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            Wij zijn er 
    als u ons nodig hebt

 Zorg op z’n 
     zorgzaamst!

De Zellingen biedt zorg met behoud van 
eigen regie: van ondersteuning en hulp 
thuis tot wonen met zorg op één van onze 
loca� es. U kunt bij ons terecht voor:

 Ondersteuning via HulpThuis en 
 de Zellingenpas 
 Samenzijn via onze (veelal open inloop)  
 ontmoe� ngsac� viteiten
 Revalida� e en crisisopname
 Dagac� viteiten en dagbehandeling
 Thuiszorg
 Wonen met zorg

Meer informa� e of een aanvraag doen?
010 - 284 33 00 | clientservice@zellingen.nl
www.zellingen.nl
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Hier gaat 
het om u.
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Beste lezer,
We bevinden ons momenteel middenin de tweede coronagolf. Dankzij een goede samenwerking 
met de ziekenhuizen in de regio en daarbuiten kunnen we zoveel mogelijk coronapatiënten 
opvangen en daarnaast de zorg voor patiënten op de andere verpleegafdelingen door laten 
gaan. Gelukkig draait de reguliere zorg op onze poliklinieken, door een grote inspanning van 
onze medewerkers, voor het overgrote deel door. Zo kunnen we u blijven zien voor uw afspraak 
of behandeling. 

We merken dat veel mensen in onze samenleving in deze nieuwe coronaperiode een stuk 
mondiger zijn dan bij de eerste golf en zich niet vanzelfsprekend aan de gestelde maatregelen 
houden. Toch is het nog steeds ontzettend belangrijk dat we ons hieraan houden, de maatregelen 
zijn er niet voor niks. 
Door de regels in ons huis consequent te volgen kunnen onze medewerkers ‘gewoon’ in goede 
gezondheid en met een zo minimaal mogelijk risico hun werk voor u blijven doen: aan de poort, 
aan bed, op de polikliniek, op de ondersteunende afdelingen. 
Door ons aan de maatregelen te blijven houden, kunnen we straks misschien Kerst of andere 
belangrijke gebeurtenissen weer vieren met naasten. En dat is toch heel wat waard! 

Net als in het voorjaar en de zomer was het ziekenhuis ook in afgelopen periode niet alleen met 
corona bezig. Zo zijn er afgelopen oktober weer twee héle mooie bouwprojecten opgeleverd: 
het nieuwe geboortecentrum én een nieuwe verpleegafdeling voor cardiologie en neurologie. 
We zijn erg trots op deze nieuwe mooie ruimtes voor onze patiënten! 
Daarnaast zijn we druk bezig met verbouwen en inrichten van de nieuwe Polikliniek Kralingen 
aan de Oudedijk in Rotterdam. De poliklinieken van het IJsselland Ziekenhuis zijn nu nog 
gehuisvest in de Rotterdamse Havenpolikliniek, maar verhuizen per januari 2021 naar de nieuwe 
locatie. 

Al met al werken we aan onze passie om u de beste zorg te kunnen blijven geven. En waar het 
kan lopen we een stapje meer. 
En misschien wilt u daar ook aan bijdragen? Omdat u in het verleden bijvoorbeeld zelf in de zorg
heeft gewerkt, en u deze kennis graag tijdelijk weer wilt inzetten? Uw extra handen zijn ontzettend 
welkom! U kunt zich aanmelden via de website www.extrahandenvoordezorg.nl.

Albert van Wijk
Voorzitter Raad van Bestuur

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

Uw mening is belangrijk
www.zorgkaartnederland.nl Doe mee!



NIEUW GEBOORTECENTRUM

We heten jullie van harte welkom in 
ons gloednieuwe geboortecentrum!
Het nieuwe geboortecentrum beschikt over zeer luxueuze verloskamers en kraamsuites en couveuse-

suites. De suites zijn volledig nieuw ingericht. De frisse kleuren, stijlvolle meubels en foto’s aan de muur 

geven de suites een huiselijke sfeer. 

Huiselijke sfeer

De gang met alle suites waar moeder 
en kind verblijven, met rooming in 
mogelijkheid voor de partner.

Kamer met bed en bevalbad.
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Nicole Lock, leidinggevende van de afdeling, is heel trots 
op het eindresultaat: ‘Het is prachtig geworden. De kraam-
suites vormen nu één geheel met de couveusesuites. Ouders 
kunnen te allen tijde bij hun kind blijven. Ook qua technische 
mogelijkheden is het geboortecentrum erop vooruitgegaan. 
Naast een iPad, die in elke suite beschikbaar is, is er ook 
een draadloos CTG apparaat. Moeders hoeven tijdens hun 
bevalling of controle niet meer in bed blijven liggen, maar 
kunnen gewoon rondlopen.’ 

We hopen in ons nieuwe geboortecentrum heel veel nieuwe 
baby’s te verwelkomen!

Eerste baby in Geboortecentrum 
IJsselland geboren! 

Hiep hiep hoera, de eerste baby in ons nieuwe geboorte-
centrum is geboren! Baby Dean kwam op 16 oktober ter 
wereld en zijn gelukkige ouders zijn Luc en Elise Struckman. 
Dean is het tweede kindje voor 
Luc en Elise. Ze zijn zeer onder 
de indruk van het nieuwe 
geboortecentrum en vinden 
het heel erg mooi geworden. 
We feliciteren het jonge 
gezin van harte en wensen 
ze heel veel geluk met 
elkaar!

Eerste patiënt in nieuwe 
geboortecentrum 

Roxane is de eerste patiënt in ons nieuwe geboortecentrum 
dat op 14 oktober in gebruik is genomen. Na maanden 
van verbouwen is het nieuwe geboortecentrum klaar! Wij 
ontzettend trots en blij met het eindresultaat.

Roxane en partner Jelle vinden de afdeling erg mooi, ze 
zijn echt onder de indruk. ‘Het is hartstikke mooi en modern 
allemaal, het geeft meer rust, echt prachtig. Het is een hotel-
gevoel, echt een sprong in de tijd.’ Zaterdag 10 oktober werd 
hun baby iets te vroeg geboren waardoor ze wat langer 
moesten blijven. Ze hebben dus de oude afdeling nog net 
meegemaakt. ‘Echt een verschil van dag en nacht, in positieve 
zin uiteraard!’

