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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.

Wat bieden wij:

»

Revalidatie met ondersteuning van speciaal
opgeleide medewerkers

»

In de lommerrijke omgeving
van Hillegersberg

»

Ruime 1 persoonskamers
met eigen sanitair

»

Verse maaltijden en
sfeervolle brasserie

»

Gericht op terugkeer
naar huis

Zorgpension
Wat biedt Zorgpension?
Begeleiding op maat, gericht op uw herstel met een
ervaren team verzorgenden en verpleegkundigen.
Voor cliënten uit Rotterdam blijft uw eigen huisarts en
apotheek betrokken. Woont u in een andere gemeente
dan één van onze zorglocaties? In dat geval organiseren
we een tijdelijke, vervangende huisarts en apotheek.
Nauwe samenwerking met ziekenhuizen
en andere zorgverleners.
Uw verblijf wordt vergoed door uw
zorgverzekeraar.

Transmitt revalidatie
Van Beethovenlaan 60
3055 JD Rotterdam

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

Kunt u om medische redenen
tijdelijk niet meer thuis wonen?
Dan bent u van harte welkom in Zorgpension
Rotterdam waar we samen met u werken
aan uw herstel en een spoedige terugkeer
naar huis! In het prachtig gerenoveerde
gebouw De State Hillegersberg biedt
Zorgpension een compleet verzorgd
kortdurend verblijf aan iedereen die
wil herstellen na een ziekte of operatie.
U kunt ook bij ons terecht als u tot rust
wilt komen wanneer het thuis even niet
meer gaat.

Meer weten?
Neem dan gerust contact met
ons op via 088 0234 740 of via
info@zorgpension.org
Zorgpension heeft ook locaties
in Baarn, Bergambacht, Dokkum,
Woerden en Zoetermeer. Wij zijn
op zoek naar collega’s, kijk op
www.zorgpension.org
voor onze vacatures.

Zorgpension Rotterdam is gevestigd aan
de Beethovenlaan 60 in Hillegersberg.
U verblijft in een mooie ruime kamer
met eigen sanitair en zitje. Indien
uw gezondheid het toelaat, kunt u
eten in de gezellige Brasserie.
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Interesse?

Coronamaatregelen

Wilt u gebruikmaken van Zorgpension,
meldt u zichzelf of uw naaste dan rechtstreeks aan via het aanmeldformulier
op www.zorgpension.org, of overleg
met de transferverpleegkundige van het
ziekenhuis.

Onze cliënten behoren tot de meest kwetsbare groep
en daarom heeft Zorgpension zich goed voorbereid
om ook in deze Coronatijd de beste zorg te bieden.
Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers heeft
Zorgpension een aantal maatregelen getroffen volgens
de richtlijnen van het RIVM.
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Dé oplossing voor
elk haarprobleem
Haarproblemen zijn er in alle soorten en
maten. En zowel mannen als vrouwen
hebben er last van. Wij weten als geen
ander wat haarproblemen met
mensen kunnen doen. Haarhuis
van Tongeren kent alle haarproblemen en zal met al haar
deskundigheid en persoonlijkheid
in samenwerkingmet U, een
optimaal resultaat
behalen.

De gezonde weg naar succes
Locatie Zoetermeer
Dijkmanschans 198,
Zoetermeer (wijk 28)
T: 079 - 331 29 93

www.haarhuisvantongeren.nl
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Locatie Leiden
Breestraat 32-36, Leiden
T: 071 - 512 52 12

Nieuwelaan 6, Capelle a.d. IJssel
T: 010-284 7365
info@fysiotherapiederozenburcht.nl

www.fysiotherapiederozenburcht.nl
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Hier gaat
het om u.

IJsselland magazine is een
informatieblad voor patiënten
en bezoekers van het IJsselland
Ziekenhuis.
Het volgende IJsselland magazine
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Beste lezer,
Het jaar is voorbij gevlogen, het is alweer de laatste maand van 2021. Toch is het niet de
feestmaand waar we met z’n allen op hadden gehoopt. De besmettingen zijn opgelopen
en maatregelen zijn nodig om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden.
Onze eerste prioriteit als ziekenhuis is om zo veilig mogelijke zorg te leveren. We vragen
daarbij niet om waardering, we doen gewoon ons werk. Onze medewerkers zetten zich
maximaal in om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Helpt u ons ook mee?
Door u te houden aan de maatregelen die we in ons ziekenhuis hanteren,
waaronder het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand.
En support te geven aan onze collega’s. Emotie mag er natuurlijk zijn, zolang
dat maar op een normale manier wordt geuit.
Want, uiteindelijk doen we allemaal ons werk, zo goed mogelijk: voor de patiënten op de
poliklinieken, voor de opgenomen patiënten en voor degenen die hun familielid of naaste
willen bezoeken.
2021 is het jaar waarin het ziekenhuis 30 jaar bestaat. Dat wilden we feestelijk vieren
met een officiële opening van onze nieuwe hal en gerenoveerde verpleegafdelingen.
En een open dag.
Want we zijn trots op wat we in al die jaren hebben gerealiseerd! Er is veel verbouwd en
vernieuwd om u in de toekomst de beste zorg te kunnen blijven bieden. Want: Hier gaat
het om u.
Daarom in het magazine, naast diverse andere interessante artikelen, ook een overzicht
van de vele bouwactiviteiten die tussen 1991 en 2021 hebben plaatsgevonden.
We gaan met elkaar straks weer een nieuw jaar in. Hopelijk komen de besmettingen
spoedig onder controle. We hopen dat u veilig blijft, en wensen u een gezond en
gelukkig 2022.

Albert van Wijk
Raad van Bestuur

p-ISSN 2667-1956
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PIT POLIKLINIEK

Eerste patiënt op de PIT-poli

Regiebehandeling voor kwetsbare ouderen

Eén medisch specialist
als aanspreekpunt
In mei 2021 is het IJsselland Ziekenhuis gestart met een nieuwe polikliniek: de ‘PIT-polikliniek’. Op
deze PIT polikliniek wordt een medisch specialist aangesteld als regiebehandelaar van de patiënt.
Het gaat op deze polikliniek om kwetsbare ouderen die meerdere
chronische aandoeningen hebben en die meerdere medicijnen
gebruiken. Een regiebehandelaar wordt het vaste aanspreekpunt
binnen het IJsselland voor de patiënt en de huisarts.

Wat is het doel van deze polikliniek?
Hoe vervelend is het. Je bent patiënt in het ziekenhuis en je moet
meerdere keren per maand op de poli komen bij verschillende
specialismen, zoals cardiologie, interne geneeskunde, longziekten
en geriatrie. Specialisten zijn niet altijd volledig van elkaar op de
hoogte waardoor er soms dubbele onderzoeken worden uitgevoerd.
Daarnaast is er voor de huisarts en patiënt geen vast aanspreekpunt.
In het IJsselland Ziekenhuis komen veel patiënten met meerdere
chronische aandoeningen op de polikliniek. Het komt regelmatig
voor dat patiënten meerdere keren per maand op verschillende
poliklinieken bij diverse specialisten komen. Het aantal bezoeken
aan de Spoedeisende Hulp en (her)opnames op de verpleegafdelingen van deze groep kwetsbare patiënten neemt sterk
toe. De vele bezoeken aan het ziekenhuis zijn voor hen zeer
belastend; vaak liggen ze ook langer in het ziekenhuis dan
reguliere patiënten wanneer zij worden opgenomen. Daarnaast
vraagt dit ook veel van de mantelzorgers.

Daarom kijken we als IJsselland Ziekenhuis of een regiebehandelaar in deze situatie verbetering kan brengen.

De regiebehandelaar
Het inzetten van een regiebehandelaar betekent dat de
kwetsbare patiënt met meerdere chronische aandoeningen nog
maar één keer naar de polikliniek in het IJsselland hoeft te komen
bij één specialist: de regiebehandelaar. De regiebehandelaar is
een medisch specialist. De regiebehandelaar ziet de patiënt op
de polikliniek en speelt vragen door naar de collega-medisch
specialisten. Hij/zij onderhoudt het contact met de patiënt en
diens huisarts zodat er één aanspreekpunt is.

Verwijzing naar de PIT polikliniek
De patiënt kan door een medisch specialist of door een
gespecialiseerd verpleegkundige in het IJsselland Ziekenhuis
voor deze polikliniek worden voorgesteld. De medisch specialist
gaat vervolgens in gesprek met de patiënt over de mogelijkheid tot
overplaatsing naar de regiebehandelaar. Wanneer de patiënt na
het ontvangen van voldoende informatie akkoord is, overlegt de
medisch specialist met de andere betrokken specialisten. Wanneer
alle behandelend specialisten akkoord gaan volgt een poliklinische
overdracht. Ook de huisarts wordt standaard geïnformeerd.
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Het IJsselland
vanuit de lucht!

LUCHTFOTO IN 1991

Wat is er in de loop van 30 jaar allemaal bijgebouwd? De
hoogtepunten ziet u op de luchtfoto’s van 1991 en 2021!

1. Opbouw op D3-midden (kindergeneeskunde)
In 1999 wordt op de 2e etage van D-midden een opbouw
geplaatst, D3-midden. Hiermee wordt extra ruimte gecreeërd
voor de kinderafdeling.

