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     Zorg onder eigen regie

   De Zellingen 
       helpt u graag!

Wij begrijpen dat iedereen zo lang en 
plezierig mogelijk zelfstandig thuis wil 
blijven wonen. Daarom helpen we daar 
graag een handje bij! 

 Servicepakket Hoogstpersoonlijk 
 Tijdelijke zorg, crisisopname en revalida� e
 Dagbehandeling en dagac� viteiten
 Thuiszorg
 Eerstelijns fysiotherapie, ergotherapie en 
 logopedie

Informa� e of een aanvraag doen
010 - 284 33 00
clientservice@zellingen.nl
www.zellingen.nl



Hier gaat 
het om u.

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

www.zorgkaartnederland.nl

Uw mening is belangrijk
Doe mee!

Redactie IJsselland magazine
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WIST U DAT

Colofon 
IJsselland magazine is een 
informatieblad voor patiënten 
en bezoekers van het IJsselland 
Ziekenhuis.

Het volgende IJsselland magazine
verschijnt in maart 2019.

Eindredactie
Mireille Livain e.a.

Fotografie
Johan Heutink, 
Fotostudio Rogier Bos
& Jurgen Wielaard

Uitgeverij
BC Uitgevers bv
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Bladmanagement
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Ontwerp
Chris van Diemen 
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Opmaak
Nanno van Leeuwen 
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Druk
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Adverteren? 
Adverteren in het volgende 
nummer? Neem contact op met 
BC Uitgevers! 
 
advertenties@bcuitgevers.nl
0515 - 429 429

Contact
IJsselland Ziekenhuis
Prins Constantijnweg 2
2906 ZC Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 690
2900 AR Capelle aan den IJssel

010 - 258 5000
communicatie@ysl.nl
www.ysl.nl

› ons ziekenhuis sinds vrijdag 19 oktober jl. gebruik maakt van een nieuw elektronisch 

 patiëntendossier? Door deze modernisering is het ziekenhuis klaar voor een toekomst 

 met meer regionale samenwerking, en worden patiënten meer bij hun zorgproces 

 betrokken. 

› u vanaf die datum ook toegang heeft tot ons patiëntenportaal Mijn IJsselland? Vanaf 

 eind januari 2019 kunt u hier ook uw medisch dossier inzien. 

› we in januari meedoen met de landelijke e-healthweek? Op 22 januari laten we u 

 graag kennismaken met verschillende mogelijkheden en toepassingen van e-health. 

› het ziekenhuis een speciale polikliniek heeft voor kinderen met plas- en poepproblemen? 

 Op de PicoBelly polikliniek is snel een diagnose en behandelplan beschikbaar.

› we ook een speciaal spreekuur aanbieden voor oudere patiënten die veel medicatie 

 gebruiken? De geriater en ziekenhuisapotheker denken graag mee hoe ze het medicijn-

 gebruik aan de persoonlijke situatie kunnen aanpassen.  

› het IJsselland Ziekenhuis met ingang van 1 januari 2019 rookvrij wordt? Als rookvrij 

 ziekenhuis willen we een gezonde levensstijl stimuleren.

› we dankzij de Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis drie mooie projecten in ons 

 ziekenhuis kunnen realiseren? 

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

Wist u dat: 
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MODERNISERING

IJsselland goed voorbereid 
op de toekomst met nieuw 
elektronisch patiëntendossier 
Het IJsselland Ziekenhuis heeft vrijdag 19 oktober succesvol het nieuwe elektronisch patiënten-

dossier HiX in gebruik genomen. Door deze modernisering is het ziekenhuis klaar voor een toekomst 

met meer regionale samenwerking en patiëntparticipatie. 

niet meer aan onze wensen kon voldoen. HiX, ons nieuwe 
systeem, voldoet wel. HiX is een totaaloplossing voor dossier-
voering, workflow-ondersteuning, zorgadministratie, zorg-
logistiek, planning en eHealth. Het biedt iedere zorgverlener 
een geïntegreerde, digitale werkomgeving, faciliteert veilige 
gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en betrekt 
patiënten meer bij hun zorgproces. 

Doordat HiX inzetbaar is op vaste en mobiele apparaten 
kunnen zorgverleners overal relevante informatie inzien en 
registreren.  

Feestelijke bijeenkomst
Op 19 oktober 2018 werd HiX in gebruik genomen tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in de hal van het ziekenhuis. Onder het 
toeziend oog van vele medewerkers en patiënten werd het 
startsein gegeven. 

Jules de Vet, lid raad van bestuur a.i.: ‘We zijn ontzettend trots 
op deze prestatie. Het was een omvangrijke operatie waaraan 
met meer dan 300 mensen anderhalf jaar lang is gewerkt. Met 
de ingebruikname van HiX nemen wij een grote stap richting de 
toekomst. Het digitaal registreren van alle patiënt gerelateerde 
informatie maakt de zorg efficiënter, kwalitatief beter en 
absoluut veiliger.’   

Regionale samenwerking
Samenwerking tussen ziekenhuizen wordt steeds belangrijker. Het 
veilig en snel kunnen uitwisselen van patiëntgegevens maakt 
daarvan een essentieel onderdeel uit. Doordat het IJsselland 
Ziekenhuis straks - net als vrijwel alle andere ziekenhuizen in de 
regio Rotterdam - werkt met HiX, wordt dat gemakkelijker. 

Elektronisch patiëntendossier HiX
Het nieuwe patiëntendossier is nodig, omdat het oude systeem 

Elektronisch patiëntendossier 

Het digitaal registreren van 
alle patiënt gerelateerde 
informatie maakt de zorg 
efficiënter, kwalitatief beter 
en absoluut veiliger.
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Ziekenhuischeck.nl

De Nederlandse ziekenhuizen hebben oktober 2018 
de website Ziekenhuischeck.nl gelanceerd. Met dit 
gezamenlijke initiatief geven alle ziekenhuizen in Nederland 
inzicht in hun kwaliteitsgegevens. Zo bieden we u waarde-
volle keuze-informatie voor een groot aantal behandelingen. 

Ziekenhuizen kunnen per behandeling met elkaar worden 
vergeleken. De website geeft ook informatie over de samen-
werking tussen ziekenhuizen.

