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Het IJsselland Ziekenhuis is nauw betrokken bij de veiligstelling van de zorg die door 
het Havenziekenhuis wordt en werd verleend. Allereerst doen we dat om te bereiken
dat patiënten in behandeling bij het Havenziekenhuis weten dat de continuïteit van 
hun behandeling goed is geregeld. Dat vinden wij erg belangrijk. Ook willen wij er 
zijn voor de medewerkers en artsen van het Havenziekenhuis en hen waar mogelijk 
een nieuwe kans bieden om hun werk voort te zetten. Uiteraard zijn daar grenzen 
aan, omdat het Havenziekenhuis in fi nanciële problemen zit en dat meestal betekent
dat er ook wel wat moet gebeuren in termen van kostenverlaging. Er zullen arbeids-
plaatsen wegvallen. 

Het veiligstellen van de zorg en werkgelegenheid vergt enorme inzet van alle 
betrokkenen en stelt ons regelmatig voor complexe vraagstukken. Hoe passen we 
dit op een kwalitatief verantwoorde wijze in ons eigen zorgpakket in? En hoe 
stellen we goede collegiale samenwerking veilig tussen de oud-artsen en mede-
werkers van het Havenziekenhuis en onze eigen artsen en medewerkers? Dit vergt 
tijd en veel creativiteit en fl exibiliteit van iedereen om hier een succes van te maken. 
Deze uitdagingen komen bovenop de werkzaamheden waar wij ook hard aan 
trekken: het partnership met het ErasmusMC; 
de renovatie van de dagbehandeling; 
voorbereiding renovatie hal, OK en kliniek; 
de nieuwe ICT voor OK en Intensive care, etc.. 
Al deze projecten stralen uit dat wij investeren 
in het IJsselland Ziekenhuis met veel 
vertrouwen in de toekomst.

Wij hopen dat velen van u die zorg nodig 
hebben tevreden zijn over de medische zorg 
die door onze artsen en medewerkers is 
geleverd.

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

Meer informatie vindt u op de 
website van Zorgkaart Nederland. 

4Uw mening is belangrijk

Voorwoord

4Beste lezer,
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Inhoud / agenda IJsselland magazine

4IJsselland
agenda

Activiteiten voor patiënten (in het IJsselland Ziekenhuis) 

Informatieavond borstvoeding voor zwangere vrouwen* 

Op donderdag 22 juni, 27 juli en 
31 augustus 2017 van 19.30 - 21.45 uur
in Capelle aan den IJssel 

Open dag voor zwangere vrouwen

Op zaterdag 7 oktober 2017 
van 10.00 - 15.00 uur 
in Capelle aan den IJssel

Workshop Look Good, Feel Better 

Op woensdag 28 juni en 1 november 2017 
van 10.00 - 12.00 uur 
in Capelle aan den IJssel 

Informatieavond zwangerschap, bevallen en kraamperiode* 

Op dinsdag 13 juni, 18 juli en 
22 augustus 2017 van 19.30 - 21.00 uur 
in Capelle aan den IJssel 

Inloopspreekuur Stomavereniging

Op dinsdag 11 juli en 31 oktober 2017
van 10.00 - 12.00 uur 
in Capelle aan den IJssel 
(balie patiëntenvoorlichting) 

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

Meer informatie en aanmelden bij afdeling Patiëntenvoorlichting:
• via e-mail: PatientenVoorlichting@ysl.nl 
• via telefoonnummer 010 - 258 51 37 of bij balie Patiëntenvoorlichting in de 
 centrale hal 
• geopend van maandag t/m donderdag van 09.30 tot 16.30 uur en vrijdag 
 van 09.30 tot 13.00 uur 
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Meldpunt voor uitbraken 
van infectieziekten & BRMO

4Unieke samenwerking in
de regio Rotterdam-Rijnmond 

en Zuid-Holland Zuid:
één regionaal Meldpunt voor uitbraken van infectieziekten

Het Meldpunt geeft ‘realtime’ overzicht op uitbraken van 
infectieziekten en Bijzonder Resistente Micro-organismen 
(BRMO) in de regio. Zo weten zorginstellingen van 
elkaar welke uitbraken er spelen. Elkaar informeren 
over uitbraken en bereikbaar zijn voor vragen is nood-
zakelijk, zodat er preventieve maatregelen genomen 
kunnen worden als een patiënt vanuit een ziekenhuis 
of verpleeghuis binnenkomt. Zo kan verspreiding van 
infectieziekten en antibioticaresistentie worden tegen-
gegaan.

Aanleiding

In de regio Rotterdam-Rijnmond bestaat een relatief hoge 
infectiedruk. Ook kent de regio grote uitbraken in zorg-
instellingen. Uitbraken van infectieziekten hebben een 
grote impact op patiënten, maar ook op zorginstellingen.

Dagelijks worden honderden patiënten uitgewisseld tussen 
zorginstellingen. Omdat dit een kwetsbare groep mensen
betreft, bepaalt de Wet publieke gezondheid (Wpg) dat 
uitbraken van bijvoorbeeld schurft, het norovirus of

dragerschap van de MRSA-bacterie, aan de GGD moeten 
worden gemeld.
Het Meldpunt is een webapplicatie en is gebruiksvriendelijk,
beveiligd en toont actuele uitbraken van infectiezieken en 
BRMO per zorginstelling. Inmiddels maken elf ziekenhuizen
en acht koepels van verpleeg- en verzorgingshuizen en 
thuiszorgorganisaties gebruik van het Meldpunt. Het Meld-
punt zal het komende jaar verder uitgerold worden in de 
regio.

Rotterdam-Rijnmond als pilotregio

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport 
gaf de opdracht tot regionale samenwerking tussen 
zorgprofessionals om antibioticaresistentie te bestrijden. 
Antibioticaresistentie is een toenemend probleem, waarbij 
bacteriën resistent worden voor antibiotica. Dit betekent 
dat infecties, zoals een blaasontsteking, door zo’n bacterie 
niet meer overgaan met reguliere antibiotica. In juli 2016 
wees de minister vijf regio’s aan als pilotregio voor 
samenwerking en onderzoek naar antibioticaresistentie. 
Rotterdam-Rijnmond is één van deze pilotregio’s. 

Uitbraken kunnen vanaf nu digitaal worden gemeld aan de GGD én aan elkaar. Op woensdag 

22 februari is het Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO offi cieel gepresenteerd. 

Ook is het samenwerkingsconvenant ondertekend, door GGD Rotterdam-Rijnmond, Dienst 

Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen en 

ConForte, de brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. 

5
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Werk in uitvoering

4Stand van zaken

Milieubewust met eigen koelinstallatie

Eind maart zijn op het terrein van het ziekenhuis 
3 nieuwe koelmachines geplaatst, formaat 8x2 meter, 
met ieder een capaciteit van 790kW. Het was 
indrukwekkend om te zien hoe deze grote apparaten 
op het dak van een deel van het ziekenhuis werden 
gehesen.
Omdat de huidige koelinstallatie al op leeftijd was en 
het koude-contract met de huidige eigenaar afl iep, heeft
het ziekenhuis onlangs een volledig nieuwe koel-
installatie aangeschaft die ze nu zelf in beheer heeft. 
De nieuwe installatie biedt technisch gezien meer 
mogelijkheden om gedurende het jaar effi ciënter, en dus 
milieubewuster, om te gaan met energie.

Polikliniek Longziekten verhuisd

De polikliniek Longziekten is verhuisd naar een nieuwe 
plek in het ziekenhuis, en is ruimer van opzet. U vindt 
polikliniek Longziekten via route 47.

Nieuwe
polikliniek

Longziekten.

De 
indrukwekkende 

plaatsing van 
3 nieuwe 

koelmachines.

Werk in uitvoering 

Op de eerste etage van het ziekenhuis wordt gewerkt 
aan een nieuwe ruimte voor de poliklinieken neurologie/
neurofunctie, oncologie en geriatrie. De planning is om 
de werkzaamheden in de zomerperiode af te ronden.

