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Met veel inspanning wordt hard verbouwd en gerenoveerd in het IJsselland Zieken-
huis. Als u dit leest zijn de nieuwe poli’s voor neurologie, oncologie en geriatrie in
gebruik genomen. Aansluitend is gestart met de renovatie van de dagbehandeling. 
Er wordt ook gewerkt aan de vervanging van de glasplaten in het dak van het atrium. 
U zult zeker gemerkt hebben dat het dak bij stevige regen nogal lekt. Met deze 
vervanging lossen we dat op en tegelijk brengen we meer warmtewerende glasplaten 
aan om de temperatuurregeling in het atrium te verbeteren. Nog onzichtbaar 
wordt gewerkt aan de voorbereiding van de renovatie van de operatiekamers en de 
verpleegafdelingen.

Al deze werkzaamheden moeten het ziekenhuis klaarstomen voor de komende 
twintig jaar. Wij werken daarnaast continu aan de verbetering van onze kwaliteit. 
Strategisch krijgt dat vorm door ons voornemen een vergaande samenwerking tussen 
het IJsselland Ziekenhuis en het Erasmus MC te realiseren. Deze samenwerking zal 
innovatie bevorderen en kwaliteitsverhogend werken. En dit zal de patiënt ten 
goede komen.

Het IJsselland Ziekenhuis participeert in het initiatief om samen met Erasmus MC, 
Maasstadziekenhuis en Franciscus Gasthuis & Vlietland delen van de zorg van het 
Havenziekenhuis over te brengen naar de omliggende ziekenhuizen. Het Haven-
ziekenhuis heeft door de omvang en de fi nanciële situatie geen toekomst als 
zelfstandig ziekenhuis in zijn huidige vorm. Op deze manier blijft poliklinische zorg 
en de toegang tot vervolgzorg behouden voor het centrum van Rotterdam. Het 
IJsselland zal na het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen van externe partijen 
de klinische zorg van een aantal specialismen overnemen.

Ten slotte: voor mij als voorzitter van de Raad van Bestuur is dit mijn laatste 
voorwoord in dit magazine. Ik ga per 1 november met pensioen na ruim tien jaar in 
het IJsselland Ziekenhuis te hebben gewerkt. Ik wens u allen het allerbeste en vooral 
in goede gezondheid.

Drs. P.H. Draaisma - Voorzitter Raad van Bestuur
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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.

Meer informatie vindt u op de 
website van Zorgkaart Nederland. 

4Uw mening is belangrijk

Met veel inspanning wordt hard verbouwd en gerenoveerd in het IJsselland Zieken-

Voorwoord

      4Beste lezer,
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Inhoud / agenda IJsselland magazine

4IJsselland
agenda

Activiteiten voor patiënten (in het IJsselland Ziekenhuis) 

Informatieavond borstvoeding voor zwangere vrouwen* 

Op donderdag 5 oktober, 9 november en
14 december 2017 van 19.30 - 21.45 uur 
in Capelle aan den IJssel 

Open dag voor zwangere vrouwen

Zaterdag 7 oktober 2017 
van 10.00 - 15.00 uur  
in Capelle aan den IJssel

Workshop Look Good, Feel Better 

Op woensdag 1 november 2017 
van 10.00 - 12.00 uur 
in Capelle aan den IJssel 

Informatieavond zwangerschap, bevallen en kraamperiode* 

Op dinsdag 19 september, 24 oktober, 
14 november en 12 december 2017 
van 19.30 - 21.00 uur in Capelle aan den IJssel 

Inloopspreekuur Stomavereniging

Op dinsdag 31 oktober 2017 
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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IJsselland Ziekenhuis 
beloond met het roze lintje

4IJsselland ontvangt 
roze lintje 

voor borstkankerzorg

Monitor Borstkankerzorg 

BVN heeft de criteria van de Monitor Borstkankerzorg in 
2017 aangescherpt. Ons ziekenhuis voldoet aan de 
normen die BVN stelt voor patiëntgerichte borstkanker-
zorg. Daarom zijn wij beloond met het roze lintje. Via de 
Monitor (monitorborstkankerzorg.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. Op de mammapoli wordt intensief 
samengewerkt met de afdeling radiologie van het 
ziekenhuis. Daar vinden verschillende aanvullende 
onderzoeken, zoals de mammografi e, echografi e, 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 aanspreek-
persoon. Patiënten vinden dit heel prettig.

Zeer gevoelige apparatuur voor
borstonderzoek

Het IJsselland maakt gebruik van de mamma-tomosynthese
gecombineerd met C view die het standaard röntgen-
onderzoek geheel vervangt. Met deze nieuwe techniek 
is het mogelijk om aanvullend op het reguliere twee-
dimensionale mammogram als het ware driedimensionale 
opnames van de borst te maken. Hierdoor kan het 
ziekenhuis betere diagnostiek verlenen tegen een 
vergelijkbare stralingsdosis.

We hebben 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 in voor onze patiënten. 

IJsselland Ziekenhuis 
beloond met het roze lintje

5
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Werk in uitvoering

4Update bouw

Vernieuwd afnamelab

Het afnamelab op de begane grond (route 49) is begin juli weer 
in gebruik genomen. De ruimte is vernieuwd en uitgebreid.

7

Nieuwe dagverpleging  

We gaan starten met de bouw van de nieuwe dag-
verpleging, gepland is deze begin 2018 op te leveren. 
Daarna wordt de nieuwe afdeling ingericht en wordt 
er verhuisd. 

Vervangen dakkap

Vanaf 31 juli tot en met eind 
oktober wordt de glazen kap 
in de hal van het ziekenhuis 
vervangen. Vervanging is 
nodig om onder andere een 
beter klimaat in de hal te 
realiseren, zowel in de zomer 
als in de winter. 
Een hijskraan 
verwijdert van 
buiten de oude 
glazen panelen 
van het dak 
en hijst de 
nieuwe erop. 
Er is speciale 
aandacht voor 
veilig werken.