De zorg in Nederlandse ziekenhuizen is goed, maar niet 
alle ziekenhuizen zijn gelijk. Op Ziekenhuischeck kunt u 
eenvoudig ziekenhuizen naast elkaar zetten om een beeld 
te krijgen van de geleverde zorg. 

Wat vindt u op 
Ziekenhuischeck.nl?

De vakgroep Urologie van het IJsselland Ziekenhuis 
organiseert op donderdag 24 januari 2019 van 19.00-
21.30 uur een informatiebijeenkomst over prostaatkanker. 
Het belooft een interessante avond te worden met 
verschillende sprekers. Ook is er ruimte om medepatiënten 
te ontmoeten. Op deze avond zijn patiënten met prostaat-
kanker uit de hele regio van harte welkom, óók patiënten die 
niet in het IJsselland Ziekenhuis onder behandeling zijn. 

De Prostaatkankerstichting is 
op deze avond ook aanwezig 
om toelichting te geven en 
vragen te beantwoorden. 
Zet de datum in uw agenda! 

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via afdeling 
Patiëntenvoorlichting: tel. 010 - 258 5137 (maandag t/m 
donderdag 9.30 - 16.30 uur en vrijdag 9.30 - 13.00 uur).

Informatiebijeenkomst 
Prostaatcarcinoom 24 januari 2019

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, ook 
in de gezondheidszorg.

Met digitale ondersteuning (ook wel ‘e-health’ genoemd) 
krijgen patiënten gemakkelijker toegang tot zorg en meer 
inzicht in hun eigen gezondheid. 

Binnen het IJsselland Ziekenhuis is het patiëntenportaal 
Mijn IJsselland een goed voorbeeld van e-health. Via dit 
patiëntenportaal kunt u zelf afspraken inplannen en uw 
gegevens inzien. Zie ook het artikel op pagina 13.

E-health: zien, doen en ervaren
Veel mensen weten nog onvoldoende wat e-health is 
en wat het voor hen kan betekenen. Daarom wordt van 
21 t/m 26 januari 2019 de 3e landelijke e-healthweek 
georganiseerd. Het IJsselland Ziekenhuis doet hier 
ook aan mee en organiseert in deze week een aantal 
activiteiten voor medewerkers en patiënten, zodat zij 
e-health zelf kunnen zien en ervaren. 

Hoogtepunt is de e-health markt op dinsdag 22 januari 
2019. We ontmoeten u die dag graag in de centrale hal, 
om samen de mogelijkheden van e-health te ontdekken! 

Bezoek onze e-health markt 
op 22 januari!

E-healthweek 

Ook welkom op:

22 januari 2019 17.30 – 19.00 uur
in gesprek met: 

Erik Gerritsen secretaris-generaal van het Ministerie VWS



begeleidt u en uw partner op de polikliniek en tijdens de beval-
ling als daar een medische indicatie voor is. Maar u kunt ook 
poliklinisch bevallen met uw eigen verloskundige binnen ons 
geboortecentrum.

Begeleiding op maat
Elke zwangerschap heeft een eigen verhaal en elke zwangere 
heeft haar eigen wensen. Binnen het geboortecentrum hebben 
we hier aandacht voor binnen de spreekkamer en door 
gezamenlijke zwangerebesprekingen (eerstelijns en tweede-
lijns verloskundigen en gynaecologen).

Tijdens de bevalling streven we ernaar dat u zo veel mogelijk 
dezelfde gezichten ziet en rekening te houden met uw geboorte-
plan, zodat u vol vertrouwen kunt bevallen.

Zorg, privacy en comfort voor ouders en kind 

in een huiselijke sfeer! Bent u als aanstaande 

ouder(s) op zoek naar een mooie en veilige 

omgeving voor uw bevalling? Dan bent u in 

Geboortecentrum IJsselland van harte welkom!

Je thuis voelen
Wij als geboortecentrum vinden het belangrijk dat zwangere 
vrouwen zich bij een bevalling in Geboortecentrum IJsselland 
zoveel mogelijk thuis voelen. De luxueuze kraamsuites zijn 
huiselijk ingericht. Op de kamer is een hoekje ingericht voor 
de verzorging van de baby, er is televisie, wifi, een koelkastje 
en het eerste bezoek kan in alle rust ontvangen worden. 
Uiteraard beschikken alle kamers over sanitaire voorzieningen. 
Bovendien kan uw partner blijven slapen, zodat jullie als gezin 
kunnen genieten van die eerste bijzondere momenten.

Alle deskundigen staat samen voor uw klaar
Binnen het geboortecentrum werken meerdere disciplines, 
zoals: eerstelijns verloskundigen, kraamverzorgenden 
van Kraamzorg Rotterdam, tweedelijns verloskundigen, 
gynaecologen, verpleegkundigen en kinderartsen van het 
IJsselland Ziekenhuis. Zij werken intensief samen.  
Het medische team van Geboortecentrum IJsselland 

Van harte welkom in   
Geboortecentrum IJsselland

We zijn super goed geholpen 
door de zeer betrokken, 
persoonlijke en lieve mensen 
van het geboortecentrum. 
Ronduit geweldig.

Van alles voorzien in ons geboortecentrum 

GEBOORTECENTRUM
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Update bouw 
Op deze pagina informeren we u over de bouw-

werkzaamheden die in ons ziekenhuis plaatsvinden. 

Dakopbouw op Maag 
Darm Levercentrum

Omdat kantoorplekken ruimte hebben 
moeten maken voor de realisatie van 
bovenstaande nieuwe afdeling, is er 
op hetzelfde moment hard gewerkt 
om een dakopbouw bovenop de 
tweede etage van het Maag Darm 
Levercentrum te plaatsen. 

Gedurende de snelle bouwtijd van 
deze opbouw zijn er regelmatig 
spectaculaire hijsmomenten te zien 
geweest. Het traject verloopt voor-
spoedig. In februari 2019 vinden de 
verhuizingen naar deze opbouw 
plaats.

Renovatietraject

De afdeling krijgt een rustige, 
nette en professionele uitstraling 
die past bij de huidige tijd.

Nieuwe klinische 
afdeling 

Op de eerste etage (bouwdeel F) 
van het ziekenhuis wordt gebouwd 
aan een nieuwe klinische afdeling. 
Vooruitlopend op de renovatie die 
de komende 2 jaar plaatsvindt op 
onze kliniek wordt hier bedcapaciteit 
gecreëerd. 