2. Gebouw J
Eind jaren ’90 heeft het ziekenhuis de koeling ten behoeve
van de verpleegafdelingen uitgebreid omdat de bestaande
koelinstallaties niet toereikend waren. Medio 2001 is
gebouw J gebouwd, en heeft het ziekenhuis een nieuwe
koelinstallatie aangeschaft die in J is geplaatst. Deze
installatie is in 2017 vervangen door een nieuwe koelinstallatie
(3 stuks) die naast het ketelhuis op het dak is geplaatst.
Vandaag de dag is gebouw J hoofdzakelijk een techniekruimte.

3. Realisatie E1/F1
Boven het polikliniekgebied E/F is in 2007 een extra
verdieping gerealiseerd, E1 en F1. In eerste instantie was dit
in gebruik als kantoorruimte, later zijn er op E1 poliklinieken
gevestigd en is op F1 de nieuwe afdeling Acute Opname
Afdeling gesitueerd.

4. Gebouw M / nieuwe poliklinieken chirurgie,
orthopedie en plastische chirurgie
In 2008 kwamen de poliklinieken ruimer in hun jasje te zitten
in dit nieuwe lichte en modern vormgegeven gebouw. Op
de begane grond zijn de poliklinieken chirurgie, orthopedie
en plastische chirurgie gevestigd, de verdieping erboven is
ingericht als backoffice.

5. B3-midden achterste deel / uitbreiding verpleegafdeling oncologie
Najaar 2010 wordt de uitbouw van afdeling oncologie
gerealiseerd waarin de oncologische dagverpleging wordt
gehuisvest. De afdeling wordt ook intern verbouwd waarbij
een familie- c.q. verwenkamer is gerealiseerd.

6. Parkeergarage
De parkeergarage werd in 2 etappes gerealiseerd. De begane
grond en het eerste dek werden eind 2010 in gebruik genomen.
Het tweede dek werd eind 2011 toegevoegd.

7. Huisartsenpost IJsselland en ambulancesluis,
verbonden met de Spoed Eisende Hulp
De HAP IJsselland maakt deel uit van de Centrale huisartsenpost
Rijnmond. Het nieuwe gebouw van de HAP werd in juli 2013 geopend.
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LUCHTFOTO IN 2021

8. Maag-darm-levercentrum (MDL centrum) bouwdeel N
Eind 2013 werd het maag-darm-lever centrum geopend in
een gloednieuw gebouw. In het centrum kunnen patiënten
terecht voor bijna alle onderzoeken en behandelingen. De
Maag-darm-leverzorg is hét speerpunt van het IJsselland
Ziekenhuis. Bovenop het MDL centrum bevinden zich het
personeelsrestaurant en vergaderzalen. In 2019 is op dit
gebouw een extra (3e) verdieping met kantoor- en vergaderruimte gerealiseerd.

9. Rijndam Revalidatie en paramedische disciplines
IJsselland Ziekenhuis – bouwdeel C0 is uitgebreid
In 2014 is er voor Revalidatiecentrum Rijndam een stukje bij
gebouw C aangebouwd. Dat is in 2014 in gebruik genomen.
Begin 2016 zijn in het gerenoveerde naastgelegen gebied in
bouwdeel C0 de afdelingen fysiotherapie, ergotherapie en
diëtetiek van het IJsselland gevestigd.

10. Vervanging glazen panelen atriumhal
Eind juli 2017 is gestart met vervanging van de glazen panelen
in het atriumdak. Vervanging van de dakpanelen was onder
andere nodig om in de zomer en de winter een beter klimaat
in de hal te realiseren. De oude panelen zijn vervangen door
licht getinte glazen panelen die 3x minder zonkracht doorlaten
en een betere isolatiewaarde hebben.

11. Nieuw Operatiekamer-complex / gebouw W
In juli 2020 is het nieuwe OK-complex in een stuk nieuwbouw
opgeleverd. Het nieuwe complex bestaat uit 6 OK’s (operatiekamers), een grote centrale opdekruimte en een ruime holdingrecovery. Een koffieruimte en kantoren, apparatuurberging
en de 7e OK maken onderdeel uit van het vernieuwde gebied.
Onder het complex bevinden zich standplaatsen voor taxi
(-busjes), parkeerplaatsen, een overdekte fietsenstalling voor
bezoekers en een afgesloten fietsenstalling voor medewerkers.

Zomer 2021 is fase 2 van het traject OK-complex opgeleverd en
in fases in gebruik genomen, daarmee is het renovatietraject
van het bestaande OK-complex afgerond. Hierin bevinden zich
de operatiekamers voor het kort circuit, de katheterisatiekamer,
de steriele berging en de centrale sterilisatie.

De hoogtepunten van de
verbouwingen van het
IJsselland sinds 1991.
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IJsselland Ziekenhuis 30 jaar:
bouwen aan de toekomst
Ons ziekenhuis bestaat dit jaar alweer 30 jaar, een mooie mijlpaal!
Vanaf 2019 is een ingrijpend renovatie- en vernieuwingstraject
uitgevoerd om het ziekenhuis toekomstbestendig te maken, zodat
het voldoet aan de eisen van de tijd, en we onze patiënten de
komende jaren optimale zorg en ondersteuning kunnen blijven
bieden. Vanaf 2020 t/m heden konden alle bouwactiviteiten, met
inachtneming van de coronamaatregelen, gelukkig doorgang

vinden, en hopen we deze fase van de renovatie eind 2021
nagenoeg af te ronden.
Op deze pagina’s vindt u een tijdlijn met foto-impressie van
de nieuwbouw/renovatieprojecten van het ziekenhuis door
de jaren heen. Wat is er in die 30 jaar veel gebouwd!

1988:

2009:

Bouw eindelijk
begonnen (na 10 jaar
‘touwtrekken’ om
Capels ziekenhuis)

IJsselland opent
polikliniek in
Nesselande
Nesselande

2010:

1991:

Opbouw D3-midden
(kindergeneeskunde)

Leeg ziekenhuis overvol
met mensen (20.000
belangstellenden
bezoeken IJsselland)

2001:
Gebouw J
(techniekruimte)

2007:
- Premier opent twee
opgeknapte operatiekamers
- Realisatie E1/F1

2008:
Gebouw M: nieuwe poliklinieken chirurgie, orthopedie
en plastische chirurgie
met backoffice op de 1e
verdieping
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2012:

Krimpen
Morren
Fotografie: Hans

1999:

- Ingebruikname
parkeergarage
(begane grond en
eerste dek, in 2011
toevoeging 2e dek)
- Uitbouw afdeling
Oncologie (B3)
ten behoeve van
oncologische
dagverpleging

Nieuwe
polikliniek
IJsselland in
Krimpen aan
den IJssel

2013:

- Opening HAP locatie IJsselland en
ambulancesluis, verbonden met
de SEH
- Opening nieuw MDL centrum
(bouwdeel N)
- Loopbrug centrale hal (verbinding
richting gebouw N)

IJSSELLAND 30 JAAR

2020:
2014:
- Nieuwe locatie van Rijndam
Revalidatie
- Opening nieuw stiltecentrum

2015:
Opening Regioapotheek
IJsselland

2016:

- Oplevering nieuwbouwdeel
Operatiekamercomplex (juli)
- Geboortecentrum met verloskamers en kraamsuites (D3)
(medio oktober)
- Verpleegafdeling cardiologie,
neurologie en coronary care
(CCU) (D2) (eind oktober)

Start bouw OK-complex in 2019

Opening D2

- Nieuwe behandelafdeling Revalidatie Rijndam voor
revalidatiezorg in Capelle (incl. de afdelingen fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek)
- Intensive Care (C1) (juni)

Geboortecentrum D3

2021:

IC balie
Wachtruimte/familiekamer

2017:

2018:
Dagverpleging (B1) (februari)

- Vervanging glazen
panelen atriumdak
- IJsselland biedt van
2017 tot eind 2020 zorg
in de Havenpolikliniek

2019:
- Kantoren en vergaderzalen op
het maag-darm-lever centrum (N3)
- AOA, acute opname afdeling (F1)
(februari)
- Verpleegafdeling maag darm lever,
geriatrie en long (B2) (december)
- Kinderafdeling en couveusesuites
(B3) (december)

- Opening polikliniek Kralingen, inclusief röntgenafdeling
(januari)
- (gefaseerde) Ingebruikname nieuwe hal (juli)
- Afronding fase 2 van het traject OK-complex:
het renovatietraject van het ‘oude’ OK-complex (juli)
- Verpleegafdeling orthopedie, chirurgie en urologie (C3)
(medio juli)
- Officiële opening IJsselplein (september)
- Verpleegafdeling interne geneeskunde, oncologie
en dagverpleging oncologie (C2) (september)
- Na de zomer is gestart met de laatste fase van de
renovatie in de kliniek van A3-rechts, er wordt een unit
gemaakt met 16 klinische bedden
Binnenkomst
op C2

Balie Dagverpleging

Vernieuwde hal
met infobalie
en IJsselplein

Kralingen
Kinderafdeling B3

Wachtruimte B2
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KORT NIEUWS

Laboratorium IJsselland
gaat meer diensten voor
Lelie zorggroep verzorgen
Begin november hebben Lelie zorggroep en het Algemeen
Klinisch Laboratorium (AKL) van het IJsselland Ziekenhuis
samen een overeenkomst getekend. Een mooie verdere
samenwerking tussen deze twee zorgpartners, die diverse
ontwikkelingen in de zorg in samenwerking aangaan.
De overeenkomst werd ondertekend door Lianne Boesten,
hoofd AKL IJsselland Ziekenhuis, en door Andra Kranendonk,
bestuurder Lelie zorggroep.

