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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!
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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 2019.

Eindredactie
Mireille Livain e.a.

Fotografie
Johan Heutink, 
Fotostudio Rogier Bos
& Jurgen Wielaard

Uitgeverij
BC Uitgevers bv
Graaf Adolfstraat 36D
8606 BT Sneek

Bladmanagement
Digna Schoonen (BC Uitgevers bv)

Ontwerp
Chris van Diemen 
(www.takenbystorm.nl)

Opmaak
Nanno van Leeuwen 
(BC Uitgevers bv)

Druk
Scholma Druk B.V., Bedum

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

› we op de kindertraumakamer en het afnamelab beschikken over iPads voor kinderen? 

 Hiermee kunnen kindjes die een vervelende behandeling moeten ondergaan worden 

 afgeleid met spelletjes en filmpjes.

 

› Lionsclub Capelle IJsselrijck op zaterdag op 28 september een Duckrace organiseert 

 nabij winkelcentrum De Koperwiek? Met deze actie wil de club een bijdrage leveren aan 

 kindvriendelijke voorzieningen in het IJsselland Ziekenhuis.

 

› u lekker uit eten kunt in ons restaurant? Alle gerechten worden vers bereid door onze 

 enthousiaste restaurantmedewerkers.

 

› er op dinsdag 5 november in het Stiltecentrum weer een herdenkingsdag wordt 

 georganiseerd? 

 

› de coeliakiebijeenkomst op 19 juni erg geslaagd was? Diverse situaties rondom omgaan 

 met een glutenvrij dieet bleken voor vele aanwezigen herkenbaar. 

 

› u een bericht per mail ontvangt als uw behandelend specialist een brief aan uw huisarts 

 of andere zorgverlener heeft verstuurd? U kunt deze brief dan ook zelf bekijken in 

 Mijn IJsselland, uw digitale ziekenhuisomgeving. Zo bent u beter op de hoogte van 

 uw behandeling.

 

› patiënten van het ziekenhuis met onze gratis shuttleservice mee kunnen? Deze bus rijdt 

 van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur tussen metrostation Schenkel 

 en het IJsselland Ziekenhuis.

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

Redactie IJsselland magazine

Wist u dat: 
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Zorg afgestemd 
op uw behoeften

Zorg van      Valere
Valere biedt u zorg zodat u zo lang mogelijk in uw
vertrouwde huis kunt blijven wonen.

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

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

Valere 
ontzorgt 

u in uw eigen 
vertrouwde 
omgeving



iPads voor de kindertraumakamer 
en het afnamelab 

De afdeling informatiezaken heeft recent een 

mooi geldbedrag ontvangen voor ingezamelde 

toners van printers. 

De afdeling informatiezaken wilde dit geldbedrag graag ten 
goede laten komen aan iets leuks of nuttigs voor kinderen in 
ons ziekenhuis.
Er is voor gekozen om van dit geld een ipad aan te schaffen, 
om kinderen die een vervelende behandeling moeten 
ondergaan af te kunnen leiden door middel van spelletjes en/
of filmpjes.

In eerste instantie zou de iPad worden ingezet op de kinder-
traumakamer van de spoedeisende hulp, maar omdat de 

leverancier van de iPad, Het IT, dit zo’n geweldig initiatief vond, 
hebben zij een tweede iPad ter beschikking gesteld. We zijn 
hen hier heel dankbaar voor! 

Deze tweede iPad wordt nu op het afnamelab ingezet. 

Nico Janssens van informatiezaken heeft de iPads voorzien 
van diverse leuke spelletjes en filmpjes. Daarnaast zijn de 
iPads kidsproof en kunnen dus tegen een stootje. 

Blij met nieuwe iPads

Carolien Biondina en Dorien Hazenbroek namen de iPad op de 
SEH in ontvangst. ‘Kindjes kunnen op de SEH en het afnamelab nu 
samen met hun ouders een filmpje kijken of een spelletje doen.’

IPADS

We kunnen kindjes nu 
afleiden met spelletjes 
en filmpjes.

Barbara Polder nam de iPad namens het afnamelab in ontvangst.
‘Hier zijn we erg blij mee! Bloedprikken is niet leuk, en hiermee
worden kindjes afgeleid’. 

7
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   Zorgpension

Op zoek naar tijdelijk
verblijf met zorg op maat?

Dan bent u van harte welkom in Zorgpension Oud Haven! 
Wij bieden een compleet verzorgd verblijf aan iedereen die wil 
herstellen na een ziekte of operatie. U kunt ook bij ons terecht 
wanneer u tot rust wil komen wanneer het thuis even niet meer gaat.

Voordelen
Begeleiding op maat, gericht op uw herstel

     Uw huisarts blijft betrokken
     Nauwe samenwerking met ziekenhuizen en andere 

  betrokken zorgverleners 
Verblijf wordt vergoed door uw zorgverzekeraar

Zorgpension Oud Haven  | Haringvliet 2 |  3011 TD Rotterdam 
Zorgpension heeft ook locaties in 

Baarn, Capelle aan den IJssel, Woerden en Zoetermeer.

Meer weten?
www.zorgpension.org
info@zorgpension.org

088 0234 740 

            Wij zijn er 
    als u ons nodig hebt

 Zorg op z’n 
     zorgzaamst!

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

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

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



Hard aan het werk 
om de kliniek 
te vernieuwen! 

Update bouw 
Op deze pagina informeren we u 

over de bouwwerkzaamheden die in 

ons ziekenhuis plaatsvinden.  

9

UPDATE

Contractondertekening

De verbouwing van bouwdeel B2 en 
B3 vordert gestaag. De wanden zijn 
grotendeels geplaatst en de leidingen, 
kanalen, kabels etc. worden gelegd. 
Het bouwdeel begint alweer op een 
verpleegafdeling te lijken.

Alle werkzaamheden vinden plaats 
achter gesloten deuren. Door het 
vervoer van mensen en materialen 
buitenlangs te organiseren proberen 
we de overlast te beperken.

