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

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

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

info@fysiotherapiederozenburcht.nl
www.fysiotherapiederozenburcht.nl

De gezonde weg naar succes
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Hier gaat 
het om u.
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Beste lezer,

Ons ziekenhuis bestaat dit jaar 30 jaar. En daar zijn we trots op!
In al die jaren hebben we veel verbouwd en vernieuwd om u in de toekomst de beste zorg 
te kunnen blijven bieden. De renovaties zijn bijna achter de rug, we zetten de laatste punten 
op de i. We kunnen u nu onder meer ontvangen op onze mooie nieuwe verpleegafdelingen, 
het Geboortecentrum, de intensive care, het operatiekamercomplex en als u binnenkomt: in 
onze vernieuwde hal. We hopen dat u hier uw weg kunt vinden, en goed gebruik maakt van 
onze nieuwe faciliteiten als de Digituin, het horecagebied IJsselplein en de extra verdieping 
met zitjes boven de receptie. 
Er is door heel veel betrokkenen al die jaren erg hard gewerkt om dit mooie eindresultaat 
neer te zetten.

De maatschappelijke zorgvraag is de afgelopen 30 jaar flink toegenomen, we hebben u 
hierin zo goed mogelijk proberen te helpen en ondersteunen. Digitale zorg heeft de laatste 
anderhalf jaar, tijdens covid, een enorme vlucht genomen, en we sprongen in waar dat 
kon en verantwoord was. Denk aan een bel- of videoafspraak vanuit huis, zodat een fysiek 
bezoek aan het ziekenhuis niet nodig was. En met diverse digitale programma’s kunnen we 
nu gegevens uitlezen, zoals met Mijn IBDCoach of telemonitoring bij Hartfalen patiënten, 
en monitoren en ondersteunen we u zo thuis. 

Ook op andere vlakken is het ziekenhuis volop in ontwikkeling. Zo zijn we onder andere 
bezig met een project om de Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost te integreren en de 
dienstverlening te verbeteren. 

Op het moment van schrijven (medio augustus) is het aantal mensen in de ziekenhuizen dat 
covid heeft gelukkig gedaald. We proberen iedereen, van covid tot niet-covid-patiënten, in 
een gestaag tempo zo goed mogelijk te helpen. 
We zijn hiernaast ook blij en dankbaar dat drie van onze medewerkers twee weken lang 
ook Surinaamse collega’s en patiënten in Paramaribo konden ondersteunen. Een hele 
andere wereld waarin ze zijn beland, met veel leed en ellende, maar ook veel mooie 
momenten. We zijn trots op hun inzet!  

U waardeert ons dit jaar op Zorgkaart met gemiddeld een 8,5. Daar zijn we erg blij mee!
Dit jaar is voor ons niet vanzelf gegaan. Er is superhard gewerkt, en onder veel druk.

Nu, na de zomervakantie, stropen we onze mouwen op, en gaan we weer voor u aan de slag. 
Want: Hier gaat het om u.

Albert van Wijk
Raad van Bestuur
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Update bouw 
Op deze pagina informeren we u over de bouw-

werkzaamheden die in ons ziekenhuis plaatsvinden. 

Oplevering OK laatste fase (Centrale 
Sterilisatie Afdeling en berging)

Na bijna 2 jaar nieuwbouw en verbouw is de laatste fase van 
het OK en CSA-complex gereed. In het laatste deel van de 
renovatie van de OK zijn operatiekamers voor het kort circuit, 
de katheterisatiekamer, de steriele berging en de centrale 
sterilisatie opgeleverd en in gebruik genomen. Hiermee komt 
een groot, mooi en intensief project tot een einde.  

Volgende fase

De volgende fase is inmiddels gestart. De voormalige 
telefooncentrale, beveiligingsloge en patiëntenvoorlichting 
worden afgebroken en daarna verbouwd. 

7

UPDATE BOUW

Verhuizing C3 
en voorbereiding 
verhuizing C2 

Weer een mooie mijlpaal voor ons 
ziekenhuis: op 15 juli is verpleeg-
afdeling C3, voor patiënten van 
orthopedie, chirurgie en urologie, 
in gebruik genomen. De eerste 
patiënt was mw. Van Dam. Zij is 
door het team verwelkomd op de 
nieuwe afdeling en begeleid naar 
haar kamer, waarvan zij zeer onder 
de indruk was.

De verhuizing van afdeling C2, 
voor interne geneeskunde en 
oncologische dagbehandeling, 
volgde daarna.

Begin september zijn patiënten 
naar de nieuwe afdeling verhuisd. 
Hiermee is ook het 3e bouwdeel 
van de klinische afdelingen
volledig in gebruik genomen. 

De aanpassingen in de centrale hal zijn zichtbaar voor 
iedereen die de hal binnen komt. Met op de begane grond 
de nieuwe witte balie voor receptie/informatie, beveiliging, het 
servicecentrum en patiëntenvoorlichting, het IJsselplein 
met horeca, en boven een etage met zitgelegenheid, krijgt 
de hal een frisse en ruimtelijke uitstraling.

Veel partijen en afdelingen hebben hard gewerkt om dit 
allemaal voor elkaar te krijgen. 

Ingebruikname delen centrale hal

Verhuizing naar verpleeg-
kamer afdeling C3

Een nog lege verpleeg-
afdeling C2 voor de 
verhuizing

Mw. Van Dam was de eerste patiënt op de 
in gebruik genomen verpleegafdeling C3

De functionaliteiten in de hal
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De kinderafdeling ontving de eerste levering van Stichting De 
Regenboogboom persoonlijk van Renee van Zandvoort, oprichter 
en eigenaar van de stichting. Een beetje extra aandacht en 
mentale steun voor ouders bij wie de geboorte van hun kindje 
anders loopt dan verwacht. Baby Mya, na 34 weken geboren, 
mocht als eerste IJssellandbaby onder een droomdekentje slapen.

De Regenboogboom laat kinderen en hun achterban zien dat ze 
op belangrijke momenten, die moeilijk of intens zijn, het gevoel van 
de eigen identiteit en kracht terug kunnen krijgen. De Regenboog-

boom doet dit door eigen bezoeken aan de kinderen, hun 
Regenboogboompakketjes en de Mini Droomdekentjes. Dat 
doen zij in nauwe samenwerking met Medisch Pedagogische 
Zorgverleners en kinderverpleegkundigen.

Maaike de Bruin, kinder- en neonatologieverpleegkundige, is 
ontzettend blij met de Droomdekentjes: “We zijn heel blij dat we 
gezinnen een Droomdekentje kunnen aanbieden. Niet alleen 
voor premature baby’s, maar voor alle couveusekinderen is een 
dekentje beschikbaar. Een heel mooi gebaar.” Arts in opleiding 
Andrea Visser was ook bij de overhandiging aanwezig: “Ouders 
worden vaak plotseling overvallen door emoties wanneer de 
bevalling anders loopt dan gepland. Naast medische zorg is 
mentale steun dan ook heel belangrijk en een Droomdekentje 
kan daar goed bij helpen.”