De bouw-
werkzaamheden

zijn in volle
gang.
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4Snelle diagnostiek
op de mammapoli

Direct onderzoek bij afwijkingen in de borst 

Patiënten kunnen via de huisarts naar de mammapoli 
worden verwezen in verband met een afwijking in de 
borst, óf na deelname aan het bevolkingsonderzoek borst-
kanker waarbij een afwijking werd vastgesteld. 
Het doel van de mammapoli is om snel meer inzicht te 

krijgen in de afwijking in de borst. Afwijkingen in de borst 
kunnen wel of niet voelbaar zijn. 
Na een intake gesprek gevolgd door lichamelijk onderzoek 
wordt aanvullend beeldvormend onderzoek gedaan, zoals 
mammografie en echografie. 
Naar aanleiding van dit onderzoek kan worden besloten 
een punctie of een biopsie te doen. Door weefselonderzoek

Jaarlijks krijgen in Nederland 15.000 mensen de diagnose borstkanker. Het gaat om 1 op de 

7 vrouwen. Voor snelle diagnostiek bij een afwijking in de borst kunnen patiënten terecht op de 

mammapoli in het IJsselland Ziekenhuis. Per jaar worden hier ruim 600 patiënten gezien. 

Op de mammapoli werken de chirurgen en de verschillende zorgprofessionals samen voor diagnostiek 

en behandeling van afwijkingen in de borst. 

De mammapoli voor diagnostiek en behandeling van afwijkingen in de borst 

Het behandel-
plan wordt samen 

met de patiënt 
doorgenomen.
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kan een defi nitieve diagnose worden gesteld. Wanneer 
een goedaardige afwijking wordt gediagnosticeerd kan 
een patiënt nog dezelfde ochtend worden gerustgesteld.

Regionale samenwerking

Indien er sprake is van een kwaadaardige afwijking worden
de uitslagen in een multidisciplinair team van medisch 
specialisten, verpleegkundig specialisten en mammacare 
verpleegkundigen uit het IJsselland Ziekenhuis en het 
Erasmus Medisch Centrum besproken. Binnen deze 
regionale samenwerking hebben mensen altijd toegang 
tot de beste zorg en expertise. Er zijn binnen dit netwerk 
heldere afspraken over de taakverdeling. Het uitgangspunt 
is om veilig en snel de diagnose te stellen en indien nodig 
met de optimale behandeling te beginnen. Het defi nitieve 
behandelvoorstel is een plan op maat waarbij de patiënt 
goed wordt geïnformeerd en achter de keuzes staat.

Nieuwe afspraken

Bij het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt regelmatig 
de uitslag BI-RADS 0 (nul) gegeven. Dit houdt in dat er 

(nog) onvoldoende informatie is voor diagnose en dat 
verder aanvullend beeldvormend onderzoek nodig is. 
Op dit moment worden vrouwen met deze uitslag naar de 
mammapoli verwezen. Vanaf 1 juli 2017 kan de huisarts 
bij een BI-RADS 0 direct naar de afdeling Radiologie 
verwijzen voor aanvullende beeldvormende diagnostiek. 
Met deze verandering volgt het IJsselland Ziekenhuis het 
advies van de Gezondheidsraad op. Onnodige onrust kan 
hiermee worden voorkomen. 

Nieuwe ontwikkelingen borstchirurgie 
IJsselland Ziekenhuis

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat echo-
geleide borstsparende operaties beter zijn dan de 
standaard methode. Bij deze echogeleide techniek is de
kans dat er tumorweefsel achterblijft veel kleiner en 
hierdoor zijn minder vervolgoperaties en minder extra 
radiotherapie nodig. Ook leidt deze manier van opereren 
tot een beter cosmetisch resultaat en meer patiënt-
tevredenheid. Sinds oktober 2016 wordt deze techniek 
ook toegepast door de mammachirurgen in het IJsselland 
Ziekenhuis.

Er wordt gewerkt met, door en voor 
mensen. Gelukkig gaat dat meestal erg 
goed en zijn mensen tevreden over hun 
behandeling en ons ziekenhuis. Een 
enkele keer kan het voorkomen dat u 
toch ergens niet helemaal tevreden over 
bent of dat er iets anders loopt dan u 
had gedacht of gehoopt. Als dat zo is 
dan horen wij dat graag direct van u, 
want dan kunnen we samen kijken 
of we er iets aan kunnen doen. 
We willen graag een ziekenhuis zijn waar 
u zich op uw gemak voelt en waar u 
vertrouwen heeft in onze goede zorg.

4Niet tevreden?
Laat het ons weten!

In het IJsselland Ziekenhuis doen alle medewerkers, vrijwilligers en specialisten iedere dag weer hun 

best om u zo goed mogelijke zorg te bieden in een prettige omgeving waar vertrouwen belangrijk is.

Klachtenbehandeling

De medewerkers 
van Patiënten-
voorlichting.



Vanaf 
1 april is Paul 

Panis onze nieuwe 
klachtenfunctionaris. 
Hij helpt u graag om 

te zoeken naar een 
oplossing.
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Klachtenbehandeling

Wat kunt u doen met uw klacht?

Als u ergens mee zit, ontevreden bent of vindt dat er 
iets niet goed is gegaan, kunt u dat het beste meteen 
bespreken met de betrokken medewerkers, hun leiding-
gevende of de specialist die u behandelt. Als u dat meteen 
doet, kan er ook meteen iets aan worden gedaan. Als het 
lastig is om dat direct bij de betrokkene te doen, kunt u 
altijd terecht bij de balie van afdeling patiëntenvoorlichting 
in de centrale hal van het ziekenhuis. Daar kunt u uw 
verhaal kwijt aan mensen die u graag willen helpen en 
vaak al direct iets voor u kunnen doen. De medewerkers 
van patiëntenvoorlichting zijn er voor u.

De klachtenfunctionaris

Als het niet lukt om uw probleem meteen op te lossen, 
zelf óf met hulp van patiëntenvoorlichting, kunt u ook een 
afspraak maken met onze klachtenfunctionaris, de heer 
Paul Panis. Hij is er om samen met u te zoeken naar de 
beste oplossing en kan dingen voor u onderzoeken en 
contact leggen met de mensen in het ziekenhuis die 
kunnen meewerken aan een oplossing van uw klacht. 
U kunt een afspraak maken met de klachtenfunctionaris 
via de balie van patiëntenvoorlichting.

Wij vinden het echt belangrijk om het van u te horen als er 
iets niet goed gaat. Alleen op die manier kunnen wij 
hiervan leren en zo onze zorg voor u nog verder verbeteren.

U vindt afdeling Patiëntenvoorlichting in de centrale 
hal, route 89, telefoon 010 - 258 50 04

In oktober 2015 is het IJsselland Ziekenhuis 

gestart met een speciaal spreekuur voor 

kinderen met coeliakie. 

Coeliakie is een chronische aandoening waarbij 

het afweersysteem van het lichaam reageert op 

gluten in de voeding. Door deze afweerreactie 

wordt het slijmvlies van de dunne darm 

beschadigd, waardoor voedingsstoffen uit het 

eten slecht door de dunne darm worden 

opgenomen. Kinderen hebben deze voedings-

stoffen nodig om te groeien en om goed te 

kunnen functioneren. 



Kinderen met coeliakie

De bakworkshop 
was een groot 

succes en het was 
heel gezellig! 

4Bakworkshop
voor kinderen met coeliakie 

Gezellig samen bakken!

Coeliakie is alleen goed te behandelen met een glutenvrij
dieet. En in dat kader organiseerde het IJsselland op 
woensdag 12 april voor de tweede keer een bakworkshop 
voor kinderen met coeliakie en hun ouders in het 
restaurant van het ziekenhuis. 
De kinderen werden gastvrij ontvangen door Alex van de 
Doel, chef-kok in het ziekenhuis. 

Onder begeleiding van Jeandrine Kastelein, bakinstructrice 
en bestuurslid in de regio Zuid-Holland van de Nederlandse
Coeliakie Vereniging, en Ingrid Mimpen, kinderdiëtiste van 
Voeding & Zo Rotterdam, gingen de kinderen in groepjes 
aan de slag met een aantal lekkere glutenvrije recepten. 
Daarna werden de kinderen en ouders rondgeleid in de 
keuken van het ziekenhuis. Kinderen en ouders waren het 
na afl oop unaniem eens: het was een groot succes en 
het was heel gezellig!

Kinderarts Edwin Rietveld: ‘Kinderen met coeliakie komen 
regelmatig in het ziekenhuis. Vaak voor vervelende dingen
zoals bloedprikken. Nu konden ze ook eens iets leuks 
doen in het ziekenhuis. Daarnaast vonden ze het fi jn om 
contact te hebben met andere kinderen en ouders om 
ervaringen te kunnen delen. Het was een heel leuke en 
leerzame middag en workshop nummer drie gaat er zeker 
komen. De kinderen hebben al allerlei ideeën voor een 
volgende keer gegeven!’

