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Hier gaat 
het om u.

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 zorg-
aanbieders te waarderen. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u een reactie plaatst 
over het IJsselland Ziekenhuis op de website van Zorgkaart Nederland.

www.zorgkaartnederland.nl

Uw mening is belangrijk
Doe mee!

Redactie IJsselland magazine
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WIST U DAT

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

Het volgende IJsselland magazine
verschijnt in december 2018.

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

Contact
IJsselland Ziekenhuis
Prins Constantijnweg 2
2906 ZC Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 690
2900 AR Capelle aan den IJssel

010 258 5000
communicatie@ysl.nl
www.ysl.nl

› artsen en medewerkers van het Maag Darm Lever centrum meefietsen voor onderzoek 

 naar darmkanker? Samen staan we sterk voor de Maag Lever Darm Stichting! 

› we het ziekenhuis toekomstbestendig maken? Begin 2019 gaat een renovatietraject van 

 de verpleegafdelingen van start. 

› onze Spoedeisende hulp kindvriendelijk is, en daarvoor een Bronzen Smiley heeft 

 ontvangen? 

› er op 6 november een herdenkingsdienst plaatsvindt? Samen stil staan en onze 

 dierbaren herinneren.

› ons ziekenhuis ook in 2018 het roze lintje voor goede borstkankerzorg heeft ontvangen? 

 Een breed team van medisch specialisten zet zich in voor onze patiënten met borstkanker. 

› Inloophuis De IJssel in Capelle a/d IJssel in juli van start is gegaan? Dit inloophuis is een 

 mooie nieuwe voorziening voor mensen die leven met kanker. 

› wij diverse nieuwe collega’s zoeken? Kijk op onze vacaturepagina en wie weet is er een 

 match! 

› uw mening telt? Na ontslag uit het ziekenhuis krijgt u via mail of op papier een korte 

 enquête aangeboden, waarop u kunt aangegeven hoe u uw opname heeft ervaren. 

 Met uw ervaringen kunnen we onze zorg verder verbeteren.

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

Wist u dat: 
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7

ZUIDERZEE KLASIEKER

Wij fietsen mee voor onderzoek 
naar darmkanker!  
De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) organiseert op 29 september 2018 voor de 8e keer de 

Zuiderzee Klassieker. Deelnemers fietsen 50, 80, 120 of 180 kilometer en zamelen hiermee geld in 

voor meer onderzoek naar darmkanker en andere spijsverteringsziekten, zoals de ziekte van Crohn, 

colitis ulcerosa en coeliakie. 

Wilt u samen met ons onderzoek naar darmkanker steunen? 
Kijk op www.mlds.nl of www.zuiderzeeklassieker.nl.

Dit jaar doen de artsen en medewerkers van het Maag Darm 
Lever centrum van het IJsselland Ziekenhuis voor de derde 
keer met deze fietstocht mee. Het MDL centrum is intensief 
betrokken bij de behandeling van onder andere darmkanker.

Met het opgehaalde geld kan belangrijk onderzoek worden 
gefinancierd. Door aan dit evenement mee te doen vragen we 
aandacht voor verder onderzoek naar de beste behandelingen 
voor darmkanker. 

Samen staan we sterk voor de 
Maag Lever Darm Stichting!

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

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

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

Zorg, privacy en comfort voor ouders en kind 

in een huiselijke sfeer! Bent u als aanstaande 

ouder(s) op zoek naar een mooie en veilige 

omgeving voor uw bevalling? Dan bent u in 

Geboortecentrum IJsselland van harte welkom!

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

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

Van harte welkom in   
Geboortecentrum IJsselland

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

Van alles voorzien in ons geboortecentrum 

GEBOORTECENTRUM

9
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Update bouw 
Begin 2019 gaat in ons ziekenhuis een ingrijpend renovatietraject van de verpleeg-

afdelingen van start. Op dit moment worden hier voorbereidingen voor getroffen. Het 

totale traject loopt in de jaren 2019-2020. 

Waarom is renovatie nodig?
Het IJsselland Ziekenhuis is ruim 27 jaar oud. De huidige 
indeling van het ziekenhuis is gebaseerd op een ontwerp 
van ongeveer 30 jaar geleden. Door de renovatie kunnen 
we onze patiënten, ook in de toekomst, in het ziekenhuis 
optimale zorg en ondersteuning blijven bieden.

Als eerste stap in dit grootschalige renovatietraject heeft 
het ziekenhuis in juni 2016 op C1 een nieuwe moderne 
Intensive Care-afdeling in gebruik genomen, en in februari 
2018 de nieuwe afdeling dagbehandeling op B1. 

Deze afdeling vormt de basis voor de andere verpleeg-
afdelingen die de komende jaren worden gerenoveerd. 
De inrichting straalt rust en eenheid uit. De patiëntkamers 
bieden verpleegkundigen veel bewegingsruimte en zijn 
efficiënt ingericht, en voor de patiënten is er veel meer 
privacy. 

Renovatie- en vernieuwingstraject

UPDATE
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Verdere renovatie van de kliniek 

Er wordt momenteel gewerkt aan een stappen-/schuifplan 
om de renovatie van de andere verpleegafdelingen in 4 fases 
mogelijk te maken. 