NIEUW GEBOORTECENTRUM

Geboortecentrum officieel geopend! 
(foto is van september 2020, toen mond-
kapjes nog niet verplicht waren).

Alles bij de hand om je 
baby te kunnen verzorgen. 

De kamers zijn ruim opgezet. 
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Revalideren na een ziekenhuisopname?
Dat doet u bij Transmitt revalidatie! Wij zijn gespecialiseerd in 

neurologische revalidatiezorg. U kunt bij ons terecht wanneer u 

door uw leeftijd of aandoening(en) langer de tijd nodig heeft om

te herstellen na een beroerte, ongeval of chirurgische ingreep.

www.transmitt.nl
revalidatie@transmitt.nl
088 - 023 47 34

Transmitt revalidatie  
Van Beethovenlaan 60
3055 JD  Rotterdam  

» 
» 

 Voordelen
     U kunt direct bij ons terecht 

     Revalideren met ondersteuning van   

	 speciaal	gekwalificeerde	medewerkers

     Persoonlijke aandacht

     Eén contactpersoon die volledig op de 

     hoogte is van uw situatie

     Inzet begeleiding gericht op 

   terugkeer naar huis

» 
» 

» 
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ONDERZOEK BORSTKANKER

Nieuwe apparatuur voor 
onderzoek naar borstkanker
Het IJsselland Ziekenhuis heeft nieuwe apparatuur aangeschaft om borstkanker op te sporen. 

Met deze apparatuur kan nauwkeuriger, sneller en comfortabeler onderzoek worden gedaan 

naar mogelijke afwijkingen van de borst. 

Met deze aanschaf loopt het IJsselland Ziekenhuis voorop in de 
regio Rijnmond als het gaat om de inzet van moderne middelen 
in het onderzoek naar borstafwijkingen. Met de ingebruikname 
gaat een lang gekoesterde wens van de afdeling Radiologie in 
vervulling.

Nieuwe technologie
De vernieuwde apparatuur bestaat uit een gemoderniseerde 
mammograaf, biopsietafel en vacuüm biopsiesysteem. Met 
een mammograaf kan door middel van foto’s de borst in beeld 
worden gebracht. De benodigde hoeveelheid straling van dit 
nieuwe apparaat is gelijk gebleven, terwijl de beeldkwaliteit 
sterk is verbeterd. Door de mogelijkheid om voorgevormde 
platen te gebruiken kan het onderzoek voor de patiënt ook 
comfortabeler aanvoelen.

Ook in de biopsietafel en het vacuüm biopsiesysteem die 
gebruikt wordt voor het afnemen van biopten (stukjes weefsel) 
is de nieuwste technologie verwerkt. Hiermee kan het afnemen 
van biopten secuurder, sneller en comfortabeler worden 
uitgevoerd. Doordat na elk biopt een foto wordt gemaakt door 
het biopsiesysteem zelf, hoeven meestal minder biopten te 

worden afgenomen, waardoor de kans op (na-)bloedingen 
kleiner is.

De medewerkers van de afdeling Radiologie zijn blij met de 
nieuwe apparatuur. “Het onderzoek gaat een stuk sneller 
dan voorheen, doordat er minder handelingen nodig zijn. 
De laborant kan de volledige aandacht geven aan de 
patiënt, terwijl de specialist volledig de controle heeft over 
de procedure. Meer aandacht voor de patiënt is een grote 
wens van ons”, aldus Marian Nederlof, gespecialiseerd 
radiodiagnostisch laborant.

Borstkankermaand
De ingebruikname van de nieuwe apparatuur, 15 oktober jl. 
viel gelijk met de Borstkankermaand. In de maand oktober 
wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor het thema borst-
kanker, waarbij onderzoek, screening en behandeling van 
borstkanker centraal staat. In Nederland krijgt 1 op de 7 
vrouwen de diagnose borstkanker. Daarmee is borstkanker 
de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. Door 
meer onderzoek en een betere behandeling is de overlevings-
kans de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. 

Nieuwe apparatuur

Radioloog en radiodiagnostisch laborant 
tijdens een biopsieprocedure, terwijl de 
patiënt in buikligging op de biopsietafel ligt.
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Update bouw 
Op deze pagina(‘s) informeren we u over de bouwwerkzaamheden 

die in (en buiten) ons ziekenhuis plaatsvinden. 

De afgelopen periode is heel hard gewerkt om twee nieuwe verpleegafdelingen 
in bouwdeel D op te leveren. 

Gerenoveerde afdeling D2 

Geboortecentrum

Op afdeling D3 is op 14 oktober jl. het 
nieuwe Geboortecentrum in gebruik 
genomen. Hier zijn we heel trots op! 
Op pagina 6 en 7 leest u hier meer over. 

CCU, Cardiologie en 
Neurologie

Met het doorknippen van een lint is de 
gerenoveerde afdeling D2 op 29 oktober 
jl. feestelijk in gebruik genomen. D2 is de 
nieuwe locatie voor de verpleegafdelingen 
cardiologie, neurologie en CCU. De heer 
Van Zanten is de eerste patiënt die ‘s 
ochtends naar de nieuwe afdeling werd 
overgebracht. Wij zijn heel blij met deze 
mooie ruimtes voor onze patiënten!

In de middelste unit op D2 is een mooie, 
praktische, nieuwe CCU/Eerste Harthulp 
met een centrale baliepost met zicht op 
de gang en een aantal boxen gereali-
seerd. Deze unit bestaat uit diverse twee 
en éénpersoonskamers. Bij de bedden zijn 
pendels met schermen om behandelaars 
inzicht te geven in de gegevens van de 
apparatuur die op de patiënt is aangesloten, 
en zijn deze gegevens beschikbaar in het 
digitale informatiesysteem.

UPDATE BOUW
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VOORZITTER CLIËNTENRAAD

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar. Het jaar 
was nauwelijks begonnen of we zaten in het 
Corona-tijdperk. Het coronavirus veroorzaakte 
een pandemie en bleek volkomen nieuw 
te zijn. Het virus verspreidde zich makkelijk 
en veroorzaakte ernstige klachten waar 
mensen aan stierven. De ziekenhuizen 
liepen vol. Zo ook ons IJsselland Ziekenhuis. 
Met bewondering heb ik gekeken naar de 
inzet en betrokkenheid van een ieder. Niet 
alleen artsen en verpleegkundigen maar 
ook mensen in bijvoorbeeld ondersteunende 
functies. Ze hebben veel gegeven en veel 
bereikt. De Cliëntenraad van het IJsselland 
Ziekenhuis waardeert dat bijzonder. Het 
maakt dat wij trots zijn op ons ziekenhuis. 