Speciaal spreekuur voor kinderen met coeliakie

Tijdens een bezoek aan de coeliakiepoli wordt aan alle 
aspecten van coeliakie aandacht gegeven. De kinderarts 
en de kinderdiëtist werken hierbij nauw samen. 
Het coeliakiespreekuur vindt een keer per 2 maanden 
plaats op woensdagmiddag in de buitenpolikliniek van het 
IJsselland Ziekenhuis in Rotterdam Nesselande. Voor 
vragen of informatie kunnen ouders terecht bij de poli-
kliniek kindergeneeskunde, tel. 010 - 258 59 40, of op de 
website www.ysl.nl.

Meer informatie over coeliakie en de beste zorg bij u 
in de buurt vindt u ook op de website van de 
Nederlandse Coeliakie Vereniging: www.coeliakie.nl.

11
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4Veerkracht: 
over buigen

zonder te breken4Bevallen in
Geboortecentrum IJsselland

Zorg, privacy en comfort voor ouders en kind in een huiselijke sfeer! 

Bent u als aanstaande ouder(s) op zoek naar een mooie en veilige omgeving voor uw bevalling? 

Dan bent u in Geboortecentrum IJsselland van harte welkom!

4Babyposter
Begin maart zijn er foto’s 
gemaakt van baby’s die 
zijn geboren in Geboorte-
centrum IJsselland voor 
een nieuwe babyposter.
We zijn heel blij met 
het mooie resultaat!

Je thuis voelen!

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

Alle deskundigen staan samen voor u klaar!

Binnen het geboortecentrum werken meerdere disciplines, 
zoals: eerstelijns verloskundigen, kraamverzorgenden 
van Kraamzorg Rotterdam, tweedelijns verloskundigen, 
gynaecologen, verpleegkundigen en kinderartsen van 

het IJsselland Ziekenhuis. Zij werken intensief samen. 
Het medische team van Geboortecentrum IJsselland 
begeleidt u en uw partner op de polikliniek en tijdens 
de bevalling als daar een medische indicatie voor is. 
Maar u kunt ook poliklinisch bevallen met uw eigen 
verloskundige binnen ons geboortecentrum.

Begeleiding op maat

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

Bevallen in
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Geestelijke verzorging

4Veerkracht: 
over buigen

zonder te breken

Door wat ons overkomt lijkt al het vertrouwde tussen onze vingers door 
te glippen. We kunnen ons onrustig en onzeker voelen; heftige emoties 
kunnen grip op ons krijgen. Waar is dan houvast? Wat staat mij te 
wachten? Hoe ga ik om met alles wat mij is overkomen?
De neiging is dan om je vast te grijpen of je zelfs te verzetten tegen wat er 
gebeurt. Maar soms is het de kunst om een beetje mee te bewegen. 
Buigen zodat je niet omwaait. Dan kun je, nadat de storm is gaan liggen, 
weer voorzichtig terugbuigen. De kunst van meebewegen schuilt niet in 
spierballentaal of in vechten. Want soms is het er gewoon: de pijn, het 
verdriet, het gemis. De kunst van veerkracht schuilt in de wijsheid en de 
durf om die er even te laten zijn en dus mee te buigen met dat wat er 
gebeurt. 
En tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat het verhaal van je leven 
gewoon doorgaat. Ons levensverhaal is altijd in beweging. Soms bevinden 
we ons op een top in ons leven met geweldig uitzicht. We staan in onze 
kracht en alles gaat ons voor de wind. Soms is er dat dal wanneer we 
tegenslag, pijn en heftige emoties ervaren. Soms die rechte weg, waarop 
de dingen rustig voortkabbelen. Maar steeds weer is het verhaal in 
beweging. Steeds weer schrijven wij aan ons levensverhaal. Door te 
genieten en te verduren, ergens naar te verlangen of ergens voor te kiezen, 
onze eigen weg te gaan of juist aan te sluiten bij anderen. 
Veerkracht betekent ook dat we oog hebben voor de diepere krachten in 
ons leven. We kunnen tegenslag verdragen door de dingen die van grotere 
waarde zijn: de hechte banden met onze geliefden in heden en verleden, 
het besef dat we sterker kunnen zijn dan we denken, het vertrouwen op 
een God of het leven zelf. Zoals het leven zichzelf elk jaar weer vernieuwt, 
zo kunnen wij ons levensverhaal steeds weer vernieuwen. Dat geeft ons de 
kracht om weer terug te veren na moeilijkheden. De kracht om een 
antwoord te geven op het leven ondanks alles wat ons overkomt. 

Dienst geestelijke verzorging
Jeroen de Vos (geestelijk verzorger in opleiding) 
Martijn Rozing (humanistisch geestelijk verzorger) 
Kim van Rijthoven (humanistisch geestelijk verzorger) 

Soms kan het leven anders lopen dan we verwachten. 

Dan gebeurt er zo veel: tegenslagen met onze gezondheid of 

een bericht dat ons leven op zijn kop zet. De dingen waaien 

om ons heen en soms lijkt het te stormen in ons bestaan. 
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Nazorgpolikliniek CVA

4Goede zorg  
rondom een beroerte

De nazorgpoli CVA is onderdeel van polikliniek Neurologie. 
Hier werken de neurologen nauw samen met een 
verpleegkundige die is gespecialiseerd in zorg rondom een 
beroerte.

Maar wat gebeurt er nu eigenlijk als je een beroerte hebt 
gehad? Neuroloog dr. A. Wijnhoud en CVA-nazorg-
verpleegkundige Els Gorissen lichten toe hoe het traject 
in het ziekenhuis verloopt.

Snelle diagnose en behandeling

Dr. Wijnhoud: ‘Als je een beroerte hebt gehad, kom je 
in het IJsselland Ziekenhuis terecht op de afdeling eerste 
hulp. Daar voeren we in heel korte tijd de nodige 
onderzoeken uit, en indien van toepassing starten we 
met trombolyse. Dit houdt in: toedienen van een hoge 
dosis bloedverdunners om het stolsel op te lossen en zo 
een grotere kans op (goed) herstel mogelijk te maken. 
Snelheid is hierbij van het grootste belang: bij dreigende 
hersenschade telt elke seconde. Eventueel kunnen we 
iemand doorsturen naar het Erasmus Medisch Centrum 
(EMC) voor trombectomie. Dit is een behandeling waarbij 
het stolsel in de hersenen door middel van katheterisatie 
wordt verwijderd.’

Opname 

Na diagnose en eventuele behandeling wordt een patiënt 
opgenomen op de Stroke-unit. Op deze gespecialiseerde 

unit krijgt de patiënt de best mogelijke zorg volgens de 
landelijke richtlijnen. Dr. Wijnhoud: ‘Dat betekent in de 
praktijk dat iemand de eerste 48 uur non-stop bewaakt 
wordt via een monitor. Alle risicofactoren worden in kaart 
gebracht en de medicatie wordt eventueel aangepast. 
Vanaf de eerste dag komt de fysiotherapeut op bezoek, en 
binnen 48 uur ook de ergotherapeut en de logopedist. Zij 
bekijken of het nodig is dat hun hulp wordt ingezet. Elke 
dag komt de neuroloog of de zaalarts langs, en twee maal 
per week is er een multidisciplinair overleg, waarbij we 
de patiënt met alle betrokken deskundigen bespreken. 
In dit overleg wordt ook besproken waar de patiënt 
naar toe gaat zodra ontslag aan de orde is. Een transfer-
verpleegkundige begeleidt dit proces. Ook is er elke 
dag gelegenheid om een afspraak te maken op het 
familiespreekuur, waar zowel de patiënt als de familie met 
hun vragen terecht kunnen.’

Nazorg in de eerste fase

Als iemand ontslagen is naar huis wordt er een afspraak 
gemaakt op de CVA-nazorgpoli, zowel bij de neuroloog 
als bij de CVA-nazorgverpleegkundige, Els Gorissen. 
‘We kijken of er nog problemen of aandachtspunten zijn, 
en of de patiënt behoefte heeft aan aanvullende zorg, 
begeleiding of informatie. We controlerende bloeddruk 
van de patiënt en bespreken met hem of haar hoe ze de 
kans op een nieuwe beroerte zo klein mogelijk kunnen 
maken. Ook de partner of familie kan hier terecht met 
vragen of problemen.’

De nazorgpolikliniek CVA bestaat dit jaar 5 jaar. In april 2012 werd de eerste patiënt 

met een beroerte (=CVA) op dit speciale spreekuur gezien. 

