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Waarom leest u zo vaak over veranderingen? Waarom kan het niet gewoon eens
even blijven zoals het is? Ieder kan wel veranderingen noemen waar we minder
blij van worden. Een persoonlijk voorbeeld: ik ben helemaal niet blij met de
veranderingen die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in het aantal maximumsnelheden op de weg. Op de grote snelwegen begrijp ik het nog wel, maar ik ben
de draad kwijt op de gewone en kleinere plattelandswegen: hoe hard mag je daar
nu rijden, 60, 80, soms 100? En dan heb ik het nog niet over de doorgetrokken
strepen met groene banen ertussen, onderbroken strepen met groene banen,
onderbroken dubbele strepen zonder groen etc. Kortom, anderen zullen dat
misschien wel een verbetering vinden.
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Ik kom hierop omdat ik wil stilstaan bij de bron van veranderingen: er is altijd een
oorzaak die min of meer dwingt werkwijze of organisatie aan te passen. In de
gezondheidszorg zijn belangrijke oorzaken bijvoorbeeld de vergrijzing, waardoor
kosten erg toenemen, en technologie, waardoor nieuwe behandelingen mogelijk
worden en behandelingen ook anders gegeven kunnen worden.
Ook voor het IJsselland Ziekenhuis zijn deze veranderingen van groot belang.
Wij moeten daarop inspelen om veilig te stellen dat wij ook in de toekomst zo
goed mogelijk onze maatschappelijke functie van zorgverlener vervullen. Deze
veranderingen gadeslaan en niets doen is op korte termijn rustgevend, maar op
langere termijn funest voor de organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat er ook in
de toekomst behoefte is aan algemene ziekenhuizen “om de hoek” om reguliere
medisch-specialistische hulp te verlenen. Daarom onderzoeken wij heel serieus een
zeer nauwe samenwerking met het Havenziekenhuis en een partnership met het
ErasmusMC. Niet met als doel iets groots neer te zetten, maar om te bereiken dat
we met een wendbare overzichtelijke organisatie de uitdagingen van de toekomst
aan kunnen en onze patiënten optimale zorg kunnen verzekeren.
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Geef uw mening over ons op Zorgkaart Nederland.
De website zorgkaartnederland.nl biedt een overzicht van het zorgaanbod in
Nederland en geeft u de gelegenheid zorgaanbieders te waarderen. Wij stellen
het zeer op prijs wanneer u een reactie plaatst over het IJsselland Ziekenhuis op
www.zorgkaartnederland.nl.

Hannique de Jong
Druk

Meer informatie vindt u op de
website van Zorgkaart Nederland.

Scholma Druk B.V., Bedum
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agenda

Activiteiten voor patiënten (in het IJsselland Ziekenhuis)
Informatieavond borstvoeding voor zwangere vrouwen*

25-jarig jubileum
IJsselland Ziekenhuis

11

Roze lintje
borstkankerzorg

13

Op donderdag 29 september, 3 november
en 8 december 2016 van 19.30 - 21.45 uur
in Capelle aan den IJssel

Open dag voor zwangere vrouwen
Lachgas in
Geboortecentrum IJsselland 15
Lezersonderzoek
IJsselland magazine

16/17

Herdenkingsdag
2 november

17

‘Gewonnen tijd’

18/19

Speciale verlichting
voor de IC

19/20

Nieuwe ouderkamer
kinderafdeling

21/22

Eiwitrijk menu

24/25

IJsselland bij de hand

26/27

Vermoeidheid
en kanker

28/29

De Cliëntenraad

29

1000e baby geboren!

31

Medisch specialisten

32

Zaterdag 8 oktober 2016
van 10.00 - 15.00 uur
in Capelle aan den IJssel

Workshop Look Good, Feel Better
Op woensdag 26 oktober 2016
van 10.00 - 12.00 uur
in Capelle aan den IJssel

Voorlichtingsavonden voor a.s. moeders die tussen de
25 en 30 weken zwanger zijn*
Op dinsdag 20 september, 11 oktober,
15 november en 13 december 2016
van 19.30 - 21.00 uur in Capelle aan den IJssel

Inloopspreekuur Stomavereniging
Op dinsdag 25 oktober 2016
van 10.00 - 12.00 uur in Capelle aan den IJssel
(balie patiëntenvoorlichting)

* Voor activiteiten die met een ster zijn gemarkeerd, is inschrijven bij afdeling
Patiëntenvoorlichting van te voren nodig.
Meer informatie en aanmelden bij afdeling Patiëntenvoorlichting:
• via e-mail: PatientenVoorlichting@ysl.nl
• via telefoonnummer 010 - 258 51 37 op werkdagen tussen 9.30 en 16.30 uur
• of bij balie Patiëntenvoorlichting in de centrale hal.
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Afdelings Informatiemap

4Patiënten

waarderen
de Afdelings
Informatiemap

“Informatiemap is een
schot in de roos
voor mij, heel
duidelijk en
informatief”

In 2015 introduceerde het IJsselland Ziekenhuis op alle patiëntenkamers een Afdelings Informatiemap.
De handzame ordner geeft overzichtelijk weer wat je als patiënt allemaal moet weten als je bent
opgenomen. Het gaat om praktische informatie als visiteronde, dagindeling, faciliteiten en informatie
over ontslag uit het ziekenhuis.
“Heel goed en begrijpelijke tekst. Ik haalde er vragen
uit die op mij van toepassing waren”
“Informatiemap is een schot in de roos, heel duidelijk
en informatief voor mij”
“Duidelijke info; nam veel vragen weg”
“Geeft een goed beeld van wat er op de afdeling gebeurt”
“Alles wat je moet weten staat erin!”
Als verbeterpunt werd benoemd dat niet iedereen (op tijd)
wist dat de mapjes op de kamers staan. Hier wordt nu
extra aandacht aan besteed bij opname.

Thuis lezen over uw verpleegafdeling
De Afdelings Informatiemappen zijn voorafgaand aan een
klinische opname al in te zien via de IJsselland Folder App.
Zo kan de patiënt thuis al lezen wat de afdeling te bieden
heeft.
Kijk op www.yslfolder.nl, zoekwoord ‘Afdelings
Informatiemap’

IJsselland Folder App

Via de reactiebriefkaarten – die iedere patiënt krijgt die
met ontslag gaat – is aan patiënten gevraagd hoe zij de
map beoordelen. Hier zijn veel lovende reacties op
gekomen.

Vorig jaar is de IJsselland Folder App geïntroduceerd;
een handige applicatie waarmee patiënten hun folder over
ingreep of onderzoek digitaal kunnen lezen.
Ook bij de poliklinieken krijgt de patiënt de folder tegenwoordig digitaal aangeboden. Uiteraard is de informatie
ook op papier beschikbaar voor diegenen die daar de
voorkeur aan geven!
5
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Kinderen met coeliakie krijgen bakworkshop

4Bakworkshop

voor
kinderen met coeliakie

In juni vond in het personeelsrestaurant van het IJsselland Ziekenhuis een bakcursus plaats
voor kinderen met coeliakie en hun ouders.
Coeliaki is een chronische aandoening waarbij het afweersysteem van het lichaam reageert op gluten in de voeding,
en is alleen goed te behandelen met een glutenvrij dieet.
Onder begeleiding van mw. J. Kastelein, bakinstructrice en
bestuurslid in de regio Zuid-Holland van de Nederlandse
Coeliakie Vereniging, en mw. I. Mimpen, kinderdiëtiste van
Voeding & Zo Rotterdam, gingen de kinderen in groepjes
aan de slag met een aantal lekkere glutenvrije recepten en
maakten ze cupcakes, kwark-fruit broodjes en ijshoorntjes.
Daarna werden ze rondgeleid in de keuken, waar ze
speciaal voor hen gemaakte glutenvrije goulash konden
proeven. De middag werd afgesloten door de ijshoorntjes
te vullen met heerlijk softijs. De bakworkshop was erg
geslaagd en werd door kinderen en ouders enorm
gewaardeerd!

opgenomen. Kinderen hebben deze voedingsstoffen nodig
om te groeien en goed te kunnen functioneren. Tijdens
een bezoek aan de coeliakiepoli wordt aan alle aspecten
van coeliakie aandacht gegeven, waarbij de kinderarts en
kinderdiëtist nauw samenwerken.