Uitbreiding
Met ingang van 1 oktober 2021 neemt Lelie zorggroep
aanvullende laboratoriumdiensten af bij het Algemeen
Klinisch Laboratorium (AKL) van het IJsselland Ziekenhuis.
De levering van de medicatie door de apotheek en klinisch
chemische laboratoriumdiensten zoals bloedafname,
analyses en rapportages werden al door het IJsselland
Ziekenhuis gedaan. Hieraan worden nu toegevoegd de
medisch microbiologische diagnostiek en de advisering op
het vakgebied van Infectiepreventie. Bij microbiologische
bepalingen kun je bijvoorbeeld denken aan alle kweken
(zoals urine kweken) en serologiebepalingen, bijvoorbeeld
bij hepatitis. De afdeling Infectiepreventie zal adviseren
in preventiebeleid voor de diverse zorglocaties van Lelie
zorggroep, bijvoorbeeld bij uitbraken van het coronavirus
en het norovirus.
Het contract tussen beide organisaties is uitgebreid met
deze nieuwe diensten en tegelijkertijd verlengd voor een
periode van 5 jaar. Een mooie verdere samenwerking
tussen beide organisaties!

Waarom snurken mensen?
Snurken: de een doet het sporadisch, voor de ander is het
nachtelijke kost. Waarom heeft de een er geen last van, de
ander alleen na een flinke stapavond en weer een ander
ligt elke nacht te knorren. Hoe zit dat precies en wat kun
je eraan doen? Nieuwsgierig naar het antwoord? Scan de
QR-code, bekijk het filmpje dat Cooler Media
met ons heeft gemaakt en kom erachter!
Met dank aan @CoolerMedia.
De animatie is gemaakt in samenwerking
met Ryan van den Berg, KNO arts, en David
Dezaire, longarts van ons ziekenhuis.

Meer AnyStories zien?
Bekijk ze allemaal:
www.coolermedia.nl/anystory/
#whydowesnore #snurken
#waaromsnurken #snoring”
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IJsselland behaalt
certificaat voor
informatiebeveiliging
in de zorg
Informatiebeveiliging

De afgelopen jaren zijn we als ziekenhuis bewust bezig met het verbeteren
van de informatiebeveiliging binnen
het IJsselland.
We hebben hier nu een officieel certificaat voor gehaald: het
NEN7510 certificaat voor informatiebeveiliging in de zorg.

Zorgvuldig
Maar wat betekent dit concreet? Dat we aantoonbaar
zorgvuldig met onze informatie om gaan en dat we hierin
continu verbeteren! Alle medewerkers van het IJsselland
Ziekenhuis moeten hun steentje bijdragen aan het beschermen
van patiëntgegevens en andere gevoelige gegevens. Hierop
worden de mensen voortdurend getraind, en hierbij worden
ze technisch ondersteund.
Als ziekenhuis verlenen we onze zorg steeds meer digitaal
als dit kan, dit biedt veel voordelen voor zowel de patiënt als
onze zorgprofessionals. Het is heel belangrijk dat dit op een
veilige manier gebeurt, de NEN certificering onderstreept dit.
Tot nu toe hebben vooral academische ziekenhuizen en
ICT-bedrijven dit certificaat gehaald. Het IJsselland Ziekenhuis
is een van de eerste regionale ziekenhuizen met dit certificaat
en daarmee een mooi voorbeeld voor andere soortgelijke
organisaties.

Uw gegevens in veilige handen
‘We zijn heel trots op het behaalde resultaat, waaraan hard is
gewerkt. Door het behalen van dit certificaat tonen we aan dat
we voldoen aan de voor zorginstellingen wettelijke verplichte
NEN7510-norm. Dit betekent dat uw gegevens bij ons zo goed
mogelijk in veilige handen zijn, dat vinden we heel belangrijk’,
zegt Albert van Wijk, bestuurder IJsselland Ziekenhuis.
Bestuurder Albert van Wijk neemt het NEN7510 certificaat
in ontvangst uit handen van Chris de Back, Business
Leader Health Care and Public Administration van DNV.

GEBOORTECENTRUM

Welkom

We heten jullie van harte welkom
in ons geboortecentrum!
Het geboortecentrum beschikt over zeer
luxueuze verloskamers en kraamsuites en
couveusesuites. De frisse kleuren, stijlvolle
meubels en foto’s aan de muur geven de
suites een huiselijke sfeer.

De kraamsuites vormen één geheel met de couveusesuites.
Ouders kunnen te allen tijde bij hun kind blijven. Ook qua
technische mogelijkheden is het geboortecentrum goed
uitgerust. 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.

Het is heel erg mooi en modern
allemaal, echt prachtig. Het
geeft echt een hotelgevoel. Fijn
om in zo’n omgeving te bevallen
en de eerste momenten met ons
kindje door te brengen.
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‘We konden als gezin bij elkaar
blijven, dat was zo waardevol!’
Kelly Kasten is op 14 april van dit jaar bevallen van haar dochtertje Sarah. De bevalling en de periode
daarna liepen heel anders dan ze vooraf had gedacht, maar toch kijkt Kelly er met een positief gevoel
op terug.
‘Sinds de geboorte van Sarah ben ik zo veel bewuster geworden
dat een gezond kindje krijgen niet vanzelfsprekend is en dat een
prematuur kindje krijgen behoorlijk onderschat kan worden door
je omgeving. Ouders van deze kindjes gaan door zo’n bizarre rollercoaster en dan is goede steun vanuit hun omgeving en het ziekenhuis uitermate belangrijk. Wij hebben dit gelukkig zo ook ervaren.

Rollercoaster begon
Tot 30 weken had ik echt een top zwangerschap. Ik voelde me
goed. Dat alles een paar dagen later anders zou zijn hadden
we dan ook niet verwacht. Ik werd door de verloskundige
doorverwezen naar het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Uit
onderzoek bleek dat ik zwangerschapsvergiftiging “pre-eclampsie”
had en toen begon onze rollercoaster waar niemand ons op kon
voorbereiden. Omdat ik onder de 32 weken zwanger was moest

Sarah, vrolijke baby
van 7 maanden oud.
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ik naar een academisch ziekenhuis en in onze omgeving hadden
de ziekenhuizen geen plek voor ons. Hierdoor werd ik met de
ambulance naar Veldhoven gebracht, naar het Maxima Medisch
Centrum. Daar is Sarah met een keizersnede op 14 april ter wereld
gekomen, ze woog 1420 gram. Doordat wij zo ver weg waren
van huis - we wonen in Spijkenisse - zaten wij in een hotel op
10 minuten afstand van het ziekenhuis. We hadden geen familie
of vrienden in de buurt die ons konden helpen.Om Sarah elke
dag achter te moeten laten was echt verschrikkelijk.

Als gezin bij elkaar
Gelukkig ging het gelijk heel goed met haar en mochten we al
snel naar een gewoon ziekenhuis, dat was op 26 april. We kozen
voor het IJsselland Ziekenhuis, omdat we daar met z’n drietjes op
de kamer konden verblijven. We waren als gezin bij elkaar in deze

MIJN IJSSELLAND

Patiënt in ons ziekenhuis?

‘Mijn IJsselland’,
u kunt niet meer
zónder!
Bent u patiënt van ons ziekenhuis? Is uw
kind( je) patiënt in ons ziekenhuis? Dan is het
van groot belang dat u toegang heeft tot
‘Mijn IJsselland’!
Wat heeft u daarvoor nodig?
1. Een DIGID
2. Een 06-nummer dat gekoppeld is aan uw DIGID.

Hoe regelt u dat?

eerste weken, dat was zo waardevol. Sarah lag in de couveuse
op een kamer waar wij ook konden blijven slapen.

Dankbaar voor goede begeleiding
Wat viel er een last van onze schouders af toen wij 24/7 bij onze
dochter konden zijn. Hele dagen waren wij met haar aan het
buidelen. Zowel de begeleiding van de verpleegkundigen in
Veldhoven als in het IJsselland zorgde ervoor dat wij alles met
Sarah zelf konden doen. Hoe eng het ook in het begin was met
alle slangen en kabels. De eerste paar dagen na de geboorte van
Sarah voelde alles zo onwerkelijk. Wij moesten als ouders zo veel
leren. Niet alleen een baby leren kennen, maar ook alle kabels,
monitoren, etc. die erbij komen kijken. Ik voelde me in het begin
zo kwetsbaar en daarom ook echt dankbaar voor de goede
begeleiding in het IJsselland, zodat ik mijn dochter heb leren
kennen en het gevoel kreeg dat, hoe klein ze ook is, ik zo veel
voor haar kon betekenen. Elke ochtend kwamen een kinderarts
en verpleegkundige langs om naar Sarah te kijken en haar
situatie met ons te bespreken. Dat was heel fijn, er werd ook
echt naar ons geluisterd. We deden het echt met elkaar.
Op 17 mei mochten we dan eindelijk met Sarah naar huis. Dat
kon, omdat we de sondevoeding ook thuis toe konden dienen
via het Prevostraject. De begeleiding hierin was heel goed en
na twee weken dronk Sarah volledig uit de borst. En moet je
haar nu eens zien. Het gaat super met haar. Ze is een vrolijke
baby van 7 maanden oud. Het was een heftige periode, maar
niet traumatisch. Dat komt zeker dankzij de goede zorg die we
in beide ziekenhuizen hebben mogen ontvangen.’