Afgelopen zomer daalden de Corona-cijfers 
en enig optimisme keerde terug. De aandacht 
van de Cliëntenraad verplaatste zich naar 
de reguliere zorg, die een behoorlijke achter-
stand had opgelopen en die moest worden 
ingehaald. Geen gemakkelijke opgave, dat 
vroeg om inventieve oplossingen en om 
begrip als niet alles direct goed ging. Maar 
in september stegen de cijfers weer snel, en 
de reguliere zorg kwam verder onder druk te 
staan. De Cliëntenraad begrijpt dat dat niet 
anders kan, maar vindt het wel zorgelijk. We 
mogen deze groep patiënten niet vergeten. 
De Cliëntenraad houdt hier de vinger aan 
de pols. 

In ons ziekenhuis heeft ons zorgpersoneel 
de drive om ervoor te gaan. En daar zijn 
wij blij om, het is weer nodig, het kan niet 
anders. Wij wensen hen alle sterkte 
toe in deze moeilijke tijden. 

Ik wens dat wij allemaal 
gezond mogen blijven, en 
dat er gauw een werkend 
vaccin op de markt kan 
worden gebracht. Dat we 
weer normaal kunnen leven 
zonder angst voor besmetting. 
Het zijn barre tijden, maar 
samen krijgen we corona 
onder controle. 

Jos Wiegman 
Voorzitter Cliëntenraad

Samen tegen 
corona
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Planning 

Begin november, direct 
na de verhuizing naar 
bouwdeel D, is gestart 
met de renovatie van 
bouwdeel C2 en C3 waar 
de chirurgie en interne 
geneeskunde gevestigd 
zullen worden, inclusief 
de oncologische dag-
verpleging. Ook bij deze 
verbouwing zal helaas de 
nodige (geluids)overlast 
niet te voorkomen zijn. 

Naast de renovatie van de 
verpleegafdelingen in de 
kliniek start in bouwdeel C 
ook de volgende fase van het operatiekamercomplex. Hierbij worden onder 
andere de centrale sterilisatie afdeling (t.b.v. reinigen chirurgische instrumenten) 
en de steriele opslag gerealiseerd. 

In november is ook een start gemaakt met de verbouwing van de centrale hal. 
De komende periode ondergaat deze een ware metamorfose... 

Daarnaast verhuizen de poliklinieken van het IJsselland Ziekenhuis in de 
Havenpolikliniek per januari 2021 naar polikliniek Kralingen in Rotterdam. 
Hierover leest u meer op pagina 16 en 17. 

Kortom, weer een aantal ontwikkelingen op gebied van bouw en renovatie 
waar het ziekenhuis trots op is. 

Impressie centrale hal

Foto: Architecten aan de Maas
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Wat zijn de resultaten?
In totaal zijn 2753 enquêtes ingevuld. Hartelijk dank voor uw 
mogelijke bijdrage hieraan. Verpleegafdelingen krijgen van u als 
patiënt gemiddeld het rapportcijfer 8,5, poliklinieken gemiddeld 
nog iets hoger, een 8,6. Daar zijn we erg trots op. Beide cijfers 
liggen ruim boven de norm die we als ziekenhuis willen halen, 
nl een volle 8.

Natuurlijk zijn er aandachtspunten. Voor (veel) verpleeg-
afdelingen is dat het Ontslaggesprek. Patiënten geven aan dat 
dat beter moet of zelfs helemaal niet heeft plaatsgevonden. 
Op de poliklinieken is het belangrijkste aandachtspunt de 
Wachttijd en de informatie aan u hierover. Als ziekenhuis 
vinden we het bovendien belangrijk dat patiënten ervaren 
dat zij voldoende betrokken worden bij de besluitvorming 

van hun behandeling/
onderzoek. Ook dat kan 
beter op een aantal 
afdelingen, dat blijkt 
uit de resultaten. 

Meten alleen vinden 
we niet voldoende. 
Afdelingen worden ook gestimuleerd actie te nemen op hun 
verbeterpunten. Intussen meten we verder en hopen wij dat 
u bereid blijft enquêtes in te vullen indien deze u worden 
aangeboden. Zo helpt u ons onze kwaliteit doorlopend te 
verbeteren. 

Afdeling Patiëntenvoorlichting

Wat vindt u van ons ziekenhuis?
In de vorige uitgave van dit magazine vertelden wij u dat er een groot 

patiënttevredenheidsonderzoek  loopt in ons ziekenhuis. In dit nummer 

kunnen wij de resultaten van het 3e kwartaal 2020 met u delen.

Resultaten patiënten-enquêtes 
3e kwartaal 2020

Resultaten patiënten-enquêtes 
3e kwartaal 2020

Alle poliklinieken samen
(Totaal 1429 ingevulde enquêtes) 

Alle verpleegafdelingen samen
(Totaal 1324 ingevulde enquêtes) 

13
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INNOVATIE

Innovatie in het IJsselland 
Ziekenhuis: ‘Daar worden 
onze patiënten beter van!’ 

Ideale partner
Philips heeft een breed portfolio aan medische technologie 
en ICT en koppelt dit aan internationale kennis en ervaring 
op het gebied van innovatie en optimalisatie van diensten en 
zorgverlening. Voor het IJsselland Ziekenhuis is Philips daarom 
een ideale partner om mee samen te werken. In de komende 
periode wordt verder onderzocht hoe deze samenwerking 
tot stand komt op verschillende onderdelen, zoals medische 
technologie, ICT, innovatie en optimalisatie.

Albert van Wijk, bestuurder van het IJsselland Ziekenhuis, is blij 
met deze ontwikkeling: “Technologie gaat ons helpen om zorg 
op afstand te leveren als dat kan, en alleen in het ziekenhuis als 
dat moet. Dat is een belangrijke doelstelling van ons ziekenhuis 
en Philips kan oplossingen leveren om ons daarbij te helpen. 
Daarnaast gaat Philips met ons meedenken hoe we processen 
slimmer kunnen inrichten, met als doel meer efficiëntie en 
minder kosten. Daar worden onze patiënten ook beter van!”