We zijn alle vrijwilligers van De Regenboogboom ontzettend 
dankbaar voor hun tomeloze energie om de Droomdekentjes 
te vervaardigen en we zullen de dekentjes met alle liefde een 
eigenaar geven.

Droomdekentjes 
voor de 
kinderafdeling 
Alle kinderen die in het IJsselland Ziekenhuis geboren 

worden en tijdelijk in een couveuse moeten verblijven, 

krijgen sinds 1 juni een Droomdekentje. 

Namens het Geboortecentrum IJsselland werden een knuffel 
en een mooi boeket aan de trotse ouders uitgereikt. De ouders 
bedankten de medewerkers van het Geboortecentrum hartelijk 
voor alle goede zorg!

We feliciteren het gezin van harte met de geboorte van Stigr 
en wensen ze héél veel geluk en gezondheid met elkaar.

1000e baby 
2021 geboren in 
Geboortecentrum 
IJsselland 
Zondagochtend 1 augustus is de 1000e baby van 

2021 in Geboortecentrum IJsselland geboren! Het 

jongetje heet Stigr en is het vierde kindje voor de 

familie Van Beelen uit Rotterdam.

De 1000e baby kondigde zich dit jaar maar liefst anderhalve maand eerder 
aan dan in 2020. Een teken dat ouders graag willen bevallen in ons mooie 
en nieuwe Geboortecentrum, dat beschikt over zeer luxueuze verloskamers, 
kraamsuites en couveusesuites. Zo bieden wij een warm welkom in een 
huiselijke sfeer met frisse kleuren, stijlvolle meubels en foto’s aan de muur 
van de volledig nieuw ingerichte suites, met een persoonlijke benadering 
en professionele begeleiding.

KINDERAFDELING

Vooraan vlnr. 
de trotse ouders 
met zoontje Stigr, 
achter vlnr. eerste-
lijns verloskundige 
E.M. van Delft, 
verpleegkundige 
C. Spierings en 
gynaecoloog M. 
van Oostwaard. 



Op 10 september 2021 is een nieuw speciaal kindvriendelijk bloedafnamepunt op de kinderpoli-

kliniek gestart. Met gerichte begeleiding en afleiding door een medisch pedagogisch zorgverlener 

dragen we er zorg voor dat kinderen bloedafname als minder angstig ervaren. Deze extra service 

bieden we aan voor alle kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar, iedere week op vrijdagmiddag tussen 

13.00 – 16.00 uur, op afspraak. 

Start kindvriendelijk bloedafnamepunt 
op de kinderpoli 

Op de kinderpolikliniek 

BLOEDAFNAME

9

Wat betekent kindvriendelijke bloedafname voor kind 
en ouder/verzorger?
Een bloedafname kan voor kinderen een stressvolle ervaring zijn. 
Door een kindvriendelijke omgeving kunnen zij beter omgaan met 
de spanning en onzekerheid die dit met zich mee kan brengen. 
Daarom is op de poli Kindergeneeskunde (route 17) een nieuw 
spreekuur in een bijzondere kamer ingericht. 
Op het speciale spreekuur wordt meer tijd ingepland en is er 
meer aandacht voor zowel het kind als de ouder of verzorger. We 
maken op de poli gebruik van verschillende afleidingsmaterialen 
en (ontspannings-) technieken en het taalgebruik wordt aangepast 
(comfort talk).

Van te voren kan worden gekozen voor het gebruik van 
verdovende Emlazalf. Dit zorgt ervoor dat het kind de bloed-
afname minder voelt. De huisarts kan de zalf voorschrijven die 
thuis wordt aangebracht, minimaal 1 uur voor de bloedafname. 
Een andere optie is de Emlapleister. Deze pleister kan van te 
voren worden afgehaald bij de kinderpolikliniek in het IJsselland 
Ziekenhuis. Ook hier is de minimale inwerktijd 1 uur. Op de 
website staat een filmpje over het gebruik van de pleister. 

We gaan tevens werken met een ziekenhuispaspoort dat mee-
gestuurd wordt als ouders online een afspraak maken. Hierin 
kunnen kinderen (tot op zekere hoogte) hun wensen aangeven. 
Ook kan de ouder, indien gewenst, van tevoren de werkwijze 
met de medisch pedagogisch zorgverlener bespreken. 

Lionsclub Capelle IJsselrijck en Vrienden van het 
IJsselland
Het idee voor speciale kindvriendelijke bloedafname bestaat 
al langer. Het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL), de poli 
Kindergeneeskunde en de medisch pedagogisch zorgverleners 
hebben zich samen over het concept gebogen om dit te kunnen 
realiseren. Na een presentatie van het project besloot de Lionsclub 
Capelle IJsselrijck in 2019 in samenwerking met de Stichting 
Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis een badeendjes-race 
te organiseren. Het geld wat daarbij werd opgehaald is voor 
het nieuwe bloedafnamepunt ter beschikking gesteld. 

Online een afspraak maken 

Een afspraak voor de speciale kindvriendelijke bloed-
afname maak je via de website ysl.nl. Klik op de home-
page op bloedprikken en kies voor afspraak maken op 
de hoofdlocatie. In het afspraaksysteem kies je vervolgens 
voor bloedafname en ‘bloedafname kinderen met extra 
aandacht gewenst.’ 

Uiteraard kunnen kinderen ook gewoon gebruik maken 
van de kortere afspraakmogelijkheid op ons algemeen 
afnamelaboratorium (route 49).
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Bevallen van een tweeling

Op 3 januari van dit jaar is Nelleke de Frel bevallen van haar vierde en vijfde kindje, een tweeling, 

Judah en David. Haar eerste drie kinderen zijn thuis geboren, maar bij Judah en David verliep de 

bevalling anders dan bij haar andere kinderen. 

GEBOORTESUITE

‘We hadden onze eigen geboortesuite, 
dat gaf zoveel rust’

Nelleke: ‘Het was 2 januari en ik ging voor controle naar het 
ziekenhuis. Ik was 32 weken en 4 dagen zwanger. Het rommelde 
een beetje, maar alles zag er nog goed uit en ik mocht weer naar 
huis. In de avond ging ik slapen, maar om 23.00 uur voelde het 
alsof de bevalling op gang was gekomen en ben ik met mijn man 
naar het ziekenhuis gegaan. Daar aangekomen kreeg ik weeën-
remmers, maar deze hielpen niet. Ik werd naar de verloskamer 
gebracht, daar werd ik ontzettend goed opgevangen en gerust-
gesteld. De tweeling wilde niet langer wachten en op 3 januari is 
om 6.30 uur Judah geboren en om 6.47 uur David. Er was een groot 
team aanwezig om de jongens op te vangen en direct zorg te 
verlenen. Voor mij was het heel fijn dat ik vanuit de verloskamer 
via een groot raam mee kon kijken wat er met Judah en David 
gebeurde. 

