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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

Na uw verblijf of operatie in het IJsselland Ziekenhuis wilt u zo 
prettig mogelijke hulp thuis terwijl u weer herstelt en aansterkt. 
Neemt u hiervoor contact op met A&A Thuishulp Rotterdam. 

Prettige hulp thuis Prettige hulp thuis 
na verblijf in het na verblijf in het 
IJsselland ZiekenhuisIJsselland Ziekenhuis

Belt u gerust om uw wensen en 
de mogelijkheden te bespreken. 

Het betreft:
• Hulp bij de huishouding
• Hulp bij het boodschappen doen
• Begeleiding en gezelschap
• Persoonlijke verzorging, 
 waaronder wassen en aankleden
• Algemene dagelijkse hulp bij in 
 en uit bed komen, eten, drinken, 
 bewegen en lopen, praten en 
 naar het toilet gaan.   

Mocht u hier meer informatie 
over willen dan kunt u 
contact opnemen met 
Coördinator Sonia Thakoer: 
sonia@aathuishulp.nl  
06-21317660

A&A Thuishulp Rotterdam 
is o.a. gecontracteerd met 
Zilveren Kruis Zorgkantoor
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Zorgpension Kunt u om medische redenen 
tijdelijk niet meer thuis wonen? 
Dan bent u van harte welkom in Zorgpensi-
on Rotterdam waar we samen met u werken 
aan uw herstel en een spoedige terugkeer 
naar huis! In het prachtig gerenoveerde 
gebouw De State Hillegersberg biedt 
Zorgpension een compleet verzorgd 
kortdurend verblijf aan iedereen die 
wil herstellen na een ziekte of operatie. 
U kunt ook bij ons terecht als u tot rust 
wilt komen wanneer het thuis even niet 
meer gaat.

Wat biedt Zorgpension?

Interesse? Coronamaatregelen

 Begeleiding op maat, gericht op uw herstel met een  
 ervaren team verzorgenden en verpleegkundigen.
 Voor cliënten uit Rotterdam blijft uw eigen huisarts en  
 apotheek betrokken. Woont u in een andere gemeente 
 dan één van onze zorglocaties? In dat geval organise-
ren 
 we een tijdelijke, vervangende huisarts en apotheek. 
 Nauwe samenwerking met ziekenhuizen 
 en andere zorgverleners. 
 Uw verblijf wordt vergoed door uw 
 zorgverzekeraar.

Zorgpension Rotterdam is gevestigd aan 
de Beethovenlaan 60 in Hillegersberg. 
U verblijft in een mooie ruime kamer 
met eigen sanitair en zitje. Indien 
uw gezondheid het toelaat, kunt u 
eten in de gezellige Brasserie. 

Wilt u gebruikmaken van Zorgpension, 
meldt u zichzelf of uw naaste dan recht-
streeks aan via het aanmeldformulier 
op www.zorgpension.org, of overleg 
met de transferverpleegkundige van het 
ziekenhuis. 

Onze cliënten behoren tot de meest kwetsbare groep 
en daarom heeft Zorgpension zich goed voorbereid 
om ook in deze Coronatijd de beste zorg te bieden. 
Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers heeft 
Zorgpension een aantal maatregelen getroffen volgens 
de richtlijnen van het RIVM. 

Meer weten?

Neem dan gerust contact met 
ons op via 088 0234 740 of via 

info@zorgpension.org

Zorgpension heeft ook locaties 
in Baarn, Bergambacht, Dokkum, 
Woerden en Zoetermeer. Wij zijn 

op zoek naar collega’s, kijk op 
www.zorgpension.org 
voor onze vacatures. 

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  



Hier gaat 
het om u.
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Beste lezer,

Op zaterdag 1 oktober hopen we onze open dag te vieren! We beleven het als een feestje 

dat we onze patiënten, mantelzorgers, familieleden en vrienden en alle mensen uit ons 

verzorgingsgebied kunnen laten zien wat een prachtig ziekenhuis we hebben. Na vele 

renovaties die zijn afgetopt met diverse nieuwe kunstwerken, staat ons ziekenhuis als een 

huis. 

Belangrijker nog is dat er een ziekenhuis is ontstaan dat puik werk levert. We trachten 

iedere dag beter te worden in wat ons allemaal aan het hart gaat, en dat is het leveren van 

de beste zorg die we kunnen. Dat doen we al 31 jaar. Ook dat vieren we in deze periode.

Ondanks dat we ook wel eens fouten maken, zijn we erg blij dat onze patiënten ons werk 

hoog waarderen. Ze geven ons de cijfers 8,7 voor de kliniek en 8,6 voor de polikliniek, en 

op Zorgkaart Nederland voor dit jaar zelfs een 9.1! Ook daar zijn we trots op en blij mee. 

Tegelijkertijd realiseren we ons dat iedere fout er één te veel is, dat we steeds beter moeten 

worden en dat een bezoek aan een ziekenhuis vaak geen pretje is. 

Dat wetende spannen we ons nu en in de toekomst steeds weer in om het verblijf van onze 

patiënten zo aangenaam mogelijk te maken. Daarvoor is het nodig dat we blijven innoveren 

en streven naar het meest optimale. Dat is onze passie en opdracht. Hier gaat het om u.

We hopen dat u als patiënt of betrokkene, maar zeker ook als collega, dat steeds ziet en 

merkt! 

Ruud Nellen en Albert van Wijk
Raad van Bestuur

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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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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30 JAAR IJSSELLAND ZIEKENHUIS

In 2021 bestond het IJsselland Ziekenhuis 30 jaar en dat vieren we dit jaar! 

Op zaterdag 1 oktober organiseren we daarom een Open Dag in ons ziekenhuis. 

U bent van harte uitgenodigd!

Open Dag 1 oktober 2022

Kijk rond op verschillende afdelingen van het ziekenhuis, 
zoals radiologie (röntgenafdeling), het laboratorium en het 
maag-darm-levercentrum. Bezoek de politie, brandweer en 
andere zorginstellingen. Volg een rondleiding over het OK 
complex, in de keuken, in de apotheek, e.a. (er is een beperkt 
aantal plekken). Loop door een dikke darm of probeer eens 
een smoothiefiets uit! Verder is er een interessante informatie-
markt op de poliklinieken en is er voor kinderen veel te zien 
en te beleven! 