Het coeliakiespreekuur vindt een keer per 2 maanden
plaats op woensdagmiddag op buitenpolikliniek
Nesselande van het IJsselland Ziekenhuis.
Heeft u vragen of belangstelling, dan kunt
u contact opnemen met de poli kindergeneeskunde van het IJsselland Ziekenhuis op
tel. 010 - 258 59 40.

Dhr. E. Rietveld, kinderarts: ‘Kinderen met coeliakie
komen regelmatig in het ziekenhuis. Vaak voor
vervelende dingen zoals bloedprikken. Nu konden
ze ook eens iets leuks doen in het ziekenhuis.
De kinderen en ouders beleefden veel plezier aan
het glutenvrij bakken. Daarnaast vonden ze het
fijn om contact te hebben met lotgenoten om
ervaringen te kunnen delen. Het was een heel
leuke en leerzame middag die zeker een vervolg
gaat krijgen!’

Coeliakie spreekuur
In oktober 2015 is het IJsselland Ziekenhuis
gestart met een spreekuur voor kinderen
met coeliakie.
Door de afweerreactie van het lichaam op gluten
in de voeding wordt het slijmvlies van de dunne
darm beschadigd, waardoor voedingsstoffen uit
het eten slecht door de dunne darm worden

Kinderen
en hun ouders
druk aan de
slag!
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Geestelijke verzorging

4Een

puzzelstukje
Onlangs zag ik het zomaar liggen: een klein stukje van een legpuzzel. Ik raapte het op van de vloer
in de grote hal van het ziekenhuis. Het stukje had een mooie heldere blauwachtige kleur en
een bijzondere vorm. Waar kwam het vandaan? Wie was het verloren? Werd het gemist?
Of was het misschien weggegooid?

Het was een klein stukje, dus waarschijnlijk niet van een
kinderlegpuzzel. Zou iemand door te puzzelen de
wachttijd proberen te doden? Afleiding willen zoeken?
Het puzzelstukje meenemen was geen optie. Ik legde het
stukje op een tafeltje in de buurt waar ik het vond. In de
hoop dat iemand er naar zocht.

nodig. In de wachtkamer of op een perron knoop je geen
gesprek meer aan, want je doodt de tijd met een spelletje
op je smartphone. Zo kunnen mensen van elkaar
vervreemden: je hebt elkaar niet meer nodig. Hoor je er
nog wel echt bij? Ieder stukje is nodig, niemand kan
worden gemist.

Het puzzelstukje hield me bezig. Want dat ene stukje is
er één van tientallen andere stukjes. Het is een deel van
een groter geheel. Als de puzzel wordt gelegd, zal de
plaat niet compleet zijn. Het is beschadigd, geschonden,
incompleet, want er ontbreekt iets essentieels.

Zo hopen we ook dat u zich in ons ziekenhuis niet verloren
voelt. Dat u merkt dat u méér bent dan een gebroken
been, méér dan patiënt nummer zoveel. We willen graag
dat u zich als mens gezien weet. De medische en verpleegkundige zorg kan nog zo goed zijn, zonder echte aandacht
is de zorg niet compleet. Een vriendelijke blik, een
schouderklop, een luisterend oor, een opmerking die er toe
doet, het voegt iets wezenlijks toe. Dat belangrijke stukje
kan niet gemist worden! Er wordt hard aan gewerkt. Het
maakt de puzzel compleet.

Ieder mens is deel van een groter geheel. Niemand kan
gemist worden. Toch treffen we in onze tijd en in onze
samenleving geregeld eenzame mensen aan. Je hoeft niet
alleen te zijn om je eenzaam te voelen. Met je telefoon
kun je bellen, je hoeft niet persoonlijk naar iemand toe
om iets te vragen. Schaken kun je in je eentje achter de
computer, daar heb je geen menselijke tegenstander voor

Luci Schermers,
geestelijk verzorger

9

Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis

4Vrienden

zijn belangrijk!

De Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis hebben gezorgd voor:

De IJssellandertjes toveren een lach
op een kindergezicht. Je vindt ze op
de kinderafdeling, de Spoed Eisende
Hulp, de gipskamer, het operatiekamercomplex en op vele poliklinieken, ook in Nesselande. Met
hulp van de Vrienden zien we graag
nog meer van hun avonturen op
de muren!

Het boek ‘Gewonnen tijd’ gaat over
ondersteunende zorg in het laatste
levensjaar.
Het zijn verhalen van patiënten,
nabestaanden en zorgverleners, juist
over hun afwegingen en nuances.
Door een bijdrage van de Vrienden
kon het boek tot stand komen.
Belangrijke ervaringen en kennis
kunnen we zo delen met palliatieve
zorgteams en ziekenhuizen in het
hele land.

Aanvullende voorzieningen voor
patiënten in het nieuwe Maag darm
levercentrum werden door de
Vrienden mogelijk. Na een onderzoek of kleine ingreep kijk je vanuit
je bed naar mooie, verlichte plafondplaten. Alsof je naar buiten kijkt!

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

Helpt u ons? Kijk op www.vriendenijsselland.nl
10 I IJsselland magazine

Zo
waren er
verschillende
verwenactiviteiten

25-jarig jubileum IJsselland Ziekenhuis
Voor de
kinderen was
er een heuse
ballonkunstenaar

Voor de
allerkleinsten
waren er speciale
jubileumrompertjes

Op
1 juni
trakteerden we
op een heerlijk
gebakje

4IJsselland

Ziekenhuis
viert 25-jarig jubileum
samen met patiënten
Het IJsselland Ziekenhuis bestond op 1 juni 25 jaar en dat hebben we gevierd samen met patiënten,
bezoekers en omwonenden. We zijn er trots op dat we al 25 jaar zorg verlenen aan de
inwoners van ons verzorgingsgebied. De betrokkenheid en inzet van alle medewerkers, medisch
specialisten en vrijwilligers vormen de basis voor de zorg aan onze patiënten.

Jubileumperiode
1 juni was de start van een jubileumperiode die vooral in
het teken stond van verwennen. De patiënten die in het
IJsselland verbleven werden extra in het zonnetje gezet.
Zo waren er verschillende verwenactiviteiten die net even
dat beetje extra aandacht geven dat zo nodig is tijdens
een verblijf in het ziekenhuis. Op 1 juni trakteerden
we patiënten, bezoekers en medewerkers op een heerlijk
gebakje. De moeders in Geboortecentrum IJsselland

werden verwend met heerlijke verzorgingsproducten
en voor de allerkleinsten waren er speciale jubileumrompertjes.
De patiënten op de verpleegafdelingen werden in de
watten gelegd met hand- en voetmassages, make up en
gelakte nagels. Voor de kinderen was er een heuse
ballonkunstenaar.
Het was een mooie periode waar we met veel
plezier op terugkijken!
11
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Roze lintje borstkankerzorg

Het mammapoli
team bestaat uit
chirurgen, radiologen,
plastisch chirurgen, internistoncologen, verpleegkundig
specialisten, gespecialiseerd
verpleegkundigen, radiodiagnostisch laboranten,
verpleegkundigen en
doktersassistenten.

4IJsselland

Ziekenhuis
ontvangt roze lintje voor
borstkankerzorg

Op 4 juli heeft het IJsselland Ziekenhuis opnieuw het roze lintje voor borstkankerzorg ontvangen.
De Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft het lintje toegekend omdat het IJsselland Ziekenhuis
voldoet aan de eisen van goede en patiëntgerichte zorg die de BVN stelt in de Monitor
Borstkankerzorg. Op de mammapoli zet een breed en multidisciplinair team zich voor onze patiënten
in en de wachttijden zijn kort.

Monitor Borstkankerzorg
BVN heeft de criteria van de Monitor Borstkankerzorg in
2016 aangescherpt. Ons ziekenhuis voldoet aan de
normen die BVN stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Daarom zijn wij beloond met het roze lintje. Via de
Monitor (www.monitorborstkanker.nl) zijn alle gegevens
in te zien.