Het is de planning op vrijdag 
6 december de Kinderafdeling, nu 
nog gevestigd op D3, te verhuizen 
naar B3 waar het nieuwe Vrouw 
Ouder Kind centrum, gedeelte Kind, 
gevestigd wordt. 

Als alles op schema loopt zal een 
week later, op vrijdag 13 december, 
de nieuwe afdeling B2 in gebruik 
worden genomen. Er worden, op een 
paar uitzonderingen na, algemene 
standaard klinische afdelingen 
gebouwd om zo flexibel mogelijk 
te kunnen werken. Na de renovatie 
spreken wij over beschouwende en 
snijdende afdelingen. Afdeling B2 is 
een beschouwende afdeling, met in 
dit geval de specialismen Maag 
Darm Lever, Geriatrie en Long.

De oplevering lijkt nog ver weg, 
maar voor de bouwende partijen 
volgt een spannende planning; na 
de zomerperiode moet er nog veel 
gebeuren.

In januari 2020 zal er gestart worden 
met bouwdeel D.

Op woensdag 5 juni werden formeel de contracten getekend met onze renovatiepartners 
Dijkxhoorn (bouwkundig aannemer), Croonwolter&dros (elektrotechnisch installateur), Unica 
(werktuigbouwkundig installateur) en Interfurn (meubelleverancier vaste inrichting). 
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We doen het voor onze patiënten! 

Gastvrij ziekenhuis
De cliëntenraad van het IJsselland Ziekenhuis hecht aan een 
gastvrij ziekenhuis. Waar patiënten en hun familie vriendelijk 
en betrokken worden bejegend. Waar samen wordt beslist over 
welke behandeling voor de patiënt het beste is. Met korte wacht- 
en toegangstijden. En als wachten onvermijdelijk is, wordt het 
wachten veraangenaamd. Ook goede en voldoende parkeer-
gelegenheid hoort daarbij. 

De cliëntenraad heeft zich in het verleden hard gemaakt voor 
betere bereikbaarheid en dit heeft geresulteerd in de shuttlebus 
die door vrijwilligers van metrostation Schenkel naar de hoofd-
ingang van het ziekenhuis wordt gereden. Het zou mooi zijn 
als reizigers al in de metro geattendeerd worden op deze 
gratis shuttleservice voor patiënten en bezoekers. We blijven 
hierop aandringen bij diverse partijen. Ook vragen we aandacht 
voor uitbreiding van de fietsenstalling om het voor bezoekers 
en medewerkers aantrekkelijk(er) te maken om met de fiets te 
komen.

De cliëntenraad neemt deel aan diverse project-/verbeterteams 
om de patiënt een stem te geven bij het maken en bijstellen van 
beleid: 

• Projectteam ‘Patiëntbeleving’ is gericht op het verbeteren van 
 de beleving van patienten en hun naasten. Dit sluit goed aan 
 bij het huidige strategietraject van het ziekenhuis onder het 
 motto “Hier gaat het om u”.
• Projectteam ‘Samen beslissen in de spreekkamer’ is gericht 
 op een andere benadering door de arts, waarbij de wensen 
 en situatie van de patiënt een belangrijke rol krijgen in de 
 uiteindelijke, gezamenlijke beslissing over welke zorg het 
 beste bij de patiënt past.

Hoofdbehandelaarschap
Een belangrijk aandachtspunt is de rol van de hoofdbehandelaar. 
Patiënten of mantelzorgers weten vaak niet bij wie ze moeten 

De cliëntenraad heeft onlangs zijn jaarplan voor 2019-2020 opgesteld. In dit plan benoemt de raad 

een aantal speerpunten waarvoor hij zich hard maakt. De speerpunten zijn uitgewerkt in het werk-

document “Speerpunten 2019-2020” en worden hieronder verder toegelicht.

Samen met alle medewerkers 
willen ook wij voor het beste 
gaan. In het belang van onze 
patiënten.

Van links naar rechts staand: 
Peter Pauli, Pierre Winkelman, Thomas Linsmayer, Mariëtte Swinkels,

zittend: Sylvia van den Adel (ambtelijk secretaris), Ans Kerklaan, 
Marja de Koning en Jos Wiegman (voorzitter)

Jaarplan 2019-2020

CLIENTENRAAD



DUCKRACE

aankloppen. Zeker als zij voor meerdere aandoeningen worden 
behandeld moet duidelijk zijn welke specialist de regie heeft. Via 
de Commissie Ouderenzorg, waarin een lid van de cliëntenraad 
zitting heeft, wordt gesproken over de mogelijkheid van een 
regie arts/casemanager, tot wie de (oudere) patiënt met veelal 
meerdere aandoeningen zich kan wenden. Op deze manier 
hoeft de patiënt niet langs verschillende “loketten”.

Medicatieveiligheid
We vinden het erg belangrijk dat bij opname en ontslag 
uitgebreide en juiste informatie over medicatie wordt gegeven. 
Een efficiënte en sluitende overdracht van de thuismedicatie 
spreekt voor zich, maar ook het geven van instructie over 
bijv. injecteren, het verstrekken van extra informatie over de 
werking en mogelijke klachten van de medicatie neemt 
onduidelijkheid weg en zorgt voor minder vragen achteraf. 
Hierover is gesproken met de ziekenhuisapotheker. Momenteel 
loopt er een proef om apothekersassistentes op de afdeling te 
stationeren zodat de juiste professional, dicht bij de patiënt, de 
gewenste zorg geeft.

Digitalisering/e-health
De cliëntenraad ziet ook dat digitalisering van de gezondheids-
zorg een hoge vlucht neemt, net als in alle andere facetten van 
de samenleving. Tijdig inspelen op deze veranderingen is 
nodig om de patiënt niet onnodig naar het ziekenhuis te laten 
komen, maar zorg te bieden dicht bij de patiënt als dat kan. Er 
is gesproken met de innovatiemanager over de voordelen van 
de Beter Dichtbij App en het digitale patiëntenportaal. We laten 
leden van onze Ouderen Advies Commissie ook kennismaken 
met deze toepassingen door te oefenen in een testomgeving 
en zo hun feedback te krijgen. 