En ben je nieuwsgierig naar hoe het is om in een ziekenhuis 
te werken? Wij vertellen er graag meer over!

Leuk om te weten over ons OK-complex:
In de zomer van 2020 werd het nieuwbouw 
gedeelte van het OK-complex in gebruik genomen. 
Een technisch hoogstaand complex, dat werd 
samengesteld uit 63 (!) units. Deze units werden 
in Duitsland tot in detail gebouwd en per boot en 
snelweg naar Capelle a/d IJssel vervoerd. Hier 
werd alles begin 2020 in elkaar gezet. Zomer 
2021 was ook de renovatie van de CSA (centrale 
sterilisatie afdeling) een feit.
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Zoek je een mooie en veilige omgeving voor je 

bevalling? Dan ben je in het Geboortecentrum 

IJsselland van harte welkom!

Kom naar 
Geboortecentrum 
IJsselland!

Wat biedt Geboortecentrum IJsselland?
Ons Geboortecentrum heeft ruim opgezette verloskamers 
met een eigen open badkamer, een bedbank voor de 
partner en een iPad waarop je je eigen muziek of filmpje 
kunt afspelen. 

Het verlosbed en het draadloos CTG bieden mogelijkheid 
om de weeën in verschillende houdingen op te vangen, zelfs 
onder de douche. Mocht dit niet voldoende zijn, dan is er 
24 uur per dag mogelijkheid tot pijnstilling.

Er is één verloskamer met bad. Als deze vrij is kun je in 
bad bevallen bij een poliklinische bevalling met je eigen 
verloskundige. 

Na de bevalling verhuizen jullie naar de kraam- of couveuse-
suite, waar jullie als ouders te allen tijde bij jullie kind kunnen 
blijven. 

Hypnobirthing en een poli op maat: met een goed 
gevoel je bevalling tegemoet 
De poli op maat is speciaal bedoeld voor vrouwen (en hun 
partners) die extra begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld bij 
angst voor de bevalling of na een negatieve ervaring bij de 
(vorige) bevalling.

We vinden het belangrijk dat elke zwangere haar bevalling 
met een goed gevoel tegemoet gaat. Daarom bieden we sinds 
kort de Mucha Mama hypnobirthing aan voor zwangeren die 
onder begeleiding zijn van een gynaecoloog of tweedelijns 
verloskundige van Geboortecentrum IJsselland. 

‘Met deze methode wordt de zwangerschap en bevalling 
een mooie, ontspannen en liefdevolle ervaring, die moeder 
en kind ontspannen samen brengt. Ik ben heel blij dat we de 
zwangere vrouw een mooie en vooral dankbare aanvulling 
kunnen meegeven.’ 

‘Het is heel erg mooi en modern allemaal, echt prachtig. 
Het geeft echt een hotelgevoel. Fijn om in zo’n omgeving 
te bevallen en de eerste momenten met ons kindje door 
te brengen.’



We vinden het belangrijk 
dat elke zwangere haar 
bevalling met een goed 
gevoel tegemoet gaat.
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Generatie-fotowand  
Om ons mooie geboortecentrum compleet te maken, ontbrak 
nog een mooie afbeelding bij de ingang in de wachtruimte. 
Eén van onze verpleegkundigen is recent bevallen van een 
tweeling en ze is samen met haar kinderen, moeder en oma 
gefotografeerd door fotograaf Lennard Busstra. Zo is het een 
warme vrolijke fotowand geworden met foto’s van 4 prachtige 
generaties. Kom kijken!

1000e baby van 2022 geboren in Geboortecentrum IJsselland
Woensdagochtend 27 juli werd de 1000e baby van 2022 geboren in 
Geboortecentrum IJsselland! Dhr. en mevr. Van den Herik uit Krimpen 
aan den IJssel zijn de trotse ouders van Xenna. 

We feliciteren het gezin van harte met de geboorte van hun dochtertje 
en wensen hen samen héél veel geluk en gezondheid.

Vernieuwde website en social media
Op 27 juli is de vernieuwde website van het Geboortecentrum 
gelanceerd! 

Lees alle informatie na op: www.ysl.nl/geboortecentrumijsselland.

GEBOORTECENTRUM



Nieuws uit de polikliniek 
Wanneer u wordt doorverwezen naar onze polikliniek, maakt u met ons een afspraak en bereidt u 
zich hierop voor. Steeds meer zaken kunt u hierbij online doen. Op deze manier kunnen wij onze dienst-
verlening aan u vergemakkelijken en verbeteren.

VOORBEREIDING OP EEN AFSPRAAK

Hoe bereid ik me voor 
op een afspraak? 

Het nieuwe aanmelden 
bij uw bezoek aan de 
polikliniek Heeft u een afspraak met het IJsselland 

Ziekenhuis? Dan is het belangrijk dat u 

zich goed voorbereidt. 

Om u daarbij te helpen, hebben we een kort voorlichtings-
filmpje gemaakt. Daarin kunt u onder andere zien:

 Hoe het in zijn werk gaat als u voor uw afspraak in het 
 ziekenhuis komt
 Hoe u in Mijn IJsselland uw persoonsgegevens 
 controleert en een vragenlijst invult
 Waar u terecht kunt als u er niet uitkomt met 
 Mijn IJsselland

Neem 3 minuten de tijd om het
filmpje te bekijken. Dan bent u 
helemaal op de hoogte!
 
Scan met uw mobiele telefoon de 
QR-code die hiernaast staat. Of 
bekijk het filmpje op de homepage 
van onze website: www.ysl.nl

U kent ze al lang: de aanmeldzuilen in 

onze centrale hal. Met uw paspoort of 

ID ontvangt u een ticket met het route-

nummer waar u moet zijn. 

Het is belangrijk dat 
u zich goed voorbereidt 
op een afspraak. 
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Nieuw is een 2e zuil! Die komt u tegen vlakbij de polikliniek 
waar u wordt verwacht. 

