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WIST U DAT

Hier gaat
het om u.

Colofon
IJsselland magazine is een
informatieblad voor patiënten
en bezoekers van het IJsselland
Ziekenhuis.
Het volgende IJsselland magazine
verschijnt in maart 2020.
Eindredactie
Mireille Livain e.a.
Fotografie
Johan Heutink,
Fotostudio Rogier Bos
& Jurgen Wielaard

Wist u dat:
› we begin december twee gerenoveerde verpleegafdelingen in gebruik nemen, en dat de
bouw van het nieuwe Operatiekamer complex gestaag verloopt?

Uitgeverij
BC Uitgevers bv
Graaf Adolfstraat 36D
8606 BT Sneek

› er rondom kerst diverse activiteiten in het ziekenhuisplaats vinden, zoals optredens van
zangkoren en orkesten? Op de piano in de hal kunt u uw muzikale talent ten gehore brengen,
en in de grote kerstboom kan een wens of bedankje worden ophangen.

Bladmanagement
Digna Schoonen (BC Uitgevers bv)

› ons ziekenhuis gebruik gebruik maakt van de BeterDichtbij app? Anesthesioloog Lucia Mahes
vertelt over het gebruik van BeterDichtbij en wat dit betekent voor zorgverleners en patiënten.

Ontwerp
Chris van Diemen
(www.takenbystorm.nl)

› de maand november ‘Bloedserieus’ campagnemaand is in heel Nederland? Ook onze
gynaecologen sluiten aan op deze campagne over hevig menstrueel bloedverlies.

Opmaak
Nanno van Leeuwen
(BC Uitgevers bv)
Druk
Scholma Druk B.V., Bedum

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

› we zijn gestart met monitoring van hartfalenpatiënten op afstand? Doordat patiënten thuis
regelmatig metingen uitvoeren kan het ziekenhuis de gezondheid van patiënten beter in de
gaten houden en hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis te komen.
› er op polikliniek Dermatologie een eczeemspreekuur wordt gehouden? En op polikliniek
Orthopedie een sportspreekuur, voor sportzorg na sportongevallen of -blessures? Via uw
huisarts (of medisch specialist) kunt u worden doorverwezen naar deze spreekuren.
› ons ziekenhuis ook is overgestapt op het digitaal versturen van recepten? Het papieren
recept maakt plaats voor het zgn. e-recept dat door artsen en andere voorschrijvers direct
naar de apotheek wordt gestuurd. Controleer in Mijn IJsselland of uw apotheek correct staat
geregistreerd in onze administratie!
Over bovenstaande onderwerpen, én meer, leest u in dit magazine.

Albert van Wijk en Janine Oosting
Raad van bestuur

Uw mening is belangrijk
Doe mee!
Geef uw mening over ons op Zorgkaart Nederland. De website zorgkaartnederland.nl
biedt een overzicht van het zorgaanbod in Nederland en geeft u de gelegenheid zorgaanbieders te waarderen. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u een reactie plaatst
over het IJsselland Ziekenhuis op de website van Zorgkaart Nederland.
www.zorgkaartnederland.nl
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Heeft u zorg, hulp, behandeling of
begeleiding nodig? Samen bespreken
we wat we voor u kunnen betekenen.
Wilt u meer informatie
of hulp bij het aanvragen van een indicatie?

Zorg afgestemd
op uw behoeften

0900 22 44 777
leliezorggroep010.nl

Alles in huis
voor een
goede dag

Zorg van

Valere

Valere biedt u zorg zodat u zo lang mogelijk in uw
vertrouwde huis kunt blijven wonen.
U kunt bij ons terecht voor onder andere
persoonlijke verzorging en verpleging,
thuisbegeleiding en huishoudelijke zorg.

Valere
ontzorgt
u in uw eigen
vertrouwde
omgeving

De Linie 3O, 2905 AX Capelle aan den IJssel
www.valerethuiszorg.nl • info@valerethuiszorg.nl
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ONDERNEMERSONTBIJT

Aandacht voor elkaar tijdens het netwerken

Introductie ondernemersontbijt

Netwerken

Ondernemersontbijt
een groot succes!
Op 31 oktober organiseerde het IJsselland
Ziekenhuis samen met de gemeente Capelle
aan den IJssel en Rabobank Rotterdam een
drukbezocht Ondernemersontbijt.
Wat is het Ondernemersontbijt?
“De beste ontmoetingsplaats voor ondernemers en het
gemeentebestuur”. Zo wordt het Ondernemersontbijt terecht
door de bezoekers omschreven. Zakendoen en informatie
uitwisselen in een prettige ambiance. Het Ondernemersontbijt
wil de relatie tussen ondernemer en gemeente vitaal houden
en daarnaast een podium bieden waar ook onderling zaken
kunnen worden gedaan.

Over kansen en ontwikkelingen
Bestuurder Albert van Wijk gaf een inkijkje in de kansen van
zorg ondernemen en de uitdagingen waar ziekenhuiszorg voor
staat. Het IJsselland Ziekenhuis is met 2000 medewerkers de
grootste werkgever van Capelle aan den IJssel met jaarlijks
ca. 90.000 patiënten die goed zijn voor 275.000 patiëntbezoeken. Hij vroeg zich af hoe betere processen kunnen
bijdragen aan betere (en betaalbare) zorg, en benoemde een
aantal innovatieve projecten, zoals talentscouting en hartzorg.
Harriet Westerdijk, wethouder Gemeente Capelle aan den
IJssel, praatte de ondernemers bij over de ontwikkelingen en
de rol van de gemeente in de ondersteuning van ondernemers
en de kansen die met elkaar moeten worden verzilverd.
Capelle aan den IJssel ziet grote kansen in het Eurovisie
Songfestival volgend jaar in Rotterdam. Mede daardoor kan
de gemeente zich meer profileren met vrijetijdseconomie.

ongevaarlijk virus) in de celkern wordt gebracht. Gentherapie
zal de zorg in de toekomst ingrijpend veranderen.