Links 
CVA-nazorg-

verpleegkundige 
Els Gorissen, rechts 

neuroloog 
dr. A. Wijnhoud. 
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Samenwerking in de nazorg

Tegelijkertijd wordt er een afspraak gepland met een 
CVA-nazorgverpleegkundige die thuis komt kijken. 
Els Gorissen: ‘Deze verpleegkundige kan iemand blijven 
begeleiden tot 2 jaar na een beroerte. Door de inzet van 
zowel de CVA-verpleegkundige in het ziekenhuis als in 
de thuissituatie is er voor iemand die een beroerte heeft 
gehad, en voor diens familie, langdurige nazorg. Soms 
intensief, soms alleen voor een enkele vraag.’

Voor zowel de medewerkers van de kliniek als de 
medewerkers van de polikliniek Neurologie was er op 
5 april een gebakje als waardering voor iedereen die 
heeft meegewerkt om het CVA-nazorgtraject goed 
neer te zetten! Door deze inspanningen 
kunnen we een nazorgtraject op 
maat aanbieden, zodat iemand die 
een beroerte heeft gehad de juiste 
zorg krijgt.

Een lekker
gebakje als

waardering voor
iedereen.

CVA-patiënt aan het woord

4Ik bén 
er nog, 

gelukkig! 
Lourens Portasse werd begin dit jaar in het 

IJsselland Ziekenhuis opgenomen met een 

hersenbloeding. Hij lijdt aan afasie: het gebied 

in de hersenen dat taal en spraak ondersteunt, 

is aangetast. Hier leest u zijn verhaal.

Een hersenbloeding en dan… 

Lourens Portasse: ‘Het was maandag 6 februari, 19.55 uur.
Ik was opeens van de kaart, ik stond stil, ik was leeg.’ Ellen 
Portasse, zijn vrouw: ‘Hij sprak fantasietaal. Dan sta je wel 
op scherp. Ik wist niet wát het was, maar wel dat het niet
góed was. Gelukkig waren ze er snel bij. Ik wist niet hoe 
betekenisvol het op dat moment was, maar neuroloog 
Wijnhoud had op de eerste hulp van het IJsselland al 
geconstateerd dat mijn man zijn begrip nog had – dat 
bleek uit zijn praatjes – en dat er goede kans was op 
herstel. Of mijn man weer de oude werd, kon ze toen niet 
voor 100% garanderen. Maar het gaf perspectief.’

Ben ik er nog?…

Lourens Portasse: ‘De volgende ochtend kwam er al een 
logopediemedewerker aan m’n bed, een nulmeting, wat 
kun je wel, wat kun je niet. Het voelde goed toen ze 
alles wegstreepte: “Ja, geen uitval in het lichaam. U weet
nog wie u bent?” ‘ Uiteindelijk bleek ik afasie te hebben, 
waardoor ik problemen ondervind met taal en spreken. En 
laat dat nu net mijn baan zijn, spreken en taal zijn enorm 
belangrijk voor mij als docent drama, dramatherapeut en 
columnist…

Door zo’n hersenbloeding word je iemand anders, je 
wereld wordt letterlijk anders. En tegelijkertijd probeer je 
weer terug te komen. Ik was bang, emotioneel.‘Bén ik er 
nog? Daar was ik de eerste dagen mee bezig. De tweede 
ochtend probeerde ik mezelf ervan te overtuigen dat ik 
er nog wás, door in de hal van het ziekenhuis hardop alle 
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bordjes te lezen. Ik wist natuurlijk niet of ik nog kon 
praten, of dat ik alles nog kon lezen. Dat was voor mij 
héél belangrijk, ik moest mezelf hóren: Wérkt het nog? 
Het klonk waarschijnlijk nergens naar, maar voor mí  n 
gevoel was ik er zo nog. Dat gaf rust.’ 
Lachend: ‘En volgens mijn zoon en vrouw ben ik er af en 
toe té veel, té nadrukkelijk en té luid. Maar zo verwerk ik 
dat, proberen nadrukkelijk aanwezig te zijn. Als ik maar 
hard genoeg praat, ben ik er nóg béter.’

Logopedie

Na drie dagen werd Lourens Portasse uit het ziekenhuis 
ontslagen, hij hoefde alleen te revalideren op logopedie-
gebied. ‘Prettig dat dit gewoon in het IJsselland kon.’ 
Hij krijgt wekelijks twee uur logopedie en vindt dat best 
pittig. ‘We oefenen woordjes, en ook dingen waar ik mee 
zit. Bijvoorbeeld om rust te krijgen, niet bozig te zijn als 
mensen niet snappen wat er aan de hand is.’ In het begin 
had hij moeite met het woord ‘logopedist’. ‘Ik heb haar 
verteld dat ik het erg gemeen vond dat iemand met afasie 
moet oefenen met een persoon waarvan ik de functie niet 
kan uitspreken. Dus noemde ik haar de Woordjesjuf, waar 
ze erg om moest lachen.’

Ellen Portasse zag haar man iedere dag vooruitgaan. 
‘Dan krijg je vertrouwen. De eerste twee weken waren 
best zorgelijk, want het bleef bij woorden. Vanaf de 
derde week kon hij zijn gedachten weer wat beter onder 
woorden brengen. En de logopediste benoemde ook 
iedere week de progressie. “U maakt completere zinnen”. 
“En nu heeft u weer wat melodie in uw zinnen”. Voor 
de heer Portasse was dat een emotioneel moment. 
‘Dat mechanische om je best te doen. Opeens was mijn 
karakter door de melodie als het ware de oude.‘

Zeven weken na de hersenbloeding kan Lourens Portasse 
alweer redelijk goed praten, ook zijn geheugen is niet 
aangetast. ‘De artsen vinden het vrij bijzonder dat mijn 
uitval zo specifiek, zo beperkt is gebleven. Mensen hoeven 
ook niet hard tegen me te praten of heel langzaam. Ik heb 
nog wel moeite met zinnen afmaken, ik moet even op 
gedachten komen, of ik kom weer terug op een verhaal 
dat ik niet heb afgemaakt.’

Aandacht voor de partner

Ellen Portasse heeft de eerste vier weken gelijk vakantie 
opgenomen. ‘Dat was voor mijn man ook een gerust-
stelling. Hij had niet alleen spraakuitval, maar was ook 
heel vermoeid. En ook, je bewegen in de wereld is best 
ingewikkeld.’
En natuurlijk heeft het ook impact op het gezin. ‘Hoe is 
ons leven nu?, dat was de vraag. Els Gorissen, de CVA-
nazorgverpleegkundige, heeft ons hier heel goed in 

begeleid. Wat je 
kunt doen om 
herhaling te 
voorkomen en 
“Ja hoor, u kunt 
gerust op vakantie.” 
En tegen de heer 
Portasse: “Alles kan 
weer zo’n beetje 
geactiveerd worden, zorg een beetje goed voor uzelf, 
maar u bent er nog”.’ Ellen Portasse was verrast dat ze 
niet alleen tegen haar man praatten, maar ook aandacht 
hadden voor haar. “Hoe gaat het met u?” vroegen de 
neuroloog, de arts op de eerste hulp, de CVA-verpleeg-
kundige en de logopediste.‘Ik voelde me gezien.’

Ze is ook een aantal keer mee geweest naar logopedie. 
‘We probeerden mijn man steeds aan te vullen als hij naar 
woorden zocht, maar de logopediste vertelde dat we hem 
zo juist niet hielpen. Als mijn zoon en ik begrepen wat hij 
zei, was het goed.

Ik waardeer de kracht van de hersenen, die gaan 
alternatieven zoeken. Zo kon mijn man het woord slagerij 
niet vinden en zei hij ‘vleeshouwerij’ en jurk was ‘frokje’. 
Die woorden heeft hij nooit eerder gebruikt, dat ligt daar 
dus allemaal opgeslagen...’

In goede handen

Wat Ellen Portasse ook heel fijn vond is dat iedereen con-
tact met elkaar heeft. ’De logopediste met de CVA-
nazorgverpleegkundige, en de neuroloog met een dokter 
van het Erasmus voor het programma Gezond gewicht dat 
mijn man daar volgt. Je voelt je in goede handen, meer 
dan wat je eigenlijk gewend bent. Wij hebben gemerkt 
dat ze met elkaar praten en dat geeft een geruststellend 
gevoel. We kregen echt het idee dat ze er in ieder geval 
voor zorgen dat de best mogelijke zorg wordt aangeboden.
We vonden het IJsselland heel prettig, zowel qua zorg als 
bejegening.’

Hoe nu verder?