Als u bij deze zuil de QR code van uw ticket voor het glaasje 
houdt dan weten de assistentes en de dokters dat u bent 
gearriveerd. Let op het bericht dat na ± 5 seconden op het 
beeldscherm verschijnt. 

Daar leest u:
 de naam van   
 uw zorgverlener 
 waarmee u de 
 afspraak heeft. 
 in welke wacht-
 ruimte u moet 
 plaatsnemen. 

U hoeft zich dus niet 
meer aan de balie 
te melden. U kunt in 
de wachtruimte gaan 
zitten tot u naar binnen 
wordt geroepen. 



Online een afspraak 
maken met een arts 
via ZorgDomein 
Bent u door uw huisarts doorverwezen naar ons ziekenhuis? 
Dan kunt u met het ZD-nummer op uw verwijzing zelf online 
een afspraak maken. Dit geldt alleen voor een geselecteerd 
aantal typen zorgvragen.

Log met uw ZorgDomein-nummer in op Mijn IJsselland en kies 
daar zelf een datum en tijd voor uw afspraak. In de verwijzing 
van de huisarts staat beschreven binnen welk tijdsbestek de 
afspraak kan worden ingepland.

Wanneer u na drie dagen nog geen afspraak heeft ingepland, 
neemt de polikliniek zelf contact met u op om een afspraak te 
maken.

MIJN 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 inlogpagina 
www.ysl.nl/mijn-ijsselland 
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 (ma t/m do van 09.30 - 16.30 uur)
 Of loop naar de balie van Patiëntenvoorlichting in de hal 
 van ons ziekenhuis.

Patiënt in ons ziekenhuis?

Uw afspraak verzetten 
of annuleren 
Nieuw is de mogelijkheid om zelf online een afspraak te 
annuleren of verzetten. Dit kan tot 7 dagen voordat de 
afspraak zou plaatsvinden. U heeft zo zelf alle controle over 
uw ziekenhuisbezoek of (beeld)belafspraak.

De poliklinieken die op deze werkwijze overstappen zijn: 
Chirurgie, Orthopedie, Pijn poli, Plastische chirurgie, Wond 
Expertise Centrum, Gynaecologie, Geriatrie, KNF, Neurologie, 
Dermatologie, KNO en Kaakchirurgie.
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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 en vrijdag), Martijn Rozing (aanwezig op  
maandag, dinsdag en donderdag) en Remy Jacobs 
(aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag).

geestelijkeverzorging@ysl.nl · 010 - 258 5250 Kim van Rijthoven Remy Jacobs Martijn Rozing

Als je iets 
kwijtraakt
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GEESTELIJKE VERZORGING
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Afdeling geestelijke verzorging
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Ze hingen hoog boven, onder het glazen dak.

Ik heb ze vaak gezien en me verwonderd.

Ze waren losgelaten, hingen er maar wat. 

Uiteindelijk kwam de zon, de hete zon…

het dak ging niet open, de dag erna waren ze weg. 

Ik heb ze gemist, die twee daarboven. 

Ze waren eigenlijk al een beetje vertrouwd. 

Toch konden ze er niet blijven hangen, 

ze waren niet duurzaam, ingesteld op grote hitte,

enkel losgelaten om te vieren, te troosten, een glimlach 

te toveren op het gezicht van een kind, een moeder, een opa. 

Ze verlangden naar een betere tijd, naar licht en leven… 

… plotseling waren ze weg…

Ik weet niet of je dat kent, dat je soms in het ongewisse blijft 

over een toekomst die je te wachten staat? 

Alles kan nog zo licht zijn, de woorden helder, 

toch lijkt niets zo vluchtig als “zekerheid”. 

Zelfs niet de zekerheid dat twee ballonnen 

het uithouden in de zomerzon tegen het dak van glas. 

En toch… ik blijf me verwonderen dat mensen

hun kinderen ballonnen blijven geven…  

Remy Jacobs

Geestelijk verzorger
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REVALIDATIE-AFDELING LELIE ZORGGROEP
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Lelie zorggroep is gestart met de bouw van een revalidatie-afdeling in het IJsselland Ziekenhuis in 

Capelle aan den IJssel. Naar verwachting zal de afdeling eind 2022 openen. ‘We zitten straks heel 

dicht bij specialistische zorg en bieden onze cliënten toch een heel andere omgeving dan het zieken-

huis’, zegt arts Menno Zomerhuis.

Korter in het ziekenhuis
Op de revalidatie-afdeling zijn straks 36 bedden beschikbaar voor 
cliënten die moeten revalideren en voor kortdurend verblijf. 
Specialist ouderengeneeskunde Menno Zomerhuis is blij dat de 
geriatrische revalidatiezorg van Lelie zorggroep zal verhuizen 
van de locaties Pniël in Rotterdam-Kralingen en De Burcht in 
Rotterdam-Alexander naar de locatie van het nabij gelegen 
IJsselland Ziekenhuis. 

“Alle diagnostiek is straks op loopafstand in hetzelfde gebouw. 
We hebben korte lijnen met de medisch specialisten in het zieken-
huis, waardoor we nog sneller kunnen handelen bij problemen 
en eenvoudig advies kunnen inwinnen.” 

De nieuwe revalidatie-afdeling zal naar verwachting eind 2022 
open gaan voor alle cliënten, ongeacht het ziekenhuis waar 
zij vandaan komen. De verwijzingen lopen net als bij andere 
revalidatie-afdelingen in Rotterdam via Verwijshulp 010. Het 
totale aanbod van revalidatiebedden blijft gelijk.

Aangename omgeving op een nieuwe locatie
Op de nieuwe moderne afdeling kunnen cliënten in een 
aangename omgeving met alle benodigde zorg en behandeling 
werken aan hun herstel en terugkeer naar huis. Comfort en de 
beleving van de cliënten van Lelie zorggroep staan centraal.
Patiënten verblijven gemiddeld enkele weken op deze afdeling. 
De sfeer is huiselijk warm en comfortabel. Er worden vooral 
eenpersoonskamers gerealiseerd waarbij op sommige kamers 
ook twee bedden geplaatst kunnen worden. Naast de centrale 
ontvangst komt er een huiskamer en een fysiotherapieruimte. 
De ruimtes en gangen krijgen door de verschillende kleuren een 
eigen herkenbare uitstraling, wat de oriëntatie voor de cliënt 
gemakkelijker maakt.