Bestaande samenwerking voor hartfalen en COPD
Het IJsselland Ziekenhuis en Philips werken al langer samen, 
onder andere door samenwerking bij de online begeleiding 
van patiënten met hartfalen en COPD. Met behulp van 
oplossingen van Philips worden patiënten op afstand 
gemonitord door - verpleegkundigen van het IJsselland 
Ziekenhuis.

“Ik kijk uit naar de intensievere samenwerking. Mooi dat 
het IJsselland ziekenhuis nu al veel hartfalen- en COPD-
patiënten op afstand zorg verleent met onze oplossingen, 
dat geeft veel vertrouwen voor de verdere transformatie 
van zorg in onze uit te werken samenwerking,” zegt Léon 
Kempeneers, Head of Strategy, Innovation, Solutions & 
Partnerships Philips Benelux.

Foto is van begin september 2020, toen mondkapjes nog 
niet verplicht waren. 

Begin september tekenden het IJsselland Ziekenhuis en Philips een intentieverklaring om nauwer te 

gaan samenwerken. Technologie en software worden steeds geavanceerder en bieden mogelijkheden 

om de zorg beter te maken en de kosten te verlagen. Voor een ziekenhuis is het belangrijk deze 

technologie op een goede manier in te zetten.

15

Technologie in de zorg
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POLI  KRALINGEN

Zelfde artsen. Nieuwe plek.
Eind van dit jaar sluit de Havenpolikliniek in Rotterdam Centrum haar deuren. Vier Rotterdamse 

ziekenhuizen - Erasmus MC, Franciscus Gasthuis en Vlietland, Maasstad ziekenhuis en IJsselland 

Ziekenhuis - hebben hier de afgelopen jaren samen invulling gegeven aan de poliklinische zorg in 

Rotterdam Centrum.

Nieuwe locatie

Polikliniek Kralingen start op 15 januari 2021

De poliklinische zorg verhuist naar andere mooie
locaties zodat de zorg voor al deze patiënten gewoon 
door kan gaan. 

Foto is van begin juli 2020.
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De poliklinische zorg verhuist naar andere mooie locaties 
zodat de zorg voor al deze patiënten gewoon door kan gaan. 
Een groot deel van de Havenpolikliniek, acht poliklinieken van 
het IJsselland Ziekenhuis, verhuist naar een nieuwe locatie in 
Rotterdam Kralingen aan de Oudedijk.  

Nieuwe maar historische locatie in Kralingen
De poli’s van het IJsselland Ziekenhuis vestigen zich in Kralingen, 
in Verpleeghuis Pniël van Lelie zorggroep aan de Oudedijk  15. Op 
dit moment zijn de werkzaamheden in het verpleeghuis in volle 
gang om de polikliniek op de begane grond te vestigen. Bijzonder 
is dat op deze locatie ook een volledige afdeling Radiologie wordt 
gebouwd waar röntgenfoto’s, echo’s, CT-scans en MRI’s gemaakt 
kunnen worden.

Welke spreekuren komen in Kralingen?
Het gaat om de volgende specialismen:
• afname laboratorium voor bloedprikken,
• chirurgie,
• gynaecologie en verloskunde,
• interne geneeskunde en diabeteszorg,
• maag-darm-leverziekten,
• orthopedie en orthopedisch schoenmaker, 
• radiologie en
• reumatologie.

Lelie zorggroep en IJsselland 
Ziekenhuis 
Begin dit jaar maakten het IJsselland Ziekenhuis en Lelie 
Zorggroep al bekend dat zij graag willen samenwerken 
om patiënten passende zorg te kunnen bieden. De opening 
van polikliniek Kralingen in verpleeghuis Pniël is de eerste 
stap. IJsselland en Lelie delen samen hun visie op wijk-
gerichte zorg zo dichtbij huis als mogelijk is. En dat doen 
zij samen met huisartsen, welzijnsorganisaties en andere 
partijenin de keten!

POLI  KRALINGEN



In Mijn IJsselland kunt u steeds meer zelf regelen. Makkelijk en snel vanuit huis.

MIJN IJSSELLAND

Handige weetjes over 
Mijn IJsselland

6 handige weetjes 
 Krijgt u de melding ‘geen toegang tot portaal’? Dat betekent 

 meestal dat uw BSN-nummer nog gecheckt moet worden aan 
 de hand van uw identiteitsbewijs of verblijfsvergunning. Dat 
 moet helaas aan onze ronde balie in de hal. Daarna zal het 
 inloggen op Mijn IJsselland wel lukken.
  Zijn zowel u als uw partner of kind patiënt in ons ziekenhuis? 
 Gebruik dan bij voorkeur voor ieder gezinslid een verschillend 
 mailadres bij inschrijving. Als u hetzelfde mailadres gebruikt 
 voor meerdere gezinsleden, weet u niet op welk gezinslid het 
 bericht dat wij u sturen betrekking heeft.  
  Is uw kind bij ons in behandeling? En wilt u zijn/haar dossier 
 inzien? Vraag dan eerst een DigiD voor uw kind aan (via 
 www.Digid.nl). Alleen dàn kunt u inloggen in zijn/haar dossier. 

  Ziet u in Mijn IJsselland dat uw adres of huisarts niet klopt? 
 Het meeste kunt u zelf aanpassen. Wat niet?
 › Uw roepnaam.
 › Uw burgerlijke staat.
 › Uw vaste telefoonnummer.
 › Uw contactpersoon wijzigen of toevoegen.
 Deze gegevens kunt u laten aanpassen bij onze ronde balie 
 in de hal. Of stuur een mail naar NAWWijzigingen@ysl.nl.
  Heeft u een overzicht nodig van al uw afspraken in 2020 in 
 ons ziekenhuis?  Ga dan naar het tabje Mijn Afspraken. Daar 
 vindt u uw afsprakenoverzicht dat u zelf kunt printen. 
  Röntgenfoto’s, CT of MRI-beelden nodig? Die vindt u niet 
 in Mijn IJssellland, maar kunt u op CD-Rom laten zetten bij 
 afdeling Radiologie, route 50. 