Via de website van de overheid: www.digid.nl.
Op deze website kunt u:
1. een DiGiD aanvragen (voor uzelf of voor uw kind)
2. aangeven welk 06-nummer aan uw DIGID gekoppeld moet
worden.
Pas als beide geregeld én geactiveerd zijn, bent u startklaar.

Waarom is dit zo belangrijk ?
In ‘’Mijn IJsselland’’ kunt u:
1. Al uw afspraken bekijken.
2. Alle brieven lezen die we aan uw huisarts sturen om hem/
haar op de hoogte te houden.
3. Uitslagen van onderzoeken bekijken.
4. Vragenlijsten invullen die ingevuld moeten worden
(bijv. de Corona vragenlijst).

Bekijk het filmpje van 3 minuten op de homepage
van onze website www.ysl.nl
Dan ziet u met eigen ogen waarom toegang tot
‘Mijn IJsselland’ prettig, nuttig én noodzakelijk is.
Hulp nodig? Wij helpen u graag:
Bel 010 258 5137
Of loop naar de balie van Patiëntenvoorlichting in de hal
van ons ziekenhuis.

Er viel een last van ons
af toen wij 24/7 bij onze
dochter konden zijn.
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OUDEREN ADVIES COMMISSIE
Vlnr. Jan Letterie,
Haya Goutier, Ineke
van Rotterdam en
Hans Thieme

De Ouderen Advies Commissie

‘We zetten ons
in voor het wel
en wee van de
oudere patiënten
in het ziekenhuis’
Een interview met Ineke van Rotterdam, daarnaast komen drie leden
van de Ouderen Advies Commissie aan het woord.

Ineke van Rotterdam is sinds 2 jaar lid van de Cliëntenraad
van het IJsselland Ziekenhuis en is voorzitter van de Ouderen
Advies Commissie (OAC). Dit is een enthousiaste groep betrokken
ouderen, die hun eigen ervaringen met het ziekenhuis delen,
tips ter verbetering aandragen en zich zo inzetten voor het wel
en wee van de oudere patiënten in het ziekenhuis.
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In haar werkzame leven heeft Ineke
gewerkt in de automatisering van de
petrochemische sector en bij diverse
dienstverlenende bedrijven. Met de
switch naar de sociaal culturele sector
kwam ze terecht in het onderwijs aan
volwassenen, zoals inburgering en
mensen die weinig kennis hebben van
de Nederlandse taal in lezen en schrijven.
Ineke: “Op een bepaald moment hadden
wij ruim 180 nationaliteiten in huis. Ook
was ik betrokken bij activiteiten voor
ouderen. Hier lag mijn hart! Dus toen mij
werd gevraagd in de Clientenraad als
kerntaak de ouderenzorg in het ziekenhuis voor mijn rekening te nemen, zei ik
uiteraard: ja! En werd ik voorzitter van
de Ouderen Advies Commissie (OAC).”
Ineke: “Vorig jaar was ik nog maar net
begonnen toen corona roet in het eten
gooide. Helaas betekende dat geen
(fysiek) overleg met de OAC-leden in
het ziekenhuis. Immers: gezondheid en
veiligheid gaan voor alles! Geen overleg,
terwijl er juist zo veel te doen is om
ouderen mee te nemen in de verdergaande digitalisering van zorg. Denk
aan de persoonlijke gegevens die in
Mijn IJsselland staan en door de patiënt
zelf kunnen worden gewijzigd, maar
ook onderzoekuitslagen die in het eigen
portaal kunnen worden ingezien. Ook
is het de bedoeling dat de patiënt over
enige tijd zélf afspraken in Mijn IJsselland

OUDEREN ADVIES COMMISSIE

Hans Thieme
Hans Thieme is voormalig hoofd van de voedingsdienst in het Eudokia ziekenhuis en werkte later als
ICT-consultant. Zijn aandacht is speciaal gericht op alles
rondom eten en drinken, de logistiek en automatisering in en
buiten het ziekenhuis. Hij woont tegenover de achteringang
van het IJsselland Ziekenhuis en is er tegenwoordig (poli)patiënt.
Hans: “Vaak zie ik hoe ouderen ‘tobben’ in en bij het ziekenhuis en ik heb ideeën hoe het beter kan. Deze ideeën ventileer
ik, maar ook check ik regelmatig of er wat in de praktijk wordt
gebracht en wat de effecten zijn. In de coronaperiode was de
achteringang van het ziekenhuis voor patiënten gesloten en zag
ik dat veel ouderen, die aan de achterzijde arriveerden, dit te
laat zagen. Ze wisten dan niet goed waar ze het ziekenhuis
konden binnengaan en raakten daardoor in de war. Erg vervelend!
Ik heb dit gemeld en er werd actie genomen door grote borden
en bewegwijzering bij de achteringang te plaatsen.”
Hans: “Ik volg de ontwikkelingen op samenwerkingsgebied,
de OK-nieuwbouw, de renovatie van het gehele ziekenhuis
en buitenpolikliniek Kralingen. Met een kritisch oog kijk ik
specifiek naar de situatie voor de oudere patiënten. Helaas
is door corona de terugkoppeling nu wat moeilijk en ik kijk
dan ook uit naar een, voor mij, eerste bijeenkomst zodat ik
goed kan kennismaken met alle OAC-collega’s en
rechtstreeks feedback kan geven.”
kan regelen. Voor patiënten die zich niet digitaal kunnen
aanmelden, blijft de mogelijkheid dit mondeling te doen.
De medewerkers van patiëntenvoorlichting helpen patiënten
graag op weg op de computer in de DigiTuin in de centrale
hal.
Er zijn diverse projecten in het ziekenhuis waarbij digitalisering
een grote rol speelt, zo neem ik deel aan het strategisch
project ‘aangenaam poliproces’. Hier worden de digitale
stappen bepaald en uitgewerkt van het moment dat de huisarts een patiënt bij het ziekenhuis aanmeldt tot en met de
afspraak bij de specialist. Deze stappen moeten voor de
patiënt zo duidelijk mogelijk zijn en de inbreng van de leden
van de OAC kan hierbij goed van pas komen.
Feedback over lange wachttijden bij telefonische consulten
of het ontbreken van een tijdstip bij afspraakbevestigingen
nemen we mee naar het projectteam en we kijken samen
of dit beter kan. Ik vind het ook belangrijk dat iedereen laagdrempelig toegang heeft tot begrijpelijke informatie over
onderzoeken en medicijnen. De KIJKsluiter, een korte
animatievideo waarin de belangrijkste informatie uit de
bijsluiter van een geneesmiddel in begrijpelijke spreektaal
wordt uitgelegd, is een voorbeeld van een positieve digitale
ontwikkeling. Ook wordt er steeds vaker gebruik gemaakt
van plaatjes -infographics- om patiënten te informeren over
belangrijke zaken, zoals “Bijna met ontslag, wat wil ik nog
weten?”
Voor alle afspraken is het uitgangspunt: als het kan thuis, naar
het ziekenhuis als het nodig is. Denk aan Beeldbellen: de patiënt
hoeft niet naar het ziekenhuis. Via de mobiele telefoon kunnen
patiënt en arts elkaar zien en spreken. Over het 2e kwartaal
wees een enquête onder 72 patiënten uit dat 36% tevreden was
over het Beeldbellen. Hiervan gaf 61% aan voorkeur te hebben
voor Beeldbellen in plaats van naar het ziekenhuis te komen.

Haya Goutier
Haya: “Ik werk 2 dagen in dienst van de Lelie en
3 dagen als vrijwilliger in zorgwinkel de kleine Burcht
van de Lelie zorggroep. Daar vroegen ze mij of ik mee
wilde doen met de OAC. Ik zit er al vanaf de oprichting in
2014 bij en vind het nog steeds heel erg leuk! Ik houd mij
graag met innovatie bezig, zowel bij het IJsselland als de
Lelie zorggroep. Ik spreek in de zorgwinkel veel mensen
die in het IJsselland Ziekenhuis onder behandeling zijn of
er geopereerd worden en dan vraag ik naar hun ervaringen.
Soms komen er wel eens op- en aanmerkingen van de
patiënten en als ik dan vind dat er iets van moet worden
gezegd, verwoord ik dat in de commissie en dat wordt
opgepakt. Zo was er een tijd geleden een opmerking over
de sms-berichten die patiënten krijgen voor hun afspraak in
het IJsselland. Helaas wordt er geen tijdstip vermeld; wel
dat je kunt inloggen op Mijn IJsselland, maar dat doen veel
mensen niet. Dat moet beter kunnen en Ineke heeft
dit teruggekoppeld naar de projectgroep.