Samen met vertegenwoordigers van verpleegafdelingen 
en artsen is bedacht hoe de inrichting en logistiek van 
de verpleegafdelingen en de patiëntenkamers er na de 
renovatie uit moet komen te zien. De centrale ontvangst 
van de verpleegafdelingen krijgt een meer open en gast-
vrij karakter. Er komen patiëntenkamers met 4- en 1 beds-
kamers, die onder meer een eigentijdse uitstraling krijgen, 
zodat patiënten hier - ondanks hun ziekte - prettiger kunnen 
verblijven. 

De verpleegafdelingen worden per bouwdeel gerenoveerd, 
waardoor er afdelingen tijdelijk worden verplaatst. Het is 
mogelijk dat patiënten op een andere afdeling of in een ander 
bouwdeel worden opgenomen, als waar zij wellicht eerder 
opgenomen zijn geweest. Patiënten én bezoekers worden 
daar goed over geïnformeerd, en ook aan de bewegwijzering 
zal extra aandacht worden besteed.

Tijdens de renovatie blijft u van ons de best denkbare zorg 
ontvangen zoals u dat van ons gewend bent. We doen er 
alles aan om de overlast voor u minimaal te houden. 

De patiëntenkamers krijgen 
een eigentijdse uitstraling, 
zodat patiënten hier prettiger 
kunnen verblijven.

Meer informatie?

Op de website www.ysl.nl/nieuws plaatsen we regelmatig 
informatie over de voortgang van het traject. Omwonenden 
en andere geïnteresseerden kunnen eventuele vragen over 
de renovatie ook stellen via het mailadres bouw@ysl.nl.

Uw mening telt

Als u ontslagen wordt uit het ziekenhuis, ontvangt u een 
korte enquête van ons. Hierop kunt u via een paar open 
vragen, aangeven hoe u uw opname ervaren heeft. Deze 
krijgt u – afhankelijk van de afdeling waar u heeft gelegen 
– via de mail of op papier aangeboden. 

Uw mening telt, want met uw ervaringen kan de zorg 
verder worden verbeterd. Zo krijgen we regelmatig 
suggesties ter verbetering, die snel en makkelijk op te 
pakken zijn. Op die manier hebben medepatiënten snel 
profijt van het delen van uw ervaringen. 

Wij stellen uw mening dan ook erg op prijs. 

Uw mening telt! Wat is uw 
ervaring met uw opname?  
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 Kinderfysiotherapie
 Manuele Therapie
 Oncologie / Oedeemfysiotherapie
 Hart / Vaat / Long Fysiotherapie
 Psychosomatische Fysiotherapie
 Orofaciale (kaak) Fysiotherapie
 Bekkenfysiotherapie
 Geriatrie Fysiotherapie
 Sportfysiotherapie
 Revalidatie Training

www.fysiotherapie-lek-yssel.nl

Lekkerkerk
 Burg. v.d. Willigenstr. 47

     Tel. 0180 - 66 37 64 

Krimpen a/d IJssel
  IJsseldijk 198 
 Groenendaal 1

      (Gezondheidscentrum Krimpen)
      Tel. 0180 - 51 41 49 
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De Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelf-

standig 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. 

Wij adviseren gevraagd en 
ongevraagd over besluiten 
die over de patiëntenzorg gaan.

De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over 
besluiten die de patiëntenzorg betreffen. Denkt u hierbij aan 
renovaties en nieuwbouwplannen, patiëntenparticipatie, 
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. 

Belangen patiënten en bezoekers behartigen

V.l.n.r. J. Wiegman (voorzitter), A. Kerklaan,  P. Pauli, 
P. Winkelman, E. Swinkels, T. Linsmayer, M. de Koning 
en L. van der Burgh (ambtelijk secretaris).

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

We zijn er voor u!  

CLIËNTENRAAD
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Een bezoek aan de SEH van een ziekenhuis is voor een kind 
meestal een aangrijpende gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat 
dit bezoek zo rustig mogelijk verloopt, worden kinderen op een 
speciale manier behandeld. Dit begint al in de wachtkamer; 
er is een touchscreen/speelwand aanwezig om het wachten 
wat minder lang te maken. Daarnaast worden kinderen zo snel 
mogelijk beoordeeld, waardoor de wachttijd korter is. 

Om kinderen op hun gemak te stellen tijdens de behandeling 
vindt deze plaats in een behandelkamer die is afgestemd op 
kinderen. Zo zijn er op het plafond en de muren tekeningen 
gemaakt die zorgen voor afleiding en is er voldoende ruimte 
voor de ouders/verzorgers om aanwezig te zijn in de kamer. 
We proberen om pijn, ongemak en angst zoveel mogelijk te 
voorkomen, ook pijn die tijdens de behandeling kan ontstaan. 
Ook worden de ouders/verzorgers nauw betrokken bij de 
behandeling van hun kind. 

Waardering
Kitty Garnier is teamleider van de SEH en heel trots op de Smiley. 
‘We werkten al op een kindvriendelijke manier en kinderen 
krijgen bij ons altijd voorrang. Het is fijn dat onze behandelwijze 
door het behalen van de Smiley bevestigd wordt.’
Eva Schmidt van de vereniging Kind & Ziekenhuis sprak haar 
waardering uit voor de manier waarop kinderen begeleid 
worden op de SEH: ‘Ondanks de drukte heerst er rust en dat is 
heel belangrijk voor kinderen die behandeld moeten worden 
op een SEH.’