Couveuses op de kamer
We gingen direct met de tweeling naar de tweelingsuite. Dat 
was zo fijn. Een grote kamer van alle gemakken voorzien met de 
couveuses op de kamer. Dit gaf ontzettend veel rust. Met David 
ging het direct goed, hij kon in het IJsselland Ziekenhuis blijven. 
Judah moest extra beademd worden en is voor een nachtje in het 

Sophia Kinderziekenhuis geweest op de afdeling neonatologie. 
Het was zijn eerste reisje.

In totaal zijn we acht weken in het ziekenhuis verbleven, dan 
is het heerlijk om een eigen plek te hebben. Het was voor die 
periode ook echt onze kamer met onze eigen sfeer. 

De verpleging straalde rust uit
De eerste twee weken vond ik best spannend. Ik had geen 
ervaring met premature kindjes. Je weet niet wat er kan gebeuren. 
Tot 36 weken hebben de jongens aan de monitor gelegen. Als 
ik dan een daling zag op de monitor, dan sloeg de paniek soms 
wel toe. Gelukkig straalde de verpleging altijd rust uit, dat gaf 
vertrouwen en na een paar weken wist ik dat het normaal was 
dat er af en toe een daling te zien was op de monitor. De artsen 
en verpleegkundigen namen alle tijd om alles goed uit te leggen, 
dit was ontzettend fijn. Het was ook heel prettig dat er goed werd 
samengewerkt tussen het geboortecentrum en de kinderafdeling. 
Zo kwamen de verloskundige en de verpleegkundige die bij de 
bevalling waren langs om alles te bespreken, dat is belangrijk 
voor de verwerking. 



MIJ IJSSELLAND

Bent u patiënt van ons ziekenhuis? Is uw 

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

van groot belang dat u toegang heeft tot 

‘Mijn IJsselland’! 

‘Mijn IJsselland’, 
u kunt niet meer 
zónder!

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

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

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

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

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

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

Patiënt in ons ziekenhuis?
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Borstvoeding via de sonde
Ik ben zelf steeds bij mijn jongens gebleven, heel af en toe ging 
ik een nachtje thuis slapen. Ook om de andere kinderen te zien. 
Vanwege corona mochten zij maar één keer per week bij ons 
langskomen. Ik ben direct gestart met borstvoeding geven en dat 
doe ik nu nog steeds. Ik kolfde de melk dan af en via de sonde 
kregen Judah en David mijn melk. Ik vond het fijn om dat te doen 
en het voelde dat ik ze op deze manier toch de beste zorg kon 
geven. Ze groeiden ontzettend goed. Ook met de voeding werden 
we heel goed begeleid in het ziekenhuis. 

Naar huis met sondevoeding
En toen kwam het moment dat we naar huis mochten. David kreeg 
nog wel sondevoeding. Ik zag er best wel tegenop om naar huis 
te gaan met een baby die sondevoeding kreeg en dan nog drie 
kinderen thuis. Maar in de praktijk bleek het niet zo ingewikkeld. 
Ik kreeg een korte cursus en toen kon ik het zelf. Thuis kreeg ik 
ondersteuning van het PreVOS team uit het IJsselland. Elke week 
belde ik met de verpleegkundige en één keer per week kwam ze 
langs. Als ik in de tussentijd een vraag had, dan kon ik appen of 
altijd bellen met de afdeling. 

Ik kijk met een heel goed gevoel terug op mijn verblijf in het 
ziekenhuis. De mooie eigen kamer die we hadden, de jongens 
in de couveuse bij ons op de kamer. En natuurlijk alle artsen en 
verpleegkundigen. Als je zo lang in het ziekenhuis bent, dan 
bouw je ook echt een band op. Ondanks een periode van zorgen 
probeerde de verpleging er toch wat leuks van te maken. We 
zijn ook ontzettend dankbaar voor het leuke couveuse dagboek 
dat de verpleging heeft bijgehouden tijdens ons verblijf, dat is zo 
waardevol.

Inmiddels zijn de jongens (ruim) een half jaar en het gaat heel 
goed met ze. We genieten volop van ons grote gezin!’ 
      

‘We hadden onze eigen geboortesuite, 
dat gaf zoveel rust’

PreVos: Prematuur Vervroegd met 
Ontslag met Sondevoeding thuis

In het IJsselland Ziekenhuis hebben ouders in veel gevallen 
de keuze: een regulier (gewoon) ontslag waarbij de baby 
pas naar huis gaat wanneer het alle voeding zelf kan 
drinken, of een vervroegd ontslag uit het ziekenhuis waarbij 
de ouders thuis zelf sondevoeding aan hun kind toedienen. 
Vanzelfsprekend kunnen niet alle gezinnen in aanmerking 
komen. Er moet aan een aantal criteria worden voldaan. Zo 
is het bijvoorbeeld belangrijk dat er voldoende draagkracht 
bij het gezin aanwezig is. Het is intensief om dag en nacht 
om de drie uur (sonde)voeding te geven.

Goede voorlichting is cruciaal. Daarom is een training 
ontwikkeld waarin ouders in hun eigen tempo alle 
‘handelingen’ kunnen bekijken en aanleren die voor het 
geven van sondevoeding noodzakelijk zijn. 



De polikliniek is gevestigd in verpleeghuis en revalidatie-
centrum Pniël van Lelie zorggroep aan de Oudedijk in 
Rotterdam Kralingen. Tamara van Ark knipte het openingslint 
door samen met medewerkers van Lelie en IJsselland en 
een vertegenwoordiging van hun patiënten. De voorzitters 
van de raden van bestuur ondertekenden de samenwerkings-
overeenkomst.

Rondleiding
Na de opening en een feestelijke toast werd minister Van Ark 
rondgeleid over de nieuwe polikliniek en afdeling radiologie. 
Daarna maakte zij op de afdeling longrevalidatie in Pniël kennis 
met mevrouw Hartsuiker en haar man, een patiënte die binnen 
het gezamenlijk zorgpad longrevalidatie revalideert in Pniël.
Zo krijgt zij de juiste zorg op de juiste plek door de juiste 
zorgprofessional.

Polikliniek Kralingen officieel geopend  
Op 1 juli 2021 is de nieuwe Polikliniek Kralingen van het IJsselland Ziekenhuis officieel en feestelijk 
geopend door demissionair minister voor Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark! 

