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Beste lezer,
Wist u dat:
• de Apotheek onlangs een prijs heeft gewonnen met ‘verkorte bijsluiters’? Op 
 deze verkorte bijsluiters, de zgn. rode medicatiekaarten, staat kort en krachtig de
 werking én bijwerking van de meeste voorgeschreven medicatie in ons ziekenhuis
 beschreven. Simpel, doeltreffend en zeer gewaardeerd door patiënten. 

• in ons ziekenhuis het Heart Pillow-project draait? Vrouwen die een operatie 
 hebben moeten ondergaan vanwege borstkanker krijgen kussentjes in de vorm 
 van een hart. De kussentjes zijn bedoeld als blijk van steun, ze zien er fl eurig uit, 
 en tevens geeft de vorm van het hart ondersteuning aan arm en borst bij het 
 herstel van de operatie. 

• ons ziekenhuis een ‘groen vinkje’ voor goede prostaatkankerzorg heeft? Patiënten
 bij wie de diagnose prostaatkanker is gesteld worden goed begeleid, onder 
 andere door een urologisch oncologieverpleegkundige. Mannen die aan het begin
 van een behandeltraject staan krijgen een Patiënten Informatiemap, waaraan 
 zorgverleners in de loop van het hele zorgtraject steeds relevante informatie en 
 voorlichtingsfolders toevoegen. Hierdoor krijgt elke prostaatkankerpatiënt 
 informatie die op zijn persoonlijke situatie is afgestemd. 

• de FolderApp, waarin alle voorlichtingsfolders van het ziekenhuis zijn opgenomen,
 nu ook een handige voorleesfunctie heeft? Deze is vooral voor oudere patiënten, 
 laaggeletterden, mensen met minder goed zicht en dsylexie patiënten ideaal. 

• vanaf 2017 een grootschalig renovatietraject van start gaat? De hal, dagverpleging,
 operatiekamers en verpleegafdelingen worden de komende jaren gerenoveerd. 
 Door de renovatie kunnen we patiënten in het ziekenhuis, ook in de toekomst,
 optimale zorg en ondersteuning blijven bieden. Via de website en ons patiënt-
 magazine houden we u op de hoogte. 
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Geef uw mening over ons op Zorgkaart Nederland.
De website zorgkaartnederland.nl biedt een overzicht van het zorgaanbod in 
Nederland en geeft u de gelegenheid zorgaanbieders te waarderen. Wij stellen 
het zeer op prijs wanneer u een reactie plaatst over het IJsselland Ziekenhuis op 
www.zorgkaartnederland.nl.

Meer informatie vindt u op de 
website van Zorgkaart Nederland. 

Uw mening is belangrijk

Voorwoord
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Inhoud / agenda IJsselland magazine

4IJsselland
agenda

Activiteiten voor patiënten (in het IJsselland Ziekenhuis) 

Informatieavond borstvoeding voor zwangere vrouwen* 

Op donderdag 26 januari en 9 maart 2017 
van 19.30 - 21.45 uur 
in Capelle aan den IJssel

Open dag voor zwangere vrouwen

Zaterdag 8 april en 7 oktober 2017 
van 10.00 - 15.00 uur 
in Capelle aan den IJssel

Workshop Look Good, Feel Better 

Op woensdag 25 januari en 19 april 2017 
van 10.00 - 12.00 uur 
in Capelle aan den IJssel 

Informatieavond zwangerschap, bevallen en kraamperiode* 

Op dinsdag 13 december 2016, 21 januari 
en 14 februari 2017 van 19.30 - 21.00 uur 
in Capelle aan den IJssel 

Inloopspreekuur Stomavereniging

Op dinsdag 17 januari en 25 april 2017 
van 10.00 - 12.00 uur 
in Capelle aan den IJssel 
(balie patiëntenvoorlichting) 

* Voor activiteiten die met een ster zijn gemarkeerd, is inschrijven bij afdeling 
Patiëntenvoorlichting van te voren nodig.

