenkamer.

3 Parkeergarage
De parkeergarage werd in 2 etappes gerealiseerd. De begane grond en het eerste dek werden eind 2010 in gebruik
genomen. Het tweede dek werd eind 2011 toegevoegd.
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25 jaar IJsselland Ziekenhuis

1991
tot nu
Het
IJsselland
Ziekenhuis
anno 2016

3

2

5

1
6

4

4 Huisartsenpost IJsselland en ambulancesluis, verbonden met de Spoed Eisende Hulp
De HAP IJsselland maakt deel uit van de Centrale huisartsenpost Rijnmond en het nieuwe gebouw van de HAP werd
in 2013 geopend.

5 Maag-darm-levercentrum (MDL centrum)
Eind 2013 werd het nieuwe maag-darm-lever centrum geopend. In het centrum kunnen patiënten terecht voor bijna
alle onderzoeken en behandelingen. De Maag-darm-leverzorg is hèt speerpunt van het IJsselland Ziekenhuis.

6 Rijndam Revalidatie en paramedische disciplines IJsselland Ziekenhuis
En tenslotte volgde in 2014 een nieuwe locatie van Rijndam Revalidatie. Begin 2016 werden hier tevens de afdelingen
fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek van het IJsselland gevestigd.
19
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4Van

kraamafdeling in
het IJsselland Ziekenhuis
naar Geboortecentrum
IJsselland
25 jaar geleden zijn ook de eerste baby’s geboren in het IJsselland Ziekenhuis.
Toen was er nog sprake van een kraamafdeling. Op de afdeling lag je op een kamer met
vier dames die allemaal bevallen waren. De kindjes verbleven overdag bij de moeder
en gingen ’s avonds naar de babykamer op de kinderafdeling. De vaders mochten
tot 12.00 uur blijven en moesten daarna hun vrouw en kind achterlaten.

Hoe anders is het nu in Geboortecentrum IJsselland.
Kersverse ouders verblijven in een eigen kraamkamer met
een huiselijke sfeer, die van alle gemakken voorzien is.
De partner kan blijven slapen en bezoek kan in alle rust in
een gezellige omgeving worden ontvangen.
Op deze spread wat beelden van toen en nu:

Keizersnede

Verloskamer
vroeger

Verloskamer
anno nu
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Tegenwoordig
worden moeder
en kind niet meer
gescheiden na een
keizersnede

25 jaar IJsselland Ziekenhuis

In 1997 is de
laatste Elfstedentocht gereden,
die dag zijn er
vijf elfstedenbaby’s
geboren!

Al jarenlang
wordt jaarlijks
gevierd dat de
1000e baby geboren
is in het IJsselland
Ziekenhuis

bevallen in een vertrouwde en
veilige omgeving
Bent u als aanstaande ouder(s) op zoek naar een mooie en veilige omgeving voor uw bevalling?
Kom dan naar Geboortecentrum IJsselland
In het Geboortecentrum werken eerstelijns verloskundigen, kraamverzorgenden van Kraamzorg Rotterdam
en tweedelijns verloskundigen en gynaecologen van het
IJsselland Ziekenhuis samen. Wij vinden het belangrijk
dat zwangere vrouwen zich bij een bevalling in
Geboortecentrum IJsselland zoveel mogelijk thuis
voelen. Daarom zijn er verschillende faciliteiten in ons

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

Vacature Cliëntenraad

4IJsselland

zoekt

nieuw lid

Ziekenhuis
Cliëntenraad

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

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

Wij verwachten dat u:
• bekend bent met het ziekenhuis als cliënt of als familie
• geïnteresseerd bent in zorgprocessen in het algemeen en
in de patiëntenzorg van ons ziekenhuis in het bijzonder