Nieuw Bestuur Stichting Vrienden van het IJsselland
Ziekenhuis
Het was een geslaagd ontbijt, waarbij de maatschappelijke
verbinding tussen de ondernemers en de Stichting Vrienden
van het IJsselland Ziekenhuis een aanvullende rol kreeg.
Eric Faassen introduceerde als voorzitter het nieuwe bestuur
van de Stichting. Namens het bestuur van Stichting Vrienden
haalde “veilingmeester” Peter Regoord tijdens het ontbijt in
korte tijd € 500,- op, waarmee het IJsselland Ziekenhuis in
de weken rondom Kerstmis een vleugel in de centrale hal
kan plaatsen die door patiënten, bezoekers en medewerkers
bespeeld mag worden. Dit zal zeker bijdragen aan de kerstsfeer in het ziekenhuis!
Na afsluiting van het officiële gedeelte, met een dankwoord
aan gastheer Albert van Wijk én de medewerkers van het
restaurant voor een geweldig ontbijt, was het tijd om te
netwerken.

Harriet Westerdijk,
wethouder
gemeente
Capelle, aan
het woord

Marc Kaptein, medisch directeur van het in Capelle gevestigde
farmaceutische bedrijf Pfizer, vertelde over de Nederlandse
inbreng in de ontwikkeling van de eerste wereldwijd goedgekeurde gentherapie. Het principe achter gentherapie is
simpel; het stuk( je) DNA dat niet functioneert en de ziekte
veroorzaakt, wordt vervangen door een nieuw stukje correct
werkend DNA dat via een ‘vector’ (vaak een aangepast,
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UPDATE

Renovatie kliniek en nieuw
Operatiekamer complex
De renovatie van de kliniek en de bouw van het nieuwe Operatiekamer complex
verlopen gestaag. Op deze pagina’s een foto-impressie van de renovatie van bouwdeel B, en de vordering van de bouw van het OK-complex.
Update bouw

Bouwdeel B
De geplande ingebruikname van verpleegafdeling B3
(eerste deel Vrouw ouder kind centrum) is vrijdag 6 december.
De ingebruikname van verpleegafdeling B2 (met de
beschouwende specialismen MDL, Long en Geriatrie) is
vrijdag 13 december.

Bouw operatiekamer complex
(OKC)
Op 4 september jl. was de officiële aftrap van de bouw
van het nieuwe OK complex. Na alle voorbereidingen in
het voorjaar werden de funderingspalen van het nieuwe
complex in september in de bodem geschroefd.

Verpleegafdeling B3, waarbij de contouren van het Vrouw ouder kind
centrum al duidelijk worden.

Kunt u zich al voorstellen dat dit er straks zo uit komt
te zien?

Verpleegafdeling B2, de eerste standaardverpleegafdeling.

In januari 2020 wordt gestart met de renovatie van
bouwdeel D.

De renovatie en bouw
vorderen gestaag.
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UPDATE

Systeembouw
in Duitsland
In dezelfde tijd wordt het volledige OKC
in delen in een fabriek in Duitsland, in
Cadolzburg, gemaakt. In januari komen
de afgemonteerde bouwdelen per boot
over de IJssel en daarna per vrachtwagen naar Capelle aan den IJssel.
Dat wordt een spectaculair gezicht!
Op 24 en 25 oktober bezocht een kleine afvaardiging van
het IJsselland Ziekenhuis de fabriek in Cadolzburg. Wibe
Bulten en Marlous Boender van afdeling Huisvesting:
“Het was vooral heel indrukwekkend. De fabriekshal is
enorm groot en er wordt erg netjes gewerkt en afgewerkt.
Een voorbeeld van Duitse ‘gründlichkeit.’ We zijn tevreden
over de uitvoering.”

Een OK begint bij het opbouwen van de staalconstructie
van de wand; vervolgens worden vloer en plafond
geplaatst. Voor het plaatsen van een plafond wordt de
cabine even ‘op zijn kop gezet’. Daarna volgen wanden,
aansluitingen en inbouwwanden. In de ingepakte cabines
wordt alles verder afgewerkt.

Inmiddels zijn we een paar maanden verder en vordert
de bouw op het terrein vóór het ziekenhuis. We zien de
bekistingen en het betonvlechtwerk staan waar de betonconstructies in de vorm van een ‘V’ komen. In januari 2020
worden de OK bouwdelen op deze betonconstructies
geplaatst.

De toekomst
In mei 2020 wordt de
nieuwbouw van het
nieuwe OK complex
opgeleverd. Onder het
complex komen o.a.
overdekte taxistandplaatsen, een personeelsfietsenstalling en een overdekte
fietsenstalling voor bezoekers. In het voorjaar tijd beginnen
ook de voorbereidingen voor het tweede gedeelte van het
nieuwe operatiekamer complex: de renovatie van de huidige
OK’s en van de Centrale Sterilisatie afdeling.
Zo zal het er uit zien:
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De stichting BGC is een Capelse belangengroep voor
mensen met een fysieke beperking. De visie op mensen
met een beperking is de afgelopen jaren steeds meer
veranderd, immers zij moeten een leven kunnen leiden
als ieder ander.

De BGC adviseert bijvoorbeeld de gemeente
na aanvragen van een bouwvergunning of bij
renovatie van een woonwijk. Ook fotograferen
we plaatselijke obstakels en plaatsen deze op
www.bgcapelle.nl of in onze krant, het BGCNieuws. Deze krant brengen
we minimaal 4x per jaar uit
en is (o.a. digitaal) gratis te
bestellen via e-mail.

Heeft u ook belangstelling in
ons werk of heeft u een tip
over hinderlijke situaties voor
mensen met een beperking in
Capelle aan den IJssel? E-mail
(info@bgcapelle.nl) of
bel ons (010 – 451 98 40).

www.bgcapelle.nl
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VROUW - OUDER - KIND CENTRUM

Vrouw – ouder – kind centrum
In het ziekenhuis wordt hard gewerkt aan het nieuwe
vrouw - ouder - kind centrum. De afdeling B3 is
helemaal leeg gemaakt en wordt weer opgebouwd.
We zijn heel trots, dus graag delen we alvast een
paar beelden van hoe het eruit gaat zien.
In het nieuwe centrum komt ook Geboortecentrum IJsselland
met kraamsuites en couveusesuites. De couveusesuites worden
in december in gebruik genomen. De nieuwe verloskamers en
kraamsuites zijn na de zomer van 2020 gereed.
Het IJsselland is het eerste ziekenhuis in de regio Rijnmond
met couveusesuites. In de suites blijven ouder en de baby in
de couveuse bij elkaar.