De juiste zorg op de 
juiste plek door de juiste 
zorgprofessional. 
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POLIKLINIEK KRALINGEN

Samenwerking 
IJsselland Ziekenhuis 
en Lelie zorggroep
Betere zorg voor elke patiënt, dichtbij huis en zonder dat 
iemand steeds weer bij een ander loket moet aankloppen 
voor passende zorg. Daarvan dromen Lelie zorggroep en het 
IJsselland Ziekenhuis die sinds 2020 intensief samenwerken. 
Een eerste concrete stap in die samenwerking is de vestiging 
van de Polikliniek Kralingen in Pniël. Een goed voorbeeld van 
die samenwerking is het gezamenlijk zorgpad longrevalidatie, 
waar mevrouw Hartsuiker aan deelneemt. Hier kunnen mensen 
met COPD terecht na een opname in het IJsselland Ziekenhuis.

Andere gezamenlijke initiatieven zijn het griepproject, de 
transmurale zorgbrug, virtuele thuiszorg en het bij elkaar 
stagelopen om de onderlinge deskundigheid te bevorderen. 
De samenwerkingsvormen zijn erop gericht een onnodig 
lange ligduur in het ziekenhuis te voorkomen en de 
samenwerking tussen beide 
partijen op het gebied van 
innovatie en personeelsbeleid 
te versterken.

Uniek: een volledige afdeling 
radiologie in de wijk 
Ook de afdeling Radiologie verhuisde vanuit de 
Havenpolikliniek naar Poli Kralingen en opende op 19 april 
haar nieuwe afdeling met een volledig aanbod van röntgen-
onderzoek, echografie, CT-onderzoek en MRI-onderzoek. Een 
dergelijk uitgebreide afdeling radiologie in een polikliniek in 
de wijk is uniek in Nederland.

Officiële opening
De polikliniek is gestart in januari 2021. In verband met de 
coronamaatregelen en de afronding van de verbouwing in 
Pniël werd besloten de officiële opening uit te stellen tot de 
zomer. 

Patiënten die in de Polikliniek Kralingen zijn geweest geven 
aan dat het een fijne en rustige locatie is met vriendelijk en 
hulpvaardig personeel. De kleinschaligheid is voor een grote 
groep patiënten prettig en dat geldt ook voor de mede-
werkers.

Digitaal werken
Demissionair Minister voor Medische Zorg 
en Sport Tamara van Ark maakte tijdens de 
rondleiding ook kennis met het digitaal werken 
van polikliniek Kralingen. Patiënten die dat 
willen kunnen alles digitaal regelen: een 
afspraak maken, de afspraakbevestiging, 
een herinnerings-sms, aanmelden op de 
polikliniek zelf. 

Vanzelfsprekend blijft het uitgangspunt dat 
de patiënt kiest. Polikliniek Kralingen is 
hierin de innovatieve proeftuin. Deze manier 
van werken zal in de toekomst ook op de 
hoofdlocatie van het IJsselland Ziekenhuis 
in Capelle aan den IJssel worden uitgerold.
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De  gang naar een orthopedisch schoentechnicus 
voor veel mensen nog een moeilijke stap om te 
nemen. Velen hebben nog het beeld van de ortho-
pedische schoenen van vroeger. Er is de laatste 
decennia echter heel wat veranderd. De cosmetiek 
van de schoen vinden wij net zo belangrijk als de 
functionaliteit. Er zal dan ook altijd geprobeerd wor-
den om de juiste balans te vinden tussen cosmetiek 
en functionaliteit.

Naast orthopedische schoenen zijn er nog vele voor-
zieningen mogelijk. Hierbij kunt u denken aan bijvoor-
beeld steunzolen, aanpassingen aan confectieschoe-
nen en semi-orthopedische schoenen.

Wij houden ook enkele dagdelen per week spreekuur 
in het IJssellandziekenhuis en in de buitenpolikli-
nieken van het ziekenhuis in Nesselande, Kralingen 
en Krimpen a/d IJssel. Ook kunt u bij ons terecht in 
gezondheidscentrum de Polder in Lekkerkerk.

Voor informatie of een 
afspraak kunt u op werk-
dagen contact met ons 
opnemen:
Rotterdam:  
Burg. Van Walsumweg 522, 
tel. 010 - 414 90 91 
IJsselstein:  
IJsselstraat 13, 
tel. 030 - 687 27 72

info@t-jansen.nl  I  www.t-jansen.nl

Voor al 
uw voet

klachten

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.

Wat bieden wij:

 Revalidatie met onder-
 steuning van speciaal 
 opgeleide medewerkers

 In de lommerrijke omgeving  
 van Hillegersberg

 Ruime 1 persoonskamers 
 met eigen sanitair
 
 Verse maaltijden en 
 sfeervolle brasserie 
 
 Gericht op terugkeer 
 naar huis

» 

» 

» 

» 

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

Transmitt revalidatie  
Van Beethovenlaan 60
3055 JD  Rotterdam  
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Mevr. Flipsen vertelt: “In december ging ik naar de huisarts omdat ik last van mijn knie had. Daar begon 

het mee. Bij de huisarts kreeg ik een injectie in de knie tegen de pijn. Kort daarna kreeg ik last van mijn 

handen en ging ik terug naar de huisarts. Hij liet bloed prikken en het bleek reuma te zijn. Ik woon in 

Prinsenland en kon gelukkig snel terecht bij reumatologie op polikliniek Kralingen bij mevr. Kranenburg.” 

Het bleek reuma te zijn
“Over gaat het niet maar met goede 
medicatie is ermee te leven”

 De eerste keer in polikliniek 
Kralingen

“Bij de ingang van de polikliniek en 
het verpleeghuis waren ze toen 
nog bezig met de verbouwing 
om alles in orde te maken. De 
vrijwilligster wees me rustig 
de weg, eerst de handen 
ontsmetten, daarna wordt je 

identificatiebewijs bij de aanmeld-
zuil gecontroleerd. Ik kwam voor 

de eerste keer en de vrouw bij het 
loket was heel aardig. Mijn man was er  

 bij en gelukkig mocht hij in dit geval mee 
de spreekkamer in, er kwam zoveel op me af. De receptie ging 
hier heel fijn mee om, er was alle begrip voor. 

Bij het spreekuur was ook een arts in opleiding die netjes vroeg of 
hij bij het gesprek mocht zijn, en of ik dat niet vervelend vond. Dat 
was voor mij geen probleem. Er werden vragen gesteld, ik werd 
onderzocht en toen kwam de definitieve diagnose: reumatoïde 
artritis, ontstekingen aan de gewrichten. Een auto-immuunziekte. 
Ik was totaal overdonderd. 