Poliklinieken verhuisd

Patiënten zijn sinds medio augustus welkom op de 
vernieuwde poliklinieken Geriatrie en Interne 
Geneeskunde (oncologie/hematologie). Deze poli-
klinieken zijn verhuisd naar een andere plek op de 
eerste etage. De poliklinieken zijn te bereiken via de 
loopbrug over het midden van de hal, route 96 en 97 
(voorheen route 60). Polikliniek Neurologie/Neuro-
chirurgie en afdeling Neurofunctie zijn ook verhuisd: 
van de begane grond (route 77) naar de eerste etage. 
U volgt 
hiervoor 
ook 
route 96.

Foto:
Hans 

Elbers



Gulle gift van Hallmark

De kinderafdeling heeft 150 Forever friends 

beertjes en 150 Forever friends rammelaars 

gekregen van Hallmark. De afdeling is hier 

ontzettend blij mee. De beertjes en rammelaars 

zijn bestemd voor onze kleine patiëntjes. 

Het IJsselland Ziekenhuis telt 

16 fysiotherapeuten die zowel in de kliniek als 

polikliniek werken. Binnen het team zijn er 

verschillende specialisaties op het gebied van 

kinderfysiotherapie, geriatriefysiotherapie, 

manuele therapie, claudicatiobehandeling 

(etalagebenen), Intensive Care, neurorevalidatie 

en longrevalidatie. 

4Kinderafdeling 
ontvangt knuffels 

van Hallmark
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Hallmark, 
bedankt voor 

de leuke 
beertjes.

Lou Lou de Rave 
is het eerste 
patiëntje dat 

een beertje in 
ontvangst 

genomen heeft. 
Ze is er heel erg 

blij mee! 



Fysiotherapie in beeldDe 
fysiotherapeut 

helpt u om weer 
in beweging 

te komen.

4Fysiotherapie
in het IJsselland Ziekenhuis

In het ziekenhuis wordt de fysiotherapeut ingeschakeld 
door de arts. Als gevolg van een ziekte, aandoening of 
operatie kunt u problemen hebben met bewegen of met 
uw zelfstandigheid. De fysiotherapeut helpt u om weer in 
beweging te komen door oefeningen te doen en tips en 
adviezen te geven. De fysiotherapeut kan u bijvoorbeeld 
leren om zelfstandig uit bed te komen, te lopen of weer te 
leren traplopen, eventueel met een loophulpmiddel. Ook 
denkt de fysiotherapeut mee over wat nodig en wenselijk 
is aan thuiszorg of revalidatie, en kan hij u advies geven 
met betrekking tot de juiste woonvorm. 

Conditie en spierkracht behouden

Het is van belang om tijdens een ziekenhuisopname zo 
veel mogelijk in beweging te blijven. Om die reden wordt 
de fysiotherapeut bijvoorbeeld al op de Intensive Care 
betrokken bij de patiënten. Er wordt zo snel mogelijk 
begonnen met bewegen door middel van actieve oefen-
therapie en/of de bedfi ets. De bedfi ets maakt het mogelijk 
dat de patiënt vanuit het bed kan fi etsen om de spier-
kracht van de benen en/of armen en de algemene conditie 
zoveel mogelijk te behouden. In het algemeen wordt er, 
als het medisch gezien kan, zo snel mogelijk gestart met 
uit bed gaan. Dit verkleint de kans op bijvoorbeeld een 
longontsteking of doorligwonden, die belemmerend zijn 
voor het herstel.

Voor patiënten die langer in het ziekenhuis opgenomen 
zijn, geldt dat elke dag dat een patiënt op bed ligt hij of 
zij een biefstuk aan spiermassa verliest. Dit heeft als gevolg 
dat dagelijkse activiteiten moeilijker gaan dan voorheen. 
Denk hierbij aan zelfstandig in en uit bed of stoel komen 
of zelfstandig boodschappen doen. Hierdoor kan de 
overgang van het ziekenhuis naar huis moeilijker 
verlopen dan nodig is. Probeer daarom activiteiten die u 
thuis zelf doet ook tijdens uw ziekenhuisopname zelf te 
doen. U kunt bijvoorbeeld ook met bezoek beneden in de 
hal zitten of de avondmaaltijd nuttigen in het restaurant. 
Zo behoudt u zo veel mogelijk kracht en conditie. 
Vragen die u heeft over wat wel en niet mogelijk is kunt u 
bespreken met de arts, verpleegkundige of fysiotherapeut 
van de afdeling.

Valrisico 

Vallen komt helaas vaker dan gewenst voor in het zieken-
huis. U kunt zelf een aantal dingen doen om het risico 
op vallen te voorkomen in het ziekenhuis. Neem goed 
schoeisel mee van thuis en indien nodig uw eigen loop-
hulpmiddel. Zo maakt u zelfstandig lopen in het zieken-
huis zo veilig mogelijk. Trek gemakkelijk zittende kleding 
aan, niet te groot of te lang, zodat u hier niet over kunt 
struikelen. Wanneer u in de 6 maanden voor opname een 
val heeft doorgemaakt, wordt altijd de fysiotherapie 
ingeschakeld. De fysiotherapeut beoordeelt dan hoe u 
loopt, hoe uw balans en spierkracht is en geeft u adviezen 
en oefeningen om de kans op een val te verkleinen.

Fysiotherapie na ontslag

Wanneer er na ontslag uit het ziekenhuis nog verdere 
fysiotherapie nodig is, krijgt u een verwijzing en/of een 
overdracht mee. Hierin staan alle relevante gegevens over 
het verloop van uw ziekenhuisopname en huidige situatie 
en welke doelen er na ontslag uit het ziekenhuis nog zijn.