Patiënt Effect Rapportage (PER)
In navolging van andere ziekenhuizen ziet de cliëntenraad 
voordelen bij de introductie van de Patiënt Effect Rapportage. Aan 
veel beleidsvoornemens in ziekenhuizen liggen bedrijfskundige 
overwegingen ten grondslag. Hoe legitiem die ook zijn, het gevolg 
kán zijn dat patiëntbelangen ondergesneeuwd raken. De cliënten-
raad denkt dat de Patiënt Effect Rapportage de patiënt een stem 
geeft bij het ontwikkelen van beleid en verbetertrajecten in het 
ziekenhuis en de keten. 

Contact met de achterban
De cliëntenraad blijft zoeken naar een zo optimaal mogelijke 
relatie met de achterban. De populatie van het ziekenhuis is 
divers en dynamisch. Het is een uitdaging om het contact te 
zoeken en te vinden. 

Heeft u ideeën, wensen of suggesties? Laat het ons dan weten! 
Bel of stuur een mailtje: (010) 258 5720 of clientenraad@ysl.nl.

Samen met alle medewerkers van het ziekenhuis willen ook wij 
voor het beste gaan. In het belang van onze patiënten. Daar doen 
wij het voor. 

Jos Wiegman 
Voorzitter cliëntenraad 

Bekijk ons jaarplan en onze speerpunten op www.ysl.nl, 
zoekwoord clientenraad

Badeendjesrace 
voor zieke kinderen
Op zaterdag 28 september 2019 organiseert 
Lionsclub Capelle IJsselrijck een ludieke 
Badeendjesrace. Deze actie is bedoeld om 
geld bijeen te brengen om het IJsselland 
Ziekenhuis te voorzien van een kindvriendelijke 
prikcabine op het bloedafnamelab, en kinder-
traumakamer op de Spoedeisende Hulp (SEH). Kinderen 
die moeten worden geprikt of op de Spoedeisende hulp 
worden behandeld, kunnen hierdoor worden afgeleid 
waardoor ze zich wat meer op hun gemak voelen. 

Wat gebeurt er tijdens de badeendjesrace? 
De badeendjesrace vindt plaats in het winkelcentrum 
van Capelle aan den IJssel, bij de Koperwiek. Vanaf het 
Amnestyplein worden 10.000 gele badeendjes te water 
gelaten die de strijd met elkaar aan gaan om als eerste over 
de finish te komen. De eendjes dobberen richting finish door 
de stroming, en worden langs de kant toegejuicht door de 
toeschouwers. Elk eendje heeft een uniek nummer en hoort 
bij een supporter die het betreffende lot met het nummer van 
een badeendje heeft gekocht. De kopers van de loten met 
de winnende nummers van de eendjes die als eersten over 
de finish komen, winnen mooie prijzen! 

Koopt u ook een lootje? 
De leden van de Lionsclub Capelle IJsselrijck zijn tot en 
met zaterdag 28 september iedere zaterdag aanwezig in 
de Koperwiek én diverse andere winkelcentra om loten te 
verkopen. Ieder lotnummer is het nummer van een eendje, 
een lootje kost slechts € 2,50 of 5 stuks voor € 10,00. Ook 
in de centrale hal van het IJsselland Ziekenhuis kunt u 
een lootje kopen. Kijk voor meer informatie op de website 
www.capelseduckrace.nl.

De opbrengst van de verkoop van de loten wordt besteed 
aan spelletjes, een speelhoek in de wachtkamer, leuke 
decoraties aan de muur en een vrolijke inrichting.

Lionsclub Capelle IJsselrijck 

We zijn heel blij en dankbaar 
met de actie van de Lions!

11
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Revalideren na een ziekenhuisopname?
Dat doet u bij Transmitt revalidatie! Wij zijn gespecialiseerd in 

neurologische revalidatiezorg. U kunt bij ons terecht wanneer u 

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

te herstellen na een beroerte, ongeval of chirurgische ingreep.

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

Transmitt revalidatie  
Van Beethovenlaan 60
3055 JD  Rotterdam  

» 
» 

 Voordelen
     U kunt direct bij ons terecht 

     Revalideren met ondersteuning van   

	 speciaal	gekwalificeerde	medewerkers

     Persoonlijke aandacht

     Eén contactpersoon die volledig op de 

     hoogte is van uw situatie

     Inzet begeleiding gericht op 

   terugkeer naar huis

» 
» 

» 
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Wat zijn er weer veel patiënten in de watten 

gelegd door ons dreamteam ter ere van onze 

28e verjaardag op 1 juni jongstleden.

Op alle verpleegafdelingen hebben patiënten begin juni 
rug-, voet- en handmassages gehad of kregen zij mooie 
make up of gelakte nagels. Even wat extra aandacht in een 
moeilijke tijd doet veel goed. De verwenweek is ontstaan 
in 2016 toen het IJsselland 25 jaar bestond. Inmiddels 
wordt er vier keer per jaar een verwenweek georganiseerd. 

De volgende verwenweek vindt plaats in september. 

Verwenweek opnieuw 
groot succes!

Verwenweek

In 2017 namen vier Rotterdamse ziekenhuizen, waaronder 
het IJsselland Ziekenhuis, het initiatief om de poliklinische 
zorg van het voormalige Havenziekenhuis te continueren in 
de Havenpolikliniek. Hiermee is een stabiele basis ontstaan 
om een toekomstbestendig zorgconcept voor ouderen uit 
te werken met als doel om Rotterdammers prettig ouder 
te laten worden en langer thuis te laten wonen. Samen 
met vijf ouderenzorgorganisaties, huisartsen en welzijns-
partijen wordt het nieuwe integrale zorgconcept Havenue 
ontwikkeld.

Samen voor u
Havenue organiseert zorg die aansluit op de wensen 
en behoeften van (kwetsbare) oudere Rotterdammers. 
Ziekenhuizen, zorginstellingen, 
huisartsen en welzijnspartners 
bundelen hun krachten onder 
het motto: Havenue. Samen 
voor u. 