Meer informatie en aanmelden bij afdeling Patiëntenvoorlichting:
• via e-mail: PatientenVoorlichting@ysl.nl 
• via telefoonnummer 010 - 258 51 37 op werkdagen tussen 9.30 en 16.30 uur 
• of bij balie Patiëntenvoorlichting in de centrale hal.

Inhoud
Voorwoord 1

IJsselland agenda 3

Optimale zorg voor 
patiënten met vleesboom 5

Geboortecentrum IJsselland 7

Notitie Cliëntenraad 
over gastvrijheid 9

Sonnet voor Hellen 9

Ervaringsverhaal 
over te vroeg 
geboren kindje 10/11

Gezamenlijke website 
IBD-zorg 11

Overeenstemming 
zorgcontractering 2017 
met Zilveren Kruis 13

De Vrienden van 
het IJsselland 15

Heart Pillow-project 16
 
Aandacht voor diabetes 17

Behandeling 
prostaatkanker 18/19

Groen vinkje voor 
goede stomazorg 20

Afdeling KNO beschermt 
uw oren 21

Telefonische intake 
vasectomie 21
 
Herdenkingsdag 22

Welkom in ons restaurant 23

Voorleesfunctie in 
de FolderApp 23

IJsselland “bij de hand” 24/25

Bouw en renovatie 26

Apotheek wint prijs 
met ‘verkorte bijsluiters’ 27

Medisch specialisten 28 



4 I  IJssel land magazine



5

Samenwerking voor 
optimale myoomzorg

4Optimale zorg voor
patiënten met vleesboom

Samenwerking draagt bij aan excellente 
myoomzorg

Een samenwerkingsverband dat op 20 september 
offi cieel van start is gegaan. Voordeel voor de patiënt: 
optimale myoomzorg en alle mogelijke behandelmethoden
beschikbaar in de regio.

Samenwerking voor hoogste zorgkwaliteit

Myomen zijn goedaardige knobbels in de spierwand van 
de baarmoeder en bestaan vooral uit spierweefsel. Naar 
schatting komen ze bij 30 procent van de vrouwen voor. 
Ze zorgen voor wisselende problemen. De behandeling 
van myomen kan complex zijn en de behandelmethode
kan verschillen.

In het samenwerkingsverband werken gynaecologen, die 
gespecialiseerd zijn in myoomzorg, met elkaar samen. Zij 
bespreken complexe patiënten, waarbij gezamenlijk een 
keuze wordt gemaakt voor de best passende behandel-
methode. Nieuwe ontwikkelingen en behandelmethoden 
worden nauwgezet gevolgd. De samenwerking levert een 
belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de myoomzorg. 
In alle deelnemende ziekenhuizen wordt op eenzelfde 
manier gewerkt, volgens de beste standaard. Met elkaar 
bieden de acht ziekenhuizen een compleet behandel-
pakket voor myoomzorg aan. Indien nodig wordt een 

specifi eke behandeling in een gespecialiseerd deelnemend 
ziekenhuis uitgevoerd.

Omdat myoomzorg niet als academische (universitaire) 
zorg gezien wordt, biedt het academische Erasmus MC 
de behandeling van myomen niet langer aan. Zij verwijzen 
patiënten naar één van de deelnemende ziekenhuizen.

Informatie voor patiënt en zorgverleners

Het samenwerkingsverband spant zich in voor 
uitstekende patiënteninformatie. Via de nieuwe website 
www.myoomzorg.nl worden patiënten en zorgverleners 
optimaal geïnformeerd over de myoomzorg en het 
samenwerkingsverband in de regio. De patiënt vindt er 
op één digitale plek alle informatie over klachten, de 
diagnose en behandelmethoden.

Samenwerkingsverband Myoomzorg

Het Albert Schweitzer ziekenhuis, Havenziekenhuis, Ikazia 
Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & 
Vlietland, IJsselland Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda 
Ziekenhuis en ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen nemen deel 
aan het samenwerkingsverband. De samenwerking is
tot stand gekomen onder begeleiding van de stichting
BeterKeten.