Lourens Portasse: ‘Het eerste jaar gaat het om aan de slag 
gaan, dan is er het meeste kans op herstel. Wat je dan 
hebt bereikt raak je in ieder geval niet kwijt, heb ik van de 
neuroloog begrepen. Dat is plezierig om te weten. Daarna 
heb je kans dat het in kleinere en moeilijke stapjes moet. 
En tegelijkertijd: zoals het zich nu ontwikkelt, gaat het de 
goede kant op. Ik heb genoeg om naar uit te zien, ik ben 
er nog!‘

CVA-patiënt aan het woord
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Een hersenbloeding.
Met afasie tot gevolg.
’s Avonds met spoed naar ziekenhuis.
Eerste of tweede ochtend, na ontbijt, de mevrouw op 
bezoek die met mij kwam praten en mij kwam testen.
Wat wist ik nog. Wat kon ik nog. 
Was ik er nog een beetje aanwezig in mijn eigen hoofd.
Gevraagd wat ik zag op een afbeelding, laatste letter 
invullen van het woord dat hoorde bij de getoonde 
afbeelding. 
Met horten en stoten, nauwelijks fatsoenlijke woorden 
krijgen over mijn lippen. Ik blijf maar proberen. Niet 
woorden kunnen vinden, soms even niet weten hoe 
een banaan heette. Ik vroeg of ik een afbeelding van 
een jack even mocht houden. Want ik had geen idee 
hoe het heette. 

Aan mijn vrouw en zoon probeerde ik tijdens het bezoek 
over die mevrouw te vertellen. Die met mij praatte, 
op zoek ging naar juiste woorden. Ik noemde haar de 
woordjesjuf, want haar echte functie kon ik niet 
uitspreken. 
Mijn woordjesjuf heet trouwens Manon, maar heeft 
nog steeds een te moeilijk uit te uitspreken beroep.
Ik overhandig bij deze de beroepsgroep Lo-go-pe-die 
de suggestie om zichzelf voortaan niet meer logopedist 
te noemen, maar Woordjesjuf of Woordjesmeester.
Alvast dank namens de afasie patiënten.

Met vriendelijk groet,

Lourens Portasse
Docent drama

Dhr. Portasse 
en logopedist 

Manon (tijdens 
de wekelijkse 

training).

4De Woordjesjuf

Column
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Spreekuurrooster buitenpoli Nesselande

 ochtend 08.30 - 12.00 uur middag 13.30 - 16.30 uur

Maandag • pijnbestrijding  • diabetesverpleegkundige
 • gynaecologie • gynaecologie
 • sportpolikliniek • sportpolikliniek
 • medische keuringen • fi etsergometrie

Dinsdag • kindergeneeskunde • keel-, neus- en oorheelkunde
 • dermatologie • dermatologie
  • jeugddiëtetiek (0 - 18 jaar)

Woensdag • urologie • kindergeneeskunde
 • medische keuringen • orthopedische schoentechnieken Ton Jansen
  • jeugddiëtetiek (0 - 18 jaar)

Donderdag • interne geneeskunde • klinische psychologie
 • longziekten en longfunctie onderzoek    (alleen op verwijzing van
 • hypnotherapeut    een medisch specialist) 
    (t.b.v. stoppen met roken polikliniek)

Vrijdag • cardiologie • neurologie
 • echocardiografi sch onderzoek, • sportcardioloog
    fi etsergometrie en holteronderzoek • echocardiografi sch onderzoek, fi etsergometrie
 • orthopedie    en holteronderzoek

4Spreekuurrooster 
buitenpoli Nesselande

Openingstijden afnamelaboratorium en 
radiologie

Afnamelaboratorium: 
Het afnamelaboratorium voor bloedprikken is geopend:
maandag t/m vrijdag van 07.30 - 13.00 en 
van 13.30 - 17.00 uur

Radiologie: 
U kunt een afspraak maken voor echo onderzoek op:
dinsdagochtend en woensdagochtend. 
Afspraken voor een röntgenonderzoek kunnen voor 
iedere dag van de week worden gemaakt 
(maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en 
13.00 - 17.00 uur).

Wijzigingen onder voorbehoud
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Vrienden van het IJsselland ZiekenhuisSpreekuurrooster buitenpoli Krimpen

4Spreekuurrooster 
buitenpoli Krimpen
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 ochtend 08.30 - 12.00 uur middag 13.30 - 16.30 uur

Maandag • diabetesverpleegkundige (oneven weken) • chirurgie
 • bekkenfysiotherapeut • vaatlab
  • cardiologie
  • neurologie
   • bekkenfysiotherapeut

Dinsdag • diabetesverpleegkundigen (even weken) • gynaecologie
 • neurologie  • echocardiografi sch onderzoek
 • keel-, neus- en oorheelkunde  • orthopedie
 • cardiologie
 • fi etsproef (cardiologisch onderzoek)
 • gynaecologie
 • geriatrie 

Woensdag • dermatologie • dermatologie
 • bekkenfysiotherapeut • bekkenfysiotherapeut 
 • hartfalenverpleegkundige 
 • chirurgie 
 • wondpoli
 • interne geneeskunde 

Donderdag • urologie • keel-, neus- en oorheelkunde
 • kindergeneeskunde • urologie
 • cardiologie  • echocardiografi sch onderzoek
 • fi etsproef (cardiologisch onderzoek)
 • interne geneeskunde
 
Vrijdag • chirurgie (even weken) • orthopedie
 • MS/Parkinson verpleegkundig spreekuur  • MS/Parkinson verpleegkundig spreekuur
 • longziekten en longfunctie onderzoek • longfunctie onderzoek
 • anesthesiologie, preoperatief spreekuur 
 • orthopedische schoentechnieken

Foto 
H. Morren

Wijzigingen onder voorbehoud
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Eiwitrijk menu

4Eiwitrijk
in de praktijk

De start van A la Carte

Eind 2013 werd het maaltijdconcept A la Carte in 
samenwerking met foodserviceorganisatie Albron in het 
IJsselland Ziekenhuis ingevoerd. Binnen dit concept staat de
maaltijdbeleving van patiënten centraal. Een uitgebreide 
keuze, verse bereiding, laat bestelmoment, menukaart 
op maat, aandacht voor de presentatie en persoonlijke 
service zorgde dat de consumptie met ca. 20% toenam.

A la Carte en ondervoeding

Een nieuwe uitdaging werd om A la Carte in het zieken-
huis in te zetten bij de behandeling van patiënten 

met ondervoeding (* zie uitleg in kader). Patiënten 
kregen eiwitrijke tussendoortjes en drinkvoeding ter 
ondersteuning van hun eiwitbehoefte. 
De voordelen van drinkvoeding: het is volwaardig, het 
bevat een grote hoeveelheid eiwitten, het is makkelijk 
in gebruik en het is met behulp van een machtiging 
in de thuissituatie mogelijk.

Gebleken is echter dat de therapietrouw van patiënten bij 
gebruik van drinkvoeding laag is. Zo sluit de voeding niet 
aan bij het reguliere eetpatroon van de patiënt. Daarnaast 
wordt drinkvoeding vaak niet als smakelijk ervaren, 
en wordt dan ook niet (volledig) genuttigd waardoor de 
patiënt de benodigde eiwitinname niet haalt. 

Al in mei 2016 werd het voedingsconcept van het IJsselland Ziekenhuis tot de beste drie van de 

Nederlandse Ziekenhuizen beoordeeld. Wat doet het ziekenhuis aan ondervoeding? 



22 I  IJssel land magazine

Jan Ketelaar
www.janketelaar.nl
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Eiwitrijk menu

Het IJsselland Ziekenhuis wil daarom het gebruik van 
drinkvoeding zoveel mogelijk beperken en waar mogelijk 
vervangen door eiwitrijke maaltijden en tussendoortjes. 
Voorschrijven van drinkvoeding zal voor een aantal 
patiënten echter gewoon nodig blijven. 

‘We gaan voor smaak en beleving’

Om ondervoeding zo goed mogelijk te kunnen behandelen,
is het van belang dat de patiënt de eiwitrijke voeding 
positief ervaart. 

Dennis van der Pas, manager catering, legt uit: “We willen 
onze patiënten er graag bewust van maken dat het ook 
mogelijk is om juist binnen je dagelijkse maaltijden meer 
eiwitten op te nemen. Op de menukaart van het zieken-
huis geven we daarom aan hoeveel gram eiwit in een 
bepaald deel van je ontbijt (bijvoorbeeld een plak kaas), 
van de lunch of van de warme maaltijd zit. Bij alle maal-
tijden staat aangegeven welke ingrediënten veel eiwitten 
bevatten.
Bewust kiezen is heel belangrijk. Naast twee maaltijd-
salades en het zelf samenstellen van de maaltijd bieden 
we ook een dagmenu en een dagspecialiteit aan. Zo ziet 
de patiënt zelf dat wanneer je kiest voor de maaltijd 
met minder eiwitten er bijvoorbeeld een tussendoortje 
nodig is om toch aan de benodigde eiwitten te komen.”