Jan Letterie
Jan is patiënt in het IJsselland Ziekenhuis en zag
uit eigen ervaring dat er veel goed gaat, maar dat
sommige zaken ook anders kunnen. Hij heeft zelf
gevraagd of er plaats was in de Ouderen Advies Commissie
en is nu ruim 2 jaar lid. Hij deelt zijn ervaringen om daar waar
mogelijk verbeteringen aan te brengen. Zo pleit hij voor het
inroosteren van meer tijd op de polikliniek voor ouderen en vindt
hij dat de papieren folders moeten blijven, eenvoudig te begrijpen
en op een duidelijke plek moeten kunnen worden afgehaald.
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RENOVATIE

Update bouw

Nieuw gestart
Na de zomer is gestart
met de laatste fase van de
renovatie in de kliniek van
A3-rechts, er wordt een unit
gemaakt met 16 klinische
bedden.

Daarnaast wordt op B1 een nieuwe poli Kaak gerealiseerd,
de verwachte oplevering hiervan is begin 2022. De huidige
plek van poli Kaakchirurgie, tegenover poli Oog, wordt
ingericht voor poli Oogheelkunde.

Fotografie: Johan Heutink

Begin 2019 is in ons ziekenhuis een ingrijpend
renovatie- en vernieuwingstraject van start gegaan.
Het totale traject loopt nog tot en met eind 2021.

Restaurant IJsselplein

Opening restaurant in vernieuwde
hal IJsselland Ziekenhuis
Wie de afgelopen tijd een bezoek aan het IJsselland Ziekenhuis
heeft gebracht, zal het niet ontgaan zijn: de centrale hal
is volledig verbouwd. Het resultaat is een prachtige, open
ontvangst met het gloednieuwe restaurant IJsselplein. Met
het doorknippen van een lint door bestuurder Albert van Wijk
is het IJsselplein eind september officieel geopend.
Bij IJsselplein is iedereen welkom: patiënten en bezoekers,
maar ook buurtgenoten. Een restaurant mét een sociale
functie. Voor alle eetmomenten van de dag is iets passends
te verkrijgen, altijd gestoken in een gezond jasje. Onder de
noemer ‘Goede Zorg Proef Je’ werkt het IJsselland, samen
met foodserviceorganisatie Albron, aan een gezond voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Het eten
wordt vers bereid, waarbij veel wordt gewerkt met groente en
fruit.
Hans Bouts, facilitair manager in het IJsselland, zegt hierover:
“Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij het IJsselland
Ziekenhuis. Duurzame voeding hoort hier natuurlijk ook bij.
Het ziekenhuis heeft zich recent aangesloten bij de Alliantie
Voeding in de zorg en is een van de koplopers op dit gebied.
Het IJsselplein past perfect in deze ambitie. Het resultaat is
een nieuwe omgeving en een nieuw assortiment met gezonde
producten voor patiënten, bezoekers, personeel en de buurt.”

Afronding
Op dit moment wordt gewerkt aan de afronding van de hal.
Dit betreft met name het gedeelte waar patiëntenvoorlichting
zat en de delen bij de beide ingangen.

Ook Joni Beintema, adviseur gezonde voeding bij Albron, is
enthousiast: “In het assortiment van IJsselplein is veel aandacht
voor mooie vers bereide gerechten, groente en fruit; een gast
kan bijvoorbeeld kiezen voor een fruitsalade, maar deze salade
ook laten mixen tot een heerlijke smoothie. Bovendien staat
IJsselplein in het teken van ‘klein genieten’, wat gaat over het
aanbieden van kleine(re) porties. Op de vraag of snacks worden
aangeboden bij IJsselplein: jazeker, je wordt positief verrast!”
Wij heten iedereen een warm welkom!

Trots op al onze
vernieuwde afdelingen,
een mooie stap vooruit!
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KORT NIEUWS

Online astmazorg
voor onze patiëntjes
via de ‘Luchtbrug’
Sinds november bieden we online astmazorg voor kinderen en
jongeren via Luchtbrug. Deze online tool kan een deel van de
poliklinische bezoeken vervangen, waardoor kinderen minder
vaak naar het ziekenhuis hoeven. In deze tijd van corona een
extra pluspunt! Via Luchtbrug komen zij makkelijk in contact
met hun astmateam en heeft het astmateam meer zicht op het
verloop van de astma.

Hoe werkt Luchtbrug?
Via Luchtbrug ontvangt de patiënt maandelijks een korte online
vragenlijst, de ACT (Astma Controle Test). Hiermee kan het astmateam volgen hoe het met de patiënt en met de astma gaat. En
wanneer dat nodig is kan het astmateam direct en snel reageren.
In Luchtbrug kunnen kinderen ook zelf op een makkelijke manier
contact zoeken met hun astmateam en hun eigen zorgplan inzien.
Hierin vinden ze alle informatie over hun medicatie, doelen en
een actieplan in geval van klachten. De kinderarts kijkt samen
met het astmateam of de patiënt gebruik kan maken van de
Luchtbrug. Het is een voorwaarde dat de astmaklachten stabiel
zijn. Daarbij is Luchtbrug misschien niet voor elke patiënt geschikt.

Meer informatie?
Ga naar www.luchtbrug.nl of neem contact op met polikliniek
Kindergeneeskunde, tel. 010 258 5940.

Luchtbrug is een initiatief
van Radboud UMC Amalia
kinderziekenhuis en is mede
mogelijk gemaakt door het
Longfonds en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Sportspreekuur
in het IJsselland
Ziekenhuis

Iedere maandag en dinsdag vindt er een
sportspreekuur plaats in het IJsselland
Ziekenhuis. Het spreekuur is speciaal bedoeld
voor mensen die op korte termijn beoordeeld
moeten worden vanwege een recent sportletsel. Het spreekuur wordt gehouden door
de orthopedisch chirurgen Van Noort, Van der
Meij en Van Geene.
Veel sportletsels vinden plaats in het weekend. Daarom hebben
de orthopedisch chirurgen van het IJsselland Ziekenhuis het
mogelijk gemaakt om direct na het weekend beoordeeld te
worden door een ervaren specialist. Als het nodig is kan er op
korte termijn aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld MRI) worden
verricht en volgt hierna snel een behandelplan.
Voor afspraken op het sportspreekuur geldt dat het letsel
minder dan 4 weken geleden is en een leeftijd onder de 50 jaar.
Na verwijzing door de huisarts kan er een afspraak worden
gemaakt via de polikliniek Orthopedie. Op onze website vindt
u meer informatie over het sportspreekuur.

Blij met de SensiView op de operatiekamer!
Een operatie kan een ingrijpende gebeurtenis zijn, voor zowel
kinderen als hun ouders. Om een rustige en ontspannen
sfeer op het OK-complex te creeëren, was het de wens van
de OK om hier een projector te installeren. Deze projectie, van
bijvoorbeeld vissen of dieren, geeft kinderen op de holding
afleiding tijdens het wachten op hun operatie.
De SensiView is een mobiele beleef-unit voor projecties op het
plafond of de wand. Door middel van projecties met herkenbare
beelden, geluiden en filmpjes worden de kinderen afgeleid.
Dit draagt bij aan de gemoedsrust en ontspanning van het te
opereren kind. Stichting Pallieter heeft er voor gezorgd dat dit
mooie apparaat voor op onze OK aangeschaft kon worden en
daar zijn we enorm blij mee! Weer een mooie vervolgstap naar
een kindvriendelijk IJsselland Ziekenhuis!

Een voorbeeld van een
projectie met de SensiView.
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DIGITUIN

DigiTuin

Hartelijk welkom in onze DigiTuin!
Twee zitjes met PC én een behulpzame collega die even bij u aanschuift als inloggen in ‘Mijn IJsselland’
niet meteen lukt.
Krijgt u een mail met de oproep een vragenlijst online in te
vullen?
..of uw gegevens te controleren op juistheid?
Wilt u uitslagen van onderzoek online bekijken?
..of een brief aan uw huisarts?
Dat kan allemaal in Mijn IJsselland. U moet daarvoor wél
inloggen met uw DigiD (via onze website www.ysl.nl).
Wij bieden graag een helpende hand als inloggen niet lukt óf
als u dat de eerste keer een beetje spannend vindt.
Anno 2021 kunt u niet meer om ‘Mijn IJsselland’ heen.
Wij hopen dat u het gemak en de vele voordelen van Mijn
IJsselland snel ontdekt.

Baliemedewerker met patiënt in Digituin

Team Patiëntenvoorlichting / DigiTuin
Maandag t/m donderdag, 09.30 - 16.30 uur, zonder afspraak.
Telefoonnummer 010 - 258 5137

U herkent de DigiTuin aan het verlichte
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Anno 2021 kunt u
niet meer om ‘Mijn
IJsselland’ heen.
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WAIT & SEE BEHANDELING

‘Het is geen makkie, maar wat je
ervoor terugkrijgt is goud waard!’
Dankzij “wait & see” behandeling hoeft niet meer iedere patiënt met darmkanker geopereerd te
worden.