Het ontwerp van deze afdeling is 
gebaseerd op het ontwerp voor de 
andere nieuwe afdelingen en is in 
overleg met de verpleging en onder-
steunende diensten tot stand 
gekomen.

De uitstraling is gelijk aan de afdeling 
Dagverpleging die eerder dit jaar is 
geopend. De afdeling krijgt een rustige, 
nette en professionele uitstraling die 
past bij de huidige tijd. 

De planning is deze afdeling in 
februari 2019 in gebruik te nemen.
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Vanaf 19 oktober heeft u toegang tot Mijn IJsselland, ons patiëntenportaal.   

Wat is Mijn IJsselland? 
Via Mijn IJsselland kunt u op een veilige manier uw 
persoonlijke gegevens inzien en wijzigen, uw afspraken 
bekijken en vragenlijsten invullen. Dit kunt u doen via 
de computer, laptop, tablet of via uw mobiele telefoon. 
Vanaf eind januari 2019 kunt u hier ook uw medisch 
dossier inzien. 

Hoe kan ik inloggen op Mijn IJsselland? 
Om toegang te krijgen, gaat u naar onze website 
www.ysl.nl en klikt u rechts boven op Mijn IJsselland. 
U heeft een geldige DigiD nodig met sms-functie of de 
DigiD-app. 

Duidelijke uitleg over DigiD vindt u op de website 
www.steffie.nl. 

Heeft u vragen over Mijn IJsselland?
Bel dan met de afdeling patiëntenvoorlichting 
via nummer 010 - 258 5137. Of mail uw vraag naar 
patientenvoorlichting@ysl.nl. 

Vanaf eind januari digitaal toegang tot uw eigen 
medisch dossier!

Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland

MIJN IJSSELLAND

De toegang tot uw eigen gegevens en afspraken 

Inloggen op Mijn IJsselland
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AANMELDZUIL

Afspraak in het ziekenhuis? 
Eerst even langs de aanmeldzuil 

Patiënten kunnen zich aanmelden met een geldig legitimatie-
bewijs (rijbewijs, paspoort, id-kaart) en kunnen direct hun gegevens 
controleren. In het scherm verschijnt de afspraak en vervolgens 
wordt een bonnetje geprint met daarop vermeld de afspraak en 
het routenummer naar de polikliniek of afdeling. 

Heeft u een buitenlands legitimatiebewijs of een Nederlandse 
verblijfsvergunning? Deze documenten kunnen nu nog niet worden 
uitgelezen bij de aanmeldzuil. U kunt zich direct melden bij de 
receptie.

Afspraak kind
Komt u voor een afspraak met uw kind? Dan moet u ook het 
identiteitsbewijs van uw kind bij de zuil aanmelden. 

De identificatieplicht in de zorg stelt dat kinderen vanaf 0 jaar zich 

moeten kunnen identificeren in een ziekenhuis. Dat wijkt dus af van 
de ‘algemene’ identificatieplicht, waar de leeftijdsgrens op 14 jaar 
ligt. Daarom moet uw zoon of dochter ook een geldig identiteits-
bewijs meenemen naar het ziekenhuis. 

Meer informatie over deze identificatieplicht in de zorg vindt u op 
de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl. 

Opname
Komt u voor een opname in het ziekenhuis, dan hoeft u zich niet aan 
te melden bij de aanmeldzuil. U kunt meteen doorlopen naar de 
afdeling, als u weet waar u moet zijn, of u kunt zich melden bij de 
receptie. 

Op de website www.ysl.nl bij Patiënt en bezoeker/afspraak maken 
vindt u een instructie hoe de aanmeldzuil werkt. 

Er zijn vier aanmeldzuilen in onze hal geplaatst en een in het maag-, darm- en levercentrum. Met de 

ingebruikname van ons nieuwe elektronisch patiëntendossier, op 19 oktober, dienen alle patiënten die 

een afspraak hebben zich aan te melden bij de aanmeldzuil. 

Afspraak maken

Alle patiënten die een afspraak 
hebben dienen zich aan te 
melden bij de aanmeldzuil.
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BAKWORKSHOP

Waarom werkt het ziekenhuis met aanmeldzuilen? 
• Meer privacy bij het aanmelden.
• Met de zuilen kunnen we de wettelijke Identificatieplicht   
 (veiligheid) uitvoeren. 

Kijk hiervoor op de website https://www.rijksoverheid.
nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/
identificatieplicht-zorg

Hoe zit het met de privacy?
Een zuil geeft meer privacy dan een balie. Gegevens 
hoeven niet langer hardop uitgesproken te worden. Net 
als voorheen hebben alle medewerkers en vrijwilligers
 een geheimhoudingsplicht.

Maakt de zuil een kopie van mijn ID-bewijs?
Via uw ID-bewijs legitimeert u zich. De lezers in de zuil 
controleren alleen de nummers op het ID-bewijs. 

We maken GEEN kopie van uw ID-kaart, rijbewijs of 
paspoort en slaan NIETS op. 

Hoe werken de zuilen?
Als de patiënt in het ziekenhuis komt, meldt hij zich met 
zijn identiteitsbewijs aan via de aanmeldzuil. Mochten de 
persoonlijke gegevens van de patiënt niet kloppen dan 
kan hij of zij deze bij de receptie aan laten passen. Hij 
krijgt een ticket met informatie over de afspraak en het 
routenummer.

Is het gemakkelijk om de zuil te bedienen?
Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking is 
inmiddels goed thuis in het gebruik van digitale media 
met tablets, smartphones en pc’s. Natuurlijk zijn er altijd 
mensen voor wie dat niet geldt. Daar houden we rekening 
mee. Gastvrouwen zijn altijd bij de zuilen aanwezig om 
mensen te helpen.

Hoe helpen wij patiënten bij het gebruik van 
zuilen?
De patiënt krijgt bij zijn afspraak heldere informatie in 
de vorm van stappen die hij moet nemen als hij in het 
ziekenhuis komt. Er zijn in de hal gastvrouwen /-heren 
aanwezig. Zij helpen patiënten die daar behoefte aan 
hebben. Patiënten die helemaal niet uit de voeten 
kunnen met de zuil kunnen altijd terecht bij de receptie.