• in staat bent de gemeenschappelijke belangen van
cliënten te behartigen
• beschikt over een kritische, positieve en constructieve
houding
• schriftelijk en communicatief vaardig bent
• vaardig bent met huidige communicatiemiddelen
• 4 uur per week aan de Cliëntenraad wilt en kunt
besteden
• overdag beschikbaar bent voor de werkzaamheden
van de Cliëntenraad (ook vergaderingen vinden overdag
plaats)
• in geen enkele vorm een gezagsverhouding (o.m. dienstverband of toelatingsovereenkomst) heeft met het
ziekenhuis
• woonachtig bent in de regio Rotterdam/Krimpenerwaard

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

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

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

4‘De

kijkoperatie
is me alles
meegevallen’

Mevrouw Slagboom (77) had al een paar jaar een flinke bobbel in de lies.
Ze duwde deze steeds terug. In het begin had ze geen klachten, maar op den duur ging
het pijn doen met hoesten en bij het toiletbezoek
‘Ik vond het niet zo erg om die bobbel steeds terug te
duwen. Het was niet fijn, maar ik had er verder niet zoveel
last van. Ik zag er tegenop om hiermee naar de huisarts te
gaan, want die zou me vast doorverwijzen naar het ziekenhuis voor een operatie. Ik was nooit eerder geopereerd.
Voor een ander onderzoek moest ik bij de internist in mijn
lokale ziekenhuis zijn. Hij zag de liesbreuk, hoorde van
mijn toenemende klachten en vond dat ik er echt iets aan
moest laten doen. Inmiddels kreeg ik ook steeds meer
last, vooral bij het hoesten en bij het toiletbezoek. Mijn
internist was toevallig zelf net geopereerd aan een liesbreuk door dr. M. Vermaas in het IJsselland Ziekenhuis.
Hij was zeer tevreden en kon na de kijkoperatie weer snel
aan het werk.
Ik woon zelf in Vlaardingen, dus het IJsselland Ziekenhuis
is dan niet echt een logische keuze, maar omdat mijn
internist zo tevreden was heb ik een afspraak gemaakt
bij dr. Vermaas. Hij heeft alles heel rustig en uitgebreid
uitgelegd, waardoor ik al snel gerustgesteld werd.
Half maart ben ik geopereerd via een kijkoperatie. De
operatie is heel goed verlopen en is me alles meegevallen.
Ik was heel snel op de been en kon weer alles doen wat ik
wilde.
Je wilt niet graag in een ziekenhuis terechtkomen, maar ik
moet zeggen dat het voor mij een goede eerste ervaring
was. Ik hoop natuurlijk van niet, maar mocht het nog eens
nodig zijn, dan ga ik zeker weer naar het IJsselland Ziekenhuis.’

De liesbreuk
Een liesbreuk is een gat in de buikwandspieren, waardoor
de buikinhoud kan uitpuilen en bekneld kan raken. De
patiënt voelt dan een zwelling in de lies. Vaak geeft een
liesbreuk zelf al behoorlijke pijn. Hier is operatief iets aan

te doen. Vroeger werd het gat gewoon dichtgehecht,
maar in de loop van de tijd kwam de breuk weer terug.
Dat liep op tot zeker 30% van de patiënten. Met de
introductie, begin jaren 90, van een kunststof “matje” ter
versteviging van het gat, ging het percentage terugkerende liesbreuken drastisch omlaag, naar minder dan
5% van de patiënten.
In Nederland vinden circa 30.000 liesbreukcorrecties per
jaar plaats. Rond de 10% van de mensen houdt enige vorm
van pijn na een liesbreukcorrectie. Bij 2% is dat dusdanig
ernstig dat men niet normaal kan functioneren. De pijn
is meestal het gevolg van beschadiging of beknelling van
lieszenuwen of de zaadstreng. In enkele gevallen komt het
door het gekrompen of opgekrulde matje zelf. Iedere
patiënt kan na een operatie pijn houden. Maar bij heftige
pijn die langer dan drie maanden na de operatie aanhoudt,
moet de patiënt aan de bel trekken. Het is van belang dat
de patiënt dan een afspraak maakt met zijn behandelend
arts. Deze bekijkt samen met de patiënt en in samenwerking met diverse pijnspecialisten wat de mogelijkheden
zijn om de pijnklachten te behandelen.
In het IJsselland Ziekenhuis wordt naast de traditionele
operatietechniek met mat ook een moderne variant via de
kijkoperatie uitgevoerd.
Deze techniek is geschikt voor patiënten die nooit eerder
in de buik geopereerd zijn. Het voordeel van deze operatie
is dat de kans op pijn meer dan gehalveerd wordt na deze
operatie, terwijl de kans op terugkomst van de breuk net
zo laag blijft en de patiënten sneller zijn hersteld.
Zowel de traditionele als de kijkoperatie worden in dagbehandeling verricht; men komt ’s ochtends naar het
ziekenhuis en in de loop van de dag kan de patiënt alweer
naar huis.
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Kinderadviesraad van start