Wilt u meer weten over dit nieuwe zorgconcept, neem 
dan een kijkje op de website www.havenuerotterdam.nl.

Havenue. Samen voor u.

Ons (personeels)restaurant is van maandag tot  en met 
vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur geopend voor patiënten, 
bezoekers en omwonenden.

In ons buffetrestaurant serveren wij dagelijks wisselende 
warme maaltijden, maar ook diverse soepen, salades en 
broodjes. U kunt dus zo uitgebreid eten als u zelf wilt! Alle 
gerechten worden vers bereid door onze enthousiaste 
restaurantmedewerkers. U kunt uw maaltijd bij de kassa’s 
afrekenen met uw pinpas en via contactloos betalen.

Patiënten die toestemming hebben om de afdeling te 
verlaten, kunnen hun reeds bestelde maaltijd in het 
restaurant geserveerd krijgen.

Ons restaurant bevindt zich op de eerste etage van het 
ziekenhuis. U volgt vanuit de centrale hal ROUTE 99. 
Aan het einde van deze gang ziet u aan uw linkerhand 
de ingang van het restaurant, net voor de liften.

U bent van harte welkom!

Lekker uit eten in het ziekenhuis? 
Dat kan in ons restaurant!

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. 

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. 

Medewerkers IJsselland in 
rubriek ‘Gezond en wel’ 

Restaurant

KORT NIEUWS



‘Dat een opname grote impact heeft op ouderen is bekend. Met 
behulp van kwetsbaarheidscores proberen we in kaart te brengen 
op welke patiënt de opname de meeste impact heeft ofwel wie er 
het meeste last van ondervindt.  

Vandaag zie ik een jonge verpleegkundige die met volle aandacht 
in gesprek is met een patiënt. Haar hand ligt op zijn knie, het lijkt 
erop dat de patiënt angstig is. Ik wilde aan haar vragen hoe het 
vandaag ging op de afdeling, maar besluit haar daar nu niet voor 
te storen. Het beeld laat me niet los. Die jonge verpleegkundige 
met die oudere man op de afdeling, waar tegelijk op de achtergrond 
het geklingel van de alarmen hoorbaar is, een telefoon overgaat 
en een bel van een andere patiënt klinkt. En dan is het bezoekuur 
nog niet eens begonnen. 

De mortaliteit na een hartinfarct is de laatste decennia gezakt. 
Dat betekent dat er een toename is van oudere patiënten met 
late complicaties van een hartinfarct en met een verhoogde 
kwetsbaarheid. Dat leidt tot een verandering van de zorgvraag. 
Wij merken het hier op onze afdeling ook, er zijn steeds meer 
hoogbejaarde patiënten. ‘Cardiogeriatrie’ is een nieuw concept. 
Op het komend voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging 
voor Cardiologie (NVVC) staat een workshop over cardiogeriatrie 
op het programma. 

Ik was dan ook enthousiast toen er een geriatrieverpleegkundige 
kwam werken bij ons op de afdeling Cardiologie met het door ons 
gewenste doel: aandacht voor kwetsbare ouderen. Deze patiënten 

hebben een verhoogde kans op een delier. Als teamleider vind 
ik het belangrijk om anderen te stimuleren met initiatieven te 
komen die bijdragen aan kwaliteitsverbetering en hen te faciliteren 
wanneer daar ruimte voor is. Zij gaf extra ondersteuning en 
adviezen aan collega’s wat betreft aandacht bij delier en aandacht 
voor gezondheidsrisico’s. Ze maakte het team bekend met de 
prodromale verschijnselen van een delier; deze kunnen binnen 
één tot drie dagen overgaan in een volledig delier.

Inmiddels hebben wij enkele maatregelen genomen, zoals: op 
iedere kamer hangt nu een klok met de dag, datum en tijd groot 
afgebeeld; rooming-in behoort tot de mogelijkheden; de patiënten 
krijgen overdag kleding aan om het gevoel van dag- en nacht-
ritme in stand te houden; ieder loopmoment benutten we ter 
voorkoming van verlies aan spiermassa. Cardiologen kunnen 
laagdrempelig de geriater om advies vragen en we schakelen het 
geriatrieteam in bij patiënten met een verhoogde kwetsbaarheid. 

‘Hier gaat het om u.’ is de slogan van ons ziekenhuis. Leveren wij 
de best denkbare zorg? Zijn we er als de patiënt ons nodig heeft? 
Is er altijd een bekend gezicht? Hoeft de patiënt nooit zinloos 
te wachten op een verpleegkundige en/of dokter? Ons team is 
toegankelijk en benaderbaar. Op de gang hangt een bord met een 
foto van het gezicht van de verpleegkundige, voedingsassistent, 
verpleegkundig specialist, cardioloog en teamleider. Zo weet de 
patiënt bij wie hij terecht kan met vragen; het liefst is diegene een 
vast aanspreekpunt. Ik merk dat we het belangrijk vinden dat de 
patiënt weet wat er is gebeurd, wat er nu gebeurt en wat er gaat 
gebeuren. Tegelijk weten we dat de best denkbare zorg nooit af of 
klaar is. De alarmen zullen blijven afgaan, de bellen zullen blijven 
klinken, taken zullen op ons blijven wachten.

Een dynamische afdeling? Jazeker. Een afdeling waar we 
energie krijgen wanneer ons iets lukt, waar we meegaan met de 
veranderingen van de zorgvraag en waar de patiënt centraal staat’. 

Dit artikel is ook verschenen in Cordiaal ( jaargang 41/mei 2019, nr. 2).

Else Jonker werkt als teamleider op de afdeling 
Cardiologie, Eerste Harthulp en Hartbewaking, 
waar veel kwetsbare ouderen acuut worden 
opgenomen. Zij vertelt over situaties en voorvallen 
uit de dagelijkse praktijk. 