Zorg waar het hoort

Het streven is om patiënten die poliklinische behandeling 
nodig hebben zoveel mogelijk bij collega’s in de eerste lijn 
te laten behandelen (“zorg dicht bij huis”). Soms heeft het 
echter meerwaarde dat patiënten (na opname) nog door 
een fysiotherapeut in het IJsselland Ziekenhuis worden 
behandeld. Het kan dan gaan om complexe casussen, of 
casussen waarbij een medisch specialist nauw betrokken 
is. Soms is een eenmalig consult 
dan voldoende en wordt de 
patiënt daarna alsnog naar 
een fysiotherapeut in de 
buurt verwezen. Soms is 
een revalidatietraject nodig 
op verwijzing van de arts 
uit het ziekenhuis, zoals bij 
longrevalidatie of loop-
training bij etalagebenen 
(claudicatio intermittens). 

is. Soms is een eenmalig consult 

9
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Geestelijke verzorging

4Fysieke inspanning
als bron van levenslust

Soms omdat we ergens geen energie meer van krijgen, 
maar soms ook omdat we niet langer in staat zijn te doen 
waar we energie van krijgen. En voor veel patiënten is dit 
het geval. Hun leven is (even) niet meer zoals het was. Ze 
hebben pijn, zijn onzeker en leven vaak in angst voor dat 
wat komen gaat. Maar waarom dan tóch een bezinnende 
tekst over levenslust? En waarom uitgerekend fysieke 
inspanning als bron van levenslust, nu veel mensen in het 
ziekenhuis niet in staat zijn om veel fysieke inspanning te 
verrichten?

Als geestelijk begeleider praat ik met mensen over hun 
leven. Over dat wat is geweest, over dat waar ze middenin 
zitten en over dat wat (eventueel) komen gaat. Het kan 
opluchten om over de wezenlijke dingen in het leven te 
praten. Over pijn en verdriet. Over verlangen en hoop. En 
soms kom je op nieuwe ideeën of leer je omgaan met de 
situatie zoals die is. Maar vaak ook liggen patiënten te 
malen en te piekeren. Ze liggen daar maar in dat bed en 
hebben zeeën van tijd om na te denken. Misschien kúnnen
ze wel een ommetje maken, maar waarom zouden ze? 
De levenslust is even op. Er is geen energie meer.

Maar waar denken vaak om kan slaan in malen en 
piekeren, kan bewegen iets anders doen. En waar ik als 
geestelijk begeleider vaak probeer om het denken als het 
ware in beweging te brengen, kan lichamelijke inspanning 
een andere manier zijn om weer wat zin in het leven te 
krijgen. Voor mij helpt het bijvoorbeeld om te hardlopen. 
Ik kom weer wat meer in mijn lichaam. Ik voél dat ik er 
ben. Het zweten, mijn ademhaling, het in beweging zijn; 
het biedt een voldaan gevoel en schept energie. Vaak kom 
ik ook op mooie ideeën. Het doet iets met mijn mentale, 
geestelijke toestand. Na het hardlopen merk ik altijd weer 
hoe lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Hoe ik 
mij na fysieke inspanning vaak ook weer levenslustig en 
vol zin voel.

Dus mocht u in staat zijn om wat te bewegen, dan zou ik 
u willen aanraden om dat eens te proberen. Denk aan een 
kleine wandeling of wat lichamelijke oefeningen. Het kan 
voldoening bieden. Het laat, ondanks alles, zien waar je 
als mens toe in staat bent. 

Jeroen de Vos - Humanistisch geestelijk begeleider

Ik wil het graag met u hebben over levenslust. Levenslust als een bepaalde energie die door 

ons heen stroomt. Een energie die ons zin laat hebben in het leven en die vaak samen gaat met een 

vitaal gevoel. Een gevoel waar we naar kunnen smachten, maar dat soms zo ver weg lijkt. 

Afdeling geestelijke verzorging IJsselland 

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 mensen.  
• Zijn er voor patiënten én familieleden
• Zijn via de verpleging in te schakelen, u kunt hen ook
 zelf benaderen
• Zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 aanwezig

Het team bestaat uit: 
• Kim van Rijthoven (dinsdag en vrijdag) 
• Martijn Rozing (maandag, dinsdag en donderdag) 
Contactgegevens: Telefoon: 010 - 258 52 50
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Palliatieve 
Box

4Palliatieve 
Box helpt 

patiënt
in de laatste 
levensfase

Kraampakketten, tijdschriften, gratis boxen; in verschillende
levenssituaties word je overspoeld met informatie. Maar 
in de laatste levensfase van een dierbare of relatie is dit er 
nauwelijks. 
Afdeling oncologie wil deze leemte vullen door patiënten 
die met terminale zorg naar huis gaan een Palliatieve Box 
mee te geven. Oncologie verpleegkundige Simone: “Met 
deze box kunnen wij mantelzorgers een zoektocht naar 
informatie besparen. Het vinden van informatie kost de 
mantelzorger vaak veel energie in een emotioneel zware 
periode. De palliatieve box bevat praktische hulpmiddelen 
om het comfort voor de zieke in de laatste levensfase te 
verbeteren. Het is een mooie en positieve ontwikkeling 
voor de nazorg van deze patiënten.”

Waarom een palliatieve box?

De aanleiding voor het samenstellen van de box is de vraag 
naar hulpmiddelen in de thuissituatie bij mantelzorgers. 
De rol van de mantelzorger wordt steeds essentiëler in de 
zorg. Een deel van de dagelijkse zorg ligt op de schouders 
van familie en kennissen. De box is dan ook bedoeld om 
deze mantelzorger of zorgprofessional te ondersteunen in 
de zorg voor mensen in de laatste levensfase. 
De box bevat eenvoudige hulpmiddelen die vooral zijn 
gericht op mondzorg en persoonlijke verzorging. 