Het leven kan een onverwachte wending nemen, dat
ondervond Elize Amons. Ze is een mooie gezonde vrouw
die vol in het leven staat op het moment dat ze de diagnose
rectumkanker krijgt. Een stoma was een reële optie, maar
doordat de bestraling in combinatie met chemopillen goed
aansloegen kwam ze in aanmerking om deel te nemen aan
de “Wait & see” behandeling. Dit is een nieuwe behandeling
waarbij patiënten die zeer goed reageren op bestraling
geen grote operatie meer hoeven ondergaan. Elize is heel
dankbaar dat ze hiervoor in aanmerking kwam. Gelukkig
gaat het nu goed met haar en vertelt ze haar verhaal.

‘Het was 2017 en ik was op skivakantie. Normaal ben ik heel
energiek, maar ik merkte dat het skiën niet ging zoals anders. Ik
was snel moe. In de maanden daarna ging ik ook fysiek achteruit.
In mei was ik op vakantie en daar had ik twee keer bloed bij mijn
ontlasting. De alarmbellen gingen niet meteen af en ik ben ook
niet iemand die snel naar de huisarts gaat. Toch bleef ik klachten
houden en ben ik eind juni naar de huisarts gegaan. Die stuurde
me met mijn verleden - mijn moeder en opa zijn beiden aan
kanker overleden - direct door voor een colonoscopie. Na het
onderzoek kreeg ik de uitslag en het was helemaal mis. Ik bleek
een rectumcarcinoom oftewel endeldarmkanker te hebben.
Ik moest snel behandeld worden. Samen met mijn huisarts heb ik
gekozen voor het MDL centrum van het IJsselland Ziekenhuis. Dit
bleek achteraf een hele goede keuze, zeker met de expertise van
dr. Vermaas (chirurg) en zijn collega’s op dit gebied.

Niet klagen maar dragen
En dan ben je ineens patiënt. Ik ben niet bij de pakken neer gaan
zitten. Mijn omgeving had het er moeilijker mee dan ik. Ik ben
optimistisch van aard en heb een goed gevoel voor humor, dat
helpt enorm in zo’n situatie. Ik ben nooit bang geweest voor de
behandeling. Dit ligt denk ik ook aan mijn opvoeding. Ik ben
conservatief en strikt opgevoed. Het is wat het is. Mijn oma zei altijd:
niet klagen maar dragen, tel je zegeningen. Al was het natuurlijk
niet altijd makkelijk. Ik hou van m’n werk en ben altijd door blijven
werken, tot het echt niet meer ging. Daar ben ik mijn werkgever
nog altijd dankbaar voor. Maar lang heeft dat niet geduurd hoor!

Bijzondere buddy
Tijdens de behandeling kreeg ik continu chemo en bestraling. Er
waren meerdere verdachte plekken. Tijdens mijn ziekte, en nog
steeds, is de moeder van mijn beste vriendin mijn buddy. Zij is
meegegaan naar alle gesprekken, onderzoeken en behandelingen.
Ik ben alleen, dus dan is het heel fijn om zo iemand naast je te
hebben, dat is echt heel veel waard. Na alle behandelingen zou
de normale gang van zaken zijn dat ik een grote endeldarmoperatie
zou moeten ondergaan met aanleg van een permanent dikkedarmstoma. Ik had ook al een afspraak bij de stoma verpleegkundige.
In oktober had ik weer een afspraak voor de uitslagen van de chemoradiotherapie en wat bleek: de tumor was weg. Door dr. Vermaas
kwam ik in aanmerking voor het programma dat in Nederland is
opgestart door professor Beets van het NKI (Nederlands Kanker
Instituut). Dit betekent wel een strikt regime qua controles om te
controleren of de ziekte daadwerkelijk weg is en weg blijft.

Patiënt Elize Amons
kreeg de diagnose
rectumkanker.
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Ik moet zeggen dat ik denk dat mijn instelling en houding hebben
bijgedragen aan mijn herstel. Maar het blijft een kwestie van
geluk, want waarom red ik het wel en de ander niet? Daar heb ik
het ook echt moeilijk mee gehad.
Natuurlijk is het geen makkie, maar wat je ervoor terug krijgt is
goud waard. Ik kan blijven leven zoals ik heb geleefd, vol veerkracht en levenslust... en zonder stoma’.

KORT NIEUWS

Succesvolle
verwenweek
voor patiënten!
V.l.n.r. chirurgen
Carlijn Witjes,
Pascal Doornebosch,
Maarten Vermaas &
Oddeke van Ruler

Onderzoek darmbesparende operatie

Zo ontzettend mooi dat we tijdens
de week tegen eenzaamheid - begin
oktober - onze verwenweek weer konden
organiseren voor onze patiënten.
Patiënten op de verpleegafdelingen werden door
ons verwenteam verwend met een voet- of rugmassage of ze konden hun nagels mooi laten
lakken. Dit beetje extra aandacht werd enorm
gewaardeerd!

Dr. Maarten Vermaas is een van de chirurgen van
het IJsselland Ziekenhuis die betrokken is bij de
“Wait & see” behandeling. Het is een behandeling
waarvan de resultaten verzameld worden door het
Antoni van Leeuwenhoek; het IJsselland Ziekenhuis
is regionaal het eerste centrum geweest om met
deze behandeling te starten en heeft er inmiddels
expertise in opgebouwd.
‘Vroeger werden alle patiënten met endeldarmkanker geopereerd.
Inmiddels weten we dat ongeveer 20% van de patiënten zo goed
reageert op de voorbehandeling dat alle kankercellen weg zijn.
Voor deze patiënten betekent dit dat de endeldarm er niet meer
uit hoeft en een stoma voorkomen kan worden. Dit noemen we
“wait & see”.

Bevolkingsonderzoek darmkanker helpt
Het bevolkingsonderzoek darmkanker helpt. Nu wordt er veel al in
een eerder stadium ontdekt. Vroeger werd darmkanker veel later
ontdekt en was het soms al te laat, of moest er een grote operatie
plaatsvinden. Naast bovenstaand beschreven techniek op gebied
van endeldarmkanker doen we ook darm besparende chirurgie
in geval van (beperkte) dikke darmkanker; dit deden wij in studieverband in de Limeric studie. Door intensieve samenwerking tussen
de MDL arts en chirurg op de operatiekamer hoeft er dan maar een
klein stukje van de darm verwijderd te worden in plaats van de helft
van de dikke darm; de MDL-arts doet een scopie terwijl de chirurg
het kwaadaardige weefsel met een kijkoperatie verwijdert. Dit kan
vaak in dagbehandeling in plaats van een 5-daagse opname bij
een grote darmoperatie. Vervelende complicaties kunnen door deze
minimaal invasieve techniek worden voorkomen.

Smaakmakers!
De facilitair medewerkers van de afdeling oncologie zijn
samen met onze chef-kok Alexander van den Doel en
teamleider Colette Gerritsen aan de slag gegaan met
smaakmakers.
Door ziekte, medicatie of ouderdom kan de smaakervaring van een patiënt veranderen en eten dus als
minder lekker worden ervaren. Met deze nieuwe kennis
over smaak en uitbreiding van het assortiment op de
afdeling kunnen de medewerkers het eten en drinken
nu nog beter laten aansluiten bij de smaakvoorkeur
van onze oncologische patiënten.
Meer maatwerk dus voor deze doelgroep!

Bovenstaande technieken zijn voorbeelden van innovaties en
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door specialisten in het
kader van het speerpunt maag-, darm-, leverzorg in het IJsselland
Ziekenhuis.
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GEESTELIJKE VERZORGING

Loslaten
Om los te laten is liefde nodig.
Loslaten betekent niet dat ’t me niet meer uitmaakt,
Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan
oplossen of doen.
Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer,
Het is het besef dat ik de ander ruimte geef.

Fotografie:PHOTOANGEL

Loslaten is niet het onmogelijk maken,
Maar het toestaan om te leren van menselijke consequenties.
Loslaten is machteloosheid toegeven,
Hetgeen betekent dat ik het resultaat niet in handen heb.

Stilstaan en terugkijken

Loslaten
In deze donkere wintermaanden keert de natuur
zich in zichzelf. De pracht en praal van de zomer
en de herfst zijn losgelaten. De luchten zijn vaak
grijs en grauw, de takken van de bomen kaal.
Ergens diep onder de aarde zitten de kiemen voor nieuw
leven. Maken zich klaar voor de lente. Ook wij mensen zijn
geneigd om ons in deze tijd terug te trekken. Letterlijk door
meer binnen te zijn. Maar ook figuurlijk in ons zelf. Het is een
tijd om stil te staan en terug te kijken op het afgelopen jaar.
De balans op te maken. Wat neem ik mee? En wat wil ik
loslaten? Door de tijd te nemen en bewust stil te staan bij
deze vragen, houd je grip op je leven en op je balans.
Nelson Mandela schreef een prachtige tekst die hierbij
inspirerend kan zijn.