De dagelijkse praktijk

Dynamische afdeling Cardiologie

CARDIOLOGIE

Aandacht voor de patiënt.

14  IJsselland Magazine



15

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



Herdenkingsdag

Soms zou je de klok van je leven wel even stil willen zetten. Wat 
langer genieten van momenten van blijdschap, ontroering of geluk. 
Wat langer stil staan bij wat je overkomt, bij waar je mee bezig bent. 
Het leven is vaak jachtig en druk. Wat belet ons eigenlijk de tijd te 
nemen om stil te staan? Om stil te staan bij de vragen van het leven: 
Wie ben ik? Waar leef ik eigenlijk voor? Zit ik op het goede spoor? 
Wanneer je in het ziekenhuis terecht komt voor een onderzoek of 
voor opname kan het gebeuren dat die vragen levensgroot op je 
afkomen. Je wordt stil gezet en geconfronteerd met kwetsbaarheid. 
Tijd om na te denken en stil te staan bij de genoemde vragen. Soms 
geeft dat nieuwe perspectieven. Vaak kost dat moeite, omdat het 
stilstaan in de tijd ook eenzaam kan maken. Daarom is gesprek met 
vrienden of familie over de dingen die je bezig houdt zo van belang. 
Neem daarvoor eens de tijd. 

Middenin de hal van het ziekenhuis staat een 

klok. Mooi om naar te kijken: licht en open. Het 

zal vast wel eens gebeurd zijn, maar ik heb nog 

nooit gezien dat die klok stilstaat. En ook al zou 

de klok stilstaan: de seconden, minuten, uren 

tikken gewoon door, niets houdt hen tegen.

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

16  IJsselland Magazine

GEESTELIJKE VERZORGING

Tijd om stil te staan Aankondiging: 
Herdenkingsdag op 5 november 

Op dinsdag 5 november 2019 wordt in het IJsselland Ziekenhuis 
weer een herdenkingsdag gehouden voor mensen die het 
afgelopen jaar in het ziekenhuis zijn overleden. 

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 ziekenhuis 
nadat een dierbare hier is gestorven. 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. Tussen 14:00 en 16:00 zijn patiënten, 
bezoekers, familieleden, medewerkers en vrijwilligers van harte 
welkom om op eigen gelegenheid stil te staan bij het verlies van 
een dierbare. Om 16:00 uur wordt de dag afgesloten met een 
gezamenlijk herdenkingsmoment van ongeveer een half uur. 
Er zijn woorden van bezinning, er is muziek en stilte. Deze 
bijeenkomst wordt geleid door een van de geestelijk verzorgers. 
In de middag zijn geestelijk verzorgers en medewerkers van het 
ziekenhuis ook in het stiltecentrum aanwezig voor een praatje. 
U bent van harte uitgenodigd deze dag naar het IJsselland 
Ziekenhuis te komen om degene die u lief was te herdenken.

Neem de tijd 
om eens even 
stil te staan. 



KINDERADVIESRAAD

17



18  IJsselland Magazine

T 0180 55 19 11

M 06 132 439 61

E  info@alurelingerie.nl

W  www.alurelingerie.nl

A Korland gebouw

 Nieuwe Tiendweg 11a

 2922 EN Krimpen a/d IJssel

 2e verdieping, unit 14

Aanmeten borstprotheses

Prothese lingerie- 
en badmode

Post operatieve bh’s

Lymfoedeem 
reducerende bh’s



Wat maakt deze operatie zo bijzonder en wat 
betekent het voor onze patiënten? 
Maarten Vermaas, chirurg: “Het IJsselland is samen met 
4 academische ziekenhuizen in Nederland geselecteerd om 
deze behandeling aan te bieden. De ervaringen in een zieken-
huis in New York zijn al zeer goed te noemen, maar om de 
waarde van deze behandeling echt vast te stellen moet het 
nauwkeurig vergeleken worden met de huidige standaard 
behandeling. Dit is onderdeel van ons streven om de behandeling 
van patiënten met kanker zo goed mogelijk te maken.” 

Werking van de chemopomp
Door het plaatsten van een chemopomp vindt de behandeling 
met chemotherapie rechtstreeks plaats in de slagader naar 
de lever. De patiënt krijgt de chemotherapie, nadat de chirurg 
eerst de uitzaaiingen in de lever heeft verwijderd. Tijdens 
deze operatie plaatst de chirurg een onderhuidse pomp die 
verbonden is met het bloedvat naar de lever. De chemo-
therapie kan op deze manier heel lokaal en in hoge dosis 
worden toegediend. Hierdoor komt er vrijwel geen chemo-
therapie in de rest van het lichaam en zijn de bijwerkingen 
beperkt. Deze behandeling met chemotherapie direct in de 
lever via een pomp is vrij nieuw in Nederland. Deze methode 
is ontwikkeld in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
(MSKCC) in New York. In 2017 is de chemopomp prominent in 
het nieuws geweest. Mensen met darmkanker en uitzaaiingen 
in de lever zouden mogelijk langer kunnen leven door de 
speciale chemopomp. De resultaten van deze behandeling 
zijn zeer veelbelovend. 

Patiënten die in aanmerking komen voor deze operatie zijn 
patiënten bij wie de uitzaaiingen alleen in de lever gelokaliseerd 
zijn en met een operatie weggehaald kunnen worden. 

EERSTE CHEMOPOMP 

Onlangs heeft een bijzondere operatie plaats-

gevonden in het IJsselland Ziekenhuis. Voor 

het eerst is er een chemopomp geplaatst in 

een slagader naar de lever bij een patiënt met 

uitzaaiingen van darmkanker naar de lever. 

De operatie is geslaagd en het gaat goed met

de patiënt.  