1. Thuis alvast een vragenlijst invullen 
 bijvoorbeeld.
2. Of thuis alvast inchecken en uw gegevens 
 controleren. 
 Let op  Op de dag van uw afspraak moet 
 u zich in het ziekenhuis nog wel melden 
 bij de aanmeldzuil. Daar ontvangt u een 
 ticket met uw routenummer.

1
2

Nieuwtjes en weetjes

Heeft u vragen of hulp nodig? Dan kunt 
u altijd terecht bij het Servicepunt Mijn 
IJsselland, balie 89 hal ziekenhuis, 
telefoonnummer 010 - 258 5137 of 
patientenvoorlichting@ysl.nl. 

Foto: S
EN

IV
PETR

O
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Stilstaan en loslaten, 
niet alleen in de herfst

Dit heeft zijn oorsprong in de Katholieke Kerk, de gedenkdag 
Allerzielen (in Mexico de bekende Dias de los Muertos), maar 
vindt al jaren veel breder navolging, van herdenkingen op 
begraafplaatsen tot speciale concerten in deze periode. Ook 
het IJsselland heeft jaarlijks een herdenkingsdag. We noemen 
de namen van wie ons dierbaar waren en steken een kaarsje 
aan. 

De meeste werkdagen beginnen voor mij in het stiltecentrum. 
Ik ruim wat op, schuif de stoelen op hun plek en steek een 
kaars aan. Een klein ritueel waarmee ik mijn aandacht richt op 
de mensen in huis: patiënten, personeel en vrijwilligers. Vanuit 
die gerichtheid kan ik ruimte maken voor iedereen die ik die 
dag tegenkom. Wie het stiltecentrum binnenkomt, kan zien dat 
ik niet de enige ben die daar weleens een kaarsje brandt. Die 
mogelijkheid is er het hele jaar door, en daar wordt dankbaar 
gebruik van gemaakt. Maar toch vooral rond begin november, 
als de overledenen worden herdacht. 

Dat moment van herdenken is niet voor niets in de herfst; we 
hebben afscheid genomen van de zomer en keren naar binnen. 
Buiten stormt het, de natuur lijkt zich terug te trekken: de 
bladeren verkleuren en de bomen laten ze los. Het bepaalt ons 
bij de kringloop van het leven, bij de vergankelijkheid ervan. 
Er zal weer een nieuwe lente komen, niet alles zal voorgoed 
voorbij blijken, maar we zien er weinig van. En eerst is de winter 
nog aan de beurt. Juist op dat moment denken we terug. Als 
symbool van warmte en licht steken de mensen kaarsjes aan, 
kleine waakvlammen, om de herinnering levend te houden. 
Soms ook om iets achter te kunnen laten.

Steek virtueel een kaarsje aan 
Een gedenkdag waarbij we mensen uitnodigen om samen te 
komen, was dit jaar helaas niet mogelijk. Wel kunt u op internet 
via kaarsje.nu/stiltecentrum virtueel een kaarsje aansteken. 
Deze website staat sinds 3 november jl. online én blijft het hele 
jaar door beschikbaar. Kaarsjes ‘branden’ ook het hele jaar. 

Afdeling geestelijke verzorging zal voor de kaarsjes die virtueel 
worden ‘aangestoken’ een echt kaarsje aansteken in het 
stiltecentrum. Misschien een mooie gedachte dat we zo toch 
vanaf een afstand de namen en herinneringen in het ziekenhuis 
samen kunnen brengen. 

Kim van Rijthoven
Geestelijk verzorger

Ieder jaar, begin november, staan over de hele wereld mensen stil bij de overledenen 

van het afgelopen jaar. 

HERDENKEN VAN DE OVERLEDENEN 

Stilstaan en loslaten

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering…

Is verwijlen
bij een brok 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…

Ward Bruyninckx

Wilt u een kaarsje branden voor iemand, ga dan naar 
kaarsje.nu/stiltecentrum. Het kaarsje blijft het hele jaar 
branden. 
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Veelgestelde vragen
We kunnen ons voorstellen dat u in verband met het corona-
virus vragen heeft over afspraken op de polikliniek, operaties 
en verblijf in de kliniek, zwangerschap en bevallen en op 
bezoek bij een patiënt. 

U kunt veelgestelde vragen over deze vier onderwerpen 
nakijken op onze website, www.ysl.nl/corona. 

Als de regelgeving wijzigt, verwerken we dat in deze 
vragen.

Corona en het IJsselland Ziekenhuis 
Het coronavirus heeft (voorlopig) invloed op uw bezoek of afspraak in het IJsselland Ziekenhuis. 

De belangrijkste punten op een rij:

• U kunt pas 10 minuten voor uw afspraak naar binnen en u komt in principe alleen.

• Alleen de ingang aan de Rotterdamse zijde is geopend.

• Hebt u klachten die kunnen wijzen op Corona, neem dan contact op met de polikliniek waar u een 

 afspraak hebt.

• Het dragen van een mondkapje in het ziekenhuis is verplicht.

CORONA

Meer informatie

Wilt u meer lezen over de ontwikkelingen en maatregelen in het IJsselland Ziekenhuis? Bekijk dan de updates op onze nieuws-
pagina (startpagina www.ysl.nl).

Meer informatie over het coronavirus (COVID-19) vindt u op: www.rivm.nl of via het publieksinformatienummer Rijksoverheid: 
0800 - 1351.
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‘We zitten er voor de patiënt’ 

De voorzitter neemt ons mee in zijn ervaringen van de afgelopen 
periode. 

Wat doet een Clientenraad ook alweer?  
Jos legt uit: ‘Als Cliëntenraad brengen we de ervaringen en 
belangen van de patiënten en bezoekers van ons ziekenhuis 
over aan de raad van bestuur van het ziekenhuis. Ook geven 
we gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de 
patiëntenzorg treffen. Onderwerpen waar de Cliëntenraad 
zich mee bezighoudt zijn onder andere patiëntvriendelijkheid, 
kwaliteit en veiligheid, de voedingsorganisatie, het opname- en 
ontslagbeleid en renovaties en nieuwbouwplannen. 
Simpel gezegd: we bekijken de zorg door de ogen van de patiënt. 
Wanneer de leiding van het ziekenhuis plannen opstelt, bekijken 
wij wat dat voor patiënten kan betekenen. Als een voorstel voor 
patiënten bijvoorbeeld nadelig kan uitpakken, geven we aan hoe 
dit mogelijk anders kan. Zo kan zorg beter worden afgestemd op 

de wensen van patiënten en dat komt de kwaliteit van zorg weer 
ten goede.’