Loslaten is niet proberen om een ander te veranderen of
de schuld te geven.
Het is jezelf zo goed mogelijk maken.
Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om.
Loslaten is niet oordelen, maar de ander toe te staan mens
te zijn.
Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen,
Maar het anderen mogelijk maken hun eigen lot te bepalen.
Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen,
Het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien.
Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren.
Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten, maar elke dag
nemen zoals die komt.
En er mezelf gelukkig mee prijzen.
Loslaten is niet anderen kritiseren of regulieren,
Maar te worden wat ik droom te zijn.
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,
Maar groeien en leven voor de toekomst.
Loslaten is minder vrezen en meer beminnen.
Nelson Mandela

Afdeling geestelijke verzorging

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,
donderdagochtend en vrijdag) en Martijn Rozing (aanwezig
op maandag, dinsdag en donderdag)
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geestelijkeverzorging@ysl.nl · 010 - 258 5250
Kim van Rijthoven
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Martijn Rozing

Fotografie: Leonie de Jong

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.

KERSTACTIVITEITEN

Agenda

AGENDA

Activiteiten voor patiënten
Veel workshops, informatieavonden en inloopspreekuren gaan op
dit moment niet door. Of deze bijeenkomsten later weer starten,
hangt af van de maatregelen die op dat moment gelden. Houd
onze website in de gaten voor actuele informatie!

Kerst in
het IJsselland
Eind 2020 toonden we namens De Vrienden
van het IJsselland Ziekenhuis via Youtube
een mooie kerstfilm, om in coronatijd toch
wat ontspanning en kerstsfeer bij iedereen
te brengen.
Ook dit jaar besteden we uiteraard aandacht aan de
kerstperiode. Dat vinden we heel belangrijk, ook voor
onze patiënten. Welke activiteiten er kunnen worden
georganiseerd is afhankelijk van de coronamaatregelen
die dan gelden.

Kerstmuziek!
We zijn in ieder geval voornemens onze patiënten met sfeervolle kerstmuziek te verwennen!

Look Good Feel Better
De workshops Look good Feel Better starten weer vanaf najaar
2021. Vrouwen die in het ziekenhuis worden behandeld voor
kanker kunnen deelnemen aan een workshop Look Good, Feel
Better. Tijdens deze workshop krijgen vrouwen tips en adviezen
hoe zij kunnen omgaan met veranderingen in hun uiterlijk.
Datum: 20 januari, 21 april, 30 juni en 27 oktober 2022
Tijd: van 10.00-12.00 uur
Plaats: Inloophuis Capelle, De Linie 1E, 2e verdieping,
Capelle aan den IJssel.
U kunt zich aanmelden via telefoonnummer: 010 - 258 3115,
er zijn 6 plaatsen beschikbaar.

Vanaf 15 december staat onze nieuwe vleugel, geschonken
door de Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis, in
de hal. Iedereen die kan pianospelen wordt uitgenodigd te
komen spelen. Wel is het verzoek om eigen bladmuziek mee
te nemen!
Daarnaast treedt in de week van 20 december bijna iedere
avond een zangkoor op. De popkoren We12sing, Different
Koek en De Lansingers zingen voor patiënten en bezoekers
op/bij de verpleegafdelingen sfeervolle kerstliedjes.
Een professionele pianist verzorgt op dinsdag 21 december
en op 1e en 2e Kerstdag tussen 10.00 en 13.00 uur een mooi
optreden in de hal.
Op vrijdag 24 december treden van 9.45 tot 16.15 uur cellisten
van Muziek aan bed op (zie ook pagina 31). Het zang-gitaarduo Lennard & Dorique zorgt van 18.00-20.00 uur voor mooie
kerstliederen en andere songs.

Borstvoeding
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).

Zwangerschap

We hopen u als luisteraar te mogen begroeten!

Alle activiteiten zijn mede gesponsord door de
Vrienden van het IJsselland

De informatieavonden Zwangerschap, bevallen en kraamperiode 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).

Stomavereniging
Vanwege het coronavirus zijn tot nader order alle
bijeenkomsten geannuleerd. Kijk voor meer informatie
op de website: www.stomavereniging.nl/agenda.
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Praktische informatie

Fotografie: H. Morren

Het IJsselland
bij de hand





Locaties

Afzeggen afspraak
Het IJsselland Ziekenhuis brengt een wegblijftarief in rekening wanneer een patiënt zonder afmelding of berichtgeving
niet op de afspraak verschijnt, tenzij er een geldige reden is.
Dit wegblijftarief bedraagt €43,30.
Bent u dus verhinderd voor een afspraak, dan verzoeken wij
u de afspraak uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraakdatum af te zeggen. Op uw afgezegde plaats kan dan weer
een andere patiënt op het spreekuur komen.

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
Polikliniek Kralingen
Oudedijk 15 · 3062 AB · Rotterdam · 010 - 258 5000

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. 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

Buslijn 37

Wandeltijd naar de metrohalte
Prinsenlaan is ±10 minuten

POORTMOLEN –ZIJDE

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
De ingang is doordeweeks geopend van
08.00 -14.30 uur. Van
vrijdag 14.30 uur tot
maandag 08.00 uur
is de ingang gesloten
(ook op feestdagen).

Infobalie
openingstijden
Dagelijks van 07:00
tot 23:00 uur

Infobalie

IJsselplein

Bereikbaarheid


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).

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.

Vanaf 10 januari 2022
wordt buslijn 37 in Capelle
vervangen door de Capelse
buurtbus in samenwerking
met Arriva lijn 383. Het
ziekenhuis blijft hiermee
bereikbaar. De dienstregeling
van de Capelse buurtbus
vindt u op www.ret.nl, de
dienstregeling van lijn 383
van Arriva op www.arriva.nl

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

Gratis busdienst
De pendelbusdienst tussen
metro Schenkel en het
IJsselland Ziekenhuis rijdt
met ingang 4 oktober weer.

P

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.

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

IJsselplein
In de centrale hal vindt
u ons IJsselplein, dé
centrale ontmoetingsplek in ons ziekenhuis.
Hier kunt u genieten
van een kop koffie
met iets lekkers,
een lunch of een
diner. Wij verkopen
hier ook diverse
cadeauartikelen,
boeken, tijdschriften
en verzorgingsproducten.
De winkel, de horeca
en het terras in de
hal zijn geopend van
ma. t/m zo. van 8.0017.00 uur. Ma. t/m vr.
van 17.00-20.00 uur
is alleen de horeca
geopend voor afhalen.

Vanwege de maatregelen rondom het
corona virus kan de
informatie op deze
pagina afwijken.
Kijk voor actuele
informatie s.v.p. op
www.ysl.nl

Hoofdingang
openingstijden
Iedere dag geopend:
06.30 – 23.30 uur
PRINS CONSTANTIJNWEG
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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 het ziekenhuis, maandag t/m
donderdag van 09.30 - 16.30 uur, telefoonnummer
010 - 258 5137 of mail patientenvoorlichting@ysl.nl

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.

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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Vergoeding behandeling met
verwijsbrief

Hulp nodig bij inloggen
Mijn IJsselland?

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.

Ontvangt u een mail van ons waarin we
u vragen in te loggen in Mijn IJsselland,
bijvoorbeeld ter voorbereiding op
uw afspraak? En vindt u dat lastig?
Afdeling Patiëntenvoorlichting biedt u
de helpende hand. Wij kunnen u stap
voor stap wegwijs maken in uw digitale
patiëntenportaal Mijn IJsselland.

Niet tevreden?
Alle medewerkers, vrijwilligers en
specialisten van het IJsselland Ziekenhuis doen hun best om patiënten en
bezoekers goede zorg te bieden. Helaas
gaat niet altijd alles zoals het zou
moeten en kunnen er klachten ontstaan,
bijvoorbeeld over behandeling. Een
klacht is voor ons een gratis advies
voor verbetering van de zorg- en dienstverlening. Daarom horen wij graag uw
klachten en ervaringen om zo ongewenste
situaties in de toekomst te voorkomen.
Voor meer informatie over de klachtenregeling kunt u contact opnemen met
afdeling Patiëntenvoorlichting, bereikbaar
via telefoonnummer 010 - 258 5137.

Dat kan in het ziekenhuis, maar we
kunnen ook met u meekijken als u thuis
achter de computer zit. Zodat u bij
een volgende afspraak thuis zelf uw
gegevens kunt controleren en wijzigen
(indien nodig), een vragenlijst kunt
invullen en uw dossier inzien.
U vindt ons in de
centrale hal,
bij het bord met
de grote @

@

Heeft u vragen?
Bel of bezoek ons, telefoonnummer
010 - 258 5137. Wij staan u graag te
woord.

STICHTING VRIENDEN

Blij met de bijdragen van de Stichting Vrienden!
Op deze pagina’s leest u aan welke mooie projecten de Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis
het afgelopen jaar weer een bijdrage heeft geleverd. Door deze voorzieningen wordt een verblijf of
nazorg voor patiënten nog meer veraangenaamd. We zijn alle donateurs en het Bestuur van de
Vrienden heel dankbaar voor hun betrokkenheid!