De mammapoli in het IJsselland
De mammapoli is een spreekuur voor vrouwen en mannen
met een afwijking in de borst. Op deze polikliniek is het
mogelijk om alle afspraken en onderzoeken op één dag
plaats te laten vinden.
Melanie van Logchem, verpleegkundig specialist op de
mammapoli, legt uit: “Op de mammapoli werken we
intensief samen met de afdeling radiologie van het
ziekenhuis. Daar vinden de verschillende aanvullende
onderzoeken, zoals de mammografie, echografie, punctie
en biopsie, plaats.”
Soms is de uitslag meteen helder en kan de chirurg dit
na de onderzoeken op dezelfde dag vertellen. Bij andere

vrouwen is vocht of weefsel afgenomen en moet dit door
een patholoog worden onderzocht. Dat duurt over het
algemeen slechts een werkdag, in een enkel geval twee
werkdagen. De verpleegkundig specialist of de mammacare verpleegkundige begeleidt en informeert de patiënten
in het gehele traject en is de vaste aanspreekpersoon.
Patiënten vinden dit heel prettig.

Zeer gevoelige apparatuur
voor borstonderzoek
Sinds 2015 beschikt het IJsselland Ziekenhuis over een
nieuwe techniek: de mamma-tomosynthese gecombineerd
met C view die het standaard röntgenonderzoek geheel
vervangt. Met deze nieuwe techniek is het mogelijk om
aanvullend op het reguliere tweedimensionale mammogram als het ware driedimensionale opnames van de borst
te maken. Hierdoor kan het ziekenhuis betere diagnostiek
verlenen tegen een vergelijkbare stralingsdosis. Met de
ingebruikname van de nieuwe MRI in december 2015 is nu
ook een MRI mammae mogelijk. Het IJsselland beschikt
hiermee in de regio over de meest geavanceerde diagnostische apparatuur voor het ontdekken van borstkanker.
13
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Gebruik lachgas pijnbestrijding tijdens de bevalling

4Lachgas

beschikbaar in
Geboortecentrum IJsselland
Geboortecentrum IJsselland is gestart met het gebruik van lachgas als pijnbestrijding tijdens de
bevalling. Het lachgas kan in de laatste fase van de bevalling gebruikt worden onder begeleiding van
de verloskundige bij een poliklinische bevalling. Dit is een groot voordeel, omdat de barende vrouw
niet altijd doorverwezen hoeft te worden naar de gynaecoloog indien zij pijnbestrijding wenst.

De verloskundige die de bevalling in het ziekenhuis leidt,
helpt bij de toediening van het lachgas. Lachgas werkt
heel snel. Het zorgt dat de moeder ontspannen wordt
waardoor zij de pijn beter kan opvangen en dat maakt dat
de bevalling over het algemeen beter verloopt.

Geboortecentrum IJsselland
Lachgas is beschikbaar voor vrouwen die onder leiding
van de verloskundige bevallen en een wens hebben voor
pijnbestrijding, bij een verder ongecompliceerde bevalling.
Maar lachgas is ook beschikbaar voor vrouwen die onder
begeleiding van een gynaecoloog bevallen.

Geboortecentrum IJsselland is een samenwerkingsverband
van Verloskundige praktijk Een goed begin, Verloskundigen
praktijk IJssel & Lek, Verloskundigen praktijk Rotterdam
Oost, Prinscapelle verloskundigen maatschap, Praktijk
voor verloskunde & echoscopie Eric Smith, Kraamzorg
Rotterdam en omstreken en de Gynaecologen en Klinisch
verloskundigen van het IJsselland Ziekenhuis. Samen
zorgen zij voor een optimale begeleiding van moeder en
kind voor, tijdens en na de bevalling.
Informatie Meer informatie over lachgas is te
vinden in de digitale folder pijnbestrijding tijdens
de bevalling via www.yslfolder.nl.
Heeft u vragen over lachgas dan kan uw verloskundige of gynaecoloog deze beantwoorden.

Open dag

zorg, privacy en comfort voor ouders en kind
Op zaterdag 8 oktober organiseert Geboortecentrum IJsselland tussen 10.00 en 15.00 uur
een open dag voor aanstaande ouders (inloop tot 14.30 uur).
Op deze dag kunnen zwangere vrouwen en hun partners alle informatie vinden
over bevallen in Geboortecentrum IJsselland.

15

Lezersonderzoek IJsselland magazine

4Wat
Beste lezer,

vindt u van ons
IJsselland magazine?

In het IJsselland Ziekenhuis gebruiken we het IJsselland magazine (patiëntenmagazine) om u te informeren over wat er in
het ziekenhuis gebeurt. Omdat we benieuwd zijn naar uw mening over ons IJsselland magazine willen we u vragen mee te
werken aan een lezersonderzoek. De vragen treft u hieronder aan. Het beantwoorden van de vragen kost ongeveer
10 minuten.
U kunt de vragenlijst ook online invullen op onze
website www.ysl.nl via Nieuws/Nieuwsberichten.
Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we het
magazine nog beter op uw informatiebehoefte afstemmen.
De resultaten worden gepubliceerd in een van de volgende
uitgaven en op de website.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Redactie IJsselland magazine

Vraag 1
Uw leeftijd is…
15-25 jaar
46-65 jaar

26-45 jaar
ouder dan 65

Vraag 2
U bent:
Man

Vrouw

Vraag 3
Wat is ‘uw relatie’ met het IJsselland Ziekenhuis?
Ik ben patiënt
Ik kom er wel eens op bezoek
Geen
Ik ben zorgverlener
Anders ––––––––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
–––––– –––––––––––––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vraag 4
Hoe vaak leest u het IJsselland magazine?
Alleen nu (deze uitgave)
Ik lees het blad vaker: 2
3
4 keer per jaar
Vraag 5
Zou u, als u het magazine vaker leest, een kosteloos
abonnement op prijs stellen, zodat u geen uitgave
mist?
Ja
Nee
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Vraag 6
Waar heeft u het magazine meegenomen?
In de hal van het IJsselland Ziekenhuis
In de wachtruimte van een polikliniek
In de wachtruimte van een verpleegafdeling
In de wachtkamer bij mijn huisarts
Vraag 7
Waar heeft u het magazine gelezen?
In de hal van het IJsselland Ziekenhuis
In de wachtruimte van een polikliniek
In de wachtruimte van een verpleegafdeling
In de wachtkamer bij mijn huisarts
Thuis
Vraag 8
In hoeverre bent u het eens met de volgende
beweringen over het patiëntenmagazine:
De antwoordmogelijkheden:
1 Helemaal mee oneens,
2 Mee oneens,
3 Neutraal,
4 Mee eens,
5 Helemaal mee eens
De artikelen spreken me aan.
1
2
3
4
5

Ik vind het blad goed leesbaar.
1
2
3
4
5

2 november 2016 herdenkingsdag

Ik vind het blad overzichtelijk.
1
2
3
4
5
Door het blad ben ik op de hoogte wat er in het
ziekenhuis speelt
1
2
3
4
5
Vraag 9
Welke informatie waardeert u in het magazine?
Kruis maximaal 6 onderwerpen aan:
Voorwoord
Activiteitenagenda voor patiënten
Ervaringsverhalen van patiënten
(Nieuwe) behandelingen
Bouwprojecten
Samenwerking met andere ziekenhuizen
Samenwerking tussen specialismen
Een puzzel
Een recept
Informatie over het Geboortecentrum
Informatie over Vrienden van het IJsselland
Rubriek IJsselland bij de hand (handige weetjes)
Informatie over de Cliëntenraad
Overzicht medisch specialisten
Geestelijke verzorging
Vraag 10
Wat stelt u in het magazine niet op prijs?

4Herdenkingsdag

2 november 2016
Op woensdag 2 november houdt het IJsselland
Ziekenhuis een herdenkingsdag voor mensen
die het afgelopen jaar in het ziekenhuis
zijn overleden.