Wat mag ik verwachten? 
De reumatoloog liet het even bezinken en vertelde van alles, 
over medicatie, over dat er met de juiste medicatie goed mee 

te leven is. De reumatoloog bracht me bij de reumaconsulente 
mevr. Geerders voor medicijnen en meer informatie. Een lieve 
geruststellende vrouw. Ze liet me alles zien op de computer, 
welke mogelijkheden er zijn, wat ik kan en mag verwachten. 
Daarna moest ik weer bloed laten prikken, dan kon ook meteen 
in Kralingen. Alleen voor de röntgenfoto moest ik toen nog naar 
de hoofdlocatie, dat kan nu allemaal in Kralingen. Omdat nieren 
en lever kunnen reageren op de medicatie, wordt dit goed in de 
gaten gehouden, je moet regelmatig bloed laten prikken.

Ik ben nu zo’n 2 maanden geleden begonnen met de medicatie. Er 
is gekozen voor de klassieke medicatie en een injectie tegen de 
pijn. De verschillende medicijnen moeten opgebouwd worden, er 
staat 6 weken tot enkele maanden voor. Ik slik nu zo’n 50 tabletten 
per week en mag nu langzaamaan steeds meer resultaat gaan 
verwachten. Heel gek om zoveel medicatie te hebben. Voorheen 
had ik nooit medicijnen, je voelt je meteen patiënt… Over een 
maand moet ik weer terugkomen. 

Warm en empatisch
Als ik terugkijk op de afspraak bij de reumatoloog dan kan ik 
alleen maar zeggen dat ik er goede ervaringen heb. Warme en 
empathische mensen die het goed uitleggen, geen moeilijke 
termen gebruiken, prettig samenwerken. De poli is klein en 
dat is fijn, je weet meteen waar je moet zijn, alles is dicht 
bij elkaar.”

Reumatoloog 
mevr. Kranenburg

LEVEN MET REUMA

Afspraakherinnering 
per sms
Vanaf maandag 12 juli bieden we een nieuwe dienst aan 

voor patiënten: de afspraakherinnering per sms. Heeft u een 

afspraak op één van onze poliklinieken, dan ontvangt 

u hiervan kort daarvoor bericht. 

De sms-tekst ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 

“Afspraakherinnering: donderdag 29 september 17.00 uur, 

Kralingen. Log in op ysl.nl/mijn-ijsselland voor meer 

details. Vriendelijke groet, IJsselland zkh”
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“Door ons anders te organiseren, zijn we beter in staat de 
juiste zorg op de juiste plek te geven” zegt bestuursvoorzitter 
Albert van Wijk van het IJsselland Ziekenhuis. “Het belang van 
de patiënt staat voorop.” Bestuursvoorzitter van het Erasmus 
MC Ernst Kuipers benadrukt dat de ziekenhuizen elkaar goed 
aanvullen. ‘Met de samenwerking willen we vanuit ieders eigen 
identiteit de patiënt op de verschillende locaties het type zorg 
leveren waarin we gespecialiseerd zijn: de academische zorg in 
het Erasmus MC en de minder complexe zorg in het IJsselland 
Ziekenhuis.’

Veel afdelingen werken al samen, zoals de Intensive Care, 
Spoedeisende Hulp, Longziekten en Leverchirurgie. De zieken-
huizen willen die samenwerking vastleggen met een formeel 
preferred partnership. Hiervoor is goedkeuring van de Autoriteit 
Consument & Markt (ACM) nodig. Een samenwerking tussen een 
academisch en een regionaal ziekenhuis 
is nieuw in het zorglandschap. De ACM 
onderzoekt op dit moment de wijze van 
samenwerken. Hiermee wordt bekeken 
of de fusie geen nadelige gevolgen 
heeft voor de patiënt of de zorginkoop. 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
heeft eerder al onder voorwaarden 
goedkeuring aan de samenwerking 
gegeven.

Efficiënter samenwerken, dat is het doel van de samenwerking 
tussen Huisartsenposten Rijnmond en de SEH in het IJsselland 
Ziekenhuis. Hiermee krijgt de patiënt makkelijker en sneller 
toegang tot de juiste spoedzorg.

Op 7 juni tekenden Lianne Boesten (r.), raad van bestuur IJsselland 
Ziekenhuis en Heidi van den Brink (l.), bestuurder Huisartsenposten 
Rijnmond, een overeenkomst om de samenwerking te bekrachtigen. 
Lianne Boesten: ‘We vinden een optimale inrichting van de acute 
zorg in onze regio ontzettend belangrijk. Met deze samenwerking 
zorgen we voor toegankelijke spoedzorg door de juiste zorg-
professional’. Heidi van den Brink: ‘Ik ben heel blij met deze 
eerste stap richting toekomstbestendige spoedzorg’.

Kortere wachttijden
Momenteel bevindt de Huisartsenpost locatie IJsselland zich 
naast de Spoedeisende Hulp in het IJsselland Ziekenhuis. Twee 
verschillende organisaties met ieder een eigen werkwijze. Patiënten 
die worden doorverwezen van de HAP naar de SEH moeten vaak 
twee keer hun verhaal doen, dezelfde onderzoeken ondergaan en 
lang wachten. Dat kan beter. Door een intensieve samenwerking 
wordt de zorg anders ingericht en zijn zorgverleners van beide 
partijen beter op elkaar ingespeeld. Met als resultaat: kortere 
wachttijden en een betere informatievoorziening. Ook voor mede-
werkers betekent de samenwerking een flinke verbetering. Door 
gedeelde patiëntendossiers is men beter op de hoogte en doordat 
er efficiënter wordt samengewerkt zal de werkdruk afnemen.

De komende periode gaan de Huisartsenposten Rijnmond en het 
IJsselland Ziekenhuis met elkaar aan de slag om de samenwerking 
verder vorm te geven.

Erasmus MC 
en IJsselland 
Ziekenhuis 
vullen elkaar 
goed aan Optimale zorg 

voor de patiënt: 
Huisartsenpost en 
Spoedeisende Hulp 
IJsselland gaan 
samen 

Het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis 

willen intensief en duurzaam met elkaar 

samenwerken. Op deze manier krijgt iedere 

patiënt in de regio de juiste zorg op de juiste 

plaats. Ook het onderwijs, wetenschappelijk 

onderzoek en medewerkers profiteren van de 

samenwerking.

Hoe fijn is het dat als je als patiënt naar de 

huisartsenpost (HAP) en/of de Spoedeisende 

Hulp (SEH) gaat je maar één keer je verhaal 

hoeft te doen en sneller geholpen wordt? 
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Bekijk de video:

SAMENWERKING



Twee zitjes met PC én een behulpzame collega die even bij u aanschuift als inloggen in ‘Mijn IJsselland’ 

niet meteen lukt. 

Hartelijk welkom in onze DigiTuin!

