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.
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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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