Gynaecologen van acht ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland hebben hun kennis en ervaring 

op het gebied van myoomzorg gebundeld in een samenwerkingsverband 

Samenwerking voor
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Kim de Regt
Dankzij de goede 

begeleiding van alle 
medewerkers van Geboorte-

centrum IJsselland kijk ik 
met een heel prettig 
gevoel terug op mijn 

bevalling. 

Geboortecentrum IJsselland veen veilige omgeving voor uw bevalling

In het Geboortecentrum werken eerstelijns verloskundigen,
kraamverzorgenden van Kraamzorg Rotterdam en 
tweedelijns verloskundigen en gynaecologen, verpleeg-
kundigen en kraamverzorgenden van het IJsselland Zieken-
huis samen. Wij vinden het belangrijk dat zwangere 
vrouwen zich bij een bevalling in Geboortecentrum
IJsselland zoveel mogelijk thuis voelen. Daarom zijn er 
verschillende faciliteiten in ons geboortecentrum. In de 
kraamsuite is een hoekje ingericht voor de verzorging van 
de baby, er is televisie, wifi , een koelkastje en het eerste 
bezoek kan in alle rust ontvangen worden. Uiteraard 
beschikken alle kamers over sanitaire voorzieningen. 
Bovendien kan uw partner blijven slapen, zodat jullie 
als gezin kunnen genieten van die eerste bijzondere 
momenten. 

Samenwerkingsverband

Geboortecentrum IJsselland is een samenwerkingsverband 
van Verloskundige praktijk Een goed begin, Verloskundigen
praktijk IJssel & Lek, Verloskundigen praktijk Rotterdam 
Oost, Prinscapelle verloskundigen maatschap, Praktijk 
voor verloskunde & echoscopie Eric Smith, Kraamzorg 
Rotterdam en omstreken en de Gynaecologen en Klinisch 
verloskundigen van het IJsselland Ziekenhuis. Samen 
zorgen zij voor een optimale begeleiding van moeder en 
kind voor, tijdens en na de bevalling.

bevallen in een vertrouwde 
en veilige omgeving

gevoel terug op mijn 
bevalling. 

Bent u als aanstaande ouder(s) op zoek naar een mooie en veilige omgeving voor uw bevalling? 

Kom dan naar Geboortecentrum IJsselland. 

7
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4Sonnet
 voor Hellen

4Een gastvrij 
 IJsselland Ziekenhuis

Dhr. Sannes lag 
twee keer in het 
IJsselland Ziekenhuis 
op de hartbewaking. 
“Gelukkig kwam 
het zonnetje, Hellen, 
langs met haar 
maaltijdwagen en 
smeerde op de 
boterhammen een 
glimlach!”

Als dank voor 
haar morele steun 
schreef dhr. Sannes 
een sonnet voor Hellen. 
Samen met zijn vrouw overhandigde 
hij het ingelijste sonnet met een prachtige bos 
bloemen aan Hellen.

De Cliëntenraad heeft voor het opstellen van haar jaar-
plan 2016 enkele brainstormsessies gehouden. Daarbij 
kwam als centraal thema “gastvrijheid’’ naar voren. ‘Hoe 
kunnen wij de gastvrijheid van het IJsselland Ziekenhuis 
optimaliseren vanuit patiëntperspectief?’ 

Wij hebben geconcludeerd dat het gaat om gastvrijheid 
in de breedste zin des woord. De patiënt zal hierdoor de 
geleverde zorg zeker hoger beoordelen. Hoe wij de diverse 
aspecten van gastvrijheid zien, hebben wij in een notitie 
beschreven. Hierin laten wij alle onderwerpen die wij 
vanuit de patiënt ervaren de revue passeren en geven 
hierbij conclusies en aanbevelingen hoe hier in de toekomst
aan te kunnen werken. 