Meer informatie over de palliatieve box: 
https://www.ppboxzorg.nl/

Vanaf juni kan afdeling oncologie van het IJsselland Ziekenhuis een ‘Palliatieve Box’ meegeven 

aan patiënten die met terminale zorg naar huis gaan. De palliatieve box bevat praktische 

hulpmiddelen om het comfort voor de zieke in de laatste levensfase te verbeteren. 

De box is een steun voor de mantelzorgers en zorgprofessionals. 
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Met dank aan de Stichting Roparun en de Vrienden van het IJsselland 
De inzet van de palliatieve box in het ziekenhuis is mogelijk dankzij de bijdragen van de Stichting Roparun en de Stichting 
Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis.
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Het maag darm levercentrum van het IJsselland 

Ziekenhuis is trots op het onlangs 

behaalde HKZ-certificaat ‘Patiëntveiligheid 

voor Endoscopieafdelingen’. Een resultaat 

waar het hele team hard voor heeft 

gewerkt.

Trots op HKZ-certificaat 

Op de endoscopie afdeling van het MDL centrum vinden 
alle inwendige maag- en darmonderzoeken plaats. Selma 
Went, teamleider van de afdeling endoscopie, legt uit: 
“Op de endoscopie voeren we jaarlijks meer dan 9000 
onderzoeken uit. Met een dergelijk volume is het van 
groot belang om oog te houden op mogelijke risico’s en 
de maatregelen die nodig zijn om die af te dekken. 
Het behalen van dit certificaat toont aan dat we als MDL 
centrum onze kwaliteits- en veiligheidsprocessen goed 
hebben georganiseerd. Ik ben er trots op dat we dit als 
team hebben bereikt.” 

Wat houdt het HKZ-certificaat in?

Deze certificering betekent dat de afdeling endoscopie 
een zware toetsing heeft doorstaan op alle aspecten van 
patiëntveiligheid. Het HKZ-keurmerk, van de Stichting 
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, geeft 
aan dat er op de afdeling op alle gebieden veilig wordt 
gewerkt. Dit is terug te zien in de zorg voor patiënten, de 
organisatie, de logistiek van de afdeling en in de opleiding 
van medewerkers. Continue verbetering van de zorg- en 
dienstverlening is hierbij een essentieel onderdeel.

Maag, darm en leverarts arts Frank Bekkering: “Het is ons 
doel om goede zorg te leveren in een veilige omgeving. 
Patiënten moeten het vertrouwen kunnen hebben dat zij 
bij ons in goede handen zijn. Hierbij staat een intensieve 
samenwerking tussen de artsen, verpleegkundigen en 
het management centraal. Het behalen van het HKZ-
certificaat toont aan dat ons gehele team zich hier hard 
voor maakt.” 

4Keurmerk
voor 

Maag Darm 
Lever (MDL)

centrum 
V.l.n.r.: 

A. van de Hammen, 
MDL verpleegkundige, 

A. van den Hoek, 
endoscopie assistent, 
S. Went, teamleider 

endoscopie, en 
F. Bekkering, maag 

darm leverarts.



14 I  IJssel land magazine14 I  IJssel land magazine

Wat vindt u waar

4Het IJsselland 

Kiss & Ride 
en Taxi 

Parkeerplaatsen voor 
minder-validen

Ingang Maag-, Darm en 
Levercentrum 

Parkeergarage

Ingang Regioapotheek 
IJsselland

(dienstloket apotheek,  
buiten direct links naast 
hoofdingang ziekenhuis)
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Ziekenhuis in beeld

Hoofdingang 
IJsselland Ziekenhuis

Ingang Rijndam 
Revalidatie Centrum

Capelse zijde 
achterkant ziekenhuis

Bus 37 stopt aan
de achterzijde van 

het ziekenhuis

Parkeerplaatsen voor 
minder-validen

Ingang Huisartspost  
(HAP) IJsselland & 

Spoedeisende Hulp

Zijde Prins Constantijnweg
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4IJsselland Ziekenhuis 
lanceert HARTpad 

Leven aanpassen  

Steeds meer oudere patiënten hebben hartziekten waarbij
geen ingreep meer plaatsvindt, omdat ze daar zelf voor 
kiezen, of omdat het medisch gezien niet mogelijk is. Dit 
betekent dat zij hun leven moeten aanpassen aan een
hartziekte met een beperkte levensverwachting. De zorg 

die deze patiënten nodig hebben verandert. Hiervoor is het
HARTpad ontwikkeld door Caroline Wulffraat verpleeg-
kundig specialist cardiologie van het IJsselland Ziekenhuis 
in samenwerking met verpleeg en thuiszorgorganisaties 
Aafje, Humanitas, Laurens, Lelie zorggroep, Centrum voor 
Reuma en Revalidatie Rotterdam, Vierstroom Zorg Thuis, 
Vijverhof, De Zellingen en Zorgbreed. 

Tegenwoordig is een groot deel van de patiënten dat wordt opgenomen op een afdeling cardiologie 

behoorlijk op leeftijd. Als er sprake is van een ernstige hartafwijking moeten er moeilijke keuzes 

gemaakt worden: wordt er wel of niet behandeld en wat zijn de risico’s van een behandeling. 

Het is voor een patiënt heel lastig om de risico’s en baten van een ingreep in te schatten en de patiënt 

is voor de besluitvorming ook afhankelijk van het advies van de arts. 