Impressie
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Aanmeten borstprotheses
Prothese lingerieen badmode
Post operatieve bh’s
Lymfoedeem
reducerende bh’s
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0180 55 19 11
06 132 439 61
info@alurelingerie.nl
www.alurelingerie.nl
Korland gebouw
Nieuwe Tiendweg 11a
2922 EN Krimpen a/d IJssel
2e verdieping, unit 14

KORT NIEUWS

Sportblessure opgelopen in het weekend?
De vakgroep Orthopedie van het IJsselland Ziekenhuis biedt een sportpoli op locatie Capelle.
Iedere dinsdagochtend vindt hier een sportspreekuur plaats, waar sportzorg wordt geleverd na
sportongevallen of -blessures. Na verwijzing van de huisarts kunt u op dit spreekuur terecht en
wordt de zorg rondom herstel zo snel mogelijk in gang gezet.
Het afsprakenbureau Orthopedie is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar op
tel. (010) 258 5965.

E-healthweek 2020
Er zijn steeds meer mooie voorbeelden van zorg waarbij
e-health wordt ingezet. Veel mensen weten echter nog niet
precies wat e-health is en/of voor hen kan betekenen.

Kerstconcert

Kerstconcert 19 december
Op donderdag 19 december vindt in de centrale hal van
het IJsselland Ziekenhuis een kerstconcert plaats met
gevarieerde muziek. Er vinden optredens plaats van het
Popkoor, het Spijkersaxofoonkwartet en het Romanov
ensemble. De uitvoerenden zijn muzikanten en zangers
van drie verschillende ensembles van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR), onder leiding van
dirigenten Roeland Kapaan en Madelène Roovers.

Daarom wordt van 27 januari t/m 1 februari 2020 de 4e
landelijke e-healthweek georganiseerd. Na het succes
van 2019 doet het IJsselland Ziekenhuis opnieuw mee
met diverse activiteiten, zodat patiënten en medewerkers
e-health zelf kunnen zien en ervaren.
Het programma wordt nog verder uitgewerkt, hou
daarvoor onze website in de gaten!

E-healthweek

Het concert begint om 19.00 uur en duurt tot 20.15 uur,
met na afloop gelegenheid om gezellig wat na te praten.
Het optreden is gratis te bezoeken. We nodigen u van
harte uit om dit concert bij te wonen!

Recept direct naar de apotheek: staat
uw apotheek correct geregistreerd?
E-recept

Geen papiertje of fax, maar een e-recept. Het IJsselland
stapt over op het digitaal versturen van recepten. Het
uitschrijven van recepten wordt zo veel makkelijker én veiliger.
In een paar klikken is het recept verstuurd naar de apotheek.
Dat gaat sneller dan printen, hand-tekening zetten en faxen of
een papieren recept aan de patiënt meegeven. De apotheken
kunnen de medicijnen alvast voorbereiden, zodat de wachttijd
bij de apotheek korter wordt.
Een belangrijke vraag aan onze patiënten is daarom:
‘Is uw apotheek correct vastgelegd in onze administratie?’
U kunt dit bekijken én wijzigen als u inlogt in Mijn IJsselland
met uw DigiD. De medewerkers van onze poliklinieken en
de receptiebalie kunnen uw apotheek ook aanpassen.
Zie ook het artikel op pagina 23.
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CAMPAGNE ‘BLOEDSERIEUS’

DIT IS ‘BLOEDSERIEUS!’
Landelijke campagne over hevig menstrueel bloedverlies
November is ‘Bloedserieus’ campagnemaand in heel Nederland. Een onderwerp dat niet ophoudt
bij november. Ook onze gynaecologen sluiten aan op deze campagne over hevig menstrueel
bloedverlies.

Soms is veel gewoon té veel
Maar liefst 1 op de 5 vrouwen tussen de 35 en 55 jaar heeft
last van hevig menstrueel bloedverlies (HMB). In Nederland
zijn dit ongeveer 500.000 vrouwen.
Té veel vrouwen lopen door met ernstige menstruatieproblemen. Uit online onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat
maar 54% voor dit probleem naar de huisarts gaat en 29%
bij de gynaecoloog belandt.
Van de ondervraagden denkt 60% dat hevige menstruaties
er nu eenmaal bijhoren en weet 75% niet dat het om een
medische aandoening gaat.

Gezondheidsrisico’s uitsluiten
Veranderingen van de hormoonhuishouding, bijvoorbeeld in
de premenopauze, zijn meestal de oorzaak van HMB. Soms

zijn myomen of poliepen de boosdoeners. De exacte oorzaak
is niet altijd te achterhalen, maar om gezondheidsrisico’s uit te
sluiten is het wél belangrijk onderzoek te laten doen. HMB kan
ook het symptoom zijn van een onderliggende aandoening,
zoals endometriose, adenomyose, PCOS, gynaecologische
kanker of een stollingsstoornis.
HMB kan ook veel impact op het leven van de vrouw hebben:
lichamelijk, psychisch en sociaal. Vrouwen met hevig
menstrueel bloedverlies hebben daarom een bloedserieus
verhaal. De campagne Bloedserieus roept vrouwen op om
hun verhaal te delen. Met elkaar én met de (huis)arts.

De menstruatie polikliniek
Wanneer de huisarts een vrouw met hevige menstruatieklachten naar het ziekenhuis heeft verwezen dan kan zij
terecht op de menstruatie polikliniek.
De menstruatie polikliniek is een speciaal gynaecologisch
spreekuur in het IJsselland Ziekenhuis waar onderzoek
wordt gedaan naar abnormaal vaginaal bloedverlies. Deze
polikliniek heeft tot doel vrouwen met menstruatieproblemen
te onderzoeken én te behandelen in een kort behandeltraject.
Het speciale spreekuur vindt plaats op de hoofdlocatie in
Capelle aan den IJssel.

Informatie op de website www.ysl.nl
Hevig menstrueel bloedverlies is een medisch erkende
aandoening waarvoor meerdere, eenvoudige behandelopties
bestaan. Daarom wordt aandacht gevraagd voor dit medisch
probleem. Ook het IJsselland sluit graag bij deze campagne
aan.
Op de website van het IJsselland Ziekenhuis www.ysl.nl vindt
u informatie over de aandoening en de behandelmogelijkheden
in de patiëntenfolder ‘Hevig bloedverlies tijdens de menstruatie’.
Ook vertellen wij u meer over de menstruatie polikliniek.

Té veel vrouwen lopen door
met ernstige menstruatieproblemen.

Bekijk het filmpje op www.ysl.nl waarin vrouwen hun verhalen
vertellen.