Deze herdenkingsdag vindt plaats in het stiltecentrum op
de eerste etage van het ziekenhuis en wordt afgesloten
in de Eudokiazaal. Patiënten, bezoekers en familieleden
zijn tussen 10.30 tot 17.00 uur van harte welkom in het
stiltecentrum om een kaarsje te branden, iets te schrijven
of gewoon om stil te zijn.

–––––––––––––––––––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
–––––––––––––––––––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
–––––––––––––––––––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
–––––––––––––––––––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vraag 11
Over welk(e) onderwerp(en) zou u in het magazine
graag méér lezen?
–––––––––––––––––––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
–––––––––––––––––––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

In de Eudokiazaal (looproute 99) vindt van 16.00 -16.45 uur
een herdenkingsmoment plaats met woorden van
bezinning, muziek en stilte. Deze bijeenkomst wordt
geleid door een van de geestelijk verzorgers. Zij zijn ook
de hele dag in en bij het stiltecentrum aanwezig.

U bent van harte uitgenodigd deze dag naar het
IJsselland Ziekenhuis te komen om degene die u lief was
te herdenken.

–––––––––––––––––––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
–––––––––––––––––––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vraag 12
Heeft u nog andere opmerkingen over het
magazine? Deze kunt u hieronder aangeven.
–––––––––––––––––––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
–––––––––––––––––––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
–––––––––––––––––––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bedankt voor uw medewerking!
De ingevulde vragenlijst kunt u
per post tot en met 8 december
retourneren aan afdeling
communicatie, Antwoordnummer 75,
2900 VB Capelle a/d IJssel.
Invullen via de website kan ook:
www.ysl.nl
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‘Gewonnen tijd’ verhalen van patiënten, nabestaanden en zorgverleners
Verpleegkundig
specialist oncologie
Liesbeth Struik
overhandigt het eerste
boek aan nabestaande
Anne Sallaerts (rechts).
Links schrijver
Lausanne Mies.

4Ervaringen

met
palliatieve zorg in
“Gewonnen Tijd”

Met welke zorg ondersteunt een zorgverlener de patiënt in het laatste levensjaar het best? Het is één
van de vragen uit het verhalenboek ‘Gewonnen tijd’ dat het IJsselland Ziekenhuis in 2015 uitbracht.
Wat is palliatieve zorg?
“Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan patiënten
wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is.
Dan kun je denken aan kanker, wanneer die uitbehandeld
is. Maar ook dementie, COPD of hartfalen zijn ziekten
waar mensen niet van kunnen genezen. Met deze ziekten
kun je nog wel weken, maanden of zelfs jaren leven.
Omdat iemand niet meer kan genezen en nog wel een
(lange) tijd met deze ziekte leeft, is het primaire doel van
palliatieve zorg om de kwaliteit van leven van de patiënt te
behouden en waar mogelijk te verbeteren. In de palliatieve
zorg is aandacht voor lichamelijke, sociale, psychische
én spirituele dimensies. Daarnaast is het ondersteunen
van naasten ook een belangrijk onderdeel van palliatieve
zorg.” (www.zorgvoorbeter.nl)

De behoefte aan palliatieve zorg neemt toe
Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 136.000 mensen.
Ongeveer 80% van de sterfgevallen komt voor een arts
niet onverwacht. Ongeveer 109.000 mensen krijgen enige
vorm van palliatieve zorg voordat zij komen te overlijden.
Door de vergrijzing, de toename van het aantal chronische
18 I IJsselland magazine

zieken en het aantal sterfgevallen wordt verwacht dat de
vraag naar palliatieve zorg de komende jaren verder zal
toenemen.

Alle afspraken over palliatieve zorg in
een Zorgpad
Als eerste in Nederland bracht het IJsselland Ziekenhuis
samen met huisartsen en thuiszorg in 2013 alle afspraken
over de palliatieve zorg voor patiënten met kanker bij
elkaar. Hieruit ontstond het ‘Transmurale Zorgpad
Palliatieve zorg’.
In februari 2014 ontving
het IJsselland de Guus
Schrijversprijs voor dit
Zorgpad Palliatieve Zorg.

Daarom een boek met verhalen
Dit inspireerde ons om een boek met verhalen samen te
stellen. Dit boek kreeg de titel “Gewonnen tijd.”
In Gewonnen Tijd vertellen patiënten, nabestaanden en
zorgverleners uit de gehele keten (van huisarts tot thuiszorg) vertellen hoe zij het de zorg hebben ervaren.

Hun verhalen gaan niet alleen over protocollen en werkwijzen, maar juist ook over alle afwegingen en over nuances. Ze gaan over kwaliteit van leven en het belang van
tijdig starten met praten over de laatste levensfase.
Guus Schrijvers, oud-hoogleraar Public Health bij het UMC
Utrecht en gezondheidseconoom, zegt over het boek:
“Een aangrijpend boek. Ik las het af en toe met tranen in
de ogen. Iedereen die met een naderend levenseinde te
maken heeft, kan zijn eigen lessen trekken uit het boek.
Gewonnen tijd leest als een pageturner.”
Liesbeth Struik, verpleegkundig specialist oncologie in het
IJsselland Ziekenhuis: “Het is onze wens dat het boek een
bijdrage kan leveren aan de dialoog in Nederland over
goede en juiste zorg in de laatste levensfase. De verhalen
zijn een inspiratiebron voor mensen die in de (palliatieve)
zorg werken of daarvoor opgeleid worden. Ze zijn ook goed
te gebruiken als onderwijsmateriaal in zorgopleidingen.”
“Ik ben trots op wat het boek teweegbrengt en ik ben
alle geïnterviewden dankbaar dat zij hun verhaal met
schrijfster Lausanne Mies wilden delen”, zei Joke Boonstra,
raad van bestuur van het IJsselland Ziekenhuis, tijdens de
officiële uitreiking van het eerste boek op 15 oktober 2015.
Het boek werd in ontvangst genomen door Anne Sallaerts,
dochter van Carel Sallaerts die als patiënt zijn verhaal deelde.
In ‘Gewonnen tijd’ zegt dhr. Sallaerts:“Ik beleef dingen
veel bewuster, omdat ik zo expliciet word geconfronteerd
met de eindigheid.”

Speciale verlichting voor IC

4Nieuwe
Intensive Care
afdeling
met speciale
verlichting

Afgelopen juni werd de nieuwe Intensive Care
(IC) afdeling van het IJsselland Ziekenhuis in
gebruik genomen. De eerste Intensive Care
afdeling in Nederland met de bijzondere
‘Healwell’ verlichting.
Hoe beïnvloedt de omgeving op een Intensive Care het
welbevinden van een patiënt?
Deze vraag was een van de uitgangspunten voor het
ontwerp van de nieuwe IC afdeling. De keuze viel op het
gebruik van veel glas en op ‘Healwell’.

Wat doet de Healwell verlichting?
Healwell is een lichtoplossing van Philips die het natuurlijke dag- en nachtritme van een patiënt ondersteunt.

De gegevens van het boek
Het boek Gewonnen tijd door Lausanne Mies is
inmiddels al door vele zorgverleners gelezen en is
verkrijgbaar via online boekhandels,
ISBN 9789090292205, prijs e 14,50.
Een boek “that makes a difference.”
Het boek kon mede tot stand komen door een bijdrage
van de Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis.

Licht heeft veel impact op de gezondheid en het welzijn.
Het beïnvloedt niet alleen de stemming, maar regelt ook
het natuurlijke bioritme. Voor patiënten op een IC
afdeling, die de hele dag binnen zijn met veel apparatuur
om zich heen, kan kunstlicht een gezonde slaap/waakcyclus ondersteunen door de patronen van het natuurlijke
daglicht na te bootsen. Goed en passend licht op de
verschillende momenten van de dag draagt bij aan
comfort, aan patiënttevredenheid, aan het psychische en
emotioneel welbevinden van een patiënt, en aan de
kwaliteit van slaap.
Het licht kan per kamer – dus per patiënt – worden
geregeld.