Eiwitrijk in de praktijk

Als vervolgstap op het A la Carte-concept zijn afdeling 
Diëtetiek en Catering daarom eind 2015 gestart met 
het project ‘Eiwitrijk in de praktijk’. Tijdens dit project is 
gezocht naar mogelijkheden om de eiwitten in de 
warme maaltijden voor patiënten met ondervoeding 
met 40-50% te verhogen. Daarnaast werd onderzocht 
hoe de broodmaaltijden met ‘normale’ ingrediënten 
25-50% eiwitrijker gemaakt kunnen worden. Zo zijn 
huisgemaakte eiwitrijke tussendoortjes, zoals een 
smoothie, aan het assortiment toegevoegd. 
Sinds eind februari 2016 wordt de nieuwe ‘Eiwitrijke’
menukaart aan deze patiënten aangeboden. Hierop 
staat per ontbijt- en lunchproduct, maaltijd of tussen-
doortje ook het aantal gram eiwit vermeld.

Sinds januari 2017 registreren de voedingsassistenten 
de eiwitinname van een ondervoede patiënt in een 
nieuw programma op de tablet. Het systeem kan hiermee 
berekenen of de patiënt op dag 4 van de opname 
werkelijk aan zijn/haar eiwitinname voldoet. 
Hierover meer in het volgende magazine.

Actief zelf eiwitten ‘tellen’

Om de patiënt met ondervoeding meer inzicht en zelf-
standigheid te bieden in de behandeling is ook een eiwit-
telformulier in gebruik genomen. Hiermee kunnen de 
patiënten, die daartoe zelf in staat zijn, hun eigen eiwit-
inname bijhouden. Zo hebben ze een goed beeld of ze 
hun eiwitbehoefte halen of dat ze toch nog iets extra’s 
moeten eten. 
De patiënt kan het eiwittelformulier na ontslag uit het 
ziekenhuis óók gebruiken als hij in de thuissituatie het 
eiwitrijke patroon moeten volgen. Het ziekenhuis 
ontwikkelt daar momenteel voorlichtingsmateriaal voor. 

Dennis van der Pas: “Door de eiwitrijke voeding sterkt een 
patiënt sneller aan, herstelt beter en kan sneller naar huis. 
En als de patiënt de eiwitrijke voeding thuis doorzet, is de 
kans op een heropname kleiner.” 

En wat vinden patiënten ervan?

Patiënten zijn enthousiast over zowel de eiwitrijke 
menukaart als het eiwittelformulier. De reacties variëren 
van ‘Ik krijg nu inzicht in de eiwitten’, ‘Ik ga er thuis mee 
verder’ tot ‘Het eiwittelformulier stimuleert me om 
bewustere keuzes te maken’, ’Heerlijke vervangingen 
voor de drinkvoeding’.

*Hoe wordt ondervoeding ‘gemeten’?
Bij opname in het ziekenhuis wordt er vastgesteld of er 
sprake is van ondervoeding met behulp van de ‘SNAQ’. 
Dit zijn 3 korte vragen: is er sprake van onbedoeld 
gewichtsverlies, van verminderde eetlust of wordt thuis al drinkvoeding gebruikt?
Bij een verhoogde SNAQscore wordt de diëtist in consult gevraagd. Op basis van lengte, gewicht en leeftijd 
krijgt de diëtist een beeld wat de eiwitbehoefte van de patiënt is, en spreekt met de patiënt af wat deze 
moet eten en drinken om aan te sterken.

Op de 
nieuwe ‘Eiwitrijke’

menukaart staat per 
ontbijt- en lunch-

product, maaltijd of 
tussendoortje ook het 

aantal gram eiwit 
vermeld. 
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4Cardiologie, CCU en
Eerste Hart Hulp 

in beweging

Else Jonker: “Op afdeling cardiologie worden patiënten 
behandeld met aandoeningen aan het hart, bijvoorbeeld 
hartklepafwijkingen, hartfalen en hartinfarcten. 
Voor veel behandelingen bestaat een nauwe samen-
werking: met het Maasstad Ziekenhuis en Erasmus MC 
voor dotteren (PCI), en met het Amphia Ziekenhuis en 
Erasmus MC voor de hartoperaties zoals hartklepoperaties 
en bypassoperaties (CABG).
De afdeling Cardiologie werkt zeer nauw samen met de 
CCU (Coronary Care Unit) en EHH (Eerste Hart Hulp). 
We leggen hier heel wat kilometers af.

Op de afdeling CCU (Coronary Care Unit) liggen 
patiënten die intensieve bewaking en/of behandeling 
nodig hebben. Patiënten worden doorlopend bewaakt. 

Een patiënt ligt aan de monitor die een groot deel van 
de bewakingsgegevens in beeld brengt. De gegevens 
van de monitor kunnen aan het bed van de patiënt 
én op een centraal punt (de verpleegpost) worden 
afgelezen, zodat verpleegkundigen altijd direct kunnen 
reageren.

Op de Eerste Hart Hulp (EHH) is het aantal bedden vorig 
jaar uitgebreid van drie naar vijf. De EHH is bedoeld voor 
kortdurende observatie (1 - 2 dagen) van patiënten met 
pijn op de borst, mogelijk ten gevolge van afwijkingen aan 
de kransslagaderen, patiënten met acute ritmestoornissen 
van het hart waaronder onverklaarbare duizeligheid of 
bewusteloosheid of patiënten met onverklaarbare kort-
ademigheid.

Cardiologie, CCU en Eerste Hart Hulp in beeld

Team leidinggevende Else Jonker vertelt kort iets over ‘haar’ afdelingen: cardiologie, CCU en 

Eerste Hart Hulp.



Wij zien meer patiënten op afdeling en daarnaast is 
de aandacht voor patiënt en familie van groot belang. 
Zij hebben immers heel veel te maken met angst en 
onzekerheid.”

Nieuwe bewakingsmonitoren en telemeters

“Afgelopen jaar is er veel veranderd. De afdelingen zijn 
heel mooi geworden met de uitrol van de nieuwe 
bewakingsmonitoren op de CCU, de nieuwe fi ets-
opstelling op de Eerste Hart Hulp en 16 nieuwe telemeters 
op de afdeling cardiologie.

Zo kunnen patiënten op de afdeling cardiologie zich vrij 
bewegen en kunnen wij de patiënten aan de telemetrie 
optimaal bewaken. Op iedere zaal is een scherm en bij 
iedere patiënt is er een zichtbare meting. Heel prettig voor 
onze patiënten!”
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4Vanaf 12 mei:
twee grote 
patiënten-

onderzoeken

Het IJsselland Ziekenhuis voert 
vanaf 12 mei tot 20 juli 2017 
twee grote onderzoeken uit: bij 
patiënten die één of meerdere dagen in het 
IJsselland Ziekenhuis zijn opgenomen én bij patiënten die 
één van onze poliklinieken hebben bezocht.

Hoe werkt het?

Ruim 4000 patiënten die in de periode december 2016 t/m
maart 2017 in ons ziekenhuis zijn opgenomen ontvangen 
een brief met het verzoek een enquête in te vullen. 
Hetzelfde geldt voor ruim 4000 patiënten die in dezelfde 
periode één van onze poliklinieken hebben bezocht.
Het onderzoek is anoniem, de antwoorden zijn niet 
herleidbaar naar personen. Onderzoeksbureau MediQuest 
voert het onderzoek voor ons uit.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

• Voor ons ziekenhuis is het zeer waardevol om te weten 
 hoe wij in de ogen van onze patiënten “presteren”. Zo 
 kunnen we van u leren en verbeteringen doorvoeren 
 waar u als patiënt behoefte aan heeft. 
• Omdat wij landelijke enquêtes gebruiken, kunnen wij 
 onze uitkomsten vergelijken met andere ziekenhuizen.
• De uitkomsten van de onderzoeken worden ook 
 gebruikt om patiënten en toekomstige patiënten 
 inzicht te geven in ervaren kwaliteit van Nederlandse 
 ziekenhuizen. 

Informatie
Meer informatie vindt u op onze website www.ysl.nl 
op de pagina Patient-en-bezoeker/uw-ervaring-of-
klacht/patientenenquetes/
Met vragen over het onderzoek kunt u contact 
opnemen met afdeling Patiëntenvoorlichting, 
tel. 010 - 258 50 04 of met de helpdesk van 
onderzoeksbureau MediQuest: 088 - 030 69 00.