Derde Smiley
Doel van de Smiley is om kindgerichte zorg in ziekenhuizen te 
stimuleren en ouders en kinderen te informeren over de manier 
waarop ziekenhuizen kinderen behandelen. Het ontvangen 
van de Smiley betekent dat de SEH voldoet aan alle criteria 
die de vereniging Kind en Ziekenhuis stelt. De kinderafdeling 
en Geboortecentrum IJsselland waren al in het bezit van een 
bronzen Smiley, dat betekent dat het IJsselland Ziekenhuis nu 
in bezit is van drie Smileys.

Blij met 
smiley voor 
kindvriendelijke 
spoedeisende 
hulp!
De vereniging Kind en Ziekenhuis heeft de SEH 

van het IJsselland een bronzen Smiley toegekend. 

Deze landelijke vereniging kent Smileys toe aan 

ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door 

hun kindgerichte voorzieningen en benadering. 

De Smiley is op 21 juni uitgereikt. Het IJsselland 

Ziekenhuis is het zesde ziekenhuis in Nederland 

en het eerste ziekenhuis in de regio Rijnmond 

met een Smiley voor de SEH. 

SPOEDEISENDE HULP

Ondanks de drukte heerst er 
rust en dat is heel belangrijk 
voor kinderen die behandeld 
moeten worden op een SEH.

Bronzen smiley

E. Schmidt, E. van Vliet en K. Garnier.



Verwendag

Begin juni vierden we onze verjaardag en dat hebben we 
gevierd door onze patiënten extra in het zonnetje te zetten. 
We hebben getrakteerd op rug-, voet- en handmassages, 
patiënten konden zich mooi laten maken door een visagist 
en hun nagels laten lakken. We zijn blij dat patiënten het zo 
fijn vonden en de waardering maakte het een groot succes!

Reactie van een patiënt: ‘Vandaag had ik een afspraak voor 
een CT-scan. In afwachting van de scan werd ik door vier 
vrolijke dames benaderd met de mededeling dat zij de 
patiënten vandaag extra aandacht geven, omdat het zieken-
huis jarig is. Rondom de CT-scan heb ik vervolgens een 
voetmassage (met rustgevend muziekje), hoofdmassage, 
handmassage gehad en een make up behandeling. Wat een 
topdag. Groot compliment voor dit ontzettend leuke initiatief.’

Wat een topdag!
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KORT NIEUWS

De vakgroep Urologie van het IJsselland Ziekenhuis 
organiseert op donderdag 24 januari 2019 van 19.00-
21.30 uur een informatiebijeenkomst over prostaatkanker. 
Het belooft een interessante avond te worden met 
verschillende sprekers. Ook is er ruimte om medepatiënten 
te ontmoeten. Op deze avond zijn patiënten met prostaat-
kanker uit de hele regio van harte welkom, óók patiënten die 
niet in het IJsselland Ziekenhuis onder behandeling zijn. 

De Prostaatkankerstichting is op deze avond ook aanwezig 
om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. 
Zet de datum in uw agenda! 

Houd onze website 
www.ysl.nl in de gaten 
voor meer informatie 
over deze bijeenkomst.

Informatiebijeenkomst 
Prostaatcarcinoom 24 januari 2019

Begin juli heeft ons ziekenhuis bijzonder bezoek gehad! Een 
aantal vertegenwoordigers van het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van de screenings-
organisatie Bevolkingsonderzoek Midden-West kwamen 
naar het IJsselland Ziekenhuis voor een werkbezoek over 
het bevolkingsonderzoek Darmkanker. Na ontvangst door 
bestuurder dhr. A. van Wijk volgden diverse presentaties. En 
om te zien hoe de praktijk eruit ziet volgde ook een uitstapje 
naar het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL). Klinisch 
chemicus mw. E. Kemper en gespecialiseerd analist mw. C. 
van Rijswijk verzorgden een rondleiding op het laboratorium 
en konden hier ook laten zien hoe alle analyses in het kader 
van het bevolkingsonderzoek Darmkanker plaatsvinden. 

Voor het bevolkingsonderzoek Darmkanker wordt iedereen 
tussen de 55 en 75 jaar eenmaal per twee jaar uitgenodigd 
om deel te nemen. Hierbij wordt onderzocht of er bloed in de 
ontlasting (occult bloed in feces) aanwezig is. Het onderzoek 
wordt regionaal gecoördineerd door de vijf screenings-
organisaties in Nederland. Vanaf 1 januari 2018 is het AKL 
van ons ziekenhuis één van de vier screeningslaboratoria in 
Nederland waar de analyses van de ontlastingstest voor dit 
bevolkingsonderzoek worden uitgevoerd. Dit betekent dat 
we iedere dag gemiddeld zo’n 1700 ontlastingsmonsters op 
het AKL binnenkrijgen.

VWS bezoekt laboratorium 
IJsselland Ziekenhuis

Mag ik u de 
folder mailen?
Krijgt u een onderzoek of 
behandeling? Dan krijgt u vooraf 
altijd een folder waarin uw onder-
zoek of behandeling beschreven 
staat. Die folder ontvangt u 
tegenwoordig in uw mailbox. 
U kunt de folder op uw PC, smart-
phone of tablet lezen, laten voorlezen via de voorleesfunctie 
en/of uitprinten. Als u en uw contactpersoon/begeleider geen 
mailadres hebben of u vraagt zelf om een papieren folder, dan 
krijgt u van ons uiteraard nog een papieren folder aangeboden. 
Inmiddels verstrekken we ca. 60% van onze folders via de mail. 