Met ingang van 1 juli jl. is de wet Medezeggenschap aangescherpt, 
waardoor de Cliëntenraad -behalve adviesrecht- op bepaalde 
onderwerpen ook instemmingsrecht heeft gekregen, wat vraagt 
om vroegtijdige betrokkenheid bij zaken. ‘Onze raad is dus serieus 
een partner om rekening mee te houden’, aldus Jos. 

We gaan in gesprek
Jos: ‘Om goed te kunnen adviseren gaan we in gesprek met mensen 
uit de organisatie, met patiënten, verzamelen we informatie uit 
kwaliteitsenquêtes en nemen we deel aan overleggen van diverse 
projectgroepen. De ervaringsdeskundigen van de Ouderenadvies-
commissie, de klankbordgroep die ons adviseert over het ouderen-
beleid, koppelen aan ons terug hoe zij onder meer senior friendly, 
privacy en bejegening in de organisatie ervaren.’  

Ruim drie jaar geleden trad Jos Wiegman aan als voorzitter van de Cliëntenraad van het IJsselland 

Ziekenhuis. De Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de algemene belangen van 

de patiënten en bezoekers binnen het IJsselland Ziekenhuis zo goed mogelijk probeert te behartigen. 

           De patiënt centraal

DE CLIËNTENRAAD
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De Cliëntenraad is steeds op zoek naar ervaringen en suggesties 
van patiënten en bezoekers. Neem contact met ons op! Dat kan 
via www.ysl.nl of clientenraad@ysl.nl  

Vlnr: Sylvia van den Adel 
(ambtelijk secretaris), Thomas 
Linsmayer, Mariëtte Swinkels, 
Pierre Winkelman en Ineke van 
Rotterdam. Zittend: Jos Wiegman 
(voorzitter), Marja de Koning en 
Peter Pauli. 

2323

Spiegel voorhouden
Jos is erg tevreden over de samenwerking in huis. ‘Iedereen 
die ik aanspreek is bereid antwoord te geven en als er wat 
is informeert de raad van bestuur ons meteen wat er speelt. 
Het ziekenhuis neemt ons erg serieus en dat is prettig. Een 
goede samenwerking betekent echter niet dat we niet 
kritisch zijn. We proberen de organisatie elke keer een 
spiegel voor te houden om ervoor te zorgen dat iedereen 
scherp blijft. We zitten er natuurlijk wel voor de patiënt.’ 

Op zoek naar de achterban  
Jos: ‘Onze drijfveer is om patiënten en bezoekers zo goed 
mogelijk te helpen. Daarvoor zijn we wel afhankelijk van 
hun ervaring met het ziekenhuis en het is best lastig om 
onze achterban ‘te pakken’ te krijgen. Als ik van iemand 
uit mijn netwerk hoor dat die naar het IJsselland is geweest, 
ga ik daar persoonlijk mee in gesprek. ‘Wat vond je goed, 
wat kon beter?’ Daar kunnen wij als Cliëntenraad mee aan 
de slag. En als we uit betrouwbare bron een minder goede 
ervaring horen, dan proberen we daar ook iets mee te doen.’ 

Stappen gezet  
Gastvrijheid is een doorlopend aandachtspunt en ook 
medicatieveiligheid is een ‘hot’ item. Jos: ‘We blijven er 
aandacht voor vragen dat dit goed geregeld wordt. We zijn 
daarom heel blij met de apothekersassistenten op de 
afdelingen, hulptroepen die zorgen dat dit proces veilig 
verloopt.’ 

Ook zijn er verbeteringen aangebracht voor parkeren voor 
patiënten en sinds begin 2019 rijdt er een pendelbus* tussen 
metro Schenkel en het ziekenhuis. ‘Deze bus stond al jarenlang 
op ons verlanglijstje, heel fijn dat dit nu is gerealiseerd’. En via 
social media krijgt de Cliëntenraad regelmatig complimenten 
over het eten. ‘We zijn blij dat patiënten hier tevreden over zijn, 
daar doen we het natuurlijk ook voor!’

Ziekenhuis in beweging 
Jos: ‘Het ziekenhuis is behoorlijk in beweging. Door samen te 
werken kun je patiënten zo goed mogelijke zorg te verlenen. 
Kijk naar de samenwerking met Erasmus MC en ook de verpleeg-
huizen die veel meer samenwerken met het ziekenhuis. Dat 
vinden we een goede ontwikkeling. Onze belangrijkste doel-
groep is natuurlijk toch de oudere patiënt, en daar komen 
er steeds meer van. Als je soms hoort dat een oudere wordt 
opgenomen en na afloop het ziekenhuis niet uit kan omdat er 
nergens plek is en daardoor in het ziekenhuis moet blijven, dan 
ben ik blij dat ze hier naar oplossingen zoeken.’  

Zorg op afstand: heel normaal
Jos: ‘Vanwege corona heeft ‘zorg op afstand’ een positieve vlucht 
genomen. Ondanks koudwatervrees maken veel mensen nu veel 
gebruik van bijvoorbeeld de BeterDichtbij app, patiëntenportaal 
Mijn IJsselland en Telemonitoring. Patiënten zien de voordelen: 
het is makkelijk en het scheelt veel tijd. Mooi dat de zorg op deze 
nieuwe manier toch kan doorgaan.’ 

Gedreven medewerkers
Wat Jos na al die tijd als voorzitter nog steeds opvalt? De 
‘gedrevenheid’ van de medewerkers. ‘Iedereen is zó betrokken 
bij het ziekenhuis. Ik krijg vaak het gevoel dat het een soort 
roeping is om het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten 
functioneren. Het is werk, maar mensen kunnen het niet loslaten, 
het is hun drijfveer, hun motivatie. Daar heb ik bewondering voor.’

Veel geleerd 
Jos vindt het voorzitterschap nog steeds erg leuk en uitdagend. 
‘Ik heb in die 3,5 jaar erg veel geleerd, en hoop samen met mijn 
collega-Cliëntenraadsleden nog veel voor onze patiënten te 
mogen betekenen.’ 