Het belangrijkste punt vanuit het patiëntperspectief is 
uniformiteit. Wij denken dat dit voor de patiënt rust en 
vertrouwen geeft. Naar onze mening is de zorg voor de 
patiënt in het IJsselland Ziekenhuis op de goede weg. 
De medici en verpleegkundigen, de processen, protocollen 
en de benodigde medische hulpmiddelen zijn goed op 
orde. Maar zoals wij al aangaven: zorg is meer dan beter 
(gemaakt) worden. Patiënten van ons ziekenhuis hebben 
ook behoefte aan een bij deze tijd passende uitstraling en 
benadering.

Heeft u behoefte om te reageren? 
Dat kan via clientenraad@ysl.nl.

De gehele notitie kunt u nalezen op onze website 
www.ysl.nl (zoekwoord Cliëntenraad).

Afgelopen augustus werd een van onze 

voedingsassistenten door een patiënt in het 

zonnetje gezet!

“Zorg is meer dan beter (gemaakt) worden” 

Thema gastvrijheid  In het zonnetje
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Te vroeg geboren

41 op de 10 kinderen
wordt te vroeg geboren

In plaats van in een wiegje thuis ligt het kindje in een 
couveuse in het ziekenhuis. Ouders rijden op en neer naar 
het ziekenhuis om zoveel mogelijk bij hun kindje te zijn. 
Dit was in januari 2014 ook realiteit voor Eva van Hensen. 
Ze beviel na 31 weken zwangerschap van haar dochtertje 
Kimberly. 

‘Ik had een goede zwangerschap en werkte nog fulltime 
zonder problemen, maar toen ik 31 weken zwanger was 
ging het mis. Van de ene op de andere dag verloor ik 
heel erg veel bloed. Ik ben meteen naar het IJsselland 
Ziekenhuis gegaan en daar bleek dat mijn placenta los had 
gelaten. Dit gebeurt bij 1% van alle zwangere vrouwen. 
Vanwege de termijn van mijn zwangerschap kon ik niet 
bevallen in het IJsselland Ziekenhuis. Ik werd doorverwezen
naar het Sophia Kinderziekenhuis. Daar ging alles heel 
snel. Ik werd naar de OK gereden voor een spoedkeizer-

snede. Ik was niet bang dat ik Kimberly zou verliezen. 
We waren in goede handen en tegenwoordig zijn kindjes 
vanaf 24 weken al levensvatbaar. Ik was wel bang voor 
mezelf, ik voelde me helemaal niet goed door het vele 
bloedverlies.

Terug naar het IJsselland Ziekenhuis

Gelukkig verliep de keizersnede goed en was Kimberly 
stabiel. Er waren geen complicaties. Ze woog 1325 gram. 
Na een week ging het zo goed met Kimberly dat we terug 
naar het IJsselland Ziekenhuis mochten. Dat was heel fi jn, 
want daar wonen we in de buurt. Drie weken lang heeft 
Kimberly in het ziekenhuis gelegen. Dat was een intensieve 
periode. Twee keer per dag ging ik naar het ziekenhuis om
Kimberly te verzorgen. Dat was in het begin best onwennig,
want ze was zo klein en teer. Gelukkig kregen we goede 

De geboorte van een kindje is een heugelijke gebeurtenis, maar dit kan ook anders lopen. 

1 op de 10 kinderen wordt te vroeg geboren. Voor de ouders breekt een onzekere periode in hun 

leven aan en er is vaak geen sprake van een onbezorgde gelukkige kraamperiode.

1 op de 10 kinderen

Te vroeg geboren

‘Als ik 
Kimberly nu zie, 

dan ben ik vooral 
heel erg trots en 

dankbaar!’
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begeleiding vanuit het ziekenhuis. Er was altijd iemand 
aanwezig om te helpen en vragen te beantwoorden.