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

Bezoek

Een patiënt krijgt een voetmassage.



Stilstaan en herinneren

Herdenkingsdag op 6 november

Een herdenkingsdag is belangrijk omdat het nabestaanden de 
gelegenheid geeft stil te staan en herinneringen op te halen. 
En soms om voor het eerst weer terug te komen in het zieken-
huis nadat hier zoveel is gebeurd. Ook voor zorgverleners kan 
het waardevol zijn om patiënten bij wie zij betrokken waren, 
te herdenken en eventueel nabestaanden te spreken. De 
herdenkingsdag vindt plaats in het stiltecentrum op de eerste 
etage van het ziekenhuis. Patiënten, bezoekers, familieleden, mede-
werkers en vrijwilligers zijn van harte welkom van 14.00 tot 16.00 uur. 

Er is in het stiltecentrum gelegenheid om een kaarsje te branden 
voor mensen die u wilt herdenken. Ook kunt u de naam van de 

overledene, een gedachte of een gebed op een steen schrijven 
en deze een plekje geven in ‘een rivier’. Al deze stenen vormen 
samen een symbool van gedachtenis en verbondenheid.

De dag wordt om 16:00 uur afgesloten met een gezamenlijk 
herdenkingsmoment van ongeveer een half uur. Er zijn woorden 
van bezinning, muziek en stilte. Deze bijeenkomst wordt geleid 
door een van de geestelijk verzorgers. De geestelijk verzorgers 
zijn ook de hele middag in en bij het stiltecentrum aanwezig. 

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Op dinsdag 6 november 2018 wordt in het 

IJsselland Ziekenhuis een herdenkingsdag 

gehouden voor mensen die het afgelopen jaar 

in het ziekenhuis zijn overleden. 
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HERDENKINGSDAG

Wanneer: dinsdag 6 november
Tijdstip: van 14.00 - 16.00 uur, met een gezamenlijke bijeen-
komst om 16.30 uur
Locatie: Stiltecentrum. Volg route 57

Onze geestelijk begeleiders hebben aandacht voor wat 
mensen bezighoudt, raakt en beweegt. Ze zoeken met 
mensen naar wat van waarde en betekenis is. Ze bieden 
een luisterend oor en sluiten aan bij behoeften en vragen 
van patiënten én familieleden. De geestelijke begeleiders zijn 
via de verpleging in te schakelen, maar u kunt hen ook zelf 
benaderen.

Het team bestaat uit: Kim van Rijthoven (aanwezig op 
dinsdag en vrijdag) en Martijn Rozing (aanwezig op maandag, 
dinsdag en donderdag) 

geestelijkeverzorging@ysl.nl · 010 - 258 5250 

Afdeling geestelijke verzorging
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Kim van Rijthoven Martijn Rozing



ROZE LINTJE

voor een behandeling (of het achterwege laten ervan) hangt 
nauw samen met wat een patiënt belangrijk vindt in haar of 
zijn leven.

Via de Monitor (monitorborstkankerzorg.nl) zijn alle gegevens 
in te zien.

Ook dit jaar heeft het IJsselland Ziekenhuis weer 

het roze lintje ontvangen. De borstkankerzorg 

in ons ziekenhuis voldoet ook in 2018 aan de 

eisen van goede en patiëntgerichte zorg die de 

Borstkankervereniging Nederland (BVN) stelt in 

de Monitor Borstkankerzorg. 

In het IJsselland zet een breed en multidisciplinair team zich 
in voor onze patiënten met borstkanker.

Monitor Borstkankerzorg
In de Monitor Borstkankerzorg wordt informatie gegeven 
over het zorgaanbod van ziekenhuizen en de ervaringen van 
patiënten met de borstkankerzorg. Patiëntervaringen worden 
gemeten via de PREM-vragenlijst over borstkankerzorg en 
wegen steeds zwaarder mee in de toekenning van het roze lintje. 

Een ander belangrijk thema bij de toekenning van het roze 
lintje is gedeelde besluitvorming. Een onderdeel van Samen 
Beslissen is dat zorgverleners voor- en nadelen van verschillende 
behandelmogelijkheden met de patiënt bespreken. De keuze 

Borstkankerzorg IJsselland 
Ziekenhuis verdient weer 
roze lintje

Een breed en multidisciplinair 
team zich in voor onze 
patiënten.
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Borstkankerzorg



18  IJsselland Magazine



19

die kanker hebben (gehad), hun naasten, mantelzorgers en/of 
nabestaanden, warmte, aandacht en ondersteuning ontvangen. 
Het Inloophuis is vrij toegankelijk, je hebt geen doorverwijzing 
nodig. Je kunt er terecht voor een praatje of een luisterend oor, 
voor steun en informatie. Er is tijd en aandacht voor je verhaal. 
Daarnaast organiseren we allerlei activiteiten, een lezing of je komt 
gewoon even langs voor een kopje koffie. Er zijn altijd vrijwilligers 
die, vaak uit eigen ervaring, weten wat kanker met je kan doen. 