* Vanwege de coronamaatregelen rijdt de pendelbus tijdelijk niet.

Onze drijfveer is om 
patiënten en bezoekers zo 
goed mogelijk te helpen. 

De patiënt staat centraal
De doelstelling van de Cliëntenraad is de patiënt centraal. 
Deze doelstelling is vertaald in een missie: “Om de beleving 
en het welbevinden van de patiënt blijvend te verbeteren, willen 
we de organisatie stimuleren om de hierop gerichte activiteiten 
daadwerkelijk in de organisatie te verankeren”. 

DE CLIËNTENRAAD
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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

Polikliniek Kralingen
Oudedijk 15 · 3062 AB · Rotterdam
(met ingang van 15 januari 2021)


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


Bezoektijden 
Bezoeken van een patiënt 
is alleen mogelijk binnen de 
op de afdeling aangegeven 
bezoektijden. Op de afdeling 
staat aangegeven wanneer 
hiervoor afwijkende regels 
gelden. Omdat patiëntenzorg 
altijd voor gaat, vragen wij 
bezoek om de kamer even 
te verlaten als er tijdens het 
bezoekuur een artsenvisite, 
onderzoek of therapie is.

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

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


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

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


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

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


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


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

Gedragsregels 

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

 Het IJsselland
bij de hand 
 Praktische informatie
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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 56 minuten; 
er wordt afgerekend 
per 28 minuten. 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

Buslijn 37

Food & Shop en terras
Hier kunt u terecht 
voor boeken, kaarten, 
dranken, verse 
broodjes/koeken, 
verzorgingsproducten, 
bloemen en 
cadeautjes voor alle 
leeftijden. 

Openingstijden
Doordeweeks: 
8.30 – 19.30 uur
Weekend:
11.00 – 19.30 uur

Ingang Poortmolen
openingstijden 
Doordeweeks:
7.00 - 20.00 uur
Weekend:
11.00 - 12.00 uur en 
14.30 - 20.00 uur.

Vanwege het 
corona virus 
kunnen op deze 
pagina genoemde 
openingstijden 
mogelijk afwijken. 
Raadpleeg onze 
website www.ysl.nl 
voor actuele 
informatie. 

Wandeltijd naar de metrohalte 
Prinsenlaan is ±10 minuten

Hoofdingang 
openingstijden
Iedere dag geopend:
06.30 – 23.30 uur

De centrale halVind je weg

Bereikbaarheid


Buslijn 37
Buslijn 37 rijdt op werkdagen en 
zaterdag overdag (tot afloop 
van het avondbezoekuur) 
tussen station Rotterdam-
Alexander en metrostation 
Capelsebrug. De bushalte 
bevindt zich aan de achter-
zijde 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 

een rolstoel of scootmobiel 
te vervoeren. 

Treinstation Alexander
Het dichtstbijzijnde treinstation 
is Rotterdam-Alexander. Op 
station Alexander kunt u over-
stappen 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 metro-
lijn A (Binnenhof – Schiedam) 
en metrolijn B (Nesselande – 
Schiedam). De looproute naar 
het ziekenhuis is met bordjes 
aangegeven.
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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.

Voor actuele bezoekregels en bezoektijden verwijzen we u 
naar de website.


Patiëntenvoorlichting 
› Zoekt u een folder over uw onderzoek, behandeling of  
 operatie? 
› Heeft u een vervelende ervaring of klacht?
› Wilt u ons attenderen op een onveilige situatie?
› Lukt het niet om in te loggen in ‘Mijn IJsselland’ of vindt u  
 niet wat u zoekt?
› Wilt u een kopie van uw dossier of van radiologiebeelden?

De medewerkers van Patiëntenvoorlichting helpen u graag!
 
U vindt ons in de hal van ons ziekenhuis (route 89), 
maandag t/m donderdag van 09.30 – 16.30 uur en 
op vrijdag van 09.30 – 13.00 uur, telefoonnummer 
010 – 258 5137 of mail patientenvoorlichting@ysl.nl. 

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!

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 printen. 
Als u en uw contactpersoon/begeleider 
geen mailadres hebben of u vraagt 
zelf om een papieren folder, dan krijgt 
u van ons uiteraard nog een papieren 
folder aangeboden. Inmiddels 
verstrekken we ca. 70% van onze 
folders via de mail. 

Heeft u vragen? Bel 
of bezoek afdeling 
patiëntenvoorlichting 
tel: 010 - 258 5137, 
balie 89 in de 
centrale hal.  

Foto is gemaakt in april 2020.
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Agenda
Activiteiten voor patiënten 

De informatieavonden Zwangerschap, bevallen en kraam-
periode gaan niet door. U kunt online, op eigen gelegenheid, 
een digitale voorlichtingsavond Zwangerschap, bevallen en 
kraamperiode volgen, in de vorm van diverse filmpjes. U vindt 
deze voorlichtingsavond op onze website www.ysl.nl (via de 
pagina Geboortecentrum, Zwanger, Digitale voorlichtingsavond).

Zwangerschap 

De informatieavonden Borstvoeding voor zwangere vrouwen 
gaan niet door. Met het digitale document Informatie 
borstvoeding kunt u zich thuis voorbereiden op het geven 
van borstvoeding en kolven. U vindt dit document op onze 
website www.ysl.nl (via de pagina Geboortecentrum, Zwanger, 
Informatieavond borstvoeding). 
Bekijk ook aanvullende informatieve filmpjes over borstvoeding 
(onderaan op de pagina Digitale voorlichtingsavond).

Borstvoeding

In overleg met de Stomavereniging worden 
tot nader order geen inloopochtenden 
in het ziekenhuis georganiseerd. 

De workshops Look Good Feel Better gaan voorlopig niet door. 
Look Good Feel Better organiseert in plaats daarvan 
interactieve online workshops, waarvoor u zich kunt inschrijven 
via hun website, https://lookgoodfeelbetter.nl/workshops/
online-workshops.

Look Good, Feel Better 

AGENDA

Stomavereniging

Kerst in 
het IJsselland 
Eind 2019 jaar waren de kerstactiviteiten in 

het ziekenhuis een groot succes!