Lelie zorggroep bouwt revalidatie-
afdeling in IJsselland Ziekenhuis

Herstellen in een aangename omgeving



Lelie zorggroep bouwt revalidatie-
afdeling in IJsselland Ziekenhuis

Update bouw 
Van begin 2019 tot en met eind 2021 heeft in ons 

ziekenhuis een ingrijpend renovatie- en vernieuwings-

traject plaatsgevonden. Met een heel mooi resultaat! 

Alle verpleegafdelingen en de OK zijn vernieuwd, 

tevens is een mooie nieuwe hal gerealiseerd. 

BOUW

Dat bovenstaande projecten zijn afgerond, betekent niet dat 
er geen andere bouwwerkzaamheden meer plaatsvinden. 
We informeren u graag over wat er in het ziekenhuis aan 
bouwactiviteiten speelt. 

Lelie A2 
Afdeling A2 wordt op dit moment verbouwd ten behoeve 
van bedden voor de Lelie zorggroep. Dit leest u in het 
artikel hiernaast.

A3 werkplekken
Na de zomerperiode wordt gestart met het realiseren van 
kantoren voor ondersteunende afdelingen op afdeling 
A3-midden en A3-links. Het is de planning dat afdeling 
A3 rond december in gebruik wordt genomen.

Ook zullen er, grenzend aan verpleegafdeling C3-links 
achter, een aantal faciliteiten zoals een spoelruimte, een 
multifunctionele spreekkamer en multifunctionele werk-
plekken voor de verpleegafdeling worden gerealiseerd.

Parkeerinstallatie 
Vanaf medio augustus is er een start gemaakt in de 
vervanging van de huidige parkeerinstallatie. Tegelijkertijd 
zal het voorterrein nabij de slagbomen aangepast worden 
voor een betere doorstroming en een meer verzorgde 
aanblik.

Liftrenovatie
Eind juni zijn we gestart met de renovatie van 4 liften 
in het atrium. De renovatie was nodig om ervoor te 
zorgen dat de liften de komende jaren probleemloos 
blijven functioneren. 

Samenwerking tussen ketenpartners
Lelie zorggroep en het IJsselland Ziekenhuis zetten 
hiermee een nieuwe stap in hun onderlinge samenwerking. 
Eerder opende het IJsselland Ziekenhuis een polikliniek in 
verpleeghuis Pniël aan de Oudedijk. Het overstijgende doel 
van de samenwerking is om de ligduur in het ziekenhuis 
te verkorten, zorgkwaliteit te verbeteren, zorg op elkaar af 
te stemmen en samenwerking en innovatie tussen mede-
werkers te bevorderen. Lelie zorggroep en het IJsselland 
Ziekenhuis ontwikkelen ook een aantal zorgpaden waarbij 
revalidatie bij Lelie zorggroep onderdeel wordt van een 
specifiek behandeltraject. 

Adriaan Liefaard, teamleider transformatie en innovatie in 
het IJsselland Ziekenhuis: ”We zijn een ziekenhuis dat sterk 
verankerd is in ons netwerk. We doen het niet alleen, maar 
we doen het samen. Samen met de patiënt en samen met 
al onze ketenpartners.”

Unieke kans voor zorgprofessionals
De splinternieuwe revalidatieafdeling biedt ook ruimte voor 
enthousiaste en bevlogen zorgprofessionals die bij willen 
dragen aan de verwezenlijking van de afdeling. “Een unieke 
kans als je vanaf de start van een afdeling vanuit jouw 
professionaliteit bij wilt dragen aan innovatieve revalidatie-
zorg”, zegt Menno Zomerhuis. “Je werkt op het snijvlak van 
ziekenhuiszorg en verpleeghuiszorg en komt daarmee in 
een omgeving terecht waar je veel leert en direct weer in 
praktijk kunt brengen.” 

Gespecialiseerde zorg Lelie zorggroep
Door de verhuizing van de revalidatiezorg naar de locatie 
IJsselland Ziekenhuis, komt er binnen locaties Pniël en 
De Burcht meer ruimte voor cliënten met dementie, waar 
momenteel wachtlijsten voor zijn. In Pniël blijft daarnaast 
ook ruimte voor hoog gespecialiseerde beademingszorg en 
longrevalidatie. Het totale aanbod van revalidatiebedden 
blijft hiermee gelijk. 

15



16  IJsselland Magazine



In alle fasen van het leven kunt u te maken krijgen met problemen op seksueel gebied. Allerlei 
factoren kunnen hierbij een rol spelen, zoals uw gezondheid, uw relatie en psychische factoren.

Polikliniek Medische Seksuologie

Seksuele problematiek 

KORT NIEUWS

Op de polikliniek medische seksuologie in het IJsselland 
Ziekenhuis kunt u terecht bij drs. C. Bax, arts-seksuoloog 
NVVS. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van seksuele 
problemen en richt zich hierbij op zowel de lichamelijke als 
de psychische aspecten van seksuele problematiek en kan 
zo gerichte hulp bieden. 

Nu horen wij regelmatig dat patiënten moeite hebben met het bedienen van 
de tablet. Daarom hebben wij hier een eenvoudige opstart-instructie voor 
gemaakt.

Deze ligt binnenkort in alle nachtkastjes. Uiteraard geplastificeerd 
en bij iedere bedwissel schoongemaakt. 

U kunt een afspraak maken op de polikliniek medische 
seksuologie via telefoonnummer (010) 258 5998. 
De afsprakenbalie is bereikbaar van maandag tot en 
met vrijdag van 08.15 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur.

Zie voor meer informatie: www.ysl.nl, zoekwoord ‘seksuologie’

In alle fasen van het leven kunt u 
te maken krijgen met problemen 
op seksueel gebied.