Moet je altijd een paspoort meenemen naar het 
ziekenhuis?
Het is nu al een wettelijke plicht dat je in Nederland 
altijd een identiteitsbewijs bij je moet hebben (paspoort, 
rijbewijs, identiteitskaart). Ziekenhuizen, maar ook 
bijvoorbeeld zorgverzekeraars, willen geen enkele 
verwarring over een identiteit van een patiënt. 

Aanmelden via je ID-bewijs waarborgt dat.

Veelgestelde vragen 
over de aanmeldzuilen

Bakworkshop coeliakie 

Drie jaar geleden is het IJsselland Ziekenhuis gestart met een 
spreekuur voor kinderen met coeliakie. Coeliakie is een chronische 
aandoening waarbij het afweersysteem van het lichaam reageert 
op gluten in de voeding. Door deze afweerreactie wordt het slijm-
vlies van de dunne darm beschadigd, waardoor voedingsstoffen uit 
het eten slecht door de dunne darm worden 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 kinder-
diëtist nauw samenwerken. 

Gezellig samen bakken!
Coeliakie is alleen goed te behandelen met een glutenvrij dieet. 
In dat kader organiseerde het ziekenhuis woensdag 21 november 
alweer voor de derde keer een bakcursus voor kinderen met 
coeliakie en hun ouders. 

De kinderen werden in het restaurant gastvrij ontvangen door 
Rian Ouwendijk, manager Catering, en Alex van de Doel, chef-
kok. Onder begeleiding van Jeandrine Kastelein, bakinstructrice 
en bestuurslid in de regio Zuid-Holland van de Nederlandse 
Coeliakie Vereniging, en Ingrid Mimpen, kinderdiëtiste van 
Voeding & Zo Rotterdam, gingen de kinderen met hun ouders in 
groepjes aan de slag met een aantal lekkere glutenvrije recepten. 
Deze keer stonden pizza en gevulde speculaasballetjes op het 
menu. De bakworkshop was weer erg geslaagd en werd door 
kinderen en ouders enorm gewaardeerd!  

Meer info
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 5940. 

Twee kinderen werken aan hun beslag, onder toeziend oog van hun moeders 

en de Raad van Bestuur.



Stilstaan en herinneren

Dierbaren herinnerd op herdenkingsdag

Door de eeuwen heen hebben mensen stenen op elkaar gestapeld. 
Soms wijst zo’n stapel stenen op een belangrijk punt aan de kant 
van de weg. Bijvoorbeeld in het Scandinavische landschap, een 
landschap vol hoge bergen, ruig, vaak is het er regenachtig of 
mistig. Daar zijn stenenstapels goed zichtbaar, vaak beter zelfs 
en eerder dan geverfde markeringen. Maar wat betekent dat? 
“Gestapelde stenen markeren de aanwezigheid van mensen”, 
zei een kunstenaar uit Colorado, Mike Crab. Misschien heeft u 
weleens iets van zijn werk gezien: hij laat prachtige grote stenen 
op bijna onmogelijke wijze op elkaar balanceren. 

Mensen hebben stenen gelegd om belangrijke punten te 
markeren: waar de weg is, of om bij een plek of gebeurtenis stil te 
staan, een gedenksteen, op de plaats waar iemand begraven is, 
soms een kei die te zwaar is om te tillen, soms een klein kiezel-
steentje. Hier was een mens.

En daarom hebben we op deze middag gekozen voor dit thema. 
In het stiltecentrum was van blauwe stof een rivier gemaakt. 
Bezoekers konden op kleine steentjes de naam van hun dierbare 
schrijven en deze een plekje geven in de rivier. Er waren mensen 
die een kaarsje brandden, de stilte zochten of zachtjes met elkaar 
praatten. 

Aan het eind van de middag was er een bijeenkomst, geleid 
door een van de geestelijk verzorgers, samen met verpleeg-
kundigen van de werkgroep Palliatieve zorg. Zij werden begeleid 
door muziek van Thijs van Rijthoven en Nikki Mousset, die onder 
andere het lied De Steen van Bram Vermeulen zong. Er was een 
ingetogen, verstilde sfeer, in een nagenoeg vol Stiltecentrum. 

Op dinsdag 6 november werd in het IJsselland 

Ziekenhuis een herdenkingsdag gehouden voor 

mensen die het afgelopen jaar in het ziekenhuis 

zijn overleden. Als thema was dit jaar gekozen 

voor stenen en water. 
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HERDENKINGSDAG

Onze geestelijk begeleiders hebben aandacht voor wat 
mensen bezighoudt, raakt en beweegt. Ze zoeken met 
mensen naar wat van waarde en betekenis is. Ze bieden 
een luisterend oor en sluiten aan bij behoeften en vragen 
van patiënten én familieleden. De geestelijke begeleiders zijn 
via de verpleging in te schakelen, maar u kunt hen ook zelf 
benaderen.

Het team bestaat uit: Kim van Rijthoven (aanwezig op 
dinsdag en vrijdag) en Martijn Rozing (aanwezig op maandag, 
dinsdag en donderdag) 

geestelijkeverzorging@ysl.nl · 010 - 258 5250 

Afdeling geestelijke verzorging
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Kim van Rijthoven Martijn Rozing



PICOBELLY POLIKLINIEK

De Picobelly poli voor kinderen 
met plas- en poepproblemen
Plas- en poepproblemen en langdurige bestaande buikpijn komen bij kinderen veel voor. In iedere 

groep op de basisschool zit wel een kind dat regelmatig overdag een natte broek heeft door urine-

verlies, of last heeft van terugkerende blaasontstekingen. Ook zit in elke groep een kind dat last heeft 

van verstopping (obstipatie) en soms vieze broeken.

Plas- en poepproblemen en buikpijnklachten kunnen een grote 
invloed hebben op het leven van het kind en het gezin. Kinderen, 
maar ook vaak hun ouders (of verzorgers), kunnen zich schamen 
voor deze klachten en durven er niet over te praten.  

Het team van de PicoBelly polikliniek
Kinderen die problemen hebben met plassen en/of poepen of 
langdurig bestaande buikpijn kunnen terecht op de PicoBelly poli. 

Tijdens dit speciale spreekuur werken een kinderarts, continentie-
verpleegkundige, bekkenfysiotherapeut en kinderpsycholoog 
nauw samen. Zij zoeken samen met de ouders en het kind naar 
de beste manier om de problemen op te lossen en bieden een 
behandelplan op maat. 