Lees verder op de volgende pagina >>
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Speciale verlichting voor IC
Vervolg van pagina 19 >>

Hoe is de afdeling Intensive Care verder
ingericht?
Naast de verlichting is op de IC afdeling gekozen voor
veel glas zodat de patiënten veel zicht hebben op hun
omgeving en het zorgpersoneel de patiënt goed kan zien.
Twee van de acht kamers zijn voorzien van een sluis voor
strikte isolatie.
Met de gebruikte kleuren wordt rust uitgestraald en
doordat medische apparatuur op een centrale pendel aan
het plafond is bevestigd blijven wand en vloer vrij. Iedere
ruimte is ook voorzien van een tillift.

Burgemeester Peter Oskam:
“Ik ben er trots op dat Capelle
aan den IJssel en omliggende
gemeenten een eigen ziekenhuis
hebben. Deze mooi uitgeruste
IC is een geweldige aanvulling.”

Familie kan zich terugtrekken in de speciaal voor hen
ingerichte familiekamer met eigen sanitaire gelegenheid
en keukenvoorziening. Op deze manier is ook voor de
naasten van de patiënten voor meer comfort gezorgd.

‘Vrienden’ dragen bij aan de nieuwe IC
De speciale verlichting op de IC afdeling is mede mogelijk
gemaakt door een financiële bijdrage van de Vrienden van
het IJsselland Ziekenhuis.

Op 21 juni
vond de daadwerkelijke verhuizing
van de afdeling plaats,
en werden patiënten en
apparatuur naar de
nieuwe afdeling
gebracht.

V.l.n.r.: mr. E.P. Dijkhuizen, voorzitter Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis; M. Hess, Key Accountmanager, Philips Lighting B.V.; P. Oskam,
burgemeester Capelle a/d IJssel; mw. dr. J.G. Boonstra, raad van bestuur IJsselland Ziekenhuis; drs. R.A. Reuters, intensivist/internist;
mw. K. Garnier, team leidinggevende Intensive Care en Spoed Eisende Hulp; mw. T. Schravesande, IC verpleegkundige; drs. F.A.G. Schreiner,
intensivist/anesthesioloog; mw. drs. B.S. Martijn, intensivist/anesthesioloog.
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Nieuwe ouderkamer kinderafdeling

4Gezellige

ouderkamer
dankzij Ronald
McDonald Kinderfonds

De kinderafdeling heeft een nieuwe ouderkamer. Ouders van opgenomen kinderen kunnen zich
in deze gezellige ruimte even terugtrekken, bijvoorbeeld terwijl hun kind slaapt.
De nieuwe ouderkamer werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het
Ronald McDonald Kinderfonds.

“Zo’n ruimte is hard nodig!”
Een ziek kind in het ziekenhuis geeft veel hectiek en
spanning in een gezin. De kinderafdeling is dan ook blij
dat er een fijne plek is waar ouders even tot rust kunnen
komen. De ouderkamer is sfeervol en huiselijk ingericht,
er is ruimte om te ontspannen en om te eten.
Ouders Edel en Diane vinden het fijn om in deze ruimte
even bij te komen van alle zorgen om hun zoontje Liam:
“We hebben hier het gevoel dat we even niet in het
ziekenhuis zijn en dat geeft rust!”
Edel en Diane blijven dag en nacht bij hun zoon op de
ziekenkamer.

Ronald McDonald Kinderfonds
Het Ronald McDonald Kinderfonds bestond in 2015
precies dertig jaar en wilde ter gelegenheid van het
jubileum nóg meer gezinnen met zieke kinderen bereiken.
Want een ziek kind kan niet zonder zijn ouders. Zevenentwintig zorgvuldig geselecteerde ziekenhuizen, waar geen
Ronald McDonald Huis of Huiskamer is, hebben daarom
eenmalig een bijdrage gekregen waarmee ze op hun
kinderafdeling de impact van een opname of behandeling
voor zieke kinderen en hun families op een positieve
manier kunnen beïnvloeden.
Lees verder op de volgende pagina >>
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Nieuwe ouderkamer kinderafdeling

Intakemodule MDL

Vervolg van pagina 21 >>

“Denk aan een gezellige ruimte waar ouders even de accu
kunnen opladen, terwijl hun kind behandeld wordt”, zegt
Marja van Bijsterveldt, directeur van het Ronald McDonald
Kinderfonds. “Of een kamer waar patiëntjes onbezorgd
met hun broertjes en zusjes kunnen spelen, tussen de
onderzoeken door, om even te vergeten dat ze ziek zijn.
Want kinderen spelen graag, ook als ze ziek zijn.” Het
IJsselland Ziekenhuis levert volgens Van Bijsterveldt èn
volgens de onafhankelijke beoordelingscommissie met
deze ouderkamer een concrete bijdrage aan het welzijn
van gezinnen met een ziek of gehandicapt kind.

4Voorlichting
en intake
voor darmonderzoek kan
nu ook online!

Alle voorbereidingen thuis met de nieuwe
intake module van het IJsselland Ziekenhuis

Patiënten die een darmonderzoek (colonoscopie)
De nieuwe
ouderkamer werd
mogelijk gemaakt
door een bijdrage
van het Ronald
McDonald
Kinderfonds.

moeten ondergaan hoeven voor het intakeen voorlichtingsgesprek niet meer naar het
IJsselland Ziekenhuis te komen. Zij kunnen er
nu ook voor kiezen de voorbereiding helemaal
thuis te doorlopen, online via hun
eigen pc, tablet of smartphone.
De eerste 105 patiënten vinden het een
enorm gemak.

22 I IJsselland magazine

Intakemodule MDL
In april is het Maag-, darm- en levercentrum (MDL) van het
IJsselland Ziekenhuis gestart met het aanbieden van een
online intake-module voor het colonoscopie onderzoek.
Een colonoscopie is een onderzoek van de dikke darm.

Hoe werkt de intake module?
Patiënten, die een colonoscopie moeten ondergaan,
worden door het MDL centrum gebeld om een datum en
tijdstip voor het onderzoek af te spreken.
Wanneer de medische voorgeschiedenis, het medicijngebruik en hun digitale vaardigheid geen belemmering
vormen, krijgt de patiënt het aanbod (de keuze) om de
intake en de voorlichting online te doorlopen.
Zegt de patiënt ‘Ja’ tegen digitale voorbereiding, dan
ontvangt hij/zij via e-mail een link naar een website
waarop stapsgewijs in woord en beeld het proces rondom
een coloscopie wordt toegelicht. Patiënten krijgen een
goede indruk van het MDL centrum, de voorbereidingen,
het onderzoek en de nazorg.
In het laatste deel van de module vult de patiënt het
intakeformulier in en verzendt dit aan het MDL centrum.
Het MDL centrum beoordeelt de intake. Mocht er
aanleiding zijn om persoonlijk af te stemmen dan nemen
zij contact op met de patiënt. Wanneer alles in orde is,
wordt het recept voor de voorbereidingsmiddelen naar
de – door de patiënt aangegeven – apotheek gefaxt.

al een dagje ouder en als ik even dacht hoe het ook al
weer zat, had ik het zo gevonden.“
Dhr. Van der Velden (91 jaar) vindt de module goed
geslaagd: “Ik was benieuwd wat dat allemaal zou gaan
worden. Ik ben 91 jaar oud en niet met een PC opgegroeid,
zoals de jeugd tegenwoordig, maar ik speel lekker mee.
Ik heb de nieuwe website bekeken en ik was verrast wat
ik allemaal te zien kreeg. Alle afdelingen goed en duidelijk
weergegeven en beschreven. Een genot om naar te kijken
en het geeft vertrouwen wat er met je gaat gebeuren.
Duidelijker zou ik het niet kunnen maken en het ziet er in
kleur smaakvol uit.
Dan krijg ik het invullen van de intake formulier voor het
onderzoek en dan denk je ‘O, ook dat nog.’ Maar als je
het even doorgelezen hebt, dan is het duidelijk en niet
ingewikkeld om alles te beantwoorden. Alleen of je al
eens eerder geopereerd bent geweest. De meeste mensen
weten het wel, maar niet precies wanneer. Dat staat niet
in de agenda. Alles was verder heel duidelijk.”

Voorbereiding in orde
Even zo belangrijk is dat tijdens het darmonderzoek zelf
blijkt dat deze patiënten even goed zijn geïnformeerd en
dat hun darmen schoon zijn.
Het blijkt dat beide partijen het bezoek aan het ziekenhuis
niet missen!