Bijzondere 
operatie in 
het IJsselland:  
eerste chemo-
pomp geplaatst
bij patiënt

Bijzondere operatie 

Samenwerking Erasmus MC
Deze complexe operatie werd eerst alleen in het 
Erasmus MC uitgevoerd. Het IJsselland Ziekenhuis 
is het eerste algemene ziekenhuis in Nederland 
waar deze operatie plaatsvindt. De operaties 
vinden plaats in goede samenwerking met het 
Erasmus MC. We kunnen op deze manier deze zorg 
dichtbij bij huis organiseren voor onze patiënten. 
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INFORMATIEAVOND

Geslaagde informatie-
avond coeliakie!
Op woensdag 19 juni organiseerde het 

IJsselland Ziekenhuis, in samenwerking met 

kinderdiëtistenpraktijk Voeding & Zo Rotterdam 

en de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV), 

een informatieavond over coeliakie.

Voor een volle zaal met patiënten met coeliakie en hun familie 
besprak Hakim Hekmat, maag-darm-lever arts in het IJsselland 
Ziekenhuis, verschillende kenmerken van het ziektebeeld 
coeliakie, zoals: hoe vaak komt het voor, wat gebeurt er met 
de darm, hoe wordt de diagnose gesteld en hoe zit het met de 
erfelijkheid. 

Daarna besprak kinderdiëtiste Ingrid Mimpen vele aspecten van 
het glutenvrij dieet, zoals: hoe lees je een etiket, hoe voorkom je 
kruisbesmetting met gluten, en aandacht voor voldoende vezels 
en jodium in het dieet. 

Als laatste sprak medisch pedagogisch zorgverlener Mirre 
Kastelein, die zelf ook coeliakie heeft, over de opvoedkundige 
aspecten van kinderen met coeliakie. Diverse situaties 
rondom het omgaan met het glutenvrije dieet werden door 

haar op een positieve wijze besproken, en bleken voor velen 
herkenbaar. 

In de pauze konden de aanwezigen terecht bij de vrijwilligers 
van de NCV voor informatiemateriaal en praktische vragen 
rondom glutenvrij bakken. Uiteraard waren er glutenvrije 
koekjes, en ook werden er andere heerlijke glutenvrije traktaties 
aangeboden, gebakken door vrijwilligers van de NCV. De avond 
werd afgesloten met een gezellige coeliakie kennisquiz door 
Edwin Rietveld, kinderarts. De winnaar ging naar huis met een 
mooie glutenvrije prijs.

Het was een geslaagde avond die zeer goed werd gewaardeerd 
door de aanwezigen. Veel mensen gaven aan toch weer nieuwe 
informatie te hebben gekregen. Op Facebook lazen we al 
een zeer positieve reactie van een bezoeker: “Wat fijn dat het 
IJsselland Ziekenhuis samen met de NCV zo’n avond organiseert. 
En Jeandrine Kastelein Bokma stond er met heerlijke baksels!” 

De ingevulde enquêtes bevatten voldoende tips en 
suggesties voor een volgende informatieavond coeliakie 
in het IJsselland Ziekenhuis. Hou onze website in de gaten 
voor toekomstige activiteiten over dit onderwerp.

Presentatie door 
kinderdiëtiste 

Ingrid Mimpen

Coeliakie

Geslaagde avond die door 
de aanwezigen zeer goed 
werd gewaardeerd. 
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PENDELBUS

Gratis shuttleservice voor patiënten 
vanaf metrostation Schenkel
Het is best een eindje lopen van de metrostations Schenkel en Prinsenlaan naar het ziekenhuis. Zeker 

als je niet goed ter been bent. Vandaar dat er een bus rijdt om patiënten - en als er plaats is anderen, 

bijvoorbeeld bezoekers, naar het ziekenhuis te brengen vanaf metrohalte Schenkel. 

De bus rijdt tussen metrostation Schenkel en het IJsselland 
Ziekenhuis, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 
17.00 uur.

Route
De bus biedt plaats aan zeven passagiers en rijdt ongeveer 
zes keer per uur. De route is als volgt: IJsselland Ziekenhuis 
hoofdingang – IJsselland Ziekenhuis ingang Capelse zijde 
– Poortmolen/Schenkelse Dreef – Kralingseweg noordzijde: 
RET bushalte bij metrostation Schenkel – Prins Alexanderlaan 
– Prins Constantijnweg. De drie in- en uitstapplaatsen zijn: 
hoofdingang IJsselland Ziekenhuis, ingang Capels zijde en 
metrostation Schenkel.   
Rollators kunnen mee vervoerd worden. Helaas is de bus 
niet geschikt om mensen in een rolstoel of scootmobiel te 
vervoeren. 

Vrijwilligers
De bus wordt gereden door ruim 20 vrijwilligers. Cor is één 
van de vrijwilligers die met veel enthousiasme de patiënten 
vervoert: ‘Ik ben heel blij dat ik op deze manier iets kan 
betekenen voor een ander. Ik heb zelf ervaren (en gehoord) 

dat het IJsselland Ziekenhuis matig bereikbaar is met het 
openbaar vervoer. Ik vind het leuk om af en toe een praatje te 
maken en wat te kunnen betekenen voor een ander. Steeds 
meer mensen ontdekken de gratis service en rijden mee in de 
bus. Maar… er kunnen nog steeds meer passagiers mee!’ 

Margriet is één van de passagiers die regelmatig gebruikt 
maakt van de shuttleservice: ’Het is heel fijn dat er nu vervoer 
is van het metrostation naar het ziekenhuis en weer terug. Van 
het metrostation naar het ziekenhuis is het te ver lopen met 
mijn rollator. Zeker in wind, regen en bij erg warm weer. Nu kan 
ik met de bus mee en mijn rollator kan achterin. Ik kan nu zelf 
naar het ziekenhuis en ben niet meer afhankelijk van anderen.’       

Steeds meer mensen 
ontdekken de gratis service 
en rijden mee in de bus.

Gratis shuttleservice 

Twee van de chauffeurs die de pendelbus rijden. 
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Bent u iets kwijt geraakt tijdens uw opname in 

het ziekenhuis? Via het zoeksysteem Ilost kunt 

u in een paar stappen zien of wij een verloren 

voorwerp hebben gevonden.