Patiëntenonderzoeken



Handig te weten

26 I  IJssel land magazine

4IJsselland “bij de hand”

Afzeggen afspraak

Het IJsselland Ziekenhuis brengt een wegblijftarief in 
rekening wanneer een patiënt zonder afmelding of 
berichtgeving niet op de afspraak verschijnt, tenzij er een 
geldige reden is. Dit wegblijftarief bedraagt E 43,30.
Bent u dus verhinderd voor een afspraak, dan verzoeken 
wij u de afspraak uiterlijk 24 uur voor de geplande 
afspraakdatum af te zeggen. Op uw afgezegde plaats kan 
dan weer een andere patiënt op het spreekuur komen.

Bezoekregels

Bezoek is leuk, maar ook vermoeiend. Dit geldt vooral 
voor patiënten die pas zijn geopereerd, een onderzoek 
achter de rug hebben of ernstig ziek zijn. 

Daarom hanteren we onderstaande bezoekregels:
• per patiënt maximaal 3 bezoekers tegelijk op de kamer;
• wij vragen u om de kamer even te verlaten als er 
 tijdens het bezoekuur een artsenvisite, onderzoek of 
 therapie is; 
• houd rekening met (mede-)patiënten!

De bezoektijden zijn: 
- maandag tot en met vrijdag 
 van 15.00 - 19.30 uur.
- zaterdag en zondag en op 
 feestdagen van 11.00 - 12.00 uur 
 en van 15.00 - 19.30 uur. 

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

Buitenpoliklinieken

Het IJsselland Ziekenhuis heeft twee buitenpoliklinieken, 
één in de Rotterdamse wijk Nesselande, de ander in 
Krimpen aan den IJssel.

Adres buitenpolikliniek Nesselande:
Cypruslaan 410
3059 XA Rotterdam
Telefoonnummer 010 - 258 57 00

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

De Cliëntenraad voor Kwaliteit, Veiligheid en 
Patiëntvriendelijkheid 

De Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan 
dat de belangen van patiënten en bezoekers binnen het 
ziekenhuis zo goed mogelijk behartigt. Daarom bestaat de 
Cliëntenraad – net als de patiënten van het ziekenhuis – 
uit personen met verschillende achtergronden. 

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

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

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

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.

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. 



27

Handig te weten

Draadloos internet 

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

Familienet

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

Gedragsregels

Het IJsselland Ziekenhuis heeft in een aantal gedragsregels
verwoord wat het ziekenhuis van patiënten verwacht en 
wat u van ons mag verwachten. De gedragsregels zijn 
bedoeld voor patiënten en bezoekers van het IJsselland 
Ziekenhuis.  
Respect en omgangsvormen  De basisregel in ons 
ziekenhuis is respectvol met elkaar omgaan. Discriminatie 
is niet toegestaan. Als patiënt en bezoeker mag u erop 
rekenen dat u door onze medewerkers correct wordt 
behandeld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.
Bezoektijden  Bezoeken van een patiënt is alleen mogelijk 
binnen de op de afdeling aangegeven bezoektijden. Er 
mogen niet meer dan drie bezoekers tegelijk bij een 
patiënt. Op de afdeling staat aangegeven wanneer 
hiervoor afwijkende regels gelden. Omdat patiëntenzorg 
altijd voor gaat, vragen wij bezoek om de kamer even 
te verlaten als er tijdens het bezoekuur een artsenvisite, 
onderzoek of therapie is. 
Mobiele telefoons  U mag uw mobiele 
telefoon en tablet in het ziekenhuis 
gebruiken. Wij verzoeken u 
vriendelijk daarbij rekening te 
houden met (mede)patiënten en 
bezoekers om overlast te voorkomen. 
Wij verzoeken u om uw mobiele 
telefoon in de spreekkamer niet te gebruiken.
Foto, film, geluidsopname  Wilt u een foto, film of 
geluidsopname maken van medewerkers en/of patiënten? 
Dit mag alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft 
gevraagd én gekregen.
Roken  Het is verboden te roken 
binnen het ziekenhuis en 
bijbehorende gebouwen. Dit 
geldt ook voor het roken van 
elektronische sigaretten. Het is 

daarnaast verboden om te roken op de “aanloop-
gebieden” van de ingang van het ziekenhuis. Roken is 
voor patiënten en bezoekers toegestaan in de rookabri 
buiten het ziekenhuis.
Alcohol en drugs  Gebruik van alcohol in het ziekenhuis 
is alleen toegestaan bij bijzondere gelegenheden. Onder 
invloed zijn van alcohol zijn in het ziekenhuis is verboden. 
Gebruik van drugs en/of het onder invloed zijn van drugs 
in het ziekenhuis is niet toegestaan.
Wapens, diefstal, vernieling, geweld en (seksuele) 
intimidatie  Wapenbezit, diefstal, vernieling, fysiek en 
verbaal geweld en (seksuele) intimidatie zijn in Nederland 
en daarmee in ons ziekenhuis niet toegestaan. Van 
overtreding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. 
Overtreders worden aan de politie overgedragen. In alle 
gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de 
overtreder. 
Cameratoezicht  Ons ziekenhuis waakt over uw en onze 
eigendommen door middel van cameratoezicht in en om 
het ziekenhuis.
Let op uw spullen  Bewaak zelf uw eigendommen! 
Het IJsselland Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor schade, 
verlies of diefstal van eigendommen van patiënten en 
bezoekers.
Aanwijzingen medewerkers  Volg aanwijzingen van 
medewerkers van het IJsselland Ziekenhuis altijd op. 
Deze gedragsregels gelden zowel in het ziekenhuis als op 
het gehele terrein van het ziekenhuis, inclusief het parkeer-
terrein. Het overtreden van de regels of het niet opvolgen 
van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of het 
weigeren van de toegang tot het ziekenhuis.

Niet tevreden?

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

Voor meer informatie over de klachtenregeling 
kunt u contact opnemen met afdeling Patiënten-
voorlichting, bereikbaar via telefoonnummer 
010 - 258 51 37. 

Nieuwsbrief 

Via de website kunt u zich ook abonneren op de 
elektronische nieuwsbrief van het IJsselland. Klik op het 
groene balkje ‘Meld u aan voor de nieuwsbrief’ dat 
bovenaan het grijze blok op de homepage staat. 
Na inschrijven met uw e-mailadres ontvangt u regel-
matig een nieuwsbrief met de laatste berichten van 
het ziekenhuis. 
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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 
Rotterdam-Alexander 
en metrostation Capelsebrug. Deze bus stopt bij het IJssel-
land Ziekenhuis. De bushalte bevindt zich aan de achter-
zijde 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).

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

Parkeren

Op het hele parkeerterrein geldt betaald parkeren. 

Zie voor meer informatie de website www.ysl.nl

Patiëntenvoorlichting

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

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

Vergoeding behandeling met verwijsbrief

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

Website 

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

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

Medewerkers IJsselland in 

rubriek ‘Gezond en wel’ 

Iedere derde woensdag van de maand vindt in het programma Hitland Magazine van Radio Capelle 
de rubriek ‘Gezond en wel’ plaats. In deze rubriek vertellen medewerkers van het IJsselland Ziekenhuis over diverse 
medische onderwerpen die iedereen kunnen aangaan. Er zijn sinds begin 2017 al diverse onderwerpen belicht, zoals 
de stoppen met roken-poli, verantwoord de feestdagen door, ongewenst urineverlies en darmkanker. 
Op 17 mei jl. was slechthorendheid onderwerp van gesprek.

Onderwerpen op de agenda Woensdag 21 juni: het belang van bewegen tijdens een ziekenhuisopname
  Woensdag 19 juli: het WondExpertiseCentrum 

Uitzending  Wilt u de uitzendingen van Hitland Magazine, rubriek Gezond en wel, live beluisteren of terugluisteren? 
Dat kan via www.radiocapelle.nl. Onder de tab Programmagids kunt u op datum van uitzending terugzoeken. De 
rubriek ‘Gezond en wel’ wordt altijd in het tweede uur van Hitland Magazine uitgezonden, tussen 15.00 en 16.00 uur.
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4Roparun ondersteunt 
ook de Vrienden van het 

IJsselland Ziekenhuis

Wat is Roparun eigenlijk? 

De Roparun is een loopevenement van 530 kilometer dat 
ieder jaar in het Pinksterweekend plaats vindt. 
Tijdens de Roparun leveren teams een sportieve prestatie 
om op die manier geld op te halen voor mensen met 
kanker. Het motto van RopaRun is dan ook al jaren: “Leven
toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen 
worden toegevoegd aan het leven”. 
Veel deelnemers aan de Roparun hebben een goede reden 
om mee te doen. Ze hebben iemand verloren of kennen 
iemand die deze vreselijke ziekte heeft.