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

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

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

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

Team Patiëntenvoorlichting / DigiTuin

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

DigiTuin

DIGITUIN 

U herkent de DigiTuin aan het verlichte @

Baliemedewerker met patiënt in Digituin



19



Eind mei hebben medewerkers van de Hartfunctie afdeling en de 
angiolaboranten van de afdeling Radiologie met de firma Philips 
intensief getraind om de nieuwe apparatuur goed onder de knie 
te krijgen. Er wordt gewerkt met een Philips Azurion Solution met 
HEMO en Ultrasound.

Maandag 31 mei werd de nieuwe interventiekamer in gebruik 
genomen. We zijn super trots op het eindresultaat, bereikt door 
een goede samenwerking tussen alle betrokken disciplines: 
medisch instrumentele dienst, bouw, ICT en Zorg!

Albert van Wijk, voorzitter Raad van Bestuur, gaf aan dat de 
nieuwe kamer een goede ontwikkeling is voor de patiënt en dat 
het beter en prettiger werkt voor de professionals. Hij is dankbaar 
en trots dat ondanks alle drukte dit mooie project tot een goed 
einde is gebracht. Ook de medewerkers en artsen zijn heel erg 
tevreden: ‘Je kunt je beter bewegen en de techniek is echt een 
stuk beter’.

Binnen het OK-complex van het IJsselland Ziekenhuis is een nieuwe Interventiekamer gerealiseerd 

voor Cardiologie en Radiologie/vaatchirurgie. In deze kamer worden verrichtingen uitgevoerd zoals 

hartkatheterisaties, pacemaker implantaties, dotterbehandelingen en stentplaatsingen in slagaders 

in buik, benen en armen en embolisaties.

             Nieuwe Interventiekamer

KORT NIEUWS
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Nieuwe Interventiekamer Cardiologie 
en Radiologie/vaatchirurgie  

MDL-centrum behaalt opnieuw 
hoogste veiligheidscertificaat 
Het Maag Darm Lever centrum heeft de 

hercertificering van het HKZ-certificaat 

“Patiëntveiligheid voor endoscopieafdelingen” 

in juli opnieuw met succes behaald! 

A. van Wijk krijgt toelichting 
in het gebruik van de kamer 

In de praktijk betekent dit dat alle medewerkers in het MDL 
centrum optimaal met elkaar samenwerken en dat het centrum 
een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem heeft. 
Hierdoor wordt de veiligheid en kwaliteit van de zorg optimaal 
gewaarborgd. Patiënten laten met het cijfer 9,3 zien hoe tevreden 
ze over het MDL centrum zijn. 

Meer dan 9000 onderzoeken per jaar
In het MDL centrum vinden ieder jaar meer dan 9000 (!) endoscopische 
onderzoeken plaats. Het is belangrijk dat deze onderzoeken in een 
veilige omgeving worden uitgevoerd door ervaren MDL-artsen, 
endoscopieverpleegkundigen en sedationisten.* MDL arts Thjon 
Tang: ‘We hechten veel belang aan externe toetsing op kwaliteit 
en veiligheid vanuit het perspectief van de patiënt. Zo werken we 
binnen ons MDL centrum voortdurend aan het verbeteren van 
onze zorg en dienstverlening.’ Een goed werkend veiligheids-
managementsysteem is hierbij een belangrijk instrument. 

*Sedatie is een vorm van anesthesie waarbij je bewustzijn wordt verlaagd. 

Hiertoe krijgt de patiënt een slaapmiddel (een sedativum) toegediend.

Het HKZ certificaat 
Het Maag Darm Lever centrum is sinds 2017 in het bezit van 
het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) 
certificaat. Het certificaat is 3 jaar geldig en ieder jaar vindt een 
her-certificering plaats.

Optimale samenwerking 
tussen medewerkers in 
endoscopisch onderzoek, 
v.l.n.r. Marieke Zwijnenburg 
(MDL verpleegkundige), 
Wilma den Boer (endoscopie 
assistent), Jolanda Vink 
(teamleider MDL centrum) 
en Thjon Tang (MDL arts). 



30-JARIG BESTAAN

Dit jaar 
bestaat het 
IJsselland 
Ziekenhuis 

30 jaar! 
Het volgende magazine 
is een speciale uitgave.

Opening Polikliniek 
Kralingen

Polikliniek Nesselande

Polikliniek Krimpen (foto: Hans Morren)

Gerenoveerde 

centrale hal

Verpleegkamer Dag-

behandeling (Capelse - 

groene - zijde)

Wachtkamer Rotterdamse 

(blauwe) zijde, D2

Geboortecentrum

Operatiekamercomplex
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GEESTELIJKE VERZORGING

Mensen wonen in taal. Daarom praten we zoveel. 

Door te spreken drukken we ons uit, leggen we 

contact met anderen en verbinden we ons met de 

wereld. We vertellen graag verhalen, bespreken 

wat we hebben ervaren. We geven onze mening 

en geven woorden aan gevoelens en emoties. 

Door te spreken laten we onszelf zien en geven 

we uitdrukking aan wie we zijn. 
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Onze geestelijk begeleiders hebben aandacht voor wat 
mensen bezighoudt, raakt en beweegt. Ze zoeken met 
mensen naar wat van waarde en betekenis is. Ze bieden 
een luisterend oor en sluiten aan bij behoeften en vragen 
van patiënten én familieleden. 

De geestelijke begeleiders zijn via de verpleging in te 
schakelen, maar u kunt hen ook zelf benaderen. Het 
team bestaat uit: Kim van Rijthoven (aanwezig op dinsdag, 
donderdagochtend en vrijdag) en Martijn Rozing (aanwezig 
op maandag, dinsdag en donderdag) 

geestelijkeverzorging@ysl.nl · 010 - 258 5250 

Afdeling geestelijke verzorging
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Kim van Rijthoven Martijn Rozing

Een gesprek heeft twee kanten. De verteller en de luisteraar. 
Meestal gaat alle aandacht uit naar degene die spreekt. We 
vinden het allemaal fijn om te kunnen vertellen en gehoord te 
worden. Het vormt een bevestiging van ons bestaan. We worden 
gezien zoals we zijn, we vinden verbondenheid en erkenning 
voor iets wat van belang is voor ons. 

Dit is alleen mogelijk doordat er aan de andere kant van het spreken 
een goede verstaander is. Iemand die even niet spreekt, maar met 
een welwillend oor de ruimte maakt voor jouw spreken. Iemand 
die voor even afziet van zijn eigen behoefte gehoord en gezien 
te worden, en er even voor je is. Op dat moment alleen oog en 
oor heeft voor jouw behoeften en bestaan. Zo’n goede luisteraar 
is soms een zeldzaamheid. Het is iemand die durft stil te vallen. 
Die ruimte durft te maken. Die werkelijk nieuwsgierig is naar hoe 
het met je gaat. Die weet dat het fijner is om je verhaal te kunnen 
doen, dan onderbroken te worden met goed bedoelde adviezen.