Hoe waardevol muziek kan zijn…
Het kan zo fijn zijn om even afleiding te hebben
tijdens een ziekenhuisopname. Daarom is het
IJsselland gestart met Muziek aan Bed.
Donderdag 21 oktober kwamen twee cellisten voor het
eerst naar het ziekenhuis om muziek te spelen voor de
patiënten. Dat was een groot succes. Veel patiënten
genoten van de mooie muziek en hoefden even niet aan
ziek zijn te denken.
De eerste kennismakingsoptredens werden omarmd. De
twee cellisten Tjakina en Eva bezochten in de ochtend en
in de middag patiënten op onder andere de acute opname
afdeling, afdeling neurologie, de IC en de kinderafdeling.
Op de IC lagen verschillende muziekliefhebbers en hoewel
spreken niet altijd mogelijk was, spraken glimmende
ogen en een duimpje in de lucht boekdelen. Op de acute
opname afdeling fluisterde een patiënt dat hij even geen
pijn meer had, het maakte de dag weer goed.
Op de kinderafdeling werden verrassingen uit de geliefde
Lion King en Frozen musicals gespeeld en ‘Op een grote
paddenstoel, rood met witte stippen’ zorgde voor een

brede glimlach, en niet alleen bij de kinderen. Ook
familie en verpleging genoten van wat de muziek soms onverwacht - met patiënten deed.
Het komende jaar bezoekt Muziek aan Bed het IJsselland
Ziekenhuis twee dagen per maand. Het optreden van
Muziek aan Bed wordt mede mogelijk gemaakt door de
Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis en door
Stichting Muziek aan Bed.

Wat is Muziek aan Bed?
Muziek aan Bed laat zieke kinderen, volwassenen
en kwetsbare ouderen de aandacht verleggen van
somberheid, pijn en angst naar veerkracht, verlichting
en acceptatie.De vorm waarin zij dat doen is een
muzikale, mobiele act waarbij twee professionele
cellisten één cello met vier handen en twee stokken
bespelen: duetten op één cello in een kort en
persoonlijk optreden aan het bed. De nadruk ligt
tijdens de optredens op het leven en niet op het ziek
zijn. In verband met de coronamaatregelen spelen
de muzikanten overigens voorlopig met z’n tweeën
niet op 1 maar op 2 cello’s.
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Bedankt voor de bomen!
Eind augustus is een hele mooie stap gezet in
de verdere aankleding van onze hal. Net zoals
bij de start van het ziekenhuis - meer dan
30 jaar geleden - staan er weer echte bomen!
Deze mooie bomen zijn geschonken door het Denk en
Doe Mee fonds van de Gemeente Capelle aan den IJssel,
de Van Capellen Stichting en de Stichting Vrienden van het
IJsselland Ziekenhuis. Op donderdag 1 oktober kwamen
vertegenwoordigers van de
gemeente Capelle aan den
IJssel en beide stichtingen langs
om de bomen te bewonderen en
naam / dankbordjes te plaatsen.
De heer Albert van Wijk, voorzitter
Raad van Bestuur, heeft de
aanwezigen uitgebreid bedankt,
want we zijn natuurlijk ontzettend
blij met deze ‘groene’ verrijking
voor onze nieuwe hal.

De gang naar een orthopedisch schoentechnicus
voor veel mensen nog een moeilijke stap om te
nemen. Velen hebben nog het beeld van de orthopedische schoenen van vroeger. Er is de laatste
decennia echter heel wat veranderd. De cosmetiek
van de schoen vinden wij net zo belangrijk als de
functionaliteit. Er zal dan ook altijd geprobeerd worden om de juiste balans te vinden tussen cosmetiek
en functionaliteit.
Naast orthopedische schoenen zijn er nog vele voorzieningen mogelijk. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld steunzolen, aanpassingen aan confectieschoenen en semi-orthopedische schoenen.
Wij houden ook enkele dagdelen per week spreekuur
in het IJssellandziekenhuis en in de buitenpoliklinieken van het ziekenhuis in Nesselande, Kralingen
en Krimpen a/d IJssel. Ook kunt u bij ons terecht in
gezondheidscentrum de Polder in Lekkerkerk.

info@t-jansen.nl I www.t-jansen.nl
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‘Groene’ verrijking
voor onze nieuwe hal

Voor informatie of een
afspraak kunt u op werkdagen contact met ons
opnemen:
Rotterdam:
Burg. Van Walsumweg 522,
tel. 010 - 414 90 91
IJsselstein:
IJsselstraat 13,
tel. 030 - 687 27 72

Voor al
uw voet
klachten

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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Medisch specialisten
Anesthesiologie
dhr. drs. F.W. van Alphen
dhr. drs. J. Bergsma
mw. drs. M. van Doorn
dhr. drs. B.A. Hoogteijling
dhr. dr. J.N.S. Juch
dhr. drs. J.J.M. van Koesveld
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. J.A. Lens
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. L.G. Mahes
mw. drs. J. Nahar
(anesthesioloog-intensivist)
dhr. drs. M.M. Pelka
mw. drs. C.H.M. Pluymakers
dhr. drs. F.A.G. Schreiner
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. P.P.B. van der Sloot-Drenth
mw. dr. A.C. Verholt
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. drs. J.G.P. Wassing
Chirurgie
dhr. drs. M.M.M. Bruijninckx
dhr. dr. S.E. Buijk
dhr. drs. G.J. Collet
dhr. dr. P.G. Doornebosch
mw. drs. K.H.A. van Eeghem
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
dhr. dr. M.R. de Vries
mw. dr. C.D.M. Witjes
Dermatologie
dhr. dr. E.M. Baerveldt
dhr. drs. A.L. Gerretsen
dhr. dr. R.G.L. Nellen
mw. drs. A. Okkerse
mw. drs. S.M. Stewart
Gynaecologie
mw. dr. W. van Dorp
mw. drs. J.M.L. Groeneweg
mw. dr. M. van den Hende
mw. drs. N.A. Kianmanesh Rad
mw. drs. A.F. Lambeek
dhr. dr. F.H.T. Lim
mw. dr. M.F. van Oostwaard
dhr. drs. W.B. Renes
mw. dr. I.P. Schmitz-van Splunder
mw. dr. S.A.H.M. van den Tillaart
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Intensive care
dhr. drs. J.H. Elderman
dhr. drs. J.J.M van Koesveld
mw. drs. J.A. Lens
mw. drs. J. Nahar
dhr. drs. R.A. Reuters
dhr. drs. F.A.G. Schreiner
dhr. drs. M.A. Verkade
Interne geneeskunde
dhr. drs. R.A. Alwani
mw. dr. S. de Bie
(Internist-nefroloog)
dhr. dr. E.L.E. de Bruijne
mw. drs. A.C. Compaijen
mw. drs. A.A. van Gemeren
dhr. dr. D.F.S. Kehrer
mw. drs. H.A. Kleinveld
(internist-nefroloog)
mw. dr. N.D. Niemeijer
(internist-endocrinoloog)
mw. dr. L. Poppe
dhr. drs. R.A. Reuters
(internist-intensivist)
dhr. drs. B. Santbergen
(internist-hematoloog)
mw. dr. M.C. van Schie
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. LeebeekGroenewegen
mw. drs. I.M. Onvlee-Dekker
dhr. dr. E. Rietveld
dhr. drs. M.P.R. Schreuder
mw. drs. M.I. Schuurmanvan der Lem
mw. drs. M.N.L. Wiggers
Klinische chemie
mw. dr. L.S.M. Boesten
dhr. dr. R.H.A. van der Doelen
dhr. drs. J. Groen
mw. dr. E.A. Kemper-Proper
mw. dr. I. Kuipers
Klinische geriatrie
mw. dr. C. Afarmach
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. C. Veen

Longziekten
dhr. drs. D.P.J. Dezaire
dhr. drs. S.A. Gajadin
dr. V.A. Jagesar
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. dr. E.P.C. Plompen
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
Mond-, kaak- en
aangezichtschirurgie
dhr. drs. F.P. Bouw
dhr. drs. A.J. Rinksma
Neurochirurgie
dhr. prof. dr. C.M.F. Dirven
dhr. J.W. Schouten
Neurologie
mw. dr. R.F.A.G. de Bruijn
dr. M.M.G. van Burken
dhr. drs. R.J.W. Dunnewold
mw. drs. M.J. Koudstaal-Overdijk
dhr. drs. R. Masdjedi
mw. dr. S.M. Rosso
dhr. drs. M.A. Spoek
mw. dr. C.E. Walgaard
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. A.R. van Geene
dhr. drs. E.J.T. ten Holder
mw. drs. E. van der Meij
mw. drs. A.P. van Noort-Suijdendorp
Pathologie
mw. drs. C.K. Stobbe
Plastische chirurgie
mw. dr. M.J. Hop
dhr. dr. A.J.M. Luijsterburg
dhr. dr. E.S. Smits

Psychiatrie
Via klinische voorzieningen
Antes Noord (locatie Poortmolen,
locatie Prins Constantijnweg)
mw. drs. E. Leeman
Psychologie
mw. drs. M.J. Berkhof
dhr. dr. A. Oosterhuis
mw. drs. S.L.M. van der Toorn
Radiologie
dhr. drs. E.F.M.I. Bakker
dhr. dr. R.N. Boxhoorn
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. 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. KranenburgKoppen
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. dr. M.G. Bouwhuis
mw. drs. C.K. Deelstra
mw. drs. A.E. Hoek
mw. drs. E.H. Jansen
mw. drs. J. Ooms
mw. dr. P.P.M. Rood
mw. drs. D.M.E. de Snoo
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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