14

IJsselland Magazine

GEBOORTECENTRUM

Van alles voorzien in ons geboortecentrum

Van harte welkom in
Geboortecentrum IJsselland
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

begeleidt u en uw partner op de polikliniek en tijdens de bevalling 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 tweedelijns verloskundigen en gynaecologen).
Tijdens de bevalling streven we ernaar dat u zo veel mogelijk
dezelfde gezichten ziet en rekening te houden met uw geboorteplan, zodat u vol vertrouwen kunt bevallen.

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

Herdenkingsdag

Herdenken in de herfst
Op dinsdag 5 november organiseerden de werkgroep palliatieve zorg
en de geestelijke verzorging een herdenkingsdag voor patiënten,
medewerkers en vrijwilligers die in het ziekenhuis zijn overleden.
Het Stiltecentrum op de eerste verdieping
werd hiervoor ingericht met doeken,
kaarsjes en een “boom”. Op tafel lagen
van papier geknipte bladeren waar
mensen een naam of een boodschap
konden schrijven, die vervolgens in de
boom konden worden gehangen.
Gedurende de middag kwamen de mensen
binnen, sommigen in stilte, anderen praatten
op gedempte toon, deelden hun verhaal,
zochten troost. Voor sommigen was het
de eerste keer dat ze weer een voet over
de drempel van het ziekenhuis zetten, een
moedige stap. De directe confrontatie met
de herinnering aan die moeilijke tijd.
Om 16:00 was er een herinneringsmoment.
“Het is geen toeval dat Allerzielen in de
herfst plaatsvindt, dat we hier nu samen
zijn om te gedenken. Het is een seizoen van

verval en verlies. De bomen verschieten
van kleur en laten hun bladeren los. Het
herinnert ons eraan dat de cyclus van
het leven ook gekenmerkt wordt door
vergankelijkheid. En daarop volgt vaak een
periode van inkeer en van verstilling. Het
is belangrijk om stil bij te staan, dit toe te
laten, om ook weer verder te kunnen”, zo
vertelde geestelijk verzorger Martijn Rozing
in zijn inleidende woorden.
Zangers en pianiste Cheryl Freeze zong
verschillende liederen die het hart raakten.
Er werden drie kaarsen aangestoken
voor mensen die in afgelopen jaar waren
overleden. Er klonken gedichten, voorgelezen door een verpleegkundige en een
geestelijk verzorger. Na afloop konden
mensen nog even blijven voor koffie en een
luisterend oor. Al met al een waardevol
moment van herdenken in de herfst.

Afscheid nemen
Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering.
Is verwijlen
bij een brok van leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde.
Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
niet te vergeten…
Is moeizaam
de draden losmaken
en uit het spinrag
der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten…
Dietrich Bonhoeffer

Fotografie: Leonie de Jong

Afdeling geestelijke verzorging
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
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Kim van Rijthoven

Martijn Rozing

KINDERADVIESRAAD
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BETERDICHTBIJ APP

‘Je kunt meer doen in minder
tijd met BeterDichtbij’
De ontwikkelingen in de zorg vragen een andere organisatie van zorg. Digitale oplossingen helpen ons
daarbij. BeterDichtbij is een van de oplossingen die we binnen het IJsselland inzetten, zodat we ons voor
kunnen bereiden op de toekomst.

Je merkt wel
dat er bij
patiënten
een grote
behoefte
is aan
deze
app.

Lucia Mahes, anesthesioloog in ons ziekenhuis, is pionier als het
gaat om het gebruik van BeterDichtbij. Ze vertelt over het gebruik
van BeterDichtbij en wat het betekent voor zorgverleners en
patiënten.
‘In februari van dit jaar ben ik gestart met het traject. Na de
startbijeenkomst was ik meteen enthousiast. Het leek me heel
patiëntvriendelijk om direct contact te hebben met patiënten via
een app. Na een operatie is bij ons de patiënt vaak uit beeld,
maar het kan best zijn dat hij of zij klachten/vragen heeft waar
wij makkelijk een geruststellend antwoord op kunnen geven.
Nu kan een patiënt direct een niet-spoedeisende vraag stellen
en hoeft hij of zij niet eerst contact op te nemen met de huisarts, die dan toch vaak weer doorverwijst naar het ziekenhuis.
Als ik een patiënt wil bereiken is het voor mij ook een makkelijk
communicatiemiddel.

Patiënt beter geïnformeerd
Voor onze poli zit het voordeel vooral in het moment voorafgaand aan de operatie. We kunnen mensen vooraf informeren
over het verloop van de afspraak in het ziekenhuis en we
kunnen informatie via de app versturen. Op deze manier is
de patiënt beter geïnformeerd. De informatie kan door de
patiënt rustig nagelezen worden. Dit helpt ons enorm. We
geven de informatie natuurlijk ook telefonisch door en
vertellen het tijdens het spreekuur, maar door het zelf te
lezen onthouden patiënten het beter. Voor patiënten is
het ook heel fijn dat ze direct contact met ons kunnen
hebben. Ze kunnen snel een vraag stellen en hoeven
daarvoor niet meer telefonisch contact op te nemen.
Dit scheelt ook weer telefoontjes op de poli.

Patiënt op de app, zorgverlener op de PC
Hoe werkt BeterDichtbij in de praktijk?
Bij de preoperatieve poli werkt het als volgt: bij het
maken van de afspraak voor de poli preoperatieve
screening wordt de patiënt uitgenodigd voor
BeterDichtbij. Als de patiënt zich persoonlijk heeft
geregistreerd, kan hij of zij vragen stellen via
de BeterDichtbij app en kunnen wij de patiënt
informatie sturen. Als zorgverlener kun je
inloggen op je PC en kijken of er vragen zijn.
De vragen worden eerst bekeken door de
polimedewerkers; wanneer zij de vraag
niet zelf kunnen beantwoorden, wordt de
vraag doorgestuurd naar de arts. We
beantwoorden de niet-spoedeisende
vragen zo snel mogelijk, maar in elk geval
binnen drie werkdagen.
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KERSTCONCERT

Steeds meer leren van gebruik
Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten en leermomenten,
dat hoort bij ontwikkelingen als deze. Het is van belang dat
patiënten de BeterDichtbij app niet gebruiken voor spoedeisende vragen, omdat er niet altijd per direct gereageerd
kan worden.
De preoperatieve poli is als eerste van start gegaan met
de BeterDichtbij app; mensen kunnen bij ons terecht voor
anesthesie gerichte vragen, maar er worden ook veel andere
vragen gesteld. Deze moeten we allemaal doorverwijzen.
Het is dus heel fijn als in de toekomst alle poliklinieken
gebruik gaan maken van BeterDichtbij!
Je merkt wel dat er bij patiënten een grote behoefte is aan
een app als BeterDichtbij. Mensen hebben heel veel vragen.‘

IJsselland
in kerstsfeer

Het hele ziekenhuis bereikbaar via BeterDichtbij
De poli dermatologie, en de fysiotherapeuten (voor longrevalidatie) en de receptie maken inmiddels gebruik van de
BeterDichtbij app. Binnenkort volgen de diabetesverpleegkundigen, de poli cardiologie (voor post infarct patiënten)
en de poli urologie. Het is de bedoeling dat BeterDichtbij
op termijn ingezet gaat worden voor het hele ziekenhuis.
Met de inzet van de BeterDichtbij app zijn we dan beter
bereikbaar voor patiënten, er is meer direct laagdrempelig
contact tussen patiënt en zorgverlener en het aantal
telefoontjes op de poli zal sterk verminderen. Dit betekent
dat je meer kunt doen in minder tijd!