Op de tablet kunt u TV kijken, puzzelen, de krant lezen, gratis internetten, 
onze afdelings- en patiënteninformatie bekijken en nog veel meer.

Heeft u het gemak van de tablet aan bed 
al ontdekt?

Say Hi app 

Ligt u opgenomen in ons ziekenhuis? Bekijk dan ook de Say Hi 
app op de tablet eens! Een handige app voor dagelijkse (niet-
medische) communicatie tussen zorgverleners en patiënten 
die het Nederlands niet goed beheersen (keuze uit meer dan 
50 talen).

Een waardevolle aanvulling in de 
communicatie met onze patiënten.

17
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Dan maak je misschien wel kans op een leuke PRIJS! We geven 2 prijzen weg, 1 in de leeftijd van 

4-6 jaar en 1 van 7-10 jaar.

Kleur jij deze 
tekening mooi in? 

19

KLEURPLAAT

Stuur je tekening voor 8 oktober naar:
IJsselland Ziekenhuis, Afdeling Communicatie, Postbus 690, 2900 AR  Capelle aan den IJssel of mail ‘m naar communicatie@ysl.nl 
De winnaars krijgen een persoonlijk berichtje, en kunnen hun prijs in het ziekenhuis komen ophalen. 
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In mei is het Maag-, Darm- en Lever centrum van het IJsselland Ziekenhuis gestart met een versneld 

onderzoekstraject voor patiënten met buik- of slokdarmklachten. Een relatief gezonde patiënt kan 

snel terecht: de afspraak op de polikliniek en het benodigde onderzoek vinden binnen 3 weken na 

de verwijzing van de huisarts plaats. 

Zoals ook bekend voor orthopedie en chirurgie werkt het 
IJsselland Ziekenhuis hard aan het verkorten van de toegangs-
tijden tot zorg zodat patiënten sneller terecht kunnen. Met de 
start van het short circuit MDL zijn ook de wachtlijsten voor 
endoscopie inmiddels meer dan gehalveerd. 

Voor veel MDL patiënten is er nu de mogelijkheid om binnen 
3 weken in aanmerking te komen voor een polikliniekbezoek 
en vervolgdiagnostiek. Een goede reden om voor het IJsselland 
te kiezen.

Snel terecht in polikliniek Kralingen aan de Oudedijk
Op onze mooie nieuwe polikliniek Kralingen kunnen geselecteerde 
patiënten snel terecht voor een afspraak. Binnen 3 weken 
vinden vervolgonderzoeken plaats om de aard van de buik-
klachten verder te onderzoeken. 

Vervolgonderzoeken vinden plaats op polikliniek Kralingen, 
zoals echo onderzoek, MRI en CT scan; alleen voor endoscopisch 

onderzoek en voor nucleaire diagnostiek gaan patiënten naar 
de hoofdlocatie.

Voor wie is het spreekuur geschikt?
Niet alle patiënten kunnen in aanmerking komen, het korte traject 
is geschikt voor relatief gezonde patiënten met een eenvoudige 
vraagstelling op MDL gebied. De patiënt kan vrijwel direct via het 
IJsselland op poli Kralingen terecht. Terugrapportage naar de huis-
arts vindt meestal binnen 3 weken na het eerste bezoek plaats. 

afspraak en onderzoek binnen 3 weken
Snel onderzoek voor maag-darm-leverpatiënten in het IJsselland Ziekenhuis:

MAAG-, DARM- EN LEVER CENTRUM 

De patiënt kan vrijwel 
direct via het IJsselland 
op poli Kralingen terecht.

Snel terecht voor een afspraak

MDL artsen dr. T. Belderbos 
en dr. F. Bekkering 
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We vroegen het aan Laura Raab, HBO studente. 

Hoe kwam je bij het MDL centrum van het IJsselland 
Ziekenhuis terecht?
‘Afgelopen februari kreeg ik Corona, ik was er flink ziek van 
en heb een week op bed gelegen. Na die periode van weinig 
bewegen kreeg ik steeds meer last van buikpijn. Via de 
huisarts kreeg ik laxeerzakjes voorgeschreven maar ik bleef 
veel buikpijn houden. Daarna heb ik medicijnen tegen darm-
krampen gekregen en toen besloot de huisarts om me door 
te verwijzen naar de maag-darm-leverarts. Mijn huisarts keek 
naar de wachttijden in de ziekenhuizen, en op basis daarvan 
vond hij het versnelde MDL onderzoekstraject in het IJsselland 
Ziekenhuis. Ik kon in polikliniek Kralingen binnen 2 weken 
terecht. Ik kwam voor dit traject in aanmerking en zo kon ik 
erg snel terecht.’ 

Hoe ging het verder?  
‘In polikliniek Kralingen kreeg ik na het gesprek met de MDL 
arts een echo onderzoek van de darmen. Hierop dachten ze 
ontstekingen te zien, verder onderzoek was nodig. Kort daarna 
bleek bij het darmonderzoek in het IJsselland Ziekenhuis dat 
ik de ziekte van Chrohn heb, een chronische ontstekingsziekte 
van de darm.’

Hoe was het onderzoek?
‘De voorbereidingen op de coloscopie waren echt niet fijn, 
vooral het drinken van veel vloeistof om je darmen schoon te 
spoelen. Tijdens het onderzoek moest ook wat weefsel worden 
weggehaald, dat voelde ik wel maar ze hebben me daarbij 

heel erg op mijn gemak gesteld. Ongeveer een half uur na 
het onderzoek mocht ik naar huis en de MDL arts kwam nog 
even langs voor ik ging. Het IJsselland heeft een groot MDL 
specialisme en goede MDL artsen. Eind juli heb ik een MRI 
gehad en ik moet regelmatig bloed laten prikken om de 
waardes te laten bepalen. Ik ben nu onder controle van 
de MDL verpleegkundige, de begeleiding is super en mijn 
medicijnen zijn goed ingesteld, ik voel me goed.’  

Wat vond je van poli Kralingen? 
‘Wat bijzonder dat er een polikliniek midden in een wijk zit! 
Het is rustig, alles is heel duidelijk aangegeven en het ziet er 
netjes uit. Met parkeren vind ik eigenlijk altijd wel een plaatsje!’