Er wordt gekeken of er een lichamelijke oorzaak voor de 
problemen van het kind is. Daarnaast krijgen ook de psychische 
en psychosociale kanten aandacht. Het grote voordeel is dat er 

snel een diagnose en behandelplan beschikbaar is, omdat er 
vanuit verschillende disciplines nauw wordt samengewerkt. 

Voor welke kinderen is het spreekuur bedoeld?
Het spreekuur is bedoeld voor kinderen vanaf vier tot en met 
vijftien jaar die overdag en/of ‘s nachts problemen hebben 
met plassen en/of poepen of langdurig bestaande buikpijn 
hebben. Vaak heeft een eerdere behandeling door de huisarts 
of behandelend specialist geen of onvoldoende effect gehad. 

Het spreekuur vindt eenmaal per week plaats op maandag-
middag op de polikliniek kindergeneeskunde. 

Er is snel een diagnose en 
behandelplan beschikbaar.

V.l.n.r.: S. van der Toorn (kinderpsychologe), S. Benci (continentie verpleegkundige 

en urotherapeut), J. van Haeften (bekkenfysiotherapeute), dr. B. Koop (kinderarts), 

dr. E Rietveld (kinderarts), drs. A. Leebeek-Groenenwegen (kinderarts).

Plas- en poepproblemen 
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V,l.n.r. M. de Boer, ziekenhuisapotheker, R. van de Rijt, 

regioapotheker, en C. Veen, geriater
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De geriater, ouderenarts, werkt tijdens het spreekuur samen met 
de apotheker in het ziekenhuis. Patiënten kunnen naar dit spreek-
uur worden doorverwezen via hun huisarts of medisch specialist.

Waarom een speciaal spreekuur?
Patiënten krijgen van (veel) verschillende artsen medicijnen 
voorgeschreven, of deze worden gestopt, waardoor overzicht 
houden moeilijk is. Daarnaast reageert het lichaam bij 
veroudering anders op medicijnen. Deze worden in het lichaam 
van oudere personen anders opgenomen, afgebroken en 
uitgescheiden. Daarnaast kunnen slechtziendheid, vergeet-
achtigheid en moeite met gebruiken en openen van de 
verpakking voor problemen zorgen. Het kan soms lastig zijn 
wat de oorzaak van klachten is: spelen medicijnen daarbij 
wel of geen rol? Het polyfarmacie spreekuur is bedoeld 
om aanvullend te zijn op het beleid van uw eigen huisarts, 
specialist en thuisapotheker.   

Wat kunt u tijdens het spreekuur verwachten? 
De geriater en apotheker beoordelen uw medicijngebruik op 
nut en noodzaak, en onderzoeken of er ook klachten zijn die 
veroorzaakt kunnen zijn door uw huidige medicijngebruik. Op 
basis hiervan stellen zij een nieuw medicatievoorstel op dat zij 
met u, uw behandelend specialisten en uw huisarts bespreken.  
Na 4-6 weken neemt de arts van het polyfarmacie spreekuur 
contact met u op om te horen of de adviezen het gewenste 
resultaat hebben. 

SPREEKUUR

Wij adviseren u met uw huisarts of specialist te bespreken 
of verwijzing voor u zinvol kan zijn. Bij overige vragen kunt 
u ook contact opnemen met onze polikliniek Geriatrie, 
tel. 010 - 258 5999.

Meer inhoudelijke informatie over het spreekuur vindt u in 
de folder Polyfarmacie, in de FolderApp op onze website 
www.ysl.nl 

Heeft u vragen over uw 
medicatiegebruik?

In het IJsselland Ziekenhuis vindt op de polikliniek 

Geriatrie sinds kort een spreekuur plaats voor 

oudere patiënten die veel medicijnen gebruiken, 

het Polyfarmacie spreekuur. Polyfarmacie betekent: 

veel medicijnen. Patiënten kunnen op dit speciale 

spreekuur terecht voor het controleren en 

verbeteren van hun medicijngebruik. 

Spreekuur 
Polyfarmacie: 
controle en 
verbeteren van 
medicijngebruik 

Medicatiegebruik

We denken graag mee over 
hoe we het medicijngebruik 
aan de persoonlijke situatie 
kunnen aanpassen. 



Behandeling van darmkanker 

Door een hechte samenwerking tussen onze maag-darm-
leverartsen en -chirurgen kunnen wij de behandeling van 
darmkanker én de voorstadia daarvan in de volle breedte 
aanbieden. Belangrijk zijn de minimaal invasieve behandel-
methodes; een behandelmethode waarbij de arts met 
apparatuur in het te behandelen of te onderzoeken lichaams-
deel binnengaat, zoals een endoscopische ingreep, maar 
waarbij geen snede nodig is. 

Poliepen en darmkanker 
Grote poliepen en beginnende vormen van darmkanker die 
bij een darmonderzoek (coloscopie)  - bijvoorbeeld via het 
bevolkingsonderzoek - zijn gevonden, kunnen meestal in het 
MDL-centrum worden verwijderd. Dit gebeurt met behulp van 
een coloscopie met geavanceerde technieken (ESD, EFTR), en 
dus zonder buikoperatie. 

Daarnaast is ons centrum een van de gespecialiseerde centra 
waar naast de gangbare darmoperaties ook gecombineerde 

Maag-, Darm- en Leverzorg 

Maag-, Darm- en Leverzorg (MDL) is het speerpunt van het IJsselland Ziekenhuis. Het MDL centrum 

van het IJsselland is hét regionale centrum voor de behandeling van darmpoliepen en darmkanker, 

inclusief de uitzaaiingen hiervan. Persoonlijke optimale zorg voor onze patiënten staat centraal.
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Vaatkeurmerk en 
Spataderkeurmerk 
2018 behaald 

Trots op resultaat

21

KEURMERKEN 2018

Beide kwaliteitskeurmerken zijn een initiatief van 
Harteraad, de patiëntenorganisatie voor mensen met 
hart- en vaataandoeningen. Met deze keurmerken 
wil Harteraad de kwaliteit van behandeling van 
zorg verbeteren en patiënten, zorgverleners en zorg-
verzekeraars informeren over de kwaliteit van de in 
ziekenhuizen geboden vaatzorg. 

Het Vaatkeurmerk richt zich op de behandeling van 
aandoeningen in de slagaders van het bekken, de 
benen, buik, aorta en hals. Het Spataderkeurmerk 
geeft aan wat verwacht mag worden van de zorg 
voor mensen met spataderen. 