Marie José de Gier: “We vinden het belangrijk dat iedereen die 
dat nodig heeft bij het Inloophuis terecht kan. Daarom doen we 
er alles aan om het aanbod toegankelijk te houden. We houden 
de kosten van workshops bijvoorbeeld zo laag mogelijk. De 
workshops ‘Look good, Feel better’ die eerst in het IJsselland 
Ziekenhuis werden georganiseerd, organiseren we nu in het 
Inloophuis. Het was een grote wens van het IJsselland om dit 
los van het ziekenhuis te organiseren zodat deelname voor 
patiënten en familie minder beladen is.”

Het Inloophuis is een mooie aanvulling op de medisch-
specialistische zorg in het ziekenhuis.

Op maandag 9 juli is Inloophuis De IJssel in 

Capelle a/d IJssel van start gegaan. Het inloop-

huis is voor mensen die kanker hebben (gehad) 

en voor iedereen die met kanker te maken heeft. 

Een mooie nieuwe voorziening in Capelle.

Een van de initiatiefnemers is Marie-José de Gier, verpleeg-
kundig specialist oncologie in het IJsselland Ziekenhuis. 
Marie-Jose de Gier: “In Krimpen a/d IJssel bestaat al enige 
tijd Inloop De IJssel. Vanuit het IJsselland Ziekenhuis wilden 
we zo’n voorziening ook graag in Capelle a/d IJssel aan 
kunnen bieden. We hebben contact gezocht met de Stichting 
Ondersteuningscentrum De IJssel en het resultaat hebben we 
nu met elkaar bereikt! Sinds 9 juli kunnen bezoekers bij het 
Inloophuis voor Beter Leven met Kanker in Capelle terecht. 
Op 10 oktober vindt de officiële opening plaats.”

Voor wie is het inloophuis?
Inloophuis De IJssel is een ontmoetingsplaats waar mensen 

Voor mensen die leven met kanker…

INLOOPHUIS

Belangstellenden kunnen in het Inloophuis in Capelle 
terecht op volgende tijden:
Maandagmiddag  van 13.00 – 16.00 uur
Woensdag  van 10.00 – 16.00 uur
Vrijdagochtend  van 10.00 – 13.00 uur
En in Krimpen a/d IJssel, Lage Vijver 2:
Dinsdagmiddag van 13:30 – 16:30 uur 

Het adres:  Inloophuis De IJssel, De linie 1E in   
 Capelle a/d IJssel, tel. 010 – 737 00 69
Website:  inloophuisdeijssel.nl 

De openingstijden

V.l.n.r. de coördinatoren van Inloophuis De IJssel Astrid Puts (voor Krimpen 
aan den IJssel) en Brigitte Koninga (voor Capelle aan den IJssel), en Marie-

José de Gier, verpleegkundig specialist oncologie in het IJsselland ZiekenhuisOntmoetingsplaats voor lotgenoten



Ochtend 08.30 – 12.00 uur Middag 13.30 – 16.30 uur

Maandag ›  pijnbestrijding 
›  gynaecologie
›  medische keuringen 

›  diabetesverpleegkundige 
›  gynaecologie 
›  neurologie

Dinsdag ›  kindergeneeskunde 
›  dermatologie 

›  dermatologie 
›  jeugddiëtetiek (0-18 jaar)

Woensdag ›  urologie 
› medische keuringen 

›  kindergeneeskunde 
›  orthopedische schoentechnieken 
    Ton Jansen
›  jeugddiëtetiek (0-18 jaar)

Donderdag ›  interne geneeskunde
›  longziekten 
    en longfunctie onderzoek
    (even weken) 
›  Vivisol: OSAS 
 (Obstructief Slaapapneu Syndroom)   

›  keel-, neus- en oorheelkunde 
    (oneven weken)  
›  Vivisol: OSAS 
 (Obstructief Slaapapneu Syndroom)  

Vrijdag ›  cardiologie
› fietsergometrie  
›  orthopedie 
    (oneven weken)

›  fietsergometrie 

Openingstijden radiologie

U kunt een afspraak maken voor echo onderzoek op: 
dinsdagochtend en woensdagochtend. Er kunnen alleen echo’s 
van de buik en de hals worden gemaakt. Afspraken voor een 
röntgenonderzoek kunnen voor iedere dag van de week worden 
gemaakt (ma t/m vr: van 08.30 — 12.30 uur en 13.30 — 17.00 uur). 

Openingstijden afnamelaboratorium  

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

Onze spreekuren in polikliniek Nesselande

Wijzigingen onder voorbehoud
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Ochtend 08.30 – 12.00 uur Middag 13.30 – 16.30 uur

Maandag ›  diabetesverpleegkundige  
(oneven weken) 

›  bekkenfysiotherapeut 
›  geriatrie 

›  chirurgie 
›  vaatlab 
›  cardiologie
›  bekkenfysiotherapeut
›  neurologie

Dinsdag ›  diabetesverpleegkundigen (even weken)
›  keel-, neus- en oorheelkunde 
›  cardiologie  
›  fietsproef (cardiologisch onderzoek)
›  gynaecologie
›  orthopedie

›  gynaecologie 
›  echocardiografisch onderzoek 
›  orthopedie

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

›  dermatologie 
›  bekkenfysiotherapeut

Donderdag ›  urologie 
›  kindergeneeskunde 
›  cardiologie 
›  fietsproef (cardiologisch onderzoek)
›  interne geneeskunde

›  keel-, neus- en oorheelkunde
›  urologie 
›  echocardiografisch onderzoek

Vrijdag ›  chirurgie (even weken) 
›  MS/Parkinson verpleegkundig spreekuur
›  longziekten en longfunctie onderzoek 
›  anesthesiologie, spreekuur pijnbestrijding
›  orthopedische schoentechnieken
›  neurologie

›  orthopedie
›  MS/Parkinson verpleegkundig spreekuur
›  longfunctie onderzoek

Onze spreekuren in polikliniek Krimpen

Wijzigingen onder voorbehoud
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Openingstijden radiologie

U kunt een afspraak maken voor echografisch onderzoek op: 
maandag-, donderdag- en vrijdagochtend. Er kunnen alleen 
echo’s van de buik en de hals worden gemaakt. Afspraken voor 
een röntgenonderzoek vinden plaats op maandag t/m vrijdag.