Het HARTpad

V.l.n.r.: 
C. Klapwijk, 
C. Wulffraat, 
M. Boom en 
I. Djoniman
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HARTpad 

Het ontwerp van het HARTpad is gebaseerd op het model 
van de Transmurale zorgbrug. Wanneer de ontslagdatum 
in zicht is, benadert het ziekenhuis de thuiszorg. Er vindt 
een telefonische overdracht plaats tussen de afdelings-
verpleegkundige van de afdeling cardiologie van het 
IJsselland Ziekenhuis en de wijkverpleegkundige. Er wordt 
direct een afspraak gemaakt voor het eerste huisbezoek 
van de wijkverpleegkundige binnen 48 uur na ontslag 
uit het ziekenhuis. Omdat uit onderzoek en in de praktijk 
naar voren komt dat heropnames van patiënten met 
hartziekten voornamelijk in de eerste 4 weken na het ont-
slag plaatsvinden, worden deze patiënten juist in die eer-
ste periode wekelijks bezocht waarbij de klachten van de 
patiënt, hulp bij medicatie, gewichtscontrole en de 
leefregels centraal staan. 

Patiëntbrief

Wat nieuw is, is dat niet alleen de huisarts en de thuiszorg 
een schriftelijke en telefonische overdracht krijgen, maar 
dat ook de patiënt een eigen ontslagbrief krijgt met daarin 

de diagnose en een verslag van het familiegesprek waarin 
het behandelplan en eventuele doelen zijn vermeld. De 
medicatie is toegevoegd en ook instructies over wat te 
doen bij toename van klachten.

Nikki Lange, verpleegkundige en zorgcoördinator op de 
afdeling cardiologie van het IJsselland Ziekenhuis, vindt 
het HARTpad een waardevolle aanvulling voor de oudere 
patiënt met hartziekten: “Het HARTpad biedt meer 
veiligheid en vertrouwen voor de patiënt, omdat achteruit-
gang van de patiënt vroegtijdig gesignaleerd wordt. 
Door nauwe samenwerking tussen wijkverpleegkundige 
en ziekenhuis kan het beleid worden aangepast 
en eventuele opname worden voorkomen.”

“Het HARTpad 
biedt meer veiligheid 
en vertrouwen voor 

de patiënt, omdat 
achteruitgang van de 

patiënt vroegtijdig 
gesignaleerd 

wordt.” 

4IJsselland Ziekenhuis
in TV serie 

Trauma Centrum!
In augustus en september wordt 

een serie van 20 afl everingen 

Trauma Centrum opgenomen over 

het wel en wee in het IJsselland 

Ziekenhuis. 

Maak kennis met de verpleegkundigen op de 
Spoedeisende Hulp: Martin, Marjan, Jeroen, 
Vera, Wilma, Marien, Ellen, Michel, Marleen 
en Shirley, en beleef hoe hun werkdag eruit 
ziet. Kijk mee in het Maag Darm Lever-
centrum, het Geboortecentrum en op de 
operatiekamers. 

Opname afl everingen Trauma Centrum

Uitzending:  
vanaf 

9 oktober 2017 
(datum onder 

voorhoud) 
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Nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur Samenwerkingsverband  
Blaaskankercentrum Rotterdam 

4IJsselland 
Ziekenhuis 

neemt deel aan 
Blaaskanker 

Centrum 
Rotterdam

4IJsselland 
Ziekenhuis 
benoemt 

nieuwe bestuurs-
voorzitter 

Het Blaaskankercentrum Rotterdam is een samenwerkings-
verband van Rotterdamse ziekenhuizen en ziekenhuizen 
uit de regio voor patiënten met een agressieve vorm van 
blaaskanker (spierinvasief blaascarcinoom). Ook het IJssel-
land Ziekenhuis is onderdeel van deze unieke regionale 
samenwerking. 

Alle kennis en specialismen die nodig zijn voor de best 
passende en optimale zorg zijn in het Blaaskankercentrum 
bijeengebracht. 

We hebben een animatie gemaakt met meer informatie 
over deze unieke werkwijze en de deelnemende 
ziekenhuizen. U vindt deze animatie op onze website 
www.ysl.nl, via de zoekterm ‘blaaskanker’.

De Raad van Toezicht van het IJsselland Ziekenhuis heeft 
de heer A.H. (Albert) van Wijk benoemd als nieuwe 
voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. 
De huidige bestuursvoorzitter, Peter Draaisma, treedt in 
het najaar terug in verband met zijn pensionering.
Zodoende vindt per november 2017 een wisseling van 
bestuursvoorzitter plaats. 

Albert van Wijk is ruim 25 jaar werkzaam bij het Openbaar 
Ministerie een heeft daar diverse functies bekleed. Sinds 
2011 is hij werkzaam als Procureur Generaal. Als lid van 
het College van procureurs-generaal geeft hij landelijk 
leiding aan het OM. Daarnaast bekleedt Albert van Wijk 
diverse nevenfuncties. 

De Raad van Toezicht is zeer verheugd met de komst van 
Albert van Wijk naar het IJsselland Ziekenhuis. Hendrik 
van Moorsel, voorzitter Raad van Toezicht: “De Raad van 
Toezicht ziet in Albert van Wijk een uitstekende bestuurder 
die in staat is om in verbinding met alle interne én externe 
belanghebbenden het IJsselland Ziekenhuis te positioneren 
en vanuit die positie de verdere ontwikkeling van 
goede en betaalbare zorg, inclusief het bijbehorende 
investerings-
programma, te 
realiseren. 
De Raad van 
Toezicht ziet dan 
ook uit naar 
een vruchtbare 
samenwerking”. 