4Kinderadviesraad

adviseert IJsselland
Ziekenhuis

Op 20 april werd binnen het IJsselland Ziekenhuis op feestelijke wijze stilgestaan bij de start
van een Kinderadviesraad. De formele installatie van de jeugdige adviseurs werd verricht door
mw. dr. J.G. Boonstra, lid Raad van Bestuur, van het IJsselland Ziekenhuis.
Wat is dat, een kinderadviesraad?
Kinderen kunnen op verschillende manieren met een
ziekenhuis te maken krijgen. Als patiënt op de polikliniek
of als ze moeten worden opgenomen. Maar ook als
bezoeker of als familielid van iemand die ziek is. Het idee
van een kinderadviesraad is ontstaan vanuit de gedachte
dat kinderen door hun ervaring, mening en behoeftes een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van
zorg voor andere kinderen. Daarom hebben de cliëntenraad en de kinderartsen van het IJsselland Ziekenhuis dit
idee ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht.

Er zijn nog maar weinig ziekenhuizen met een kinderadviesraad. Toch is dit volgens het IJsselland Ziekenhuis
wel van groot belang. Mw. Boonstra: “We vinden het in
ons ziekenhuis logisch dat we rekening houden met de
wensen van verschillende patiënten. Kinderen hebben nu
eenmaal een andere belevingswereld dan bijvoorbeeld
onze ouderen, en een ziekenhuisbezoek kan veel indruk
maken. We vinden het daarom ontzettend leuk dat deze
adviseurs ons willen helpen om de zorg zo goed mogelijk
in te richten. Ik kijk uit naar het eerste advies van deze
raad!”

De kinderadviesraad bestaat uit tien jongeren in de leeftijd
van 10 tot 16 jaar uit Capelle aan den IJssel of een van
de omliggende gemeentes. Ze zijn bekend met het
IJsselland Ziekenhuis, bijvoorbeeld omdat ze zelf patiënt
zijn geweest.
De kinderadviesraad komt iedere drie maanden bij elkaar.
Zij bespreken onder begeleiding van de cliëntenraad een
van tevoren gekozen onderwerp, dat soms wordt
aangedragen door het ziekenhuis, maar de adviesraad kan
ook zelf onderwerpen op de agenda zetten. Gedacht kan
worden aan de inrichting van wachtkamers of onderzoeksruimtes, de communicatie van artsen en verpleegkundigen
naar kinderen, de maaltijden, etcetera. De bijeenkomsten
vinden plaats buiten schooltijd.

Een aantal leden van de kinderadviesraad, de Cliëntenraad
(linksachter), kinderarts en lid RvB (rechtsachter).

Aanmelden?
Zou je ook deel uit willen maken van de kinderadviesraad, dan kun je je hiervoor aanmelden via clientenraad@ysl.nl.
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Handig te weten
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“bij de hand”

In deze rubriek treft u een aantal handige wetenswaardigheden over het IJsselland Ziekenhuis aan.
Kijk voor meer informatie over deze onderwerpen op www.ysl.nl.
Afzeggen afspraak
Het IJsselland Ziekenhuis brengt een wegblijftarief in
rekening wanneer een patiënt zonder afmelding of
berichtgeving niet op de afspraak verschijnt, tenzij er een
geldige reden is. Dit wegblijftarief bedraagt E 43,30.
Bent u dus verhinderd voor een afspraak, dan verzoeken
wij u de afspraak uiterlijk 24 uur voor de geplande
afspraakdatum af te zeggen. Op uw afgezegde plaats kan
dan weer een andere patiënt op het spreekuur komen.