De module bespaart een ritje ziekenhuis
De nieuwe module is het afgelopen jaar binnen het ziekenhuis ontwikkeld. De digitale voorlichting bespaart de
patiënt (en familielid) een bezoek aan het ziekenhuis. De
eerste keer dat de patiënt naar het ziekenhuis gaat, kan
dan ook meteen het onderzoek plaatsvinden.
Op termijn kan zo een groot deel van de intakegesprekken
door online voorlichting worden vervangen en dat heeft
veel voordelen voor zowel patiënt als ziekenhuis.

Evaluatieperiode
In de periode april tot en met juli 2016 zijn 105 patiënten
via de intake module op hun onderzoek voorbereid. Uit de
evaluatie blijkt dat de module heel goed werkt. Patiënten
zijn tevreden en noemen de intake module “heel erg
duidelijk, simpel, heel soepel en gemakkelijk.” Leuk is
ook om te zien dat mensen, waarvan we het eerste
instantie misschien niet hadden gedacht, heel blij zijn
met de voorbereiding via de module. Als belangrijkste
voordelen worden genoemd dat het een bezoek aan
het ziekenhuis bespaart en dat je alle informatie en
filmpjes zo vaak en wanneer je wilt kunt bekijken.
Enkele reacties van patiënten: “Het klikt snel door; fijn dat
je direct een bevestiging krijgt; filmpjes en foto’s zijn goed;
fijn dat je niet naar het ziekenhuis hoeft te komen; fijn in
eigen tijd even goed te kunnen lezen en bekijken; ik ben
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Eiwitrijk menu

4Eiwitrijk

in de praktijk
De voedingssituatie binnen het IJsselland Ziekenhuis blijft zich ontwikkelen. In mei 2016
werd dit door de Stuurgroep Ondervoeding (in opdracht van het Ministerie van VWS)
tot de top 3 van de Nederlandse ziekenhuizen beoordeeld. Deze beoordeling is door de
Nederlandse Vereniging van Diëtisten overgenomen.

De start van A la Carte
Eind 2013 werd het maaltijdconcept A la Carte in samenwerking met foodserviceorganisatie Albron in het IJsselland Ziekenhuis ingevoerd. Binnen dit concept staat de
maaltijdbeleving van patiënten centraal. Een uitgebreide
keuze, verse bereiding, laat bestelmoment, menukaart op
maat, aandacht voor de presentatie en persoonlijke service
zorgde dat de consumptie met ca. 20% toenam.
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A la Carte en ondervoeding
Een nieuwe uitdaging werd om A la Carte in het ziekenhuis in te zetten bij de behandeling van patiënten
met ondervoeding (* zie uitleg in kader). Patiënten
kregen eiwitrijke tussendoortjes en drinkvoeding ter
ondersteuning van hun eiwitbehoefte.
De voordelen van drinkvoeding: het is volwaardig, het
bevat een grote hoeveelheid eiwitten, het is makkelijk in

Eiwitrijk menu
gebruik en het is met behulp van een machtiging in de
thuissituatie mogelijk.

hoe de broodmaaltijden met ‘normale’ ingrediënten
25-50% eiwitrijker gemaakt kunnen worden. Zo zijn
huisgemaakte eiwitrijke tussendoortjes, zoals een
smoothie, aan het assortiment toegevoegd.
Sinds eind februari 2016 wordt de nieuwe ‘Eiwitrijke’
menukaart aan deze patiënten aangeboden. Hierop
staat per ontbijt- en lunchproduct, maaltijd of tussendoortje ook het aantal gram eiwit vermeld.

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

Actief zelf eiwitten ‘tellen’

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

‘We gaan voor smaak en beleving’
Om ondervoeding zo goed mogelijk te kunnen behandelen,
is het van belang dat de patiënt de eiwitrijke voeding
positief ervaart.
Dennis van der Pas, manager catering, legt uit: “We willen
onze patiënten er graag bewust van maken dat het ook
mogelijk is om juist binnen je dagelijkse maaltijden meer
eiwitten op te nemen. Op de menukaart van het ziekenhuis geven we daarom aan hoeveel gram eiwit in een
bepaald deel van je ontbijt (bijvoorbeeld een plak kaas),
van de lunch of van de warme maaltijd zit. Bij alle maaltijden staat aangegeven welke ingrediënten veel eiwitten
bevatten.
Bewust kiezen is heel belangrijk. Naast twee maaltijdsalades en het zelf samenstellen van de maaltijd bieden
we ook een dagmenu en een dagspecialiteit aan. Zo ziet
de patiënt zelf dat wanneer je kiest voor de maaltijd
met minder eiwitten er bijvoorbeeld een tussendoortje
nodig is om toch aan de benodigde eiwitten te komen.”

Eiwitrijk in de praktijk
Als vervolgstap op het A la Carte-concept zijn afdeling
Diëtetiek en Catering daarom eind 2015 gestart met
het project ‘Eiwitrijk in de praktijk’. Tijdens dit project is
gezocht naar mogelijkheden om de eiwitten in de
warme maaltijden voor patiënten met ondervoeding
met 40-50% te verhogen. Daarnaast werd onderzocht

Om de patiënt met ondervoeding meer inzicht en zelfstandigheid te bieden in de behandeling is ook een eiwittelformulier in gebruik genomen. Hiermee kunnen de
patiënten, die daartoe zelf in staat zijn, hun eigen eiwitinname bijhouden. Zo hebben ze een goed beeld of ze
hun eiwitbehoefte halen of dat ze toch nog iets extra’s
moeten eten.
De patiënt kan het eiwittelformulier na ontslag uit het
ziekenhuis óók gebruiken als hij in de thuissituatie het
eiwitrijke patroon moeten volgen. Het ziekenhuis
ontwikkelt daar momenteel voorlichtingsmateriaal voor.
Dennis van der Pas: “Door de eiwitrijke voeding sterkt een
patiënt sneller aan, herstelt beter en kan sneller naar huis.
En als de patiënt de eiwitrijke voeding thuis doorzet, is de
kans op een heropname kleiner.”

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

Op de
nieuwe ‘Eiwitrijke’
menukaart staat per
ontbijt- en lunchproduct, maaltijd of
tussendoortje ook het
aantal gram eiwit
vermeld.

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

4IJsselland

“bij de hand”

In deze rubriek treft u een aantal handige wetenswaardigheden over het IJsselland Ziekenhuis aan.
Kijk voor meer informatie over deze onderwerpen op www.ysl.nl.
Afzeggen afspraak
Het IJsselland Ziekenhuis brengt een wegblijftarief in
rekening wanneer een patiënt zonder afmelding of
berichtgeving niet op de afspraak verschijnt, tenzij er een
geldige reden is. Dit wegblijftarief bedraagt E 43,30.
Bent u dus verhinderd voor een afspraak, dan verzoeken
wij u de afspraak uiterlijk 24 uur voor de geplande
afspraakdatum af te zeggen. Op uw afgezegde plaats kan
dan weer een andere patiënt op het spreekuur komen.

Bezoekregels
Bezoek is leuk, maar ook vermoeiend. Dit geldt vooral
voor patiënten die pas zijn geopereerd, een onderzoek
achter de rug hebben of ernstig ziek zijn.
Daarom hanteren we onderstaande bezoekregels:
• per patiënt maximaal 3 bezoekers tegelijk op de kamer;
• wij vragen u om de kamer even te verlaten als er tijdens
het bezoekuur een artsenvisite, onderzoek of therapie is;
• houd rekening met (mede-)patiënten!
De bezoektijden zijn:
- maandag tot en met vrijdag
van 15.00 - 19.30 uur.
- zaterdag en zondag en op
feestdagen van 11.00 - 12.00 uur
en van 15.00 - 19.30 uur.
Voor de Intensive Care, de Coronary Care en de
Stroke Unit, de afdeling Neurologie, het Geboortecentrum en de Kinderafdeling gelden afwijkende
bezoektijden. Informeert u hiernaar bij de
verpleegkundigen op de betreffende afdeling of
kijk op website www.ysl.nl.