Juist wanneer we het moeilijk hebben, wanneer we geconfronteerd 
worden met verlies van gezondheid of met veranderingen in 
ons leven, is de behoefte aan een luisterend oor groot. Iedereen 
zou dan een luisterend oor kunnen bieden. Het is niet moeilijk. 
Het vraagt alleen om nieuwsgierigheid in een ander. Juist een 
naaste die je denkt te kennen blijkt opeens onvermoede kanten 
te bezitten. Het vraagt moed om even je eigen oordelen en kijk 
op de zaak tussen haakjes te zetten. Maar dat zorgt tegelijk ook 
voor die broodnodige relativering van je eigen zorgen.  

Tot slot vraagt het om lef om problemen en de moeilijke kanten 
van het leven niet uit de weg te gaan. Die horen helaas bij het 
leven. Maar door een luisterend oor te bieden, bied je even 
ruimte voor zo’n last. Je hoeft het niet op te lossen, maar we 
weten allemaal hoe fijn het is om af en toe je hart te kunnen 
luchten. Luisteren is zorgdragen voor een ander, voor elkaar. 

Door een luisterend oor te 
bieden, bied je even ruimte 
voor zo’n last.

Luisteren is 
zorgdragen 
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Een luisterend oor 
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Agenda
Activiteiten voor patiënten 

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

Zwangerschap 

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

De workshops Look good Feel Better starten weer vanaf najaar 
2021. Vrouwen die in het ziekenhuis worden behandeld voor 
kanker kunnen deelnemen aan een workshop Look Good, Feel 
Better. Tijdens deze workshop krijgen vrouwen tips en adviezen 
hoe zij kunnen omgaan met veranderingen in hun uiterlijk. 

Datum: 28 oktober  
Tijd: van 10.00-12.00 uur  
Plaats: Inloophuis Capelle, De Linie 1E, 2e verdieping, 
Capelle aan den IJssel. 
U kunt zich aanmelden via telefoonnummer: 010 - 258 3115, 
er zijn 6 plaatsen beschikbaar.

Borstvoeding

Look Good Feel Better

In overleg met de Stomavereniging worden tot 
nader order geen inloopochtenden in het zieken-
huis georganiseerd. 

Oogheelkunde start in nieuw OK-complex

AGENDACATARACT (STAAR) OPERATIES

Stomavereniging

Veel workshops, informatieavonden en inloopspreekuren gaan op 
dit moment niet door. Of deze bijeenkomsten later weer starten, 
hangt af van de maatregelen die op dat moment gelden. Houd 
onze website in de gaten voor actuele informatie! 

Hoogwaardige 
cataract (staar) 
zorg voor onze 
patiënten 
Op 4 mei is het specialisme oogheelkunde 

gestart in ons nieuwe OK-complex. Er worden 

OK’s verricht in het speciaal ingerichte korte 

circuit deel. Hier zullen cataract (staar) operaties 

onder druppel verdoving verricht worden.

Het korte circuit is ingericht voor deze relatief korte 
ingrepen met een grote voorbereidingsruimte en snelle 
toegang tot de operatiekamer. Met korte routes voor de 
patiënt kunnen de ingrepen vlot achter elkaar doorgaan. 
Iedereen is heel blij met dit nieuwe complex. Dit draagt 
zeker bij aan hoogwaardige cataract zorg voor onze 
patiënten!

Dit nieuwe complex 
draagt zeker bij 
aan hoogwaardige 
cataract zorg voor 
onze patiënten.




Locaties
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Afzeggen afspraak 

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

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


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


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

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

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


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

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


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

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


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


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

Gedragsregels 

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

 Het IJsselland
bij de hand 
 Praktische informatie

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

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

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

Polikliniek Kralingen
Oudedijk 15 · 3062 AB · Rotterdam · 010 - 258 5000
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POORTMOLEN–ZIJDE

PRINS CONSTANTIJNWEG

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

Met de auto?
Betaal binnen
voor uw uitrijkaart. 
Het parkeertarief is 
€ 1,80 per 56 minuten; 
er wordt afgerekend 
per 28 minuten. Het 
maximum dagtarief 
bedraagt € 10,-

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

Buslijn 37

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

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

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

Wandeltijd naar de metrohalte 
Prinsenlaan is ±10 minuten

Hoofdingang 
openingstijden
Iedere dag geopend: 
06.30 – 20.30 uur

De centrale halVind je weg

Bereikbaarheid


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

Gratis busdienst 
De pendelbusdienst tussen 
metro Schenkel en het 
IJsselland Ziekenhuis is 
vanwege de corona-
maatregelen tijdelijk vervallen.

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

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

Metro A en B
De dichtstbijzijnde metrohaltes 
zijn Prinsenlaan en Schenkel. 
Deze haltes liggen op metro-
lijn A (Binnenhof – Schiedam) 
en metrolijn B (Nesselande – 
Schiedam). De looproute naar 
het ziekenhuis is met bordjes 
aangegeven.
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Nieuwsbrief
Op de homepage van www.ysl.nl kunt u zich aanmelden voor 
de e-mail nieuwsbrief van het IJsselland. Na inschrijven met 
uw e-mailadres ontvangt u regelmatig het laatste nieuws.

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


Patiëntenvoorlichting 
› Zoekt u een folder over uw onderzoek, behandeling of operatie? 
› Heeft u een vervelende ervaring of klacht?
› Wilt u ons attenderen op een onveilige situatie?
› Lukt het niet om in te loggen in ‘Mijn IJsselland’ of vindt u  
 niet wat u zoekt?
› Wilt u een kopie van uw dossier of van radiologiebeelden?
De medewerkers van Patiëntenvoorlichting helpen u graag!
U vindt ons in de hal van het ziekenhuis, maandag t/m 
donderdag van 09.30 - 16.30 uur, telefoonnummer 
010 - 258 5137 of mail patientenvoorlichting@ysl.nl 

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

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

Stuur een kaartje
Is iemand die u (goed) kent in ons 
ziekenhuis opgenomen? Dan is het 
leuk om een kaartje te sturen! 
Dat kan ook digitaal via de website. 
Voor een goede bezorging is het 
wel belangrijk om de naam en het 
kamernummer van de patiënt goed 
in te vullen!

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

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

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

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

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

U vindt ons in de 
centrale hal, 
bij het bord met 
de grote @

 
Heeft u vragen? 
Bel of bezoek ons, telefoonnummer 
010 - 258 5137. Wij staan u graag te 
woord.

@



Blij met de bijdragen van de Stichting Vrienden! 

Koppelbed
Het was een grote wens van afdeling Oncologie om een 
koppelbed aan te schaffen. Een koppelbed kan van enorme 
waarde zijn voor mensen in de laatste levensfase en hun 
geliefden, een ultieme vorm van verbondenheid. ‘Bij elkaar 
horen, elkaar aankijken, elkaar aanraken, naast elkaar liggen 
of zitten. Als partner, als ouder-kind of als grootouder-kind.’