Openingstijden afnamelaboratorium  

Het afnamelaboratorium voor bloedprikken is geopend:  
maandag t/m vrijdag van 07.30 — 13.00 en van 13.30 — 17.00 uur.
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HAVENPOLIKLINIEK

Drie gasten op 
de Havenpolikliniek 

Mw. Hagoort vertelt: “Zo’n 10 jaar geleden verhuisde ik 
hierheen. Voor korte zorg kwam ik hier regelmatig, voor 
bijvoorbeeld kaakchirurgie, voor gynaecologie. Toen vertelde 
de huisarts dat het Havenziekenhuis niet meer bestond maar 
dat de poliklinieken er nog wel waren. Gelukkig, want ik kom 
hier graag. Het gaat hier gewoon lekker op zijn Rotterdams, 
geen blabla maar vriendelijk en recht voor zijn raap.”

Dhr. en mw. Van Ierland zijn afgelopen najaar vanuit Den Haag 
naar Rotterdam Centrum verhuisd. Dhr. Van Ierland: “We waren 
niet geïnformeerd dat het Havenziekenhuis een poliklinisch 
centrum was geworden. Toen ik hier op de polikliniek chirurgie 
kwam en hoorde dat ik voor een opname naar de hoofd-
locatie van het IJsselland Ziekenhuis moest, was dat in eerste 
instantie een teleurstelling. Helemaal daar naar toe. Maar 
ik moet zeggen, het was allemaal prima. Van hier op de poli-
kliniek tot en met de hele opname. Alles was goed geregeld, 

heel erg op tijd, het was duidelijk wat er ging gebeuren 
en de informatie was goed. Ik heb wel veel mensen bij de 
voorbereiding op de operatie gesproken, dat zal met mijn 
medische voorgeschiedenis te maken hebben. En nu ben ik 
weer hier op de Havenpolikliniek.” 

Mw. Hagoort vult aan: “Ja, een opname is vervelend, maar als 
de zorg daar goed is, dan is het prima.” Ze lacht: “Het is alleen 
voor je visite wat onhandig. Het voordeel van de Havenpoli-
kliniek is trouwens ook dat je lekker snel terecht kunt.”

Chirurg Menon vertelt zijn patiënten kort over de eerste 
periode na de overgang naar de Havenpolikliniek. “De sluiting 
van het Havenziekenhuis was pijnlijk. Het Haven was een klein 
ziekenhuis en je kende iedereen. De lijnen waren heel kort. 
Inmiddels hebben we onze weg ook in de nieuwe setting weer 
gevonden. We kunnen hier op de polikliniek nog steeds heel 

Interview met patiënten

“Zullen we even buiten gaan zitten?” vraagt Anand Menon, chirurg in de Havenpolikliniek. 

“Nou graag!” antwoorden zijn drie gasten eensgezind. Mevr. Hagoort en Dhr. Van Ierland 

zijn beide patiënten van de chirurg.



veel doen. Kleine verrichtingen onder lokale verdoving kunnen 
hier bijvoorbeeld gewoon plaatsvinden.” 

“Hoe ik de Havenpolikliniek zou typeren?” mijmert mw. Hagoort. 
“Als echt Rotterdams. De medewerkers zijn betrokken, persoonlijk; 
er is echt contact. Ik ben heel tevreden over de chirurg en over 
de behandeling, alles werd goed uitgelegd. Dat is toch wat je 
wilt als patiënt. Kortom, een positieve ervaring. Ik raad het 
iedereen aan.” 

Voor dhr. Van Ierland ligt dit hetzelfde. “Ja, het persoonlijke, 
dat is prettig. No nonsense, je weet waar je aan toe bent. En 
de Havenpolikliniek is goed bereikbaar, er is altijd plek voor je 
auto!”

VACATURE

Hebben wij 
een match?
Ben je op zoek naar een leuke baan in het 

ziekenhuis? Kijk dan eens op de vacature-

pagina van ons ziekenhuis! 

Wie weet staat er een geschikte vacature 

voor jou tussen en ben jij binnenkort één 

van onze nieuwe collega’s!  

De vacatures vind je op onze website via 

deze link:

https://www.ysl.nl/werken-bij-het-ijsselland/

vacature-snel/vacature-overzicht/
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Het voordeel van de 
Havenpolikliniek is dat je 
lekker snel terecht kunt.

Mw. en dhr. Van Ierland, mw. Hagoort en chirurg dhr. Menon. 