De Roparun start 
op 2 plaatsen: 
in Parijs en in 
Hamburg. 
Het prachtige 
evenement eindigt 
uiteindelijk in 
Rotterdam waar 
de teams op de
Coolsingel op 
2e Pinksterdag 
worden 
verwelkomd en 
binnengehaald.

Team 35 van het IJsselland Ziekenhuis

Ook het IJsselland Ziekenhuis neemt aan de Roparun deel; 
in 2017 alweer voor de negende keer!
Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers die 
ieder gemiddeld zo’n 65 km lopen. Daarnaast bestaat een
team uit fi etsers en mensen in 
de begeleiding, zoals chauffeurs, 
verzorgers, cateraars en de 
wegkapitein. 

Stichting Roparun heeft alle doelen voor 2017 – en dat zijn er nogal wat! – op de website van 

Roparun gepubliceerd. Regelmatig worden nieuwe doelen toegevoegd.

Ook de Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis mag dit jaar weer rekenen op fi nanciële 

ondersteuning van Roparun voor een aantal mooie projecten en voorzieningen voor onze 

patiënten met kanker.

29

Finish 
in 2014
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Workshops ‘Look good, feel better’ voor 
vrouwen met kanker

In Roparun jaar 2017 mag de stichting Vrienden rekenen 
op ondersteuning voor vier workshops “Look good, feel 
better”. Vrouwen die in het IJsselland Ziekenhuis worden
behandeld voor kanker kunnen deelnemen aan een 
workshop. Per keer kunnen maximaal 12 vrouwen 
deelnemen. Tijdens de workshop wordt advies gegeven 
over huidverzorging en het gebruik van make-up. Vaak 
zijn met eenvoudige tips en adviezen veel van de klachten
te verbeteren of te camoufleren. Onder begeleiding van 
een ervaren schoonheidsspecialiste gaan de deelnemers
vervolgens zelf aan de slag met speciaal voor deze work-
shop beschikbaar gestelde huidverzorgingsproducten. 

Bedfiets 

Daarnaast kan de Stichting Vrienden met de hulp van 
Roparun een bedfiets aanschaffen voor de afdeling 
oncologie. Door bedlegerigheid nemen spieren snel in 
kracht af. Een van de mogelijkheden om de fysieke 

conditie te helpen is een bedfiets. Deze fiets is voorzien van
een motor (trapondersteuning) en kan daarom ook worden
ingezet bij mensen met weinig of geen spierkracht.

Boekjes over kanker voor kinderen

“Wanneer je vader of moeder kanker krijgt schrik je heel 
erg. Je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Zelfs 
volwassenen hebben soms geen idee. Moet je gelijk naar 
het ziekenhuis als je kanker hebt? Wat voor onderzoeken 
komen er? Hoe komt het dat je kanker krijgt? Wat kunnen 
de artsen doen?”

Allemaal vragen die kinderen kunnen hebben als ze horen 
dat hun vader of moeder ernstig ziek is. Hoe geef je een 
goed antwoord op die vragen? Dat kan soms best lastig 
zijn. Boekjes over kanker die voor kinderen zijn geschreven 
kunnen hier enorm bij helpen. 
Met geld vanuit Roparun kan de oncologieafdeling van het 
IJsselland weer nieuwe boekjes aanschaffen voor kinderen 
van allerlei leeftijden om aan ouders mee te geven. Ouders 
kunnen zelf aangeven welke boeken zij prettig vinden. 

Meer informatie over Roparun: 
www.Roparun.nl of www.roparunysl.nl 

Roparun ondersteunt de Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis
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Boekjes over 
kanker die voor 

kinderen zijn geschreven 
kunnen helpen bij het 

beantwoorden van 
vragen wanneer vader 

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

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

Wie zijn de Vrienden van 
het IJsselland Ziekenhuis? 
Vrienden van het IJsselland 
Ziekenhuis zijn mensen, 
bedrijven en organisaties die 
fi nancieel bijdragen aan projecten 
die het verblijf in het ziekenhuis 
of de nazorg na een ingrijpende 
ziekte draaglijker maken. 

Kijk voor meer informatie op 
www.vriendenijsselland.nl.

Vrienden helpen! 
Ook in 2017 draagt de Stichting Vrienden weer bij aan de Heartpillows – mede dankzij de medewerkers van 
afdeling chirurgie
Een Heart Pillow is een speciaal kussen voor dames/heren met borstkanker die een okselkliertoilet hebben ondergaan 
(een operatie waarbij alle lymfeklieren uit de oksel worden verwijderd). De Heart Pillows kunnen in de oksel worden 
geklemd.

Roparun ondersteunt Vrienden IJsselland Ziekenhuis
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4Medisch specialisten
IJsselland Ziekenhuis

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

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

Chirurgie
dhr. drs. M.M.M. Bruijninckx
dhr. dr. S.E. Buijk
dhr. dr. I. Dawson
dhr. dr. P.G. Doornebosch
dhr. dr. E.J.R. de Graaf
dhr. dr. R.P.R. Groenendijk
mw. dr. O. van Ruler
dhr. drs. P.A.R. de Rijcke
dhr. dr. G.W.M. Tetteroo
dhr. dr. M. Vermaas 

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

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

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

Interne geneeskunde
dhr. drs. R.A. Alwani
dhr. dr. E.L.E. de Bruijne
dhr. dr. D.F.S. Kehrer
dhr. drs. L.G.M. Kerkhofs
mw. dr. 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

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

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

Kinderartsen-
diabetologen
Stichting Diabeter
dhr. dr. H.J. Aanstoot
dhr. dr. H.J. Veeze

Klinische chemie
mw. dr. L.S.M. Boesten
mw. dr. E.A. Kemper-Proper
dhr. dr. W.M. Tiel 
Groenestege

Klinische Geriatrie
mw. drs. M.Y.E. Cappetti
mw. drs. R.L.M. van 
Knippenberg-van der Ham
mw. drs. C. Veen

Keel-, neus- en 
oorheelkunde (KNO)
dhr. drs. H.A.P.M. Louwers
dhr. drs. R.H.L. Paping
dhr. drs. J.M. Swart

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

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

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

Neurochirurgie
dhr. J.W. Schouten

Neurologie
dhr. drs. R.J.W. Dunnewold
mw. drs. J. Extercatte
dhr. drs. J. Heerema
dhr. drs. B.J.M. van Moll
dhr. drs. M.A. Spoek
mw. dr. A.D. Wijnhoud

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

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

Orthopedie
dhr. drs. B. Boetes
dhr. dr. W.P.J. Fontijne
dhr. drs. E.J.T. ten Holder
mw. drs. A.P. van Noort-
Suijdendorp

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

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

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

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

Radiologie
dhr. drs. E.F.M.I. Bakker
dhr. drs. T. van Boxsel
mw. drs. T. Cetinkaya
mw. drs. J.H.T. Journée
dhr. drs. A.S. Plaisier
dhr. drs. H.G.W. Smeets
dhr. drs. I.S. Smit
dhr. drs. C.J. Veeken 

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

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

Revalidatiegeneeskunde
mw. drs. C.A. van Dijk
mw. drs. J.A.H. Hendriks
dhr. drs. M.T. Koudijzer 

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

Sportcardiologie
dhr. drs. R. Rienks

Sportgeneeskunde
mw. drs. C.M.M. Dijkers

Urologie
dhr. dr. N.J. van Casteren
dhr. drs. B. Rikken 
dhr. drs. E.C. Timmer



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

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

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

•	Eenpersoonskamers	met	eigen		 	 in	groepen	van	12	cliënten	

	 sanitair	 •	 Zorg	voor	mensen	met	somatische

•	Gemeenschappelijke	huiskamer		 	 aandoeningen

	 per	groep	 •	 Alle	cliënten	hebben	een	eigen		 	

•	Groepsgrootte:	10-11	cliënten	 	 kamer	 	 	

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

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

	 psychiatrische	problematiek	 	 het	wooncomplex	de	Baronie

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

•	Een	prettige	woon-	en	

	 leefomgeving	met	de	

	 benodigde	zorg;

•	Ondersteuning	of	herstel	

	 van	uw	zelfredzaamheid;

•	Aandacht	voor	eigen	regie;	

•	Respect	voor	uw	privacy;

•	Begeleiding	bij	geestelijke	

	 en	fysieke	beperkingen.