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

Adres
buitenpolikliniek
Krimpen:
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen
aan den IJssel
Telefoonnummer
010 - 258 34 00

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

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

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

Buitenpoliklinieken
Het IJsselland Ziekenhuis heeft twee buitenpoliklinieken,
één in de Rotterdamse wijk Nesselande, de ander in
Krimpen aan den IJssel.
Adres buitenpolikliniek Nesselande:
Cypruslaan 410
3059 XA Rotterdam
Telefoonnummer 010 - 258 57 00
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Niet tevreden?
Alle medewerkers, vrijwilligers en specialisten van het
IJsselland Ziekenhuis doen hun best om patiënten en
bezoekers goede zorg te bieden. Helaas gaat niet altijd
alles zoals het zou moeten en kunnen er klachten
ontstaan, bijvoorbeeld over behandeling. Een klacht is

Handig te weten
voor ons een gratis advies voor verbetering van de
zorg- en dienstverlening. Daarom horen wij graag uw
klachten en ervaringen om zo ongewenste situaties in
de toekomst te voorkomen.
Voor meer informatie over de klachtenregeling
kunt u contact opnemen met afdeling Patiëntenvoorlichting, bereikbaar via telefoonnummer
010 - 258 51 37.

Nieuwsbrief

Patiëntenvoorlichting
Zoekt u een folder over uw onderzoek, behandeling of
operatie? Heeft u een klacht of wilt u ons attenderen op
een onveilige situatie? Wilt u een kopie van uw dossier
of van radiologiebeelden? Wilt u in contact komen met
“lotgenoten”/ervaringen delen over uw ziekte of
aandoening via een patiëntenvereniging? Wilt u informatie
over voorlichtingsactiviteiten die wij in het ziekenhuis
organiseren?

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

Openbaar vervoer
Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is goed
bereikbaar met bus en metro.
Buslijn 37 rijdt
op werkdagen
en zaterdag
overdag (tot
afloop van het
avondbezoekuur) tussen
station
RotterdamAlexander en
metrostation Capelsebrug. Deze bus stopt bij het IJsselland
Ziekenhuis. De bushalte bevindt zich aan de achterzijde
van het ziekenhuis, aan de Poortmolen (Capelse kant).
De dichtstbijzijnde metrohaltes zijn halte Prinsenlaan
en halte Schenkel. Deze haltes liggen op metrolijn A
(Binnenhof - Schiedam Centrum) en metrolijn B
(Nesselande - Schiedam Centrum).
De looproute naar het ziekenhuis is met bordjes
aangegeven.
Het dichtstbijzijnde treinstation is Rotterdam-Alexander.
Op station Alexander kunt u overstappen op buslijn 37
(richting Capelsebrug) of de metro (richting Schiedam
Centrum, lijn A of B).

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

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

Website
Bent u
benieuwd
naar uw
behandelaar
of de afdeling
waar u komt
te liggen?

Kijk voor meer informatie op www.9292ov.nl.

Parkeren

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

Op het hele parkeerterrein geldt betaald parkeren.
Zie voor meer informatie de website www.ysl.nl
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U kunt uw oplossing, de woorden onder de puzzel, vóór 25 juni
op een voldoende gefrankeerde envelop onder vermelding van uw
naam en adres zenden aan:
IJsselland Ziekenhuis • afdeling Communicatie • Postbus 690
2900 AR Capelle aan den IJssel
U kunt de oplossing ook per e-mail zenden aan: aanmelden@ysl.nl.