De heer 
A.H. (Albert) 

van Wijk 

Kijk op 
onze website

voor de
animatie.
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Vrienden van het IJsselland ZiekenhuisStart Menopauze polikliniek 

4Menopauze 
polikliniek  

IJsselland Ziekenhuis

Slechts één op de vijf vrouwen in Nederland heeft bijna 
geen last van de overgang, voor de rest van de vrouwen 
heeft dit natuurlijke proces in meer of mindere mate 
invloed op de kwaliteit van leven. Vaak is er behoefte 
aan informatie en eventuele behandeling. Niet alleen van 
de klachten, maar ook met betrekking tot het mogelijk 
verhoogde risico op hart- en vaatziekten, diabetes, hoge 
bloeddruk, verhoogd cholesterol of botontkalking.

Het IJsselland is per 1 maart 2016 gestart met een 
Menopauze polikliniek voor vrouwen met ernstige 
overgangsklachten en inmiddels is het spreekuur 
uitgebreid.

Op deze polikliniek kunt u terecht bij gynaecologen 
dr. F. Lim of mw. dr. P. Schmitz en verpleegkundig 
overgangsconsulente, mw. J. Doornbos.

Opvliegers, onregelmatige menstruatie, stemmingswisselingen, slapeloosheid, pijn aan de gewrichten, 

zijn slechts een aantal klachten waar u tijdens de overgang mee te maken kunt krijgen. 

De spreekuren zijn (op afspraak) op woensdagochtend tussen 8.00 en 12.00 uur 
op de polikliniek Gynaecologie van het IJsselland Ziekenhuis (hoofdlocatie).

Afspraken kunnen worden gemaakt, met een verwijzing van de huisarts, via de 
polikliniek Gynaecologie, tel. 010 - 258 59 20.

V.l.n.r.: 
J. Doornbos, 

F. Lim en 
P. Schmitz
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Kortere wachttijd SEH

4Minder lange
wachttijd 

op de Spoedeisende 
Hulp (SEH)

Het is gebruikelijk in Nederland, en voorheen ook in ons 
ziekenhuis, dat de patiënt eerst door de arts assistent op 
de SEH wordt nagekeken en dat, nadat alle informatie 
verzameld is, de dienstdoende specialist werd gebeld voor 
het maken van het defi nitief behandelplan; vaak kan dit 
wel uren duren, zeker op drukke momenten op de SEH.

Kitty Garnier, leidinggevende SEH: ‘We wilden 
dit proces versnellen, een beter overzicht 
hebben en prioriteiten laten stellen door 
mensen die er verstand van hebben en 
daarmee de kwaliteit van onze zorg verhogen.’

Een chirurg en internist werken nu vast op 
de SEH. Zij zijn overdag altijd aanwezig. 
Dit heeft heel veel voordelen. Patiënten 
stromen nu sneller door, want de specialist 
is eerder bij de patiënt aanwezig. Het komt
nu voor dat een patiënt binnen een half 
uur opgenomen kan worden, omdat hij 
of zij direct door de internist gezien wordt. 
Kitty Garnier: ‘Laatst was er een patiënt 
met een blindedarmontsteking, die lag 
binnen een half uur op de OK. We zijn heel 
blij dat we op deze manier kunnen werken; 
onze patiënten worden sneller geholpen 
en onze kwaliteit van zorg is verbeterd.’

Ook de medisch specialisten zijn heel blij met de nieuwe 
opzet. Chirurg M. Bruijninckx: ‘Naast het feit dat de 
doorloopsnelheid op de SEH signifi cant verkort wordt door 
deze specialist op de SEH en wij denken dat hierdoor de 
kwaliteit toeneemt, heeft dit ook een gunstig effect op 
de opleiding van de arts assistenten omdat er meer 
gelegenheid is voor “bed side teaching”.’

Chirurg en internist standaard aanwezig op SEH van het IJsselland Ziekenhuis

Om patiënten beter van dienst te kunnen zijn op de SEH zijn er standaard een chirurg en 

internist aanwezig op de SEH. Dit scheelt voor patiënten een hoop wachttijd.
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4IJsselland “bij de hand”

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 Geboorte-
centrum en de Kinderafdeling gelden afwijkende 
bezoektijden. Informeert u hiernaar bij de 
verpleegkundigen op de betreffende afdeling of 
kijk op website www.ysl.nl.

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

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

De Cliëntenraad voor Kwaliteit, Veiligheid en 
Patiëntvriendelijkheid 

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, patiënten-
participatie, 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. 

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.

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. 
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Handig te weten

Gratis WiFi

Patiënten die in het IJsselland Ziekenhuis zijn opgenomen, 
kunnen op hun kamer draadloos internetten. Alleen op 
de afdelingen CCU en IC is dit niet mogelijk.
 

Familienet

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

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.
Respect en omgangsvormen
De basisregel in ons ziekenhuis 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. Er mogen niet meer 
dan drie bezoekers tegelijk bij een patiënt. Op de afdeling 
staat aangegeven wanneer hiervoor afwijkende regels 
gelden. Omdat patiëntenzorg altijd voor gaat, vragen wij 
bezoek om de kamer even te verlaten als er tijdens het 
bezoekuur een artsenvisite, onderzoek of therapie is. 
Mobiele telefoons 
U mag uw mobiele telefoon en tablet 
in het ziekenhuis gebruiken. Wij 
verzoeken u vriendelijk daarbij 
rekening te houden met 
(mede)patiënten en bezoekers 
om overlast te voorkomen. Wij 
verzoeken u om uw mobiele telefoon 
in de spreekkamer niet te gebruiken.
Roken
Het is verboden te roken binnen 
het ziekenhuis en bijbehorende 
gebouwen. Dit geldt ook voor het 
roken van elektronische sigaretten.
Het is daarnaast verboden om te 
roken op de “aanloopgebieden” van 
de ingang van het ziekenhuis. Roken is voor patiënten en 
bezoekers toegestaan in de rookabri buiten het ziekenhuis.