Kerstmis vieren we bij voorkeur nog steeds
met familie of vrienden. Tenzij je als patiënt
van de ene op de andere dag in het ziekenhuis belandt, en je kerst noodgedwongen
met vreemden viert. Of als je als medewerker
tijdens de kerst moet werken. Daarom
organiseert het ziekenhuis rondom de kerstperiode diverse sfeervolle activiteiten ter
ontspanning en afleiding.
Wensboom
In de centrale hal staat een grote kerstboom waarin
patiënten, familie, vrienden en medewerkers hun
wensen kunnen ophangen.

Muziek en zang
Om in de kerststemming te komen treden van 19 tot en
met 24 december op verschillende locaties in het ziekenhuis diverse koren en orkesten op!
De ensembles van de SKVR bijten op donderdagavond
19 december het spits af (zie ook pagina 13).
Maandagavond 23 december verzorgt zangkoor Kerygma
een optreden op de loopbrug, waarna het zingend een
aantal verpleegafdelingen bezoekt.
Zangkoor Seco di canto zingt dinsdag 24 december
tussen de middag in de centrale hal en in het restaurant.
En zangkoor Charles Vermeer, gekleed in Dickens-stijl,
verzorgt vroeg in de avond een optreden op de loopbrug
en bezoekt daarna, ook zingend, diverse afdelingen.
Tot slot zorgt Nikki Mouset op een aantal afdelingen
voor zang met gitaar.

Met de BeterDichtbij app beter
bereikbaar voor patiënten.

Piano in de hal
Van donderdag 19 december t/m 27 december staat
er ook een piano in de centrale hal. Iedereen die dit
leuk vindt en enig talent voor pianospelen heeft, mag
de piano op vastgestelde tijden bespelen.
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HARTFALEN

Telemonitoring

IJsselland Ziekenhuis start met monitoring
hartfalenpatiënten op afstand
Een groep patiënten met chronisch hartfalen wordt
sinds kort door verpleegkundigen en cardiologen
van het IJsselland Ziekenhuis op afstand in de
gaten gehouden met software en apparatuur van
Philips VitalHealth.
Doordat patiënten thuis regelmatig metingen uitvoeren kan het
ziekenhuis de gezondheid van patiënten beter in de gaten houden
en hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen.
Steeds meer mensen krijgen een chronische aandoening, zoals
diabetes, of hartfalen. Daardoor neemt de hoeveelheid patiënten
in ziekenhuizen toe. Om goede zorg te blijven leveren aan al
deze patiënten werkt het IJsselland Ziekenhuis sinds kort samen
met Philips VitalHealth. Philips is geselecteerd voor de levering
van software en apparatuur na vergelijking van op dit moment
beschikbare oplossingen. Vanaf deze maand kunnen patiënten
met hartfalen thuismetingen uitvoeren en kunnen verpleegkundigen de resultaten op afstand monitoren. Zo hoeven
patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen voor
controle. Daarnaast krijgen patiënten informatie over hun ziekte
aangeboden en begeleiding bij het aanpassen van hun leefstijl.
Daardoor krijgen patiënten meer grip op hun ziekte waardoor
ze minder vaak naar de polikliniek hoeven te komen of in het
ziekenhuis moeten worden opgenomen. Het IJsselland Ziekenhuis
zal op termijn enkele honderden patiënten met hartfalen op deze
manier gaan begeleiden.

Zorg op afstand
Met de nieuwe oplossing wordt het voor patiënten met hartfalen
eenvoudig om zelf thuis regelmatig hun bloeddruk en gewicht
te meten. Deze waarden worden via een app automatisch
opgeslagen en doorgegeven aan de zorgverleners in het ziekenhuis. Als de patiënt afwijkende waarden laat zien, wordt de
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verpleegkundige daar direct op geattendeerd door de software
en kan er actie worden ondernomen.
De eerste patiënten zijn erg enthousiast over de nieuwe aanpak:
“Dat ik nu thuis kan meten is belangrijk voor mij en belangrijk voor
het ziekenhuis. Ik vind het heel fijn dat ik nu niet meer steeds naar
het ziekenhuis hoef te komen.”
Ook de verpleegkundigen op de polikliniek cardiologie hebben nu
al baat bij het initiatief: “Digitale zorg kan ondersteuning geven bij
het hebben van een chronische ziekte om de beperkte energie te
richten op kwaliteit van leven. Wij vinden dit van groot belang voor
onze patiënten en zijn erg blij met deze vorm van zorg verlenen.”
Voor het IJsselland Ziekenhuis is de stap naar zorg op afstand
en telemonitoring logisch, Albert van Wijk, bestuurder IJsselland
Ziekenhuis: “De zorg verandert en daar moeten en willen wij als
ziekenhuis in mee. De oplossing die Philips biedt, sluit aan bij
onze strategie als netwerkziekenhuis, maar ook bij de visie om
patiënten de zorg te kunnen leveren die zij op dat moment nodig
hebben, thuis of in het ziekenhuis.”
De komende maanden breidt het IJsselland Ziekenhuis haar
aanbod voor zorg op afstand verder uit. Zo starten we dit jaar
nog met het monitoren van patiënten met COPD via dezelfde
Philips-oplossing.

Met deze oplossing kunnen wij
patiënten de zorg leveren die zij
op dat moment nodig hebben,
thuis of in het ziekenhuis.