30 I IJsselland magazine

Onder
de goede
oplossingen
verloten we een
VVV-cadeaubon
van E 25,-!

Horizontaal 1. Tegenstand - 6. Dans - 11. Einder
14. Regenachtig - 15. Optocht 16. Indisch kledingstuk
17. Zijne Excellentie - 18. Bloedvat - 19. Inwendig orgaan
20. Element voor een 25 jarig jubileum - 22. Dichtstuk - 24. Geur
25. Aartsbisschop - 26. Grafisch kunstwerk - 28. Rechtsterm
29. Italiaanse rivier - 30. Huisarts in Capelle aan den IJssel - 33. Grote
kever - 35. Nut - 36. Televisie - 38. Kerklied - 39. Stop - 40. Buiten
dienst - 41. Economische gemeenschap (afk.) - 43. Algemene
Inspectiedienst - 44. Zangstem - 45. Bevalling - 47. Meelproduct
48. Vicaris-Generaal - 49. Terneergeslagen - 50. Kleine vrucht
51. Polikliniek voor plas- en poepproblemen in IJsselland Ziekenhuis
56. Zanggroep - 58. Gewichtig - 59. Persoonlijk vnw. - 60. Roem
62. Huisdier - 63. Gezondheidscentrum - 65. Inkeping
67. Onbekende - 68. Kledingstuk - 72. Lading - 75. Verenigde Staten
76. Algemeen overleg - 78. Vogel - 81. Hotelleider - 83. Deel van
woning - 86. Schoen-oogje 87. Plan - 88. Gelijktijdig - 89. Pienter
Verticaal 1. Als boven - 2. Samengaan van twee organisaties
3. Rad - 4. Vogelproduct - 5. Landbouwwerktuig - 6. Overzetboot
7. Afrit - 8. Chinese maat - 9. Ieder - 10. Overdreven - 11. Deel van
hoofd - 12. Iers Republikeins Leger - 13. Mismaakt - 15. De dato
(afk.) - 16. In het geheim - 18. Dokter - 19. Jazzvorm - 20. Baal
21. Verharde huid - 23. (Onbetaalde) zorg voor zieke of
gehandicapte familieleden of vrienden - 24. Gebogen been
27. Heilige - 29. Inktvis - 30. Mestvocht - 31. Wilde haver 32. Voormalig ziekenhuis in Rotterdam - 34. Moeilijk breekbaar
35. Blaastoestel - 37. Dik - 39. Vogel - 40. Bakboord (afk.)
42. Gekookt sap - 45. Schatting - 46. Europees Parlement (afk.)
47. Maag-, darm-, leverziekten (afk.) - 49. Muzikale hulde - 50. Peulgewas - 51. Per week - 52. Ongeveer (afk.) - 53. Maanstand
54. Japanse munt - 55. Feest vieren - 57. Voorzetsel - 61. Hereniging
- 64. Cliëntenraad (afk.) - 65. Gespannen - 66. Turkse drank
68. Rendier - 69. Iedere - 70. Inwendig orgaan - 71. Vrouw
73. Duitse N.V. - 74. Bijbelse figuur - 77. Of iets dergelijks - 79. Lidwoord - 80. Opstootje - 82. Oosterse naam - 84. Neon - 85. Reeks
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis

lland
U leest meer over de Vrienden van het IJsse
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4Vrienden

zijn belangrijk

De Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis
Waar zorgen de Vrienden voor?
De Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis zijn mensen,
bedrijven en organisaties die financieel bijdragen aan
projecten die het verblijf in het ziekenhuis of de nazorg na
een ingrijpende ziekte draaglijker maken. Zij ondersteunen
het IJsselland Ziekenhuis door initiatieven van patiënten
en personeel financieel mogelijk te maken. Zo worden
projecten gerealiseerd die het welzijn van de patiënten
verhogen, de kwaliteit van zorg op een hoger plan
brengen en het verblijf meer veraangenamen.
De afgelopen jaren konden met de hulp van de Vrienden
mooie en praktische wensen worden gerealiseerd. Groot
of klein, het maakt niet uit. Een paar voorbeelden:

‘Gewonnen tijd’
In februari 2014 won het IJsselland Ziekenhuis de Guus
Schrijversprijs voor het beste zorgpad van het jaar: het
Transmurale Zorgpad Palliatieve Zorg. Dit was voor het
ziekenhuis de aanleiding om een boek samen te stellen

Dromerig plafond in de MRI kamer
Afgelopen december
kon het IJsselland
de nieuwe MRIscanner in gebruik
nemen. Voor de
patiënt biedt de
scanner meer
comfort dan
voorheen: het
onderzoek gaat
veel sneller en een
patiënt kan
gemakkelijker op
de juiste manier
op de tafel liggen.
Daarbij hebben
de Vrienden van
het IJsselland
voor een prachtig
nieuw lichtplafond gezorgd waarbij de patiënt
tijdens de scan naar dromerige witte wolken in de verte
kan kijken. Een fijne afleiding.

Bijzondere verlichting op de Intensive Care

met verhalen over het zorgpad. Verhalen voegen immers
waarde toe, zeker als het over de laatste levensfase gaat.
Het boek “Gewonnen tijd” gaat over ondersteunende zorg
in het laatste levensjaar. Het zijn de verhalen van patiënten,
nabestaanden en zorgverleners uit de keten, waarbij zij
niet alleen spreken over protocollen en de werkwijzen,
maar juist ook over afwegingen en nuances. De Vrienden
hebben in de totstandkoming van het boek in 2015
essentieel bijgedragen. Hierdoor kunnen we deze belangrijke ervaringen en kennis nu delen met palliatieve zorgteams en ziekenhuizen in het hele land, en zelfs in België.

Het nieuwste project van de Vrienden is een
Nieuw! bijdrage aan de nieuwe en bijzondere verlichting
op de nieuwe Intensive Care afdeling van het
IJsselland Ziekenhuis.
De afdeling wordt op 21 juni in gebruik genomen. De
speciale verlichting draagt de naam ‘Healwell’ en draagt
bij aan het natuurlijke dag- en nachtritme van de
patiënten op de IC die immers door veel apparatuur
worden omringd.
Lees meer hierover op pag. 9 van dit magazine.

Ook Vriend worden?
Met uw steun kunnen we de genoemde projecten voor de
patiënten van het IJsselland verwezenlijken. Wanneer u
een financiële bijdrage wilt leveren dan kunt u uw gift
overmaken op: NL65 INGB 06 77 40 99 90 t.n.v. Stichting
Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis.
31