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

Digitale patiënteninformatie
Alle IJsselland patiëntenfolders zijn op papier én digitaal
beschikbaar. U kunt zelf uw voorkeur aangeven, ook als
onze medewerkers dit niet vragen.
Eenvoudig zelf zoeken in alle patiëntenfolders? Ga dan
naar www.yslfolder.nl voor de IJsselland Folder App.

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

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

Buitenpoliklinieken
Het IJsselland Ziekenhuis heeft twee buitenpoliklinieken,
één in de Rotterdamse wijk Nesselande, de ander in
Krimpen aan den IJssel.
Adres buitenpolikliniek Nesselande:
Cypruslaan 410
3059 XA Rotterdam
Telefoonnummer 010 - 258 57 00
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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

Handig te weten
voor ons een gratis advies voor verbetering van de
zorg- en dienstverlening. Daarom horen wij graag uw
klachten en ervaringen om zo ongewenste situaties in
de toekomst te voorkomen.
Voor meer informatie over de klachtenregeling
kunt u contact opnemen met afdeling Patiëntenvoorlichting, bereikbaar via telefoonnummer
010 - 258 51 37.

Nieuwsbrief

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

Via de website kunt u zich ook abonneren op de
elektronische nieuwsbrief van het IJsselland. Klik op het
groene balkje ‘Meld u aan voor de nieuwsbrief’ dat
bovenaan het grijze blok op de homepage staat. Na
inschrijven met uw e-mailadres ontvangt u regelmatig een
nieuwsbrief met de laatste berichten van het ziekenhuis.

Openbaar vervoer
Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is goed
bereikbaar met bus en metro.
Buslijn 37 rijdt
op werkdagen
en zaterdag
overdag (tot
afloop van het
avondbezoekuur) tussen
station
RotterdamAlexander en
metrostation Capelsebrug. Deze bus stopt bij het IJsselland
Ziekenhuis. De bushalte bevindt zich aan de achterzijde
van het ziekenhuis, aan de Poortmolen (Capelse kant).
De dichtstbijzijnde metrohaltes zijn halte Prinsenlaan
en halte Schenkel. Deze haltes liggen op metrolijn A
(Binnenhof - Schiedam Centrum) en metrolijn B
(Nesselande - Schiedam Centrum).
De looproute naar het ziekenhuis is met bordjes
aangegeven.
Het dichtstbijzijnde treinstation is Rotterdam-Alexander.
Op station Alexander kunt u overstappen op buslijn 37
(richting Capelsebrug) of de metro (richting Schiedam
Centrum, lijn A of B).

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

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

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

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

Parkeren

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

Op het hele parkeerterrein geldt betaald parkeren.
Zie voor meer informatie de website www.ysl.nl
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Voorlichtingsavond ‘Vermoeidheid en kanker’

4Vermoeidheid

en kanker

Op 7 juni vond een voorlichtingsavond plaats over het thema ‘Vermoeidheid en kanker’ in
centrum De Kristal in Nesselande.

Vermoeidheid, een vervelende bijwerking
Vermoeidheid is een bijwerking die veel patiënten ervaren
als ze geconfronteerd worden met de diagnose kanker
en eventuele behandelingen. Het kan om een intense
vermoeidheid gaan die wisselend aanwezig is maar een
beperkende werking op het dagelijks leven kan hebben.
Het inloophuis Camino in Nieuwerkerk aan de IJssel heeft
in samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis een avond
voor patiënten en naasten georganiseerd om zo aandacht
te besteden aan dit vaak onderbelichte onderwerp. Deze
voorlichtingsavond vond op 7 juni jl. plaats in centrum
de Kristal in Nesselande en trok ongeveer 55 belangstellenden.

‘Hoe ervaart u vermoeidheid?’
De eerste spreker, dr. J. de Raaf internist- oncoloog i.o.,
begon de avond met de vraag “Hoe ervaart u vermoeidheid?” De antwoorden waren erg wisselend.
Sommige patiënten voelen zich moe in het hoofd of
ervaren vermoeide benen. Voor anderen komt de
vermoeidheid onverwacht, alsof ‘de man met de hamer’
voorbij komt. Patiënten kunnen ook algemene malaise
of concentratie- en denkstoornissen ervaren.
Deze vermoeidheid heeft veel vervelende gevolgen.
Ook voor ogenschijnlijk dagelijkse dingen: niet kunnen
eten, activiteiten op sociaal gebied moeten inleveren,
minder kunnen werken, geïsoleerd raken, moeilijk iets
kunnen plannen, onbegrip van omstanders. Moeheid is
immers niet altijd te zien.

Enkele cijfers
Van de totale bevolking in Nederland heeft 5% niet
kanker gerelateerde vermoeidheid. 33% van de borstkankerpatiënten is na 5 tot 10 jaar nog vermoeid.
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Tijdens chemotherapie ervaart 60% van de patiënten
vermoeidheid en in de laatste levensfase is 80% van de
patiënten vermoeid.
Bij patiënten en naasten bestaat vaak een barrière om de
vermoeidheid bespreekbaar te maken.
Om verschillende redenen aarzelen zij: ‘andere dingen
lijken belangrijker,’ ‘er is geen behandeling mogelijk’, en
‘het is heel lastig om vermoeidheid van andere klachten
te onderscheiden.’ Zorgverleners hebben vaak te weinig
kennis over vermoeidheid, vinden vermoeidheid vaak een
onvermijdelijke bijwerking of weten geen behandeling.

Bewegen bij vermoeidheid
Chantal en Julia, twee fysiotherapeuten van praktijk
Schenkel in Capelle a/d IJssel, gaven op 7 juni voorlichting
over het belang van bewegen bij vermoeidheid.
Het nut van bewegen bij kanker is nog niet zo lang
geleden pas aangetoond. Daarom staan passende
behandelingen nog in de kinderschoenen. Tijdens
behandelingen is aangetoond dat matig intensief
bewegen vermoeidheid tegengaat. Daarbij is aangetoond
dat oncologische vermoeidheid niet herstelt door rust
te nemen.

Voor de gemiddelde mens is de beweegnorm 150 minuten
per week, waarbij matig intensief moet worden bewogen.
Het is belangrijk te realiseren dat ook andere aspecten
bijdragen aan de vermoeidheid en dus ook aandacht
vragen: verwerking, lichaamsgevoel, angst, controle,
aandacht van de omgeving en het slaap-waak ritme.

Wat kan bijdragen aan het herstel van
aan kanker gerelateerde vermoeidheid?
Denk aan bewegen, revalidatie, psychosomatische
fysiotherapie, het gebruik van een dagschema en
activiteitendagboek, ontspanning en hanteren van de
beweegnorm.
Veel patiënten gaan uiteindelijk deelnemen aan
oncologische revalidatie waarbij verschillende
behandelingen door verschillende zorgverleners worden
ingezet om de vermoeidheid tegen te gaan. Patiënten
worden hiervoor doorverwezen door hun behandelaar
volgens de Landelijke richtlijn oncologische revalidatie.
Veel patiënten die deelnemen aan oncologische revalidatie
moeten eerst een stap terug doen maar kunnen daarna
vaak weer vooruit. Op de langere termijn is er vaak
verbetering.

De Cliëntenraad is er voor u

4De Cliëntenraad
voor Kwaliteit,
Veiligheid en
Patiëntvriendelijkheid

Tot slot
Uit een evaluatie van de voorlichtingsavond bleek dat de
aanwezigen de avond als zeer positief hebben ervaren.
De herkenning was merkbaar groot en de mogelijkheid
van lotgenotencontact is daarom belangrijk.
Er bestaan al ideeën voor een volgende avond!

Seniorvriendelijke klokken
Dankzij de Vrienden van het IJsselland zijn
140 klokken geplaatst op de kamers van de
verpleegafdelingen voor onze oudere patiënten!

De Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig
orgaan dat de belangen van patiënten en bezoekers
binnen het ziekenhuis zo goed mogelijk behartigt. Daarom
bestaat de Cliëntenraad – net als de patiënten van het ziekenhuis – uit personen met verschillende
achtergronden.
De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies
over besluiten die de patiëntenzorg betreffen. Denkt u
hierbij aan renovaties en nieuwbouwplannen, patiëntenparticipatie, voeding en het opname- en ontslagbeleid. Zij
bekijken de zorg door de ogen van de patiënt – van
u dus.
De Cliëntenraad brengt de ervaringen en belangen van de
cliënten over aan de Raad van Bestuur van het IJsselland
Ziekenhuis. Zo kunnen individuele meningen van patiënten
gebundeld worden en op die manier een grotere invloed
uitoefenen op de besluitvorming binnen het ziekenhuis.
Wilt u ideeën, wensen of suggesties aan Cliëntenraad
doorgeven? Mailt u dan aan Clientenraad@ysl.nl.
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Op zoek naar iets anders?

Jan Ketelaar
www.janketelaar.nl
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Geboorte 1000e baby

41000e

baby van 2016
geboren in Geboortecentrum IJsselland!
Op woensdagmiddag 17 augustus om 13.44 uur is de duizendste baby van 2016
in Geboortecentrum IJsselland geboren!

Het jongetje heet Manuel en is het 1e kindje voor dhr. en
mw. Terlouw. Het gezin woont in Krimpen aan den IJssel.
Mw. J. Boonstra, lid Raad van Bestuur, overhandigde
namens het IJsselland Ziekenhuis een knuffel en boeket
aan de trotse ouders. “We hebben een goed verblijf
gehad in het geboortecentrum, het was heel fijn dat ik
kon blijven slapen, zodat we de eerste nacht als gezin bij
elkaar waren”, aldus dhr. Terlouw.

Baby Friendly Hospital
Het Geboortecentrum en de kinderafdeling van het ziekenhuis zijn sinds 2004 door WHO/Unicef gecertificeerd als
“Baby Friendly Hospital”. In 2016 is het certificaat weer met
4 jaar verlengd. Daarnaast heeft het Geboortecentrum
IJsselland een Smiley. De Vereniging Kind en Ziekenhuis kent
deze toe aan ziekenhuizen die zich onderscheiden door
hun kindgerichte voorzieningen en benadering.

Informatiedag voor aanstaande ouders
Wie meer wil weten over bevallen in Geboortecentrum IJsselland
kan een kijkje komen nemen tijdens de open dag. De eerstvolgende
open dag vindt plaats op zaterdag 8 oktober van 10.00 - 15.00 uur.
Meer informatie vindt u op www.ysl.nl.
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IJsselland specialisten

4Medisch

specialisten
IJsselland Ziekenhuis

Anesthesiologie
dhr. drs. F.W. van Alphen
dhr. drs. J. Bergsma
dhr. drs. R.J. van Bussel
mw. drs. M. van Doorn
dhr. drs. J.J.M. van Koesveld,
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. J.A. Lens
mw. drs. B.S. Martijn
(anesthesioloog- intensivist)
dhr. drs. M.M. Pelka
mw. drs. C.H.M. Pluymakers
mw. drs. T.S. Schmitt
dhr. drs. F.A.G. Schreiner
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. P.P.B. van der SlootDrenth
mw. drs. R.J. Uilkema
Apotheek
mw. dr. M. de Boer
dhr. drs. P.H. van der Zee
Cardiologie
dhr. drs. D.P.W. Beelen
dhr. drs. J.J.H. Bennik
dhr. drs. B.J. van den Berg
dhr. dr. W.G. van Dockum
dhr. dr. F.M.J.R. Hersbach
dhr. dr. W.B. Meijboom
Chirurgie
dhr. drs. M.M.M. Bruijninckx
dhr. dr. S.E. Buijk
dhr. dr. I. Dawson
dhr. dr. P.G. Doornebosch
dhr. dr. E.J.R. de Graaf
dhr. dr. R.P.R. Groenendijk
mw. dr. O. van Ruler
dhr. drs. P.A.R. de Rijcke
dhr. dr. G.W.M. Tetteroo
dhr. dr. M. Vermaas

dhr. drs. W.B. Renes
mw. dr. I.P. Schmitzvan Splunder
Interne geneeskunde
dhr. drs. R.A. Alwani
dhr. dr. E.L.E. de Bruijne
dhr. dr. D.F.S. Kehrer
dhr. drs. L.G.M. Kerkhofs
mw. drs. N.D. Niemeijer
dhr. drs. R.A. Reuters
(internist-intensivist)
dhr. dr. R.F.J. Schop
dhr. drs. M.A. Verkade
(internist-intensivist)
dhr. dr. H.E. van der Wiel
mw. drs. B. Zomer
Kaakchirurgie
dhr. dr. F.P. Bouw
dhr. drs. A.J. Rinksma
dhr. dr. P. de Roos
Kindergeneeskunde
dhr. dr. R. Boogaard
mw. drs. A.H.M. van Driel
mw. dr. M.N. Hanekamp
mw. drs. B.L. Koop
mw. dr. I.G. Kooter-Bechan
mw. drs. A.A.M. LeebeekGroenewegen
mw. drs. I.M. Onvlee-Dekker
dhr. dr. E. Rietveld
mw. drs. M.I. Schuurmanvan der Lem
mw. drs. M.N.L. Wiggers

Keel-, neus- en
oorheelkunde (KNO)
dhr. drs. H.A.P.M. Louwers
dhr. drs. R.H.L. Paping
dhr. drs. J.M. Swart
mw. drs. R. Taimrova
Longziekten
dhr. drs. S. Denker
dhr. drs. D.P.J. Dezaire
dhr. drs. S.A. Gajadin
dhr. dr. K. Ramlal
Maag-, darm- en
leverziekten
dhr. dr. F.C. Bekkering
dhr. dr. W.A. Bode
dhr. drs. P. Didden
mw. drs. C.E. Fitzpatrick
dhr. drs. H. Hekmat
mw. drs. K. Robbers
mw. drs. I. Schot
dhr. dr. T.J. Tang
Microbiologie
mw. drs. E.M. Kraan
Neurochirurgie
dhr. J.W. Schouten
Neurologie
dhr. drs. R.J.W. Dunnewold
mw. drs. J. Extercatte
dhr. drs. J. Heerema
dhr. drs. B.J.M. van Moll
dhr. drs. M.A. Spoek
mw. dr. A.D. Wijnhoud

Kinderartsendiabetologen
Stichting Diabeter
dhr. dr. H.J. Aanstoot
dhr. dr. H.J. Veeze

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

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

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

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

Gynaecologie
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

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

Orthopedie
dhr. drs. B. Boetes
dhr. dr. W.P.J. Fontijne
dhr. drs. E.J.T. ten Holder
mw. drs. A.P. van NoortSuijdendorp
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Pathologie
dhr. dr. R.F. Hoedemaeker
mw. drs. C.K. Stobbe
dhr. dr. R. Torenbeek
Plastische chirurgie
dhr. drs. P.D. Grabietz
dhr. drs. S.H. Wu
Psychiatrie
Via Bavo-Europoort
dhr. drs. P.J.T. Dries
Psychologie
dhr. dr. A. Oosterhuis
mw. drs. M.H. Schoevaars
mw. drs. S.L.M. van der Toorn
Radiologie
dhr. drs. E.F.M.I. Bakker
dhr. drs. T. van Boxsel
mw. drs. T. Cetinkaya
mw. drs. J.H.T. Journée
dhr. drs. A.S. Plaisier
dhr. drs. H.G.W. Smeets
dhr. drs. I.S. Smit
dhr. drs. C.J. Veeken
Radiotherapie
dhr. dr. J.J.M.E. Nuyttens
Regioapotheek
dhr. drs. R. van de Rijt
Revalidatiegeneeskunde
mw. drs. C.A. van Dijk
mw. drs. J.A.H. Hendriks
dhr. drs. M.T. Koudijzer
(medische) Seksuologie
mw. drs. C.M. Bax
Sportcardiologie
dhr. drs. R. Rienks
Sportgeneeskunde
mw. drs. C.M.M. Dijkers
Urologie
dhr. dr. N.J. van Casteren
dhr. drs. B. Rikken
dhr. drs. E.C. Timmer