Het IJsselland Ziekenhuis biedt alle behandelingen 
op het gebied van vaatchirurgie. Bij verdenking op 
vaataandoeningen kunnen patiënten door de huis-
arts worden verwezen naar de poliklinieken op de 
hoofdlocatie in Capelle aan den IJssel, en naar 
de Havenpolikliniek en de polikliniek in Krimpen. 

Een ‘one-stop’ poli (onderzoek en consultatie na 
elkaar) is mogelijk in Krimpen en op de hoofdlocatie, 
en binnenkort ook in de Havenpolikliniek. 

Wanneer de patiënt een onderzoek heeft onder-
gaan, dan wordt de uitslag besproken in een multi-
disciplinair team van zorgprofessionals en wordt 
een behandelvoorstel gedaan. Preventie speelt 
hierbij een belangrijke rol. 

We zijn er trots op dat wij de kwaliteits-

keurmerken voor goede Vaatzorg en goede 

Spataderzorg weer hebben ontvangen. 

operaties voor sommige grote poliepen en beginnende vormen 
van darmkanker plaatsvinden door een MDL-arts én een chirurg. 
Uit onderzoek in ons centrum is gebleken dat daardoor bij 
80% van deze patiënten een grote buikoperatie kan worden 
voorkomen.

Operaties via de anus
Al vele jaren zijn wij een verwijscentrum voor operaties via de 
anus voor poliepen en darmkanker in een vroeg stadium. Deze 
kennis en expertise hebben er nu ook voor gezorgd dat we deze 
techniek bij grotere tumoren kunnen toepassen. Hierdoor kan een 
blijvend stoma na een darmoperatie vaker worden voorkomen. 
Samen met enkele andere ziekenhuizen in Nederland doen we 
mee aan vooruitstrevend onderzoek. Hierbij wordt onderzocht 
welke patiënten met endeldarmkanker na de voorbehandeling 
met bestraling en chemotherapie geen operatie meer nodig 
hebben. Dit wordt ‘Wait-and-See’ bij endeldarmkanker genoemd.

Uitzaaiingen bij darmkanker
Voor de patiënten die helaas uitzaaiingen van darmkanker naar 
de lever hebben, kunnen we in het IJsselland een behandeling 
via een kijkoperatie bieden. Patiënten zijn zo sneller weer op de 
been en de oncologische uitkomsten zijn hetzelfde. Hiernaast 
wordt het IJsselland het vierde centrum in Nederland waar de 
zogeheten chemopomp geplaatst zal worden in het kader van 
een veelbelovend onderzoek. Kijk voor meer informatie op 
www.chemopomp.nl.

We zijn trots op onze uitgebreide en goede zorg rondom darm-
kanker, de poliepen/voorstadia hiervan en de behandeling van 
leveruitzaaiingen.

Meer informatie?

www.levernetwerk.nl (samen met onze partners uit Erasmus MC 
en het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht)
www.mdlcentrum.nl 
www.ysl.nl/chirurgie 

Persoonlijke 
optimale 
zorg voor onze
patiënten 
staat centraal.
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ROOKVRIJ
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Op naar een rookvrije generatie! Na meerdere rookvrije ziekenhuizen in de regio Rijnmond, zal ook het 

IJsselland Ziekenhuis rookvrij worden.

IJsselland Ziekenhuis rookvrij 
met ingang van 1 januari 2019 

Als rookvrij ziekenhuis willen we een gezonde levensstijl 
stimuleren voor medewerkers, patiënten en bezoekers en 
streeft het ziekenhuis naar een optimale werk- en verblijfs-
omgeving. Dit betekent dat het ziekenhuis als ook het terrein 
van het IJsselland Ziekenhuis per 1 januari 2019 volledig rook-
vrij zal zijn. 

Ook de organisaties die in/bij het ziekenhuis een ruimte 
huren, zoals de Regioapotheek, Rijndam Revalidatie en 
Huisartsenpost IJsselland, staan achter ons rookvrij-beleid. 

Wat betekent rookvrij in de praktijk?
Rookvrij betekent dat in en rond het IJsselland Ziekenhuis een 
rookvrije zone wordt ingesteld: deze geldt voor de terreinen, de 
parkeergarage en de aanloopgebieden naar de ingangen. Met 
ingang van 1 januari 2019 mogen medewerkers, patiënten en 
bezoekers en overige passanten in de rookvrije zone niet meer 
roken. 

Door middel van lijnen, borden en grondstickers op diverse 
strategische plekken op het IJsselland-terrein wijzen we het 
publiek op de nieuwe gedragsregel, en geven we aan waar de 
rookvrije zone begint en eindigt. Rookabri’s worden verwijderd 
of krijgen een andere functie.  

Wederzijds begrip
We begrijpen dat een rookvrij ziekenhuis lastig kan zijn voor 
rokende patiënten of bezoekers. Het blijft ieders eigen keuze 
om te roken. Wel vragen we uw begrip voor het feit dat wij 
roken in en rondom ons gebouw niet wenselijk vinden en geen 
overlast willen veroorzaken voor onze niet-rokende patiënten, 
bezoekers en medewerkers.

Patiënten en bezoekers die toch willen roken, kunnen dat 
straks doen buiten de rookvrije zone. Mocht toch binnen de 
rookvrije zone worden gerookt, zullen onze medewerkers een 
vriendelijk verzoek doen om buiten het ziekenhuisterrein te 
gaan staan. We verzoeken u hierbij rekening te houden met 
onze buren. We rekenen op uw medewerking.

Als rookvrij ziekenhuis willen 
we een gezonde levensstijl 
stimuleren.
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Rookstoppoli

Overweegt u te stoppen met 
roken? Het IJsselland 
Ziekenhuis heeft een rook-
stoppolikliniek. U kunt via uw 
huisarts naar dit speciale 
spreekuur op de polikliniek 
Longziekten worden door-
verwezen.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op onze website www.ysl.nl. Hier 
leest u ook veel gestelde vragen en antwoorden over 
IJsselland rookvrij. We zijn ook bereikbaar via het mailadres 
YSLRookvrij@ysl.nl.
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Afzeggen afspraak 

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

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


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

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

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

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


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


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

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

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


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

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


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

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


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


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

Gedragsregels 

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

 Het IJsselland
bij de hand 
 Praktische informatie Fo
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POORTMOLEN–ZIJDE

PRINS CONSTANTIJNWEG

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

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

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

Wandeltijd naar metrohalte
Prinsenlaan is ±10 minuten.