IJsselland specialisten

4Medisch

specialisten
IJsselland Ziekenhuis

Anesthesiologie
dhr. drs. F.W. van Alphen
dhr. drs. J. Bergsma
dhr. drs. R.J. van Bussel
mw. drs. M. van Doorn
dhr. drs. J.J.M. van Koesveld,
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. J.A. Lens
mw. drs. B.S. Martijn
(anesthesioloog- intensivist)
dhr. drs. M.M. Pelka
mw. drs. C.H.M. Pluymakers
mw. drs. T.S. Schmitt
dhr. drs. F.A.G. Schreiner
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. P.P.B. van der SlootDrenth
mw. drs. R.J. Uilkema
Apotheek
mw. dr. M. de Boer
dhr. drs. P.H. van der Zee
Cardiologie
dhr. drs. D.P.W. Beelen
dhr. drs. J.J.H. Bennik
dhr. drs. B.J. van den Berg
dhr. dr. W.G. van Dockum
dhr. dr. F.M.J.R. Hersbach
dhr. dr. W.B. Meijboom
Chirurgie
dhr. drs. M.M.M. Bruijninckx
dhr. dr. S.E. Buijk
dhr. dr. I. Dawson
dhr. dr. P.G. Doornebosch
dhr. dr. E.J.R. de Graaf
dhr. dr. R.P.R. Groenendijk
mw. dr. O. van Ruler
dhr. drs. P.A.R. de Rijcke
dhr. dr. G.W.M. Tetteroo
dhr. dr. M. Vermaas
Dermatologie
mw. drs. G.M. van den Berg
dhr. drs. A.L. Gerretsen
dhr. drs. R.G.L. Nellen
mw. drs. A. Okkerse
Gynaecologie
mw. dr. M. van den Hende
mw. drs. N.A. Kianmanesh Rad
mw. drs. A.F. Lambeek
dhr. dr. F.H.T. Lim
dhr. drs. W.B. Renes
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mw. dr. I.P. Schmitzvan Splunder
Interne geneeskunde
dhr. drs. R.A. Alwani
dhr. dr. E.L.E. de Bruijne
dhr. dr. D.F.S. Kehrer
dhr. drs. L.G.M. Kerkhofs
mw. drs. N.D. Niemeijer
dhr. drs. R.A. Reuters
(internist-intensivist)
dhr. dr. R.F.J. Schop
dhr. drs. M.A. Verkade
(internist-intensivist)
dhr. dr. H.E. van der Wiel
mw. drs. B. Zomer
Kaakchirurgie
dhr. dr. F.P. Bouw
dhr. drs. A.J. Rinksma
dhr. dr. P. de Roos
Kindergeneeskunde
dhr. dr. R. Boogaard
mw. drs. A.H.M. van Driel
mw. dr. M.N. Hanekamp
mw. drs. B.L. Koop
mw. dr. I.G. Kooter-Bechan
mw. drs. A.A.M. LeebeekGroenewegen
mw. drs. I.M. Onvlee-Dekker
dhr. dr. E. Rietveld
mw. drs. M.I. Schuurmanvan der Lem
mw. drs. M.N.L. Wiggers
Kinderartsendiabetologen
Stichting Diabeter
dhr. dr. H.J. Aanstoot
dhr. dr. H.J. Veeze
Klinische chemie
mw. dr. L.S.M. Boesten
mw. dr. E.A. Kemper-Proper
dhr. dr. W.M. Tiel
Groenestege
Klinische Geriatrie
mw. drs. M.Y.E. Cappetti
mw. drs. R.L.M. van
Knippenberg-van der Ham
mw. drs. C. Veen

Keel-, neus- en
oorheelkunde (KNO)
dhr. drs. H.A.P.M. Louwers
dhr. drs. R.H.L. Paping
dhr. drs. J.M. Swart
mw. drs. R. Taimrova
Longziekten
dhr. drs. S. Denker
dhr. drs. D.P.J. Dezaire
dhr. drs. S.A. Gajadin
dhr. dr. K. Ramlal
Maag-, darm- en
leverziekten
dhr. dr. F.C. Bekkering
dhr. dr. W.A. Bode
mw. drs. C.E. Fitzpatrick
dhr. dr. H. Geldof
dhr. drs. H. Hekmat
mw. drs. K. Robbers
mw. drs. I. Schot
dhr. dr. T.J. Tang
Microbiologie
mw. drs. E.M. Kraan
mw. dr. S. Paltansing
Neurochirurgie
dhr. J.W. Schouten
Neurologie
dhr. drs. R.J.W. Dunnewold
mw. drs. J. Extercatte
dhr. drs. J. Heerema
dhr. drs. B.J.M. van Moll
dhr. drs. M.A. Spoek
mw. dr. A.D. Wijnhoud
Nucleaire geneeskunde
dhr. drs. M.R.J. ten Broek
dhr. drs. A. Lafeber
dhr. dr. J.E.M. Mourik
Oogheelkunde
mw. dr. H.W. Mensink
mw. drs. L.C. Ugahary
mw. dr. M.E.J. van Velthoven
dhr. drs. J.W.C. Vijlbrief
Orthopedie
dhr. drs. B. Boetes
dhr. dr. W.P.J. Fontijne
dhr. drs. E.J.T. ten Holder
mw. drs. A.P. van NoortSuijdendorp

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