Foto, film, geluidsopname  
Wilt u een foto, film of geluidsopname maken van 
medewerkers 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 toegestaan 
bij bijzondere gelegenheden. Onder invloed zijn van alco-
hol 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, vernieling, fysiek en verbaal geweld 
en (seksuele) intimidatie zijn in Nederland en daarmee in 
ons ziekenhuis niet toegestaan. 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 
eigendommen van patiënten en bezoekers.
Aanwijzingen medewerkers  
Volg aanwijzingen van medewerkers van het IJsselland 
Ziekenhuis altijd op. Deze gedragsregels gelden zowel in 
het ziekenhuis als op het gehele terrein van het ziekenhuis, 
inclusief het parkeerterrein. 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.

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 klachtenregeling 
kunt u contact opnemen met afdeling Patiënten-
voorlichting, bereikbaar via telefoonnummer 
010 - 258 51 37. 

Nieuwsbrief 

Op de homepage van www.ysl.nl kunt u zich ook 
aanmelden voor de elektronische nieuwsbrief van 
het IJsselland. Na inschrijven met uw e-mailadres 
ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief met de laatste 
berichten. 
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Handig te weten

4IJsselland “bij de hand” (vervolg)

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 afl oop van het 
avondbezoekuur) 
tussen station 
Rotterdam-Alexander 
en metrostation Capelsebrug. Deze bus stopt bij het IJssel-
land Ziekenhuis. De bushalte bevindt zich aan de achter-
zijde 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).

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

Parkeren

Op het hele parkeerterrein geldt betaald parkeren. 

Zie voor meer informatie de website www.ysl.nl

Patiëntenvoorlichting

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

U vindt de balie Patiëntenvoorlichting in de hal van ons
ziekenhuis (routenr. 89). De balie is open van maandag 
tot en met donderdag van 09.30 tot 16.30 uur, en op 
vrijdag van 09.30 tot 13.00 uur. 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 de 
website www.ysl.nl. 

Medewerkers IJsselland in 

rubriek ‘Gezond en wel’ 

Iedere derde woensdag van de maand vindt in het programma Hitland Magazine van 
Radio Capelle de rubriek ‘Gezond en wel’ plaats. In deze rubriek vertellen medewerkers van 
het IJsselland Ziekenhuis over diverse medische onderwerpen die iedereen kunnen aangaan.

Onderwerpen Woensdag 20 september: Het HARTpad, begeleiding van ouderen met ernstig hartfalen 
 op de agenda Woensdag 18 oktober: Snurken, wat is eraan te doen? 

Uitzending  Wilt u de uitzendingen van Hitland Magazine, rubriek Gezond en wel, live beluisteren of terugluisteren? 
Dat kan via www.radiocapelle.nl . Onder de tab Programmagids kunt u op datum van uitzending terugzoeken. De 
rubriek ‘Gezond en wel’ wordt altijd in het tweede uur van Hitland Magazine uitgezonden, tussen 15.00 en 16.00 uur. 
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Dag om te herdenken

4Een veilig verblijf  
in ons ziekenhuis

Het is van belang om u goed voor te 
bereiden op een ziekenhuisopname. 
Wat kunt u zelf doen om mee te werken 
aan een veilig verblijf in ons ziekenhuis? 
We hebben voor u een korte animatie 
gemaakt, zodat u weet wat belangrijk is. 

U vindt deze animatie op onze website 
www.ysl.nl, via de zoekterm ‘uw veiligheid 
en eigendommen’. 

4Herdenkingsdag
op 8 november

Animatie veilig verblijf

Ieder jaar, wanneer de herfst zijn intrede doet, organiseren wij een 

Herdenkingsdag in het IJsselland Ziekenhuis. Op deze dag herdenken wij 

onze dierbaren, vrienden, collega’s die het afgelopen jaar zijn overleden. 

Een herdenkingsdag is belangrijk omdat het nabestaanden 
de gelegenheid geeft stil te staan en herinneringen op te 
halen. En soms om voor het eerst weer terug te komen in 
het ziekenhuis nadat een dierbare hier is gestorven. Ook 
voor zorgverleners kan het waardevol zijn om patiënten 
bij wie zij betrokken waren, te herdenken en eventueel 
nabestaanden te spreken. 

Iedere herdenkingsdag heeft een eigen thema, met eigen 
rituelen en een bijeenkomst aan het eind van de dag. 
In 2015 was dat Steen en Water naar het lied De steen 
van Bram Vermeulen. 

In het Stiltecentrum was van blauwe stof een rivier 
gemaakt. Op kleine stenen konden mensen de naam van 
een dierbare overledene, een datum of woorden schrijven 
en deze meenemen of een plek geven in de rivier. 

Dit jaar zal de bijeenkomst plaatsvinden op 8 november. 
Als thema hebben we gekozen voor bomen in de herfst, 
waarbij loslaten en vasthouden horen. 

Wij nodigen u van harte uit om aan te sluiten. 
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Stichting Vrienden IJsselland Ziekenhuis

4Mooie projecten 
van de Vrienden

De Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis werkt op een hele plezierige manier samen met 

Stichtingen zoals de Roparun, DaDa en Pallieter. Hierdoor kunnen we samen mooie projecten realiseren. 

Workshops ‘Look good, feel better’ 
voor vrouwen met kanker

Al een aantal jaren doneert de Stichting Roparun de 
vrijwillige bijdrage voor de workshops Look Good Feel 
Better in het IJsselland Ziekenhuis. 
Vrouwen die in het IJsselland Ziekenhuis worden 
behandeld voor kanker kunnen deelnemen aan een work-
shop. Tijdens de workshop wordt advies gegeven over 
huidverzorging en het gebruik van make-up. De workshops
worden door onze patiënten enorm gewaardeerd 
en daarom worden ook dit jaar weer vier workshops 
georganiseerd. 