Toen Kimberly 35 weken was mocht ze naar huis. Een 
bijzonder moment. We konden haar inmiddels zelf sonde-
voeding geven die ze nog kreeg toen ze uit het ziekenhuis 
kwam. Dankzij de goede begeleiding in het ziekenhuis en 
daarna thuis deden we dit vol vertrouwen. 
Natuurlijk hebben we ons weleens zorgen gemaakt of 
alles wel goed zou komen met ons dochtertje, maar 
inmiddels is Kimberly een vrolijk gezond meisje van 2,5 
jaar en ontwikkelt ze zich heel erg goed. 

Vrijwilliger

Toen Kimberly 1 jaar was kreeg ik het idee om anderen 
te helpen met het delen van mijn eigen ervaring. Daarom 
ben ik vrijwilliger geworden bij de Vereniging van Ouders 
van Couveusekinderen. Ik werk samen met een andere 
vrijwilliger, Blen Schley, als ziekenhuiscontactpersoon voor 
het IJsselland Ziekenhuis. Dat houdt in dat als er ouders 
zijn met een te vroeg geboren kindje en daarover willen 
praten, ik naar het ziekenhuis kom om hun vragen te 
beantwoorden. Door hun vragen te beantwoorden en mijn
eigen ervaring met ze te delen hoop ik ze een extra stukje 
vertrouwen te geven. Het is heel bijzonder om te doen.

Natuurlijk had ik mijn zwangerschap graag op een andere 
manier afgesloten en had ik op een natuurlijke manier 
willen bevallen. Dat is anders gelopen, maar ik heb daar-
door wel kunnen zien hoe mijn kindje van 31 weken eruit 
zag en de ontwikkeling mee kunnen maken die je normaal 
gesproken niet ziet, omdat het kindje nog in je buik zit. 
Dat was wel heel bijzonder.
En als ik Kimberly nu zie, dan ben ik vooral heel erg trots 
en dankbaar!’

Kimberly

4Gezamenlijke
website 
IBD-zorg in 

Zuidwest-Nederland 
online!

In de regio Zuidwest-Nederland werken 

Maag-Darm-Leverartsen met elkaar 

samen om uitstekende zorg te leveren aan 

patiënten met de ziekte van Crohn of 

colitis ulcerosa. Goede en volledige 

patiënteninformatie is daarbij erg belangrijk. 

Daarom is een gezamenlijke website ontwikkeld 

die patiënten op één plek informeert over deze 

zorg in de regio Zuidwest-Nederland. 

 Samenwerking Maag-Darm-Leverartsen

Op deze site staat informatie omtrent de mogelijke 
klachten waar een patiënt last van kan hebben, de 
onderzoeken die nodig kunnen zijn voor het stellen van 
een goede diagnose en over de behandelopties.

IBD staat voor ‘Inflammatory Bowel Disease’, een Engelse 
benaming voor chronische darmontsteking, waaronder de
ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Samen spannen Maag-
Darm-Leverartsen, gespecialiseerd in de IBD-zorg, zich in 
voor het verbeteren van de kwaliteit en efficiency van de 
IBD-zorg in de regio. Het leveren van optimale IBD-zorg 
wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid.

Betrokken zijn: het Albert Schweitzer ziekenhuis, 
Erasmus MC, Franciscus Gasthuis, Ikazia Ziekenhuis, 
Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. Het project 
wordt begeleid vanuit de stichting BeterKeten.



12 I  IJssel land magazine



13

Overeenstemming zorgcontractering

4Overeenstemming
zorgcontractering 2017 

met Zilveren Kruis

Bijzonder aan deze afspraak is dat er geen beperkingen 
op het volume zijn afgesproken. Dit is mogelijk door de 
combinatie van een scherpe prijs-kwaliteitverhouding en 
een aantoonbaar doelmatig volume. Zilveren Kruis 
hoopt hiermee te bereiken dat meer verzekerden van de 
verzekeraar naar het IJsselland Ziekenhuis gaan. 