Buslijn 37

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

Openingstijden
Doordeweeks: 
8.00 – 20.00 uur
Weekend:
11.00 – 20.00 uur

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

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

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

Hoofdingang 
openingstijden
Iedere dag geopend:
06.30 – 23.30 uur

3

De centrale halVind je weg

Bereikbaarheid

Buslijn 37
Buslijn 37 rijdt op werkdagen 
en zaterdag overdag (tot 
afloop van het avondbe-
zoekuur) tussen station 
Rotterdam-Alexander en 
metrostation Capelsebrug. 

De bushalte bevindt zich  
aan de achterzijde van het 
ziekenhuis, aan de  
Poortmolen (Capelse kant).

Treinstation Alexander
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 en B). 

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

Metro A en B
De dichtstbijzijnde metrohaltes 
zijn Prinsenlaan en Schenkel. 
Deze haltes liggen op metro-
lijn A (Binnenhof – Schiedam) 
en metrolijn B (Nesselande 
– Schiedam).

De looproute naar het 
ziekenhuis is met bordjes 
aangegeven. 

P
Parkeren 
Op het hele parkeerterrein 
geldt betaald parkeren. 

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

Nieuwsbrief
Op de homepage van www.ysl.nl kunt u 
zich aanmelden voor de e-mail nieuws-
brief van het IJsselland. Na inschrijven 
met uw e-mailadres ontvangt u regel-
matig het laatste nieuws.


Bezoekregels 
Bezoek is leuk, maar ook vermoeiend. Dit geldt vooral voor 
patiënten die pas zijn geopereerd, een onderzoek achter de 
rug hebben of ernstig ziek zijn. Daarom hanteren we onder-
staande bezoekregels: 

—  Per patiënt maximaal 3 bezoekers tegelijk op de kamer. 
—  Wij vragen u om de kamer even te verlaten als er tijdens  

het bezoekuur een artsenvisite, onderzoek of therapie is.
— Houd rekening met (mede-)patiënten! 


Bezoektijden 
—  Maandag tot en met vrijdag van 15.00 – 19.30 uur. 
—  Weekenden en feestdagen van 11.00 – 12.00 uur  

en van 15.00 – 19.30 uur. 

Voor de Intensive Care, de Coronary Care en de Stroke Unit, 
de afdeling Neurologie, het Geboortecentrum en de 
Kinderafdeling gelden afwijkende bezoektijden.  
Informeert u hiernaar bij de verpleegkundigen op de  
betreffende afdeling of kijk op website www.ysl.nl.

Het bezoek plannen
De ziekenhuisplanner kan u helpen bij het samen inplannen 
van bezoek. Ga hiervoor naar www.ziekenhuisplanner.nl


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

U vindt de balie Patiëntenvoorlichting in de hal van ons 
ziekenhuis (routenr. 89). De balie is open van maandag tot 
en met donderdag van 09.30 tot 16.30 uur, en op vrijdag van 
09.30 tot 13.00 uur. Telefoon 010 - 258 5137. 

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

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

Stuur een kaartje
Is iemand die u (goed) kent in ons 
ziekenhuis opgenomen? Dan is het 
leuk om een kaartje te sturen! 
Dat kan ook digitaal via de website. 
Kaartjes die op vrijdagavond, 
zaterdag of zondag worden verstuurd, 
worden maandag bezorgd. Voor 
een goede bezorging is het wel 
belangrijk om de naam en het 
kamernummer van de patiënt goed 
in te vullen!

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

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

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

Mag ik u de folder mailen? 
Krijgt u een onderzoek of behandeling? 
Dan krijgt u vooraf altijd een folder 
waarin uw onderzoek of behandeling 
beschreven staat. Die folder ontvangt 
u tegenwoordig in uw mailbox. 
U kunt de folder op uw PC, smart-
phone of tablet lezen, laten voorlezen 
via de voorleesfunctie en/of uitprinten. 
Als u en uw contactpersoon/begeleider 
geenmailadres hebben of u vraagt 
zelf om een papieren folder, dan krijgt 
u van ons uiteraard nog een papieren 
folder aangeboden. Inmiddels 
verstrekken we ca. 60% van onze 
folders via de mail. 

Heeft u vragen? Bel 
of bezoek afdeling 
patiëntenvoorlichting 
tel: 010 - 258 5137, 
balie 89 in de 
centrale hal.  
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Voor uw gemak: 
gebruik onze handige 
parapluhoes! 

Agenda
Activiteiten voor patiënten

Zwangerschap, bevallen en kraamperiode* 

Datum dinsdag 11 december 2018 en 8 januari, 5 februari en 
5 maart 2019 
Tijd 19.30 – 21.00 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Informatieavond

Look good, feel better

Datum woensdag 23 januari en 24 april 2019
Tijd 10.00 – 12.00 uur
Locatie Inloophuis De IJssel, De Linie 1E, 2e verdieping, 
Capelle aan den IJssel  

Borstvoeding voor zwangere vrouwen* 

Datum donderdag 13 december 2018 en 31 januari en 7 maart 
2019
Tijd 19.30 – 21.45 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Workshop

Informatieavond

* 
Voor activiteiten die met een ster zijn gemarkeerd, is inschrijven bij afdeling 
Patiëntenvoorlichting van te voren nodig. Meer informatie en aanmelden bij 
afdeling Patiëntenvoorlichting. Bereikbaar maandag t/m donderdag van 
09.30 – 16.30 uur, vrijdag van 09.30 – 13.00 uur: 
Mail PatientenV@ysl.nl telefoon 010 - 258 5137
IJsselland Ziekenhuis Balie 89 hal ziekenhuis

Stomavereniging

Datum dinsdag 22 januari en 16 april 2019  
Tijd 10.00 – 12.00 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan 
den IJssel (balie patiëntenvoorlichting)

AGENDA

Inloopspreekuur

De houders met parapluhoesjes vindt u in de centrale 
hal bij beide ingangen, en zijn geschikt voor kleine en 
voor grote paraplu’s. 