DERMATOLOGIE

Eczeemspreekuur dermatologie
Sinds april 2019 wordt op de poli Dermatologie van het IJsselland Ziekenhuis op de dinsdagochtend
een eczeemspreekuur gehouden voor patiënten met atopisch/constitutioneel eczeem (kinderen en
volwassenen) en handeczeem.
Tijdens dit spreekuur wordt de ziektelast met behulp van
indicatoren (POEM, NRS jeuk en DLQI) in kaart gebracht.
Aanvullend aan het consult bij de arts wordt er uitgebreide
smeerinstructie gegeven ondersteund met schriftelijk en
digitaal materiaal door doktersassistente of verpleegkundige.
Het doel is om zoveel als mogelijk zelfmanagement te bereiken

Het doel is om zoveel als
mogelijk zelfmanagement
te bereiken bij de patiënt
met lokale therapie.

bij de patiënt met lokale therapie. Met deze methode lukt het
sneller om patiënten eczeemvrij te krijgen en de ziektelast
te beperken. Indien lokale therapie niet afdoende is zal er
aanvullende therapie plaatsvinden. Zo nodig wordt er contact
allergisch onderzoek verricht.
Het streven is om dit spreekuur in de toekomst uit te breiden
met skinpricktesten voor inhalatie- en voedselallergie.

Afspraak maken?
Via de huisarts of een specialist uit het ziekenhuis kunt u
worden doorverwezen naar dit spreekuur. De polikliniek
dermatologie is bereikbaar op 010-258 5925.

Exzeemspreekuur

De medewerkers van het eczeemspreekuur.
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Hoe tevreden zijn onze
patiënten in 2019?
Ieder jaar sturen wij een steekproef van onze patiënten een enquête. Zo volgen wij al 7 jaar hoe
patiënten terugkijken op hun opname in ons ziekenhuis of hun bezoek aan de polikliniek.
We kregen dit jaar 1363 enquêtes terug. We danken u daar
hartelijk voor! Zo kunnen wij de door de ogen van onze
patiënten bekijken hoe onze goede zorgen ervaren worden.
Patiënten wijzen ons op kleine en grote ‘dingen’ waarop we
ons kúnnen of móeten verbeteren. Onze verpleegafdelingen
krijgen gemiddeld het rapportcijfer 8,17 van patiënten. Onze
poliklinieken een 8,37. Beide cijfers zijn wezenlijk gestegen
ten opzichte van vorig jaar. Een resultaat waar we trots op zijn!
Patiënten die ons het rapportcijfer 9 of 10 geven complimenteren
ons het meest voor onze ‘vriendelijkheid, betrokkenheid en
medeleven’. Dat is precies wat we willen: een vriendelijk en
gastvrij ziekenhuis zijn voor al onze patiënten. Fijn te
merken dat we op dat punt goed scoren in de ogen van
onze patiënten.

Verbeterpunten
Het aantal patiënten dat ons een rapportcijfer 6 (of lager)
geeft na hun opname of bezoek aan de polikliniek is
gedaald naar 1 op de 12. Wat noemen patiënten (van onze
poliklinieken) het meest als we vragen wat we zouden
moeten verbeteren?

Vaak en lang wachten en niet weten hoe lang en waarom,
dát wordt het meest genoemd. 35% van de geënquêteerde
polikliniekbezoekers blijkt langer dan 15 minuten te moeten
wachten ná de afgesproken tijd. 15 minuten wachten wordt
over het algemeen prima geaccepteerd. Bij langer wachten
gaat begrip over in irritatie, zo blijkt uit onderzoek. Het is een
uitdaging onze pijlen in 2020 te richten op minder wachten.
In de kliniek scoren het opnamegesprek en het ontslaggesprek minder goed dan vorig jaar. Mogelijk heeft de
start van volledig digitaal werken voor extra druk(te) gezorgd.
Echter, iedere patiënt verdient aandacht en tijd voor een
afronding van zijn verblijf in het ziekenhuis. Aandacht voor
leefregels, oefeningen, wondverzorging, weer aan het werk,
wanneer contact opnemen? Die houvast is van groot belang
om thuis de draad weer op te pakken na een aantal dagen in
onze veilige handen.
We weten wat ons te doen staat in 2020 in de ogen van onze
patiënten. Hier gaat het om u.
Afdeling Patiëntenvoorlichting

Enquête

We willen een vriendelijk
en gastvrij ziekenhuis zijn
voor al onze patiënten.
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E-RECEPT

Geen papier of fax,
maar een e-recept
Zeven regionale ziekenhuizen en meer dan 100 apotheken van de Combinatie Apothekers
Vereniging Rijnmond (CAVR) zijn in de maand oktober gezamenlijk overgestapt op het digitaal
versturen van recepten. Het papieren recept wordt daarmee verleden tijd en maakt plaats voor
het zogenoemde e-recept dat door artsen en andere voorschrijvers direct naar de apotheek
gestuurd wordt.
Het uitschrijven van recepten wordt hierdoor makkelijker,
veiliger én sneller. Met een paar klikken is het recept, dat
digitaal wordt ondertekend, verstuurd naar de apotheek. Dat
gaat sneller dan printen, handtekening zetten en faxen of een
papieren recept aan de patiënt meegeven. De apotheken
kunnen de medicijnen alvast voorbereiden, zodat de wachttijd bij de apotheek voor de patiënt korter wordt. “Het digitaal
versturen van recepten maakt dat we de patiënt meer service
en veiligheid kunnen bieden”, zegt Marc Kok, reumatoloog in
het Maasstad Ziekenhuis. “Het recept raakt niet meer kwijt en
de medicatie ligt vaak al klaar bij het ophalen. Het werd ook
tijd dat we afscheid namen van de fax.”

Veiliger
Het e-recept is ook veiliger omdat alle patiënt- en medicijngegevens direct in het apotheeksysteem worden overgenomen. De kans op overschrijf- en interpretatiefouten is
daardoor veel kleiner. “Direct het e-recept verwerken vanuit
het apotheeksysteem is sneller, minder gevoelig voor fouten
en als in de apotheek papierloos gewerkt wordt, is het ook
nog eens beter voor het milieu”, aldus Mark Barendregt,
apotheker en voorzitter van de CAVR.

aangesloten. Volgens Barendregt neemt het aantal
aangesloten apotheken snel toe. “Aan de apothekers
zal het niet liggen, die zijn al jaren gewend aan het
werken via digitale recepten en zien daar de meerwaarde van.”