Leuke baan

23

Wordt één 
van onze 
nieuwe 
collega’s!
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STICHTING VRIENDEN

Na een prima georganiseerde en smaakvolle maaltijd in 
ons restaurant volgde een hartelijk welkom door bestuurs-
voorzitter Albert van Wijk. Albert van Wijk schetste een kort 
beeld van het ziekenhuis: hij vertelde over de (gerealiseerde 
en voortdurende) verbouwingen, de samenwerking met het 
Erasmus MC en de manier waarop we in het IJsselland zorg 
verlenen. ‘Hier gaat het om u’ is het gevoel dat we onze 
patiënten en hun naasten willen geven. 

Aansluitend gaf Eric-Paul Dijkhuizen, de voorzitter van de 
Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis, uitleg 
over waar de Vrienden voor staan en wat zij graag voor 
het ziekenhuis willen betekenen. Het ziekenhuis heeft 
verschillende wensen en één van deze wensen is het meer 
kindvriendelijk inrichten van verschillende behandel- en 
wachtruimtes. Een kindvriendelijke aankleding schept een 
gevoel van veiligheid en herkenning en zorgt voor afleiding 
bij het wachten. Dat kan allemaal bijdragen aan het 
verminderen van angst. Vooral op de traumakamer van de 
Spoedeisende Hulp en op het afnamelaboratorium bij het 
bloedprikken wil het IJsselland de inrichting graag aanpassen. 

Hekkensluiter was Judith Lens, anesthesioloog en intensivist 
in het IJsselland. Judith Lens sloot de presentatie af met een 
bevlogen en warm verhaal over haar werk in het IJsselland 
Ziekenhuis i.s.m. het Erasmus MC. 

Rondleidingen
Het programma ging verder met een aantal rondleidingen. 
Enthousiaste en betrokken collega’s namen hun gasten 
mee naar het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL), het prik 

laboratorium, de kinderafdeling, het Geboortecentrum, de 
nieuwe dagverpleging en het Maag Darm Lever centrum.
De avond werd afgesloten met een netwerkborrel. 

Voor de leden van de Lions en Rotaryclub was het een indruk-
wekkende avond. Zij vonden het allemaal goed verzorgd. En 
de Vrienden? Die hebben er weer een paar nieuwe Vrienden bij.

Vrienden maken nieuwe Vrienden 
De Capelse Rotary en de Capelse Lionsclub 

brachten donderdagavond 21 juni een bezoek 

aan het IJsselland Ziekenhuis.

Bezoek Rotary

Het was voor de leden 
een indrukwekkende 
avond.

BOEKEN
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Het DapperDagboek 
en het DapperDiploma  

Agenda
Activiteiten voor patiënten

Zwangerschap, bevallen en kraamperiode* 

Datum dinsdag 18 september, 9 oktober, 13 november en 
11 december 2018 
Tijd 19.30 – 21.00 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Informatieavond

Look good, feel better

Datum woensdag 31 oktober 2018 
Tijd 10.00 – 12.00 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Borstvoeding voor zwangere vrouwen* 

Datum donderdag 4 oktober, 8 november en 13 december 
2018 
Tijd 19.30 – 21.45 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Workshop

Informatieavond

* 
Voor activiteiten die met een ster zijn gemarkeerd, is inschrijven bij afdeling 
Patiëntenvoorlichting van te voren nodig. Meer informatie en aanmelden
bij afdeling Patiëntenvoorlichting: e-mail PatientenVoorlichting@ysl.nl
telefoon 010 258 5137 op werkdagen tussen 9.30 en 16.30 uur
IJsselland Ziekenhuis Balie Patiëntenvoorlichting in de centrale hal.

Stomavereniging

Datum dinsdag 30 oktober 2018 
Tijd 10.00 – 12.00 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan 
den IJssel (balie patiëntenvoorlichting)

AGENDA

Inloopspreekuur

Het doel van het DapperDagboek is kinderen een stukje 
grip te geven tijdens hun opname in het ziekenhuis. De 
kinderen kunnen DapperPlakkers ontvangen. Dit zijn kleine 
kleurrijke stickers. Voor meer dan 70 verschillende situaties 
in het ziekenhuis is er een Plakker, om zo een beeld te 
krijgen van wat je allemaal meemaakt in het ziekenhuis. 

Soms moeten kinderen voor een korte tijd in het zieken-
huis zijn. Bijvoorbeeld als hun amandelen geknipt moeten 
worden of als ze een blindedarmontsteking hebben. Dan 
krijgen ze geen heel dagboek maar omdat ook deze 
kinderen heel dapper zijn, is er ook het DapperDiploma. 
Deze kinderen krijgen dezelfde Plakkers als een kind met 
een DapperDagboek, alleen is er ruimte voor 10 stickers. 
Hopelijk hebben ze er ook niet meer nodig dan dat! 
Op 26 juli nam de Pedagogische Zorg op onze kinder-
afdeling de dagboeken en diploma’s in ontvangst. We 
zijn blij dat wij, net als vele andere ziekenhuizen in 
Nederland, de DapperDagboeken en Diploma’s mogen 
gaan uitdelen. 

Kijk voor informatie op: www.dapperdagboek.nl 

Het doel is kinderen een 
stukje grip geven.

 Kinderafdeling

Met veel plezier gaan wij in de toekomst de 

DapperDagboeken en DapperDiploma’s van 

Stichting Dapper Kind uitdelen op onze kinder-

afdeling. Via een van onze leerling-verpleeg-

kundigen hoorden wij van dit concept.