Hoe het werkt: klap uw natte paraplu op, steek deze 
in de houder en trek uw paraplu er daarna weer uit. 
Uw paraplu is nu voorzien van een 100% recyclebaar 
plastic hoesje. Zo bezoekt u met een ’droge’ paraplu 
uw afspraak of bezoek, en houden wij het ziekenhuis 
schoon en veilig. 

Voor meer uitleg kunt u ook het filmpje bekijken op 
https://www.umbrellabag.nl/video

Zo bezoekt u met een 
’droge’ paraplu uw 
afspraak of bezoek.

 Parapluhoes

Vanaf de herfstperiode biedt het IJsselland 

Ziekenhuis, samen met schoonmaakbedrijf 

GOM, alle patiënten en bezoekers bij binnen-

komst in de centrale hal een parapluhoes aan. 

GEMAK
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STICHTING VRIENDEN

Vanwege de sluiting en omvorming van het Havenzieken-
huis heeft de Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis
besloten de stichting per einde van 2018 op te heffen en de 
gelden te besteden. De partnerziekenhuizen in de huidige 
Havenpolikliniek hebben hiervoor projecten bij de Stichting 
mogen indienen en zo zijn drie mooie projecten van het 
IJsselland gekozen!

Qwiek up
Een qwiek up is een grote wens van de afdeling geriatrie, 
het kan eraan bijdragen dat patiënten op de afdeling zich 
beter voelen. Een Qwiek.up is een mobiele projector die 
van elke ruimte een snoezel- of belevingsruimte kan maken. 
Door middel van projecties van beelden op de muur en het 
plafond (bijvoorbeeld bekende oude foto’s), ondersteund 
met rustgevende of herkenbare muziek, kunnen prikkels 
worden afgestemd op wat de patiënt zo hard nodig heeft. 
Het biedt een stukje ontspanning en structuur op momenten 
die daarom vragen, zoals bij onbegrepen gedrag of bij het 
verliezen van een dag-nacht ritme. Makkelijk te gebruiken 
door familie, begeleiders en verpleging.

Fietslabyrint met motomed
De afdeling geriatrie zoekt mogelijkheden om onze geriatrische 
patiënten op een leuke of veilige manier in beweging te

krijgen en met een fietslabyrint met motomed kan dat! 
Hiermee kunnen ouderen virtueel fietsen door hun eigen 
bekende omgeving. Een motomed is een fiets/ bewegings-
trainer voor de armen en benen die gebruikt kan worden 
door mensen met een bewegingsbeperking. Een beeldscherm 
met bekende plekken voor de patiënt creëert een gevoel van 
veiligheid en helpt de patiënt om (mooie) herinneringen op 
te halen. Met de motomed is de fiets ook toegankelijk voor 
patiënten vanuit een rolstoel.

Familienet
En tenslotte kan ook een grote wens van het Geboortecentrum 
worden vervuld: de aanschaf van een nieuw systeem voor 
Familienet. Met behulp van “FamilieNet” is het voor ouders 
mogelijk om via de website van het IJsselland Ziekenhuis live 
naar hun baby in het ziekenhuis te kijken (via een beveiligde 
toegang).

Wij danken de Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis 
voor hun steun in deze lang gekoesterde wensen!

Stichting Vrienden Havenziekenhuis 
honoreert drie projecten IJsselland 
Ziekenhuis
Dankzij de financiële steun van de Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis kan het IJsselland 

Ziekenhuis drie mooie projecten voor ouderen en voor jonge ouders realiseren. Het IJsselland 

Ziekenhuis is de Vrienden van het Havenziekenhuis dankbaar voor zo’n mooie bijdrage aan de 

missie van het IJsselland ‘Elke dag en elk moment samen werken aan de best denkbare zorg voor 

elke patiënt en zijn naasten’.



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

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

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

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

WORD VRIEND

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

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

€ 2,50 per maand € 10,– per maand

€ 5,– per maand Meer €

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

Ik doe eenmalig een donatie

Achternaam

Uw donatie in Euro’s

Geboortedatum

Adres

Telefoon

BIC

E-mail adres

Voorletters M / V

IBAN

Postcode & Plaats

Datum

Plaats

Kenmerk Handtekening

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

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

Cardiologie
dhr. drs. D.P.W. Beelen
dhr. drs. J.J.H. Bennik
dhr. drs. B.J. van den Berg
dhr. drs. T.G.M. van Delft
dhr. drs. B. Ilmer
dhr. dr. W.B. Meijboom
dhr. dr. J.G.P. Wassing

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

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

Gynaecologie
mw. drs. J.M.L. Groeneweg
mw. dr. M. van den Hende
mw. drs. N.A. Kianmanesh Rad
mw. drs. A.F. Lambeek
dhr. dr. F.H.T. Lim
mw. dr. M.F. van Oostwaard
dhr. drs. W.B. Renes
mw. dr. I.P. Schmitzvan Splunder
mw. dr. S.A.H.M. van den Tillaart

Interne geneeskunde
dhr. drs. R.A. Alwani
mw. drs. Y. van Beek-
Nieuwland
dhr. dr. E.L.E. de Bruijne
dhr. dr. D.F.S. Kehrer
dhr. drs. L.G.M. Kerkhofs
(internist-oncoloog)
mw. drs. H.A. Kleinveld 
(internist-nefroloog)
mw. dr. N.D. Niemeijer
(internist-endocrinoloog)
dhr. drs. R.A. Reuters
(internist-intensivist)
dhr. drs. B. Santbergen
(internist-hematoloog)
dhr. dr. R.F.J. Schop
mw. drs. C.C. Simon
mw. drs. M.B. Vastbinder 
(internist-oncoloog)
dhr. drs. M.A. Verkade
(internist-intensivist)
dhr. dr. H.E. van der Wiel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orthopedie
dhr. drs. B. Boetes

dhr. drs. D.J. Doyer
dhr. dr. W.P.J. Fontijne
dhr. drs. E.J.T. ten Holder
dhr. drs. O. van Leeuwen
dhr. dr. F.H.R. de Man
mw. drs. A.P. van Noort-Suijdendorp

Pathologie
dhr. dr. R.F. Hoedemaeker
mw. drs. C.K. Stobbe

Plastische chirurgie
mw. C.M.C.A. van Laarhoven
dhr. D. Vasilic
dhr. drs. S.H. Wu

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

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

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

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

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

Reumatologie
mw. 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

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