In samenwerking met de Stichting Vrienden heeft de afdeling 
oncologie een crowdfundingsactie opgezet door het verkopen 
van heerlijke chocoladerepen van Chocolade atelier Van 
Noppen. De actie was een groot succes dankzij de enorme 
betrokkenheid, inzet en het kopen van de chocoladerepen door 
medewerkers en bedrijven. Het koppelbed is inmiddels besteld. 
We zijn hier enorm blij mee! 

Op deze pagina leest u aan welke mooie projecten de Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis 

het afgelopen jaar weer een bijdrage heeft geleverd. Door deze voorzieningen wordt een verblijf of 

nazorg voor patiënten nog meer veraangenaamd. We zijn alle donateurs en het Bestuur van de 

Vrienden heel dankbaar voor hun betrokkenheid!

STICHTING VRIENDEN

Bomen in de hal van het ziekenhuis
 Veel studies hebben 

aangetoond dat er een relatie 
bestaat tussen het zien van 
natuur (bijvoorbeeld planten 
en bomen) en een verbetering 
van gezondheid. Dit zie je 
terug in het verminderen van, 
en omgaan met stress. De 
natuur geeft ons onbewust 
de boodschap dat we mogen 
ontspannen. We willen 
de natuur naar binnen 
halen door het groen in 
de centrale hal uit te 
breiden met de aanschaf 
van zes  bomen, boom-
bakken en overige groen-
voorziening. Dit creëert 
een prettige en welkome 
omgeving.

Dankzij de Vrienden 
van het IJsselland 
Ziekenhuis, de Van 
Cappellen Stichting en 

het Denk en Doe mee Fonds zijn er zes bomen 
voor in de hal aangeschaft. Op de foto één van de bomen 
die we hebben gekozen. 

De bomen zijn zaterdag 28 augustus in de hal geplaatst.

Golftoernooi voor coldcap afdeling 
oncologie
Op donderdag 
30 september 2021 
organiseert de Stichting 
Vrienden van het 
IJsselland Ziekenhuis 
twee evenementen: 
een Golf Wedstrijd en 
een Golf Clinic! 

Met de opbrengst van deze dag schaffen wij een Coldcap 
voor het IJsselland Ziekenhuis aan. Een Coldcap is 
een hoofdhuidkoeling bij chemotherapie waardoor er 
aanmerkelijk minder haaruitval ontstaat. Hoofdhuidkoeling 
wordt toegepast door vóór, tijdens en na het infuus met 
chemotherapie de hoofdhuid te koelen met circulerende 
vloeistof die wordt gekoeld door een koelmachine. 

27

Het koppelbed 
(links op de foto)
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Muziek aan bed
Wat is er mooier dan met live muziek een bijdrage te 
leveren aan het sociale en emotionele welzijn van 
zieke en kwetsbare mensen in ons ziekenhuis? Stichting 
Muziek aan Bed (MaB) heeft sinds 2010 als missie om 
een landelijk dekkend netwerk van live muziek aan 
bed te realiseren, omdat de stichting overtuigd is van 
de helende werking van muziek. Muziek aan Bed laat 
(ernstig) zieke kinderen, volwassenen en kwetsbare 
ouderen de aandacht verleggen van somberheid, pijn 
en angst naar veerkracht, verlichting en acceptatie. 
De vorm is een muzikale, mobiele act waarbij twee 
professionele cellisten één cello met vier handen 
en twee stokken bespelen: duetten op één cello 
in een kort en persoonlijk optreden aan het bed. 
De persoonlijke benadering creëert een magisch 
moment, dat nog lang gekoesterd wordt, ook door 
het personeel op de afdeling.

Het totale project van 1 jaar wordt door de Vrienden 
van het IJsselland Ziekenhuis  mogelijk gemaakt 
en start in november 2021, afhankelijk van de   
coronamaatregelen.

VR-bril voor Geboortecentrum IJsselland
Dinsdag 29 juni hebben medewerkers van het Geboortecentrum tijdens een 
workshop Virtual Reality (VR)-brillen getest. De medewerkers hebben de bril 
enthousiast uitgeprobeerd en hebben bekeken welke filmpjes geschikt 
zijn en welke minder geschikt. Ook zullen meditatieoefeningen worden 
toegevoegd. 

‘We verwachten dat vrouwen beter kunnen ontspannen met de VR-bril 
en dat er mogelijk minder pijnstilling nodig is tijdens een bevalling. Het 
draaien van baby’s in stuitligging is een spannend moment, hierin biedt 
de bril zeker een goede afleiding.’ 

De bril is al in gebruik bij draaipogingen van baby’s in stuitligging, 
en sinds 1 augustus  kunnen ook vrouwen die (gaan) bevallen de 
bril gebruiken. 

Dankzij de Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis zijn er 
2 VR-brillen aangeschaft.

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

www.zorgkaartnederland.nl

Doe mee!
Uw mening is belangrijk

STICHTING VRIENDEN



 
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. dr. J.N.S. Juch
dhr. drs. J.J.M. van Koesveld
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. J.A. Lens
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. L.G. Mahes
mw. drs. J. Nahar 
(anesthesioloog-intensivist)
dhr. drs. M.M. Pelka
mw. drs. C.H.M. Pluymakers
dhr. drs. F.A.G. Schreiner
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. P.P.B. van der Sloot-Drenth
mw. dr. A.C. Verholt
mw. drs. E.S. van Weelden

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

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

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

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

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

mw. dr. I.P. Schmitz-van Splunder
mw. dr. S.A.H.M. van den Tillaart

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

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

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

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

Klinische chemie
mw. dr. L.S.M. Boesten
dhr. dr. R.H.A. van der Doelen 
dhr. drs. J. Groen
mw. dr. E.A. Kemper-Proper
mw. dr. I. Kuipers

Klinische geriatrie
mw. drs. M.Y.E. Cappetti

mw. drs. R.L.M. van
Knippenberg-van der Ham
mw. dr. A.A.A. Mol-van 
Mullem
mw. drs. C. Veen

Longziekten
dhr. drs. D.P.J. Dezaire
dhr. drs. S.A. Gajadin
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

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

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

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

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

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

Orthopedie
dhr. drs. B. Boetes
dhr. drs. D.J. Doyer
dhr. drs. A.R. van Geene
dhr. drs. E.J.T. ten Holder
mw. drs. E. van der Meij 
mw. drs. A.P. van 
Noort-Suijdendorp

Pathologie
mw. drs. C.K. Stobbe

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

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

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

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

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

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

Reumatologie
mw. dr. L.J.C. Kranenburg-
Koppen
mw. dr. R. Padmos
dhr. S. Sadrediny

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

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

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

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