Olivier Gerrits (directeur Zorginkoop van Zilveren Kruis): 
“Zilveren Kruis is blij dat we in een vroegtijdig stadium 
overeenstemming hebben bereikt met een betrouwbare 
partner als het IJsselland Ziekenhuis. Hierdoor zijn onze 
verzekerden voor 2017 verzekerd van toegang tot de 
goede zorg van het IJsselland Ziekenhuis.”

Ook het IJsselland is tevreden met de afspraak. Peter 
Draaisma, voorzitter Raad van Bestuur: “Deze afspraak is 
een beloning voor een jarenlang ingezette lijn in dit 
ziekenhuis, gericht op het adequaat helpen en leveren 
van gewenste en noodzakelijk medisch specialistische 
zorg voor de patiënt. Een analyse van onze werkprocessen 
heeft Zilveren Kruis daarvan ook overtuigd. Onze aanpak 
is èn voor de patiënt van groot belang èn hij draagt bij aan 
het zorgvuldig omgaan met de beschikbare middelen in 
de zorg.”

Het IJsselland Ziekenhuis en Zilveren Kruis hebben overeenstemming bereikt over 

de zorgcontractering voor 2017.
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4Vrienden helpen!

Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis

15

#
#

Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis zijn mensen, bedrijven en organisaties die financieel 

bijdragen aan projecten die het verblijf in het ziekenhuis of de nazorg na 

een ingrijpende ziekte draaglijker maken.

In december verzorgen de Vrienden weer een leuke actie voor een mooi doel!

Nieuwe kindertelevisie 
op de Spoedeisende 
Hulp

In de maand december staat 
een speciale wens- en dank-
boom in de centrale hal van 
het ziekenhuis. 
Patiënten en bezoekers 
kunnen in de hal òf bij de 
Spoedeisende Hulp tegen 
een klein bedrag een kerstbal 
kopen en de boom versieren. 
Op deze kerstversiering kun 
je een mooie wens schrijven.
Van de opbrengst kan het 
ziekenhuis een kindertelevisie 
op de afdeling Spoedeisende 
Hulp aanschaffen om het 
wachten voor de kinderen 
wat minder lang te maken.

Wilt u meer weten over de 
Vrienden of ons steunen? 

Kijk dan op 
www.vriendenijsselland.nl.
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Heart Pillow-project

4“Seniorvriendelijk 
en een warm hart”

Afdeling Edelsteen

De Zellingen is in regio Rotterdam een begrip op het 
gebied van ouderenzorg, met verschillende locaties voor 
intramurale zorg. In Krimpen aan den IJssel staat locatie 
Crimpenersteyn, met hierbinnen afdeling Edelsteen. 
Afdeling Edelsteen is een verpleeghuisafdeling voor 
cliënten met dementie. Wij proberen de dagen van onze 
cliënten te vullen met zinvolle, positieve dagbesteding. 
Toen wij hoorden over het Heart Pillow-project van het 
IJsselland Ziekenhuis hebben we dit besproken met een 
aantal dames die bij ons woonachtig zijn.

Hoewel de cliënten allen bekend zijn met dementie, gaf 
het onderwerp borstkanker aanleiding voor een groeps-
gesprek. De dames begrepen de ziekte, hebben het zelf 
ervaren of kennen iemand in hun directe omgeving. De 
impact van borstkanker op het “vrouwzijn” werd het 
meest gevoeld en herkend. De gedrevenheid en bereid-
heid om iets voor deze getroffen vrouwen te kunnen 
betekenen was groot.

We hebben toen contact gezocht met Corry Bruinstroop, 
verpleegkundige binnen het IJsselland. Zij leidt dit project 
in het ziekenhuis en we hebben samen gekeken hoe wij 
iets konden betekenen voor deze dames. Het IJsselland 
Ziekenhuis heeft het keurmerk voor een seniorvriendelijk 
ziekenhuis en hoe mooi was het dan ook om hierin de 
samenwerking te kunnen zoeken.
De dames van afdeling Edelsteen die nog konden hand-
werken, hebben van de stof kussentjes gemaakt en