Gebruik je dan ook de MIJN IBD coach app? 
‘Ja, dat is een uitvinding! Via de app heb ik ook contact met de 
verpleegkundige in het IJsselland en ik kreeg meteen een duidelijk 
antwoord terug.Bij aanmelding in de Mijn IBD coach app moet 
je eerst een paar vragenlijsten invullen en daarna ontvang je 
regelmatig vragen via de app. Voor niet-dringende vragen kan ik 
snel en gemakkelijk een bericht naar het ziekenhuis sturen. Top!’ 

MAAG-, DARM- EN LEVER CENTRUM 

Wat vinden patiënten 
van deze nieuwe MDL 
service?

Wat bijzonder 
dat er een 
polikliniek 
midden in 
een wijk zit!

Laura is thans patiënte bij de IBD 
poli in het IJsselland. Begin juni 
bezocht zij polikliniek Kralingen; 
de diagnose Crohn werd 3 weken 
later gesteld.  

MDL arts J. Haringsma 
en patiënte L Raab. 



De Cliëntenraad denkt graag mee over de vragen ‘Doen we de 
goede dingen en doen we de dingen goed? Ervaart de patiënt 
dit ook zo?’

De Cliëntenraad heeft een actieve rol
De leden van de cliëntenraad hebben veelvuldig contact met 
de raad van bestuur, medische staf, (zorg)managers, stafmede-
werkers en ze spelen een actieve rol in diverse interne project-
groepen of verbeterteams. ‘Op deze manier raken we al in een 
vroeg stadium betrokken bij het vast- of bijstellen van beleid. 
We doen suggesties of geven onze mening over voorgenomen 
veranderingen in het zorgproces, patiëntfaciliteiten of over het 
voedingsbeleid; altijd vanuit de gedachte ‘wat is het effect voor 
de patiënt?’ De patiënt krijgt zo echt een stem! Om goed op de 
hoogte te blijven van ontwikkelingen die belangrijk zijn voor 
onze achterban nemen we ook deel aan externe netwerk-
bijeenkomsten en werkconferenties. We spreken met andere 
cliëntenraden en zien wat er om ons heen in de regio en in 
andere ziekenhuizen speelt. Daar waar mogelijk helpen 
en adviseren we elkaar.’

Wat voorbeelden uit de praktijk dit jaar 
Deelname door Cliëntenraad-leden aan de project-
groep “Samen Beslissen”, waarbij het doel is 
patiënten te faciliteren om weloverwogen behandel-
keuzes te maken. “Wat wil ik uit de behandeling/ 
ingreep halen?” “Wil ik wel verder behandeld worden?” 
De leden gaven hun feedback op verschillende keuze-
hulpen en deelden hun ervaringen tijdens een landelijke 
masterclass, georganiseerd door de Patiënten Federatie 
Nederland. Wat is er in het IJsselland Ziekenhuis al 
gebeurd aan keuzehulpen, wat beviel goed en wat 
beviel ons minder goed? Punt van kritiek bij de keuze-
hulpen: je moet goed taalvaardig zijn om 
hiermee overweg te kunnen.

Twee leden van de Cliëntenraad spraken tijdens een 
periodiek gesprek met de zorgmanager poliklinieken en 
vroegen aandacht voor de afspraakbevestigingen per sms. 
Patiënten ontvangen nu alleen de datum en tijd voor de 1e 
afspraak en verdere afspraken die dag worden niet vermeld. 
Dit moet beter kunnen! Dit bezwaar is gemeld bij de leverancier 
en er wordt gekeken of verbetering mogelijk is.

Bij meerdere gelegenheden bracht de Cliëntenraad het speer-
punt Hoofdbehandelaarschap onder de aandacht. Hierbij is 
het niet alleen belangrijk dat de hoofdbehandelaar goed 
geregistreerd staat in het elektronisch patiëntendossier, maar 
dat ook de patiënt zelf op de hoogte is van zijn hoofdbehandelaar, 
zowel tijdens de opname als na ontslag. Zo wordt onduidelijkheid 
voorkomen en kan bij eventuele vervolg- of poli-afspraken 

meteen de juiste arts worden gekoppeld. Dit heeft recent 
geresulteerd in een zogenoemde ‘thermometeractie’ waarbij 
dit onderwerp op de afdelingen extra aandacht kreeg. Er bleek 
nog wel wat verbetering mogelijk! Positief is dat er duidelijk 
iets gedaan wordt met onze adviezen.

Enkele leden hebben zich aangemeld als auditor en toetsen 
op regelmatige basis of het ziekenhuis zich houdt aan de 
voorgeschreven protocollen die gericht zijn op de kwaliteit 
en veiligheid van zorg. Een verbeterpunt dat recent naar voren 
kwam was medicatieverificatie en dit is door de betrokkenen 
voortvarend opgepakt.

De Cliëntenraad behartigt vanuit een onafhankelijke, kritische en zeer betrokken positie de 
belangen van cliënten (patiënten en bezoekers) en heeft inspraak op het beleid van het ziekenhuis.

CLIËNTENRAAD

Wat kan de Cliëntenraad 
voor u betekenen? 

De cliëntenraad 
is altijd op zoek naar 

ervaringen uit de eerste 
hand en daarom is uw inbreng 

hard nodig. Aarzel dus niet 
om contact met ons op te 
nemen! Mailen kan naar: 

clientenraad@ysl.nl

Er wordt duidelijk iets 
gedaan met onze adviezen. 
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Neonatale hielprikscreening uitgebreid 
met screening voor SMA 
In Nederland worden alle pasgeborenen 

onderzocht op 25 verschillende aangeboren 

aandoeningen. Dit gebeurt door middel van 

een bloedafname uit het hieltje van de baby, 

vandaar de naam hielprikscreening. Het bloed 

wordt op een filtreerpapiertje gedruppeld en 

daarna verstuurd naar een laboratorium, waar 

de analyses plaatsvinden.