Verwenactiviteiten voor patiënten

Op 1 juni 2017 was 
het weer de jaarlijkse 
IJssellanddag. Deze dag 
hebben we samen met 
onze patiënten gevierd 
door hen een week lang 
verwenmomenten aan 
te bieden, zoals een 
manicure, een pedicure 
en voetmassages. Dank 
zij de betrokkenheid 
van de Vrienden van het 
IJsselland Ziekenhuis kon 
dit evenement worden 
gerealiseerd.

Speelmaterialen voor de tieners 
op de kinderafdeling

Een ziekenhuisopname is voor kinderen (en ouders) nooit 
leuk en zeker niet als je je dan ook nog eens verveelt. 
Dan duurt de dag erg lang. Nadat de leeftijdgrens voor 
opname op de kinderafdeling dit jaar werd verhoogd naar 
17 jaar, bleken voor tieners maar weinig voorzieningen 
ter ontspanning op de afdeling te zijn. En ja, dan ligt de 
eerder genoemde verveling natuurlijk op de loer. Dankzij 
Stichting DaDa heeft de kinderafdeling een Nintendo Wii 
Plus met diverse toebehoren, een Air hockeytafel en twee 
zitkussens kunnen aanschaffen. Tot grote tevredenheid 
van de tieners!

Relaxstoelen op afdeling Neonatologie

Als je kindje in de couveuse ligt, is lichamelijk contact niet 
altijd even vanzelfsprekend. Lekker knuffelen is er dan niet 
bij. De enige manier om te kunnen knuffelen is ‘buidelen’. 
Bij het buidelen ligt de ouder met ontbloot bovenlichaam 
in een comfortabele ligstoel met het kindje op de borst. 
Natuurlijk wat dekens eroverheen voor de warmte. Samen 
lig je daar dan minimaal een uur. Dit is zowel voor ouders 
als voor het kindje een fijne ervaring. Om deze reden wilde 
de afdeling neonatologie graag relaxstoelen aanschaffen 
die bij de couveuse kunnen staan. Dank zij de bijdrage van 
Pallieter heeft de afdeling nu twee prachtige stoelen.
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Machtiging
Door ondertekening van dit 
formulier geeft u toestemming 
aan de Stichting Vrienden van 
het IJsselland Ziekenhuis om 
een doorlopende of éénmalige 
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 
overheid erkend als Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI).

Touchscreenwand op de SEH

Dankzij verschillende acties in winter 2016-2017 heeft 
de afdeling Spoedeisende Hulp nu een speelwand voor 
kinderen in de wachtkamer.

Palliatieve box

De inzet van de palliatieve box in het ziekenhuis is mogelijk
dankzij de bijdragen van de Stichting Roparun en de 
Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis (zie p. 12).
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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
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. B.S. Martijn
(anesthesioloog- intensivist) 
dhr. drs. M.M. Pelka 
mw. drs. C.H.M. Pluymakers
mw. drs. T.S. Schmitt 
dhr. drs. F.A.G. Schreiner 
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. P.P.B. van der Sloot-
Drenth
 
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. drs. T.G.M. van Delft
dhr. drs. 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 

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

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

dhr. drs. W.B. Renes
mw. dr. I.P. Schmitz-
van Splunder
mw. dr. S.A.H.M. van 
den Tillaart

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. L. Link 
(internist-nefroloog)
mw. dr. N.D. Niemeijer
(internist-endocrinoloog)
dhr. drs. R.A. Reuters 
(internist-intensivist)
dhr. drs. B. Santbergen 
(internist-hematoloog)
dhr. dr. R.F.J. Schop
dhr. drs. M.A. Verkade 
(internist-intensivist)
dhr. dr. H.E. van der Wiel

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

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

Kinderartsen-
diabetologen
Stichting Diabeter
dhr. dr. H.J. Aanstoot
dhr. dr. H.J. Veeze

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

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

mw. drs. R.L.M. van 
Knippenberg-van der Ham
mw. drs. C. Veen

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

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
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
dhr. dr. M.P.M. van 
der Linden 

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

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. dr. W.P.J. Fontijne
dhr. drs. E.J.T. ten Holder
mw. drs. A.P. van Noort-
Suijdendorp

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
mw. drs. E. Leeman

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.B.J. van de Rijt

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

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

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

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



2 prachtige locaties en zorg aan huis in Capelle aan den IJssel

Roo van Capelle (wijk Oostgaarde)	 Rozenburcht (wijk Middelwatering)

•	Volledig	gerenoveerd	in	2017!!	 •	 Zorg	voor	mensen	met	dementie	

•	Eenpersoonskamers	met	eigen		 	 in	groepen	van	12	cliënten	

	 sanitair	 •	 Zorg	voor	mensen	met	somatische

•	Gemeenschappelijke	huiskamer		 	 aandoeningen

	 per	groep	 •	 Alle	cliënten	hebben	een	eigen		 	

•	Groepsgrootte:	10-11	cliënten	 	 kamer	 	 	

•	Zorg	voor	mensen	met	dementie	 ZorgBreed Thuis (in de Baronie)	 	

•	Zorg	voor	mensen	met	geronto-	 •	 Zorg	aan	huis	voor	bewoners	van									

	 psychiatrische	problematiek	 	 het	wooncomplex	de	Baronie

Belt u voor meer informatie met 010-4591000 of kijk op www.zorgbreed.nl

•	Een	prettige	woon-	en	

	 leefomgeving	met	de	

	 benodigde	zorg;

•	Ondersteuning	of	herstel	

	 van	uw	zelfredzaamheid;

•	Aandacht	voor	eigen	regie;	

•	Respect	voor	uw	privacy;

•	Begeleiding	bij	geestelijke	

	 en	fysieke	beperkingen.