De workshops, informatieavonden en inloop-

spreekuren gaan op dit moment niet door. Of 

deze bijeenkomsten later doorgaan, hangt af van 

de maatregelen die op dat moment gelden. 

De informatieavonden Borstvoeding en Zwangerschap 

worden te zijner tijd op een andere manier hervat. 

Houd onze website in de gaten voor actuele 

informatie! 

Ook dit jaar zullen we dit jaar zeker aandacht besteden 
aan de kerstperiode besteden. Dat vinden we heel 
belangrijk, ook voor onze patiënten. 

Of, en zo ja welke, activiteiten er kunnen worden 
georganiseerd is geheel afhankelijk van hoe corona 
zich ontwikkelt en van de bouwactiviteiten in de hal. 
Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van het 
RIVM.

Houdt u onze website en facebook-site in de gaten 
voor meer informatie te zijner tijd.

De kerstperiode 
vinden we heel 
belangrijk, ook 
voor onze patiënten.  

KERSTACTIVITEITEN



KORT NIEUWS

‘U wordt ‘gebuzzerd’, 
wanneer u aan de beurt bent’

In de wachtruimtes op de poliklinieken staan de stoelen op de 
1,5 meter van elkaar en overal zijn schotten tussen zitplaatsen 
geplaatst. De ruimte blijft echter beperkt en soms is niet te 
voorkomen dat er meer wachtende mensen zijn. Denk aan een 
patiënt die iemand meeneemt bij een slechtnieuws gesprek, 
een oncologische patiënt of wanneer een patiënt erg verward 
is en een begeleider meeneemt. 

Om toch zo weinig mogelijk mensen in de wachtruimte zelf te 
hebben, heeft het IJsselland een mooie nieuwe voorziening 
aangeschaft: buzzers.

We kennen de ronde buzzer 
vooral uit de horeca: om je te 
laten weten dat je bestelling 
klaar is. 

Start gebruik buzzers 
op hoofdlocatie 
In de eerste COVID periode 
heeft het IJsselland de eerste 
buzzers aangeschaft en een 
proef gedaan in polikliniek Nesselande. En dat is de patiënten 
bijzonder goed bevallen. Daarom worden de buzzers sinds een 
paar weken ook op de hoofdlocatie in Capelle ingezet; als start bij 
polikliniek urologie en daarna ook bij dermatologie, longziekten 
en cardiologie.

Buzzer werkt eenvoudig
Als de patiënt zich bij de poli heeft gemeld, geeft de polikliniek-
assistent de patiënt een buzzer mee en vertelt hoe het werkt. De 
poliassistent zet het cijfer in het systeem en de patiënt kan naar 
de grote hal om een plek te vinden om te wachten. De patiënt 
wordt ruim voor de afspraak weer opgeroepen via de buzzer. Als 
de buzzer af gaat knipperen de lampjes en klinkt een geluid dat 
ook via trillingen te voelen is. 

Na gebruik wordt de buzzer in een bakje op de balie achter-
gelaten en weer zorgvuldig gedesinfecteerd voor een volgende 
gebruiker. 

Veilig wachten in corona tijd

Mooie hartjes voor 
onze medewerkers! 

Heel erg bedankt voor jullie 
support, kinderen van basis-
school Jan Antonie Bijloo! 
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Hoe werkt het?
Door ondertekening van dit 
formulier geeft u toestemming 
aan de Stichting Vrienden van 
het IJsselland Ziekenhuis om 
een doorlopende of éénma-
lige incasso-opdracht te 
sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te 
schrijven en aan uw bank om 
doorlopend of éénmalig een 
bedrag van uw rekening af 
te schrijven, overeenkomstig 
de opdracht van de Stichting 
Vrienden van het IJsselland 
Ziekenhuis. Deze afschrijving 
herkent u aan het incassant ID  
NL65 INGB 0677409990

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

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

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

WORD VRIEND

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

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

€ 2,50 per maand € 10,– per maand

€ 5,– per maand Meer €

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

Ik doe eenmalig een donatie

Achternaam

Uw donatie in Euro’s

Geboortedatum

Adres

Telefoon

BIC

E-mail adres

Voorletters M / V

IBAN

Postcode & Plaats

Datum

Plaats

Kenmerk Handtekening

www.vriendenijsselland.nl 
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Medisch specialisten
Anesthesiologie 
dhr. drs. F.W. van Alphen
dhr. drs. J. Bergsma
mw. drs. M. van Doorn
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
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. 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
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. drs. S. Schalekamp
mw. dr. I.P. Schmitz-

van Splunder
mw. dr. S.A.H.M. van den 
Tillaart

Intensive care 
dhr. drs. J.H. Elderman 
dhr. drs. J.J.M van Koesveld
mw. drs. J.A. Lens
dhr. drs. R.A. Reuters
dhr. drs. F.A.G. Schreiner
dhr. drs. M.A. Verkade

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

Keel-, neus- en
oorheelkunde (KNO)
dhr. drs. R.A. van den Berg
mw. drs. R. El Seady 
dhr. drs. H.A.P.M. Louwers

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
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
dhr. dr. R.H.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
mw. dr. M.E. Heuvers
dhr. drs. Z. Mladenovic
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
mw. dr. V. Valkhoff
dhr. dr. P.J. Wismans

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

Mond-, kaak- en 
aangezichtschirurgie
dhr. drs. F.P. Bouw
dhr. drs. A.J. Rinksma
dhr. dr. P. de Roos

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

Neurologie
dhr. drs. R.J.W. Dunnewold
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. 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
mw. drs. E. van der Meij 
mw. drs. A.P. van 
Noort-Suijdendorp

Pathologie
mw. drs. C.K. Stobbe

Plastische chirurgie
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 klinische voorzieningen 
Antes Noord (locatie Poortmolen, 
locatie Prins Constantijnweg) 
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

Spoedeisende Hulp
mw. drs. E.H. Jansen
mw. drs. J. Ooms
mw .dr. P.P.M. Rood
mw. drs. S. van Tiel
dhr. dr. R.J.C.G. Verdonschot
mw. drs. C. Verheij

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

Urologie
dhr. drs. R. Hoendervangers
mw. drs. T.C. de Oliveira Barbosa
dhr. drs. B. Rikken
mw. drs. M.R. Sorel
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