Het AKL is één van de vijf screeningslaboratoria in Nederland 
waar deze analyses worden uitgevoerd. Van alle kinderen die 
worden geboren in Zuid Holland en Zeeland wordt de hielprik-
screening in het IJsselland Ziekenhuis uitgevoerd. Dit betekent 
dat we de analyses uitvoeren van ongeveer 45.000 pasgeborenen 
per jaar en daarmee zijn we ook het grootste screeningslab van 
Nederland. Afgelopen juni zijn we gestart met de screening op 
de ziekte SMA (spinale musculaire atrofie). Daarmee staat de 
teller op maar liefst 26 ziektes die we kunnen testen via deze 
hielprikscreening!

SMA is een ernstige, aangeboren spierziekte. De afgelopen jaren 
hebben er belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden op het 
gebied van SMA. Er is een behandeling beschikbaar en er zijn 
laboratoriumtesten ontwikkeld waarmee kan worden gescreend 
op deze ziekte.

Naar verwachting zullen er per jaar ongeveer 15-20 pasgeborenen 
met SMA opgespoord worden, nog vóór er symptomen optreden. 
Hierdoor kunnen we snel starten met de behandeling, waardoor 
onherstelbare schade voorkomen kan worden. Daar doen we het 
voor!

De teller staat op maar 
liefst 26 ziektes die we 
kunnen testen. 

5 op de 6 vrouwen ervaren in meer of mindere mate klachten door de overgang. De klachten bestaan 

helaas niet alleen uit opvliegers en nachtzweten. Gelukkig zijn er verschillende manieren om de 

klachten te verminderen!

Denk hierbij aan leefstijl aanpassingen, bepaalde supplementen 
en eventueel (plantaardige) hormonen. Wat het meest geschikt 
voor u is, is afhankelijk van wat u wilt en van uw medische 
voorgeschiedenis.

Op de polikliniek gynaecologie van het IJsselland Ziekenhuis 
kunnen we u hier meer over vertellen. Hier werken twee 
gynaecologen met als aandachtsgebied ‘de overgang’ en er 
zijn twee verpleegkundig overgangsconsulenten werkzaam. 
Om een afspraak te maken is een verwijzing van de huisarts 
nodig.

Ervaart u klachten die te maken (kunnen) hebben met de 
overgang, maak dan een afspraak met de huisarts.

Overgangsklachten? 
De gynaecoloog kan helpen 

KORT NIEUWS

De verpleegkundig 
overgangsconsulenten

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. 


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 3901
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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 uitrijdkaart. 
Het parkeertarief is 
€ 2,10 per 60 minuten; 
er wordt afgerekend 
per 30 minuten. Het 
maximum dagtarief 
bedraagt € 10,-. 

Infobalie
openingstijden
Dagelijks van 07:00 
tot 23:00 uur

Capelse 
buurtbussen 
605 en 606

IJsselplein
In de centrale hal vindt 
u ons IJsselplein, dé 
centrale ontmoetings-
plek in ons ziekenhuis. 
Hier kunt u genieten 
van een kop koffie 
met iets lekkers, 
een lunch of een 
diner. Wij verkopen 
hier ook diverse 
cadeauartikelen, 
boeken, tijdschriften 
en verzorgings-
producten. 

De winkel, de horeca 
en het terras in de hal 
zijn geopend op:

- maandag tot en 
 met vrijdag, van 
 08.00 - 20.00 uur,
-  zaterdag, zon- en 
 feestdagen, van 
 11.00 - 20.00 uur. 

Ingang Poortmolen
De ingang is doorde-
weeks geopend van 
07.00 - 20.00 uur. 
In het weekend en 
feestdagen is deze 
ingang geopend van 
10.30 - 12.30 uur en 
van 14.30 - 20.00 uur.

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 - 21.00 uur

De centrale halVind je weg

Bereikbaarheid


Capelse buurtbus 605 en 606
Buslijn 37 is vervallen. De 
Capelse buurtbussen 605 
en 606 maken een stop bij 
het IJsselland Ziekenhuis. De 
bushalte bevindt zich aan de 
achterzijde van het ziekenhuis, 
aan de Poortmolen (Capelse 
zijde). De dienstregeling van 
de Capelse buurtbus vindt u 
op www.ret.nl.

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. Helaas is de bus 
niet geschikt om mensen in 
een rolstoel of scootmobiel 
te vervoeren. Vanwege de 
veiligheid kunnen ook kinder-
wagens niet mee. 

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

Bij het Alexandrium kunt u 
gebruik maken van de Capelse 
buurtbussen 605 en 606, deze 
stoppen ook bij het IJsselland 
Ziekenhuis. Kijk voor meer 
informatie op www.ret.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.

Infob
a

lie
IJsselplein
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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.

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.

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

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

Voor meer informatie over de 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 telefonisch maar ook live in het 
ziekenhuis, in onze Digituin. 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.

@


Patiëntenvoorlichting 
› Lukt het niet om in te loggen in ‘Mijn IJsselland’ of vindt u  
 niet wat u zoekt?
› Wilt u uw medisch dossier opvragen?
› 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?
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 

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega-vrijwilligers! Bel voor meer 
informatie naar (010) 258 5004 en vraag naar Karin Dekker. 
Of stuur uw CV naar patientenvoorlichting@ysl.nl.  



Inzet Virtual Reality 
bij psychische klachten 
na IC-opname 
Het IJsselland Ziekenhuis gaat samen met acht 

andere ziekenhuizen uit de regio onderzoek 

doen of een Intensive Care-specifieke 

Virtual Reality interventie kan helpen bij het 

verminderen van de psychische klachten die 

ontstaan na een Intensive Care opname.

Een groot deel van de patiënten die behandeld worden 
op een Intensive Care ontwikkelen cognitieve, fysieke, 
en psychische klachten als gevolg van de ernstige ziekte 
en de Intensive Care opname zelf. Deze klachten worden 
samen het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) genoemd.

