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Het IJsselland 
vanuit de lucht! 
Wat is er in de loop van 30 jaar allemaal bijgebouwd? De 

hoogtepunten ziet u op de luchtfoto’s van 1991 en 2021! 

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. 

LUCHTFOTO IN 1991 LUCHTFOTO IN 2021
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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. 

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 techniek-
ruimte.  

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.
 

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.

B3-midden achterste deel / uitbreiding verpleeg-
afdeling 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. 

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.

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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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 vergader-
ruimte gerealiseerd. 

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. 

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. 

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 (operatie-
kamers), een grote centrale opdekruimte en een ruime holding-
recovery. 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.
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De hoogtepunten van de 
verbouwingen van het 
IJsselland sinds 1991. 

8  IJsselland Magazine8  IJsselland Magazine 9



IJSSELLAND 30 JAAR IJSSELLAND 30 JAAR

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! 

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

Gebouw M: nieuwe poli-
klinieken chirurgie, orthopedie 
en plastische chirurgie 
met backoffice op de 1e 
verdieping

1988:

Leeg ziekenhuis overvol 
met mensen (20.000 
belangstellenden 
bezoeken IJsselland) 

1991: Opbouw D3-midden 
(kindergeneeskunde)  

1999: 

Gebouw J 
(techniekruimte)

2001:  

- Premier opent twee 
 opgeknapte operatie-
 kamers
-  Realisatie E1/F1  

2007:  

2008: 

IJsselland opent 
polikliniek in 
Nesselande 

2009: 

2013: 

Nieuwe 
polikliniek 
IJsselland in 
Krimpen aan 
den IJssel 

2012: 

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

2010:

-  Nieuwe locatie van Rijndam 
 Revalidatie 
-  Opening nieuw stiltecentrum

2014: 

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

2017: 

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

2016: 

-  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) 

2019: 

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

2020: 

-  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 

2021: 
Nesselande

IC balie 

Dagverpleging (B1) (februari) 

2018: 

Balie Dagverpleging

Wachtruimte B2 

Wachtruimte/familiekamer

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

Krimpen
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2015: 
Opening Regioapotheek 
IJsselland 

Kinderafdeling B3 

Start bouw OK-complex in 2019 

Geboortecentrum D3 

Opening D2 

Kralingen 

Vernieuwde hal 
met infobalie 
en IJsselplein

Binnenkomst 
op C2
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