Hoe werkt het?
1. Ga naar de website Ilost (https://Ilost.co/nl)
2. Zoek in de zoekbalk. U kunt bijvoorbeeld zoeken op het 
 woord ‘ijsselland’. Dan verschijnen alle voorwerpen die in 
 het IJsselland Ziekenhuis zijn gevonden en aangemeld. 
 U kunt ook op meerdere woorden zoeken.
3. Via ‘sorteer op’ kunt u de lijst met gevonden voorwerpen 
 bijvoorbeeld sorteren op ‘datum’ of op ‘relevantie’. 
4. Staat het door u verloren voorwerp ertussen? 
 Klik hier dan op.
5. Klik dan op de knop ‘Dit voorwerp is van mij!’ 
6. Door het beantwoorden van een paar controlevragen weten 
 we zeker dat het voorwerp van u is.
7. U kunt er vervolgens voor kiezen om het voorwerp kosteloos 
 op te halen of tegen betaling thuis te laten bezorgen.

Staat uw verloren voorwerp nog niet op deze website? 
Hou deze dan goed in de gaten. Dagelijks worden nieuwe 
gevonden voorwerpen geregistreerd. Voorwerpen blijven 
maximaal 3 maanden op de website staan.

Heeft u een voorwerp gevonden?
Hebt u in of rond het IJsselland Ziekenhuis iets gevonden 
dat een ander kwijt kan zijn? Geef het dan s.v.p. af bij de 
beveiligings- en parkeerloge (in de centrale hal naast de 
ingang aan de Capelse zijde) of bij de receptie. 
De beveiligings- en parkeerloge is geopend van maandag 
t/m vrijdag: 9.00 - 20.00 uur. 

Onze medewerkers zorgen er voor dat het voorwerp in het 
overzicht van gevonden voorwerpen op de website Ilost 
komt te staan. 

Verloren en 
gevonden 
voorwerpen

Vanaf nu is het mogelijk om een bericht te 

ontvangen in uw mailbox, zodra we een brief 

hebben verstuurd aan uw huisarts of een 

andere zorgverlener. 

Wanneer de behandelend specialist in ons ziekenhuis een 
brief over uw medische situatie stuurt aan uw huisarts, of 
andere zorgverlener die bij de behandeling is betrokken, 
is deze brief ook in te zien in Mijn IJsselland, uw digitale 
ziekenhuisomgeving. U krijgt dan een e-mailbericht wanneer 
deze brief klaarstaat in Mijn IJsselland. U vindt deze brief 
onder ‘Mijn Dossier’ bij ‘Patiëntbrieven’. U kunt de brief dan 
zelf bekijken en bent zo beter op de hoogte van uw behandeling.  

E-mailadres
Om u deze mail te kunnen sturen, is het wel van belang 
dat wij over uw e-mailadres beschikken en dat u ons 
toestemming geeft om dit e-mailadres te gebruiken. Heeft 
u dit nog niet gedaan? Ga naar Mijn IJsselland, log in met 
uw DigiD en vul bij ‘Mijn Gegevens’ uw e-mailadres in.

Mijn IJsselland 
- patiënten-
brieven inzien

Heeft u vragen over Mijn IJsselland?
Ga naar onze website www.ysl.nl/mijn-ijsselland/ en bekijk 
de Vraag en antwoord pagina.

DIGITAAL



ONDERZOEK

Recent onderzoek ‘ouderen 
en digitaal invullen’ verrast

Wij willen onze reactiebriefkaarten het liefst op álle afdelingen 
digitaal gaan aanbieden.
• Is dat verstandig? vroegen we ons af
• Of gaat dat ten koste van het aantal reacties dat we terug 
 ontvangen?

Dat wilden we onderzoeken. Daarom hebben we van april 
2018 tot april 2019 doorlopend leeftijdsonderzoek gedaan op 
5 verpleegafdelingen (cardiologie, Hartbewaking, dagverpleging, 
MDL en onze Intensive Care) 

Wat blijkt?
• We zien dat we uit de leeftijdsgroep 61-75 jaar én uit de 
 leeftijdsgroep ouder dan 75 jaar heel veel reacties terug 
 ontvangen (meer dan 1500!).
• Uit de leeftijdsgroep tot 40 jaar hebben we geen enkele 
 reactie ontvangen. Deze leeftijdsgroep is natuurlijk ook 
 minder vertegenwoordigd op de verpleegafdelingen, maar 
 zéker aanwezig op bijvoorbeeld onze Dagopname. 
• 4 van de 5 afdelingen die zijn overgeschakeld naar de digitale 
 reactiekaart, kregen méér reacties terug dan het voorgaande 
 jaar, toen de reactiebriefkaart nog met een pen moest worden 
 ingevuld. 

We kunnen concluderen dat veel ouderen prima in staat blijken 
een eenvoudige handeling digitaal te verrichten, in dit geval het 
invullen van een reactiekaart. 

We zijn blij met deze uitslag en toch ook wel een beetje verrast!  

Team afdeling Patiëntenvoorlichting 

Als u in ons ziekenhuis behandeld wordt, dan sturen we informatie over uw onderzoek of operatie 

meestal via de mail toe. Na een opname in ons ziekenhuis krijgt u op de meeste verpleeg-

afdelingen nog een papieren reactiebriefkaart mee. Zo kunt u ons laten weten hoe u uw opname 

heeft ervaren. 

Veel ouderen zijn 
prima in staat om een 
eenvoudige handeling 
digitaal uit te voeren, 
zoals invullen van een 
reactiekaart.

Diagram uitslagen reactieonderzoek

Oranje  › 75 jaar  13%

Geel  › 61 - 75 jaar  44%

Blauw  › 40 - 60 jaar  43%

Roze  › 40 jaar  0%

2323
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Afzeggen afspraak 

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

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


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

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

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

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


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


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

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

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


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

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


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

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


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


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

Gedragsregels 

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

 Het IJsselland
bij de hand 
 Praktische informatie Fo
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POORTMOLEN–ZIJDE

PRINS CONSTANTIJNWEG

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

Met de auto?
Betaal binnen
voor uw uitrijkaart. 
Het parkeertarief is 
€ 1,80 per 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

Buslijn 37

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

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

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

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

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

Wandeltijd naar de metrohalte 
Prinsenlaan is ±10 minuten

Hoofdingang 
openingstijden
Iedere dag geopend:
06.30 – 23.30 uur

De centrale halVind je weg

Bereikbaarheid


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

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

een rolstoel of scootmobiel 
te vervoeren. 