We weten dat voornamelijk de psychische klachten een 
negatief effect hebben op de kwaliteit van leven van 
deze patiënten, maar er is nog geen bewezen effectieve 
behandeling. Met de interventie van dit onderzoek 
worden patiënten virtueel teruggebracht naar de Intensive 
Care waar zij gelegen hebben en krijgen zij uitleg over de 
behandeling die zij daar hebben gekregen. Het gebruik van 
de VR-interventie is aangetoond veilig en erg gewaardeerd 
door patiënten. We hebben voor het onderzoek van de 
Intensive Care in het IJsselland Ziekenhuis een VR-film 
ontwikkeld. De huidige fase van het onderzoek is bedoeld 
om te kijken of het ook daadwerkelijk zorgt voor minder 
psychische klachten en een verbetering van de kwaliteit 
van leven. Ook onderzoeken we op welk moment de 
interventie het beste kan worden ingezet: vroeg na IC-
ontslag (binnen twee weken) of tijdens een bezoek aan de 
nazorgpolikliniek (drie maanden na het ontslag van de IC).

VIRTUAL REALITY
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Agenda
Activiteiten voor patiënten 

De workshops Look Good Feel Better zijn vanaf najaar 2021 
weer gestart. 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: 27 oktober 2022
Tijd: van 10.00 - 12.00 uur  
Plaats: Inloophuis Capelle, De Linie 1E, 2e verdieping, 
Capelle aan den IJssel. U kunt zich aanmelden via telefoon-
nummer: 010 - 258 3115, er zijn 6 plaatsen beschikbaar.

Look Good Feel Better

AGENDA

Kijk op de website www.ysl.nl/geboortecentrumijsselland 
voor meer informatie over Zwangerschap, bevallen en kraam-
periode, of bezoek de instagrampagina van Geboortecentrum 
IIsselland: geboortecentrum_ijsselland. 

Zwangerschap 

Kijk op de website www.ysl.nl/geboortecentrumijsselland 
voor meer informatie over Borstvoeding, of bezoek de 
instagrampagina van Geboortecentrum IJsselland: 
geboortecentrum_ijsselland.     

Borstvoeding

De inzet van VR is 
veilig en gewaardeerd 
door patiënten.  
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AUDIT INFORMATIEBEVEILIGING
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Het IJsselland Ziekenhuis heeft begin juli de 4-daagse controle audit voor de ISO 27001 en NEN 7510 

standaarden voor informatiebeveiliging succesvol afgerond. 

Succesvolle controle-audit  
ISO 27001 en NEN 7510 

Wij zijn erg trots op het behaalde resultaat, waaraan door 
iedereen hard is gewerkt!

Blijvend voldoen aan eisen 
Bij de controle is door DNV, de externe auditor, vastgesteld 
dat het IJsselland voldoet aan de eisen die aan het zieken-
huis worden gesteld. Dit betekent dat de geldigheidsduur 
van beide certificeringen is verlengd. Wij hebben van de
auditor veel complimenten gekregen voor onze aanpak.

Het doel van de controle-audits is om objectief bewijs te 
verzamelen dat wij blijvend voldoen aan de eisen van 
de normen. Ook wordt beoordeeld of het IJsselland nog 
steeds voldoet aan de specifieke doelstellingen van het 
management voor informatiebeveiliging.

Doordat we werken volgens de eisen die de ISO/NEN- 
certificering aan ons stelt en bouwen aan het continue 
proces om kwalitatief goed werk te leveren, blijven we 
onszelf ontwikkelen en verbeteren. Dit komt ten goede 

aan de vertrouwensrelatie van de patiënt, collega’s en 
vrijwilligers met het IJsselland.

Het IJsselland Ziekenhuis beschikt sinds 2021 over een ISO 
27001certificaat en als één van de eerste regionale zieken-
huizen over een onder RvA-accreditatie uitgeven NEN7510-
certificaat. Hiermee laten we zien dat informatiebeveiliging 
een blijvende prominente plaats inneemt in de bedrijfsvoering. 
Hiermee voldoen we ook aan onze eigen norm om continu te 
blijven verbeteren.

We blijven onszelf 
ontwikkelen en 
verbeteren.

Informatiebeveiliging



 
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
mw. drs. H.P. van Hamersvelt
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. 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
mw. dr. C.T.I. de Betue
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. R.P.R. Groenendijk
mw. drs. R. Konings
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
dhr. dr. M.R. de Vries
mw. dr. C.D.M. Witjes

Dermatologie
dhr. dr. E.M. Baerveldt
mw. dr. R. Koevoets
dhr. dr. R.G.L. Nellen
mw. drs. S.M. Stewart

Gynaecologie
mw. drs. R. de Graaf-van Baars
mw. drs. J.M.L. Groeneweg
mw. dr. M. van den Hende
mw. drs. R. Huizing
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
mw. drs. M. van Zetten

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. S. de Bie 
(Internist-nefroloog)
dhr. dr. E.L.E. de Bruijne
mw. drs. A.C. Compaijen
mw. drs. L. Everlo
mw. drs. A.A. van Gemeren
mw. drs. L. van Hoeven
mw. drs. H.A. Kleinveld 
(internist-nefroloog)
drs. H. Lahri
mw. dr. N.D. Niemeijer
(internist-endocrinoloog)
mw. dr. L. Poppe
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)

Keel-, neus- en
oorheelkunde (KNO)
dhr. drs. R.A. van den Berg
mw. drs. R. El Seady 
dr. R.W.H. Smits

Kindergeneeskunde
mw. drs. E.M. van den Beukel
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.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. dr. A. Smorenberg
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
dr. T.D.G. Belderbos
mw. drs. C.E. Fitzpatrick
dhr. drs. H. Hekmat
mw. dr. E.P.C. Plompen 
mw. drs. K. Robbers
mw. drs. I. Schot
dhr. dr. K. Sebib Korkmaz

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. drs. J.W. Schouten

Neurologie
mw. dr. R.F.A.G. de Bruijn
dhr. drs. R.J.W. Dunnewold
mw. drs. M.J. Koudstaal-Overdijk
dhr. drs. R. Masdjedi
mw. dr. S.M. Rosso
mw. dr. C. Walgaard
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. A.H.A.G. Ooms
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
dhr. dr. R.N. Boxhoorn
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. dr. S.A. Hillen
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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