VIPP doelstelling
Het digitaal versturen van recepten is onderdeel van
het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling
patiënt en professional (VIPP). Het draagt bij aan een
grotere medicatieveiligheid en - niet onbelangrijk - het
leidt tot een afname van administratieve handelingen.
VIPP is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen (NVZ) en het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS).
De betrokken regionale ziekenhuizen zijn Erasmus MC,
Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Ikazia Ziekenhuis,
IJsselland Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse
Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Regionaal
De zeven ziekenhuizen en de CAVR hebben in een
convenant vastgelegd dat dit regionaal de primaire wijze
van versturen zal zijn. Het papieren recept mag alleen bij
uitzondering worden gebruikt, bijvoorbeeld als het nog
niet naar de betreffende openbare apotheek kan worden
verstuurd. Meer dan 100 apotheken in de regio zijn al

Het digitaal versturen
van recepten maakt
dat we de patiënt meer
service en veiligheid
kunnen bieden.
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Praktische informatie

Fotografie: H. Morren

Het IJsselland
bij de hand





Locaties

Afzeggen afspraak

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

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 €43,30.

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

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.

Polikliniek Krimpen
Groenendaal 1 · 2922 CJ · Krimpen aan den IJssel
010 - 258 3400
Havenpolikliniek
Haringvliet 2 en 72 · 3011 TD Rotterdam · 010 - 404 3300

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.

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.





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.

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.


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.
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Alcohol en drugs
Gebruik van alcohol in het
ziekenhuis is alleen toegestaan bij bijzondere gelegenheden. 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.


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.

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.

Vind je weg

De centrale hal

Wandeltijd naar de metrohalte
Prinsenlaan is ±10 minuten

Buslijn 37

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

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

POORTMOLEN –ZIJDE

Food & Shop en terras
In de winkel vindt
u tijdschriften, boeken,
kranten, kaarten,
dranken, verse
broodjes/koeken,
verzorgingsproducten,
bloemen en cadeautjes
voor alle leeftijden.
Openingstijden
Doordeweeks:
7.30 – 20.00 uur
Weekend:
11.00 – 20.00 uur

Bereikbaarheid

een rolstoel of scootmobiel
te vervoeren.


Buslijn 37
Buslijn 37 rijdt op werkdagen en
zaterdag overdag (tot afloop
van het avondbezoekuur)
tussen station RotterdamAlexander en metrostation
Capelsebrug. De bushalte
bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis, aan
de Poortmolen (Capelse kant).
Gratis busdienst
Er is een gratis pendeldienst
beschikbaar voor patiënten
van het IJsselland Ziekenhuis.
De bus rijdt iedere 12 minuten
tussen metrostation Schenkel
en het IJsselland Ziekenhuis,
van maandag tot en met vrijdag
tussen 08.00 en 17.00 uur. De
drie in- en uitstapplaatsen zijn:
› P+R plaats hoofingang
IJsselland Ziekenhuis
› RET bushalte Poortmolen/
IJsselland ingang Capelse zijde
› RET bushalte metrostation
Schenkel (halte tegenover
de bloemenkraam)
Rollators kunnen mee vervoerd
worden. Helaas is de bus
niet geschikt om mensen in

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.

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

Metro A en B
De dichtstbijzijnde metrohaltes
zijn Prinsenlaan en Schenkel.
Deze haltes liggen op metrolijn A (Binnenhof – Schiedam)
en metrolijn B (Nesselande –
Schiedam). De looproute naar
het ziekenhuis is met bordjes
aangegeven.

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

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

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
PRINS CONSTANTIJNWEG
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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!





Patiëntenvoorlichting

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

› 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.

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.

Niet tevreden?
Website en Mijn IJsselland
Ontdek Mijn IJsselland. De digitale
toegang tot uw (medische) gegevens,
afspraken en vragenlijsten.
Kijk voor meer informatie op de
website www.ysl.nl.

Stuur een kaartje
Is iemand die u (goed) kent in ons
ziekenhuis opgenomen? Dan is het
leuk om een kaartje te sturen!
Dat kan ook digitaal via de website.
Voor een goede bezorging is het
wel belangrijk om de naam en het
kamernummer van de patiënt goed
in te vullen!
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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 Patiëntenvoorlichting,
bereikbaar via telefoonnummer
010 - 258 5137.

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

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, smartphone 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.

KERSTCONCERT

Agenda

AGENDA

Activiteiten voor patiënten

Opbrengst
badeendjesrace
Kindvriendelijk

Workshop

Look Good, Feel Better
Datum woensdag 22 januari en 22 april 2020
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Inloophuis De IJssel, De Linie 1E, 2e verdieping,
Capelle aan den IJssel

Informatieavond

Borstvoeding voor zwangere vrouwen*
Datum donderdag 19 december 2019* en 23 januari, 20
februari en 26 maart 2020
Tijd 19.30 - 21.45 uur* (in 2020 van 19.30 - 20.30 uur)
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Er is € 5000,- opgehaald met de badeendjesrace om ons ziekenhuis te voorzien van
een kindvriendelijke prikpoli, wachtkamer
en Spoed Eisende Hulp (SEH), zodat de
bezoekende kinderen zich wat meer op
hun gemak kunnen voelen.
Een heel mooi resultaat waar we heel blij mee zijn! De
badeendjesrace vond op zaterdag 28 september onder
grote belangstelling plaats in winkelcentrum de Koperwiek
in Capelle aan den IJssel.
We bedanken Lionsclub Capelle IJsselrijck hartelijk voor
deze mooie bijdrage aan ons ziekenhuis.

Een mooi resultaat waar we
heel blij mee zijn!

Informatieavond

Zwangerschap, bevallen en kraamperiode*
Datum dinsdag 10 december 2019 en 7 januari, 4 februari en
3 maart 2020
Tijd 19.30- 21.00 uur
Tijd 19.30 - 21.00 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Inloopspreekuur

Stomavereniging
Datum dinsdag 21 januari en 14 april 2020
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie IJsselland Ziekenhuis, 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. Bereikbaar van 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
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CLIËNTENRAAD

Nieuw lid Cliëntenraad
Mijn naam is Ineke van Rotterdam, inmiddels een aantal jaren gepensioneerd en hoe toepasselijk,
woonachtig in Rotterdam.