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

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

Metro A en B
De dichtstbijzijnde metrohaltes 
zijn Prinsenlaan en Schenkel. 
Deze haltes liggen op metro-
lijn A (Binnenhof – Schiedam) 
en metrolijn B (Nesselande – 
Schiedam). De looproute naar 
het ziekenhuis is met bordjes 
aangegeven.
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Loopevenement

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. 

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

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

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

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

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

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

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

Mag ik u de folder mailen? 
Krijgt u een onderzoek of behandeling? 
Dan krijgt u vooraf altijd een folder 
waarin uw onderzoek of behandeling 
beschreven staat. Die folder ontvangt 
u tegenwoordig in uw mailbox. 
U kunt de folder op uw PC, smart-
phone of tablet lezen, laten voorlezen 
via de voorleesfunctie en/of uitprinten. 
Als u en uw contactpersoon/begeleider 
geenmailadres 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.  
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Trots op onze 
Roparunners! 

Agenda
Activiteiten voor patiënten

Zwangerschap, bevallen en kraamperiode* 

Datum dinsdag 1 oktober, 5 november en 10 december 2019 
Tijd 19.30 - 21.00 uur 
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Informatieavond

Look Good, Feel Better 

Datum woensdag 30 oktober 2019
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Inloophuis De IJssel, De Linie 1E, 2e verdieping, 
Capelle aan den IJssel

Borstvoeding voor zwangere vrouwen* 

Datum donderdag 10 oktober, 14 november en 
19 december 2019
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.Bereikbaar maandag t/m donderdag van 

09.30 - 16.30 uur, vrijdag van 09.30 - 13.00 uur:

Mail PatientenV@ysl.nl telefoon 010 - 258 5137

IJsselland Ziekenhuis Balie 89 hal ziekenhuis

Stomavereniging

Datum dinsdag 15 oktober 2019 
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan 
den IJssel (balie patiëntenvoorlichting) 

AGENDA

Inloopspreekuur

Wat is Roparun?
De Roparun is een loopevenement van 530 kilometer waarbij 
mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om 
op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. 

Het motto van de Roparun is al jaren: “Leven toevoegen 
aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden 
toegevoegd aan het leven”. Een Roparunteam bestaat uit 
maximaal acht lopers die ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer 
lopen, dat is meer dan 1½ marathon. Daarnaast bestaat 
een team uit fietsers en nog een aantal mensen in de 
begeleiding, zoals chauffeurs, verzorgers, cateraars en 
wegkapiteins. 
    
Wilt u meer weten over RoPaRun? Kijk dan op de website, 
www.roparun.nl 

Loopevenement

Ook in 2020 wil het team 
zich weer inzetten voor het 
goede doel! 

ROPARUNNERS

Wist u dat het IJsselland Ziekenhuis ook 

meedoet aan de Roparun? Team 35 van het 

IJsselland heeft zich, samen met héél véél 

andere teams uit regio en omstreken, ook 

in 2019 weer ingezet voor dit goede doel. 

En ook in 2020 wil het team haar steentje 

weer bijdragen! 



Een nieuw jasje! 
Mogelijk bent u de facilitair medewerkers en vrijwilligers in de wandelgangen van ons ziekenhuis 

al tegengekomen. Zij zijn begin 2019 voorzien van nieuwe dienstkleding. 
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BEDRIJFSKLEDING

Recent zijn de medewerkers van restaurant en catering en receptie in een nieuw jasje gestoken, en dragen ook de mede-
werkers van afdeling logistiek, technische dienst en medisch instrumenteel een nieuwe (dezelfde) outfit. 

Hieronder een foto-impressie van een aantal afdelingen in hun nieuwe tenue! 

             Facilitair medewerkers Medewerkers restaurant en catering

             Medewerkers receptiebalie
Medewerkers logistiek



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

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

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

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

WORD VRIEND

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

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

€ 2,50 per maand € 10,– per maand

€ 5,– per maand Meer €

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

Ik doe eenmalig een donatie

Achternaam

Uw donatie in Euro’s

Geboortedatum

Adres

Telefoon

BIC

E-mail adres

Voorletters M / V

IBAN

Postcode & Plaats

Datum

Plaats

Kenmerk Handtekening

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

Apotheek
mw. dr. M. de Boer
mw. drs. N.A. Botta-Steeneken
dhr. drs. P.H. van der Zee

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

Chirurgie
dhr. drs. M.M.M. Bruijninckx
dhr. dr. S.E. Buijk
dhr. drs. G.J. Collet
mw. dr. J.H. van Dam
dhr. dr. 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
mw. drs. S.M. Stewart

Gynaecologie
mw. drs. J.M.L. Groeneweg

mw. dr. M. van den Hende
mw. drs. N.A. Kianmanesh Rad
mw. drs. A.F. Lambeek
dhr. dr. F.H.T. Lim
mw. dr. M.F. van Oostwaard
dhr. drs. W.B. Renes
mw. 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. R.A. van den Berg
mw. drs. R. El Seady 
dhr. drs. H.A.P.M. Louwers
dhr. drs. J.M. Swart

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

Klinische chemie
mw. dr. L.S.M. Boesten

mw. dr. E.A. Kemper-Proper
mw. dr. I. Kuipers

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

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

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

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

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. R. Masdjedi
dhr. drs. B.J.M. van Moll
mw. dr. S.M. Rosso
dhr. drs. M.A. Spoek
mw. dr. A.D. Wijnhoud

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urologie
dhr. drs. R. Hoendervangers
dhr. drs. B. Rikken
mw. drs. M.R. Sorel
dhr. drs. E.C. Timmer
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