BOEKEN

M. Kastelein, pedagogisch medewerker kinderafdeling 
IJsselland Ziekenhuis, en N. Uijl, vrijwilliger voor stichting 
Dapper Kind.




Afzeggen afspraak 

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

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


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

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

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

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


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


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

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

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 
“aanloopgebieden” van de 
ingang van het ziekenhuis. 
Roken is voor patiënten en 
bezoekers toegestaan in de 
rookabri buiten het ziekenhuis.
 


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

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


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

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


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


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

Gedragsregels 

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

 Het IJsselland
bij de hand 
 Praktische informatie
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POORTMOLEN–ZIJDE

PRINS CONSTANTIJNWEG

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

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

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

Wandeltijd naar metrohalte
Prinsenlaan is ±10 minuten.

Buslijn 37

Coffeecorner,
terras en winkel
Hier vindt u broodjes,
koeken, snacks, 
dranken, tijdschriften, 
verzorgingsproducten, 
kranten, kaarten,  
knuffels, ballonnen  
en bloemen.

Openingstijden
Doordeweeks: 
8.00 – 20.00 uur
Weekend:
11.00 – 20.00 uur

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

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

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

Hoofdingang 
openingstijden
Iedere dag geopend:
06.30 – 23.30 uur

3

De centrale halVind je weg

Bereikbaarheid

Buslijn 37
Buslijn 37 rijdt op werkdagen 
en zaterdag overdag (tot 
afloop van het avondbe-
zoekuur) tussen station 
Rotterdam-Alexander en 
metrostation Capelsebrug. 

De bushalte bevindt zich  
aan de achterzijde van het 
ziekenhuis, aan de  
Poortmolen (Capelse kant).

Treinstation Alexander
Het dichtstbijzijnde treinstation 
is Rotterdam-Alexander.  
Op station Alexander kunt u 
overstappen op buslijn 37  
(richting Capelsebrug) of de 
metro (richting Schiedam 
Centrum, lijn A en B). 

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

Metro A en B
De dichtstbijzijnde metrohaltes 
zijn Prinsenlaan en Schenkel. 
Deze haltes liggen op metro-
lijn A (Binnenhof – Schiedam) 
en metrolijn B (Nesselande 
– Schiedam).

De looproute naar het 
ziekenhuis is met bordjes 
aangegeven. 

P
Parkeren 
Op het hele parkeerterrein 
geldt betaald parkeren. 

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

27



Nieuwsbrief

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


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

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

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


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

en van 15.00 – 19.30 uur. 

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

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


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

Wilt u informatie over voorlichtingsactiviteiten die wij in het 
ziekenhuis organiseren? U vindt de balie Patiëntenvoorlichting 
in de hal van ons ziekenhuis (routenr. 89). De balie is open van 
maandag tot en met donderdag van 09.30 tot 16.30 uur, en op 
vrijdag van 09.30 tot 13.00 uur. Telefoon 010 258 5137. 
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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.

Stuur een kaartje
Is iemand die u (goed) kent in ons 
ziekenhuis opgenomen? Dan is het 
leuk om een kaartje te sturen! 
Dat kan ook digitaal via de website. 
Kaartjes die op vrijdagavond, 
zaterdag of zondag worden verstuurd, 
worden maandag bezorgd. Voor 
een goede bezorging is het wel 
belangrijk om de naam en het 
kamernummer van de patiënt goed 
in te vullen!

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

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

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

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.



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

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

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

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

WORD VRIEND

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

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

€ 2,50 per maand € 10,– per maand

€ 5,– per maand Meer €

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

Ik doe eenmalig een donatie

Achternaam

Uw donatie in Euro’s

Geboortedatum

Adres

Telefoon

BIC

E-mail adres

Voorletters M / V

IBAN

Postcode & Plaats

Datum

Plaats

Kenmerk Handtekening

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

Apotheek
mw. dr. M. de Boer
mw. drs. N.A. Botta-Steeneken
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. drs. B. Ilmer
dhr. dr. W.B. Meijboom

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

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

Gynaecologie
dhr. dr. M. van der Gaast
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. Schmitzvan Splunder
mw. dr. S.A.H.M. van den Tillaart

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

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

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

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

Klinische chemie
mw. dr. L.S.M. Boesten
mw. dr. E.A. Kemper-Proper

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

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

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

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

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

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

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

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

Orthopedie
dhr. drs. B. Boetes
dhr. drs. D.J. Doyer

dhr. dr. W.P.J. Fontijne
dhr. drs. E.J.T. ten Holder
dhr. drs. O. van Leeuwen
dhr. dr. F.H.R. de Man
mw. drs. A.P. van Noort-
Suijdendorp

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

Plastische chirurgie
mw. C.M.C.A. van Laarhoven
dhr. D. Vasilic
dhr. drs. S.H. Wu

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

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

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

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

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

Reumatologie
mw. drs. R. Padmos
dhr. S. Sadrediny

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

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

Urologie
dhr. dr. N.J. van Casteren
dhr. drs. R. Hoendervangers
dhr. drs. B. Rikken
dhr. drs. E.C. Timmer
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     Zorg onder eigen regie

   De Zellingen 
       helpt u graag!

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

 Servicepakket Hoogstpersoonlijk 
 Tijdelijke zorg, crisisopname en revalida� e
 Dagbehandeling en dagac� viteiten
 Thuiszorg
 Eerstelijns fysiotherapie, ergotherapie en 
 logopedie

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