Ouderen Advies Commissie
In mijn werkzame leven lag mijn werkterrein in de commerciële
sector, maar ik heb uiteindelijk bewust de switch van bedrijfsleven naar welzijn en onderwijs gemaakt. Ik heb de laatste
30 jaar als directeur in de volwasseneneducatie gewerkt en
zo een positieve bijdrage kunnen leveren aan het algemene
welzijn.
Ook ben ik altijd met vrijwilligerswerk bezig geweest, als
bestuurslid van een buurthuis, (mede)oprichter van een vrouwencentrum en tegenwoordig ambassadeur van de Vereniging
voor de Voetveren én ook als ondersteuner in de Ouderenzorg.
Tevens teken ik de levensverhalen van senioren op die dan in
een boek, met veel foto’s, tastbaar worden.
Bij al deze werkzaamheden kwam ik in contact met tal
van nationaliteiten en alle leeftijdsgroeperingen en ik werk
graag met mensen; samen bereik je meer. Die samenwerking
zie ik dan ook om via de Cliëntenraad, voor bezoekers en
patiënten van het IJsselland, te streven naar zo goed mogelijke
voorzieningen. Dat zal niet gemakkelijk zijn, want hoe bereik je
een doelgroep die meestal maar kort in het ziekenhuis verblijft,
maar ik wil die uitdaging wel aangaan.

Ouderen Advies Commissie
Per januari 2020 volg ik Ans Kerklaan op. Zij verlaat de
Cliëntenraad en ik neem haar taken op het gebied van
ouderenzorg over, als voorzitter van de Ouderen Advies
Commissie. Ik hoop als “sparring partner” binnen de diverse
ziekenhuiscommissies onze oudere patiënten een stem te
geven. We vinden het belangrijk dat ook ouderen gemakkelijk
toegang hebben tot digitale toepassingen als Mijn IJsselland
(het patiëntenportaal), BeterDichtbij en Telemonitoring, zodat
we hen zorg dichtbij huis kunnen bieden als dat nodig is, en
onnodig ziekenhuisbezoek voorkomen. De vraag waar wij
ons mee bezighouden is hoe wij ouderen in de verdergaande
digitalisering kunnen ondersteunen.
Door mijn lidmaatschap van deze enthousiaste club hoop
ik, gezien mijn achtergrond en ervaring, een constructieve
bijdrage te leveren aan het welzijn van onze patiënten en
zodoende het motto ‘Hier gaat het om u.’ waar te maken.

Ik hoop een constructieve
bijdrage te leveren aan het
welzijn van onze patiënten.
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Wordt u ook onze Vriend?

WORD 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.

www.vriendenijsselland.nl

Hoe werkt het?
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

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

Uw donatie in Euro’s

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:

Achternaam

Voorletters

M/V

Adres

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).

Postcode & Plaats

Geboortedatum

Telefoon

E-mail adres

IBAN

Datum

BIC

Plaats

Kenmerk

Handtekening
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ARTSENLIJST

Medisch specialisten
Anesthesiologie
dhr. drs. F.W. van Alphen
dhr. drs. J. Bergsma
mw. drs. M. van Doorn
dhr. drs. B.A. Hoogteijling
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
mw. drs. K. Francissen-Robijns
Cardiologie
dhr. drs. D.P.W. Beelen
dhr. drs. J.J.H. Bennik
mw. drs. V.A.P. Borghouts
dhr. drs. T.G.M. van Delft
dhr. drs. B. Ilmer
dhr. dr. W.B. Meijboom
dhr. 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
mw. drs. S.M. Stewart
Gynaecologie
mw. drs. J.M.L. Groeneweg
mw. dr. M. van den Hende
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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. R.A. van den Berg
mw. drs. R. El Seady
dhr. drs. H.A.P.M. Louwers
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. LeebeekGroenewegen
mw. drs. I.M. Onvlee-Dekker
dhr. dr. E. Rietveld
dhr. drs. M.P.R. Schreuder
mw. drs. M.I. Schuurman
van der Lem
mw. drs. M.N.L. Wiggers
Klinische chemie
mw. dr. L.S.M. Boesten
drs. R.A. van der Doelen
mw. dr. E.A. Kemper-Proper

mw. dr. I. Kuipers
Klinische geriatrie
mw. drs. M.Y.E. Cappetti
mw. drs. R.L.M. van
Knippenberg-van der Ham
mw. dr. A.A.A. Mol-van Mullem
mw. drs. M.P. Trouborst-van
Koeveringe
mw. drs. C. Veen
Longziekten
dhr. drs. D.P.J. Dezaire
dhr. drs. S.A. Gajadin
dhr. drs. R. Peric
dhr. dr. K. Ramlal
dhr. drs. J.E. Vahl
Maag-, darm- en leverziekten
dhr. dr. F.C. Bekkering
mw. drs. C.E. Fitzpatrick
dhr. drs. H. Hekmat
mw. drs. K. Robbers
mw. drs. I. Schot
dhr. dr. K. Sebib Korkmaz
dhr. dr. T.J. Tang
dhr. dr. P.J. Wismans
Microbiologie
mw. drs. E.M. Kraan
dhr. dr. M.P.M. van der Linden
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. R. Masdjedi
dhr. drs. B.J.M. van Moll
mw. dr. S.M. Rosso
dhr. drs. M.A. Spoek
mw. dr. A.D. Wijnhoud
Nucleaire geneeskunde
dhr. drs. M.R.J. ten Broek
dhr. drs. A. Lafeber
Oogheelkunde
mw. dr. S.S. Manning
mw. dr. H.W. Mensink
mw. drs. L.C. Ugahary
mw. dr. M.E.J. van Velthoven
dhr. drs. J.W.C. Vijlbrief
Orthopedie
dhr. drs. B. Boetes
dhr. drs. D.J. Doyer
dhr. drs. 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. dr. M.J. Hop
mw. drs. C.M.C.A. van Laarhoven
dhr. dr. A.J.M. Luijsterburg
dhr. dr. E.S. Smits
dhr. dr. D. Vasilic
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. J.H.T. Journée
mw. dr. P.A. van Luijt
dhr. drs. A.S. Plaisier
dhr. drs. J.J. van der Ree
dhr. drs. B.J.M. Schouten
dhr. drs. H.G.W. Smeets
dhr. drs. I.S. Smit
dhr. drs. C.J. Veeken
Radiotherapie
dhr. dr. J.J.M.E. Nuyttens
Regioapotheek
dhr. drs. R.B.J. van de Rijt
mw. L. Vas Dias
Reumatologie
mw. dr. L.J.C. Kranenburg-Koppen
mw. dr. R. Padmos
dhr. S. Sadrediny
Revalidatiegeneeskunde
mw. drs. C.A. van Dijk
mw. drs. J.A.H. Hendriks
mw. dr. S.C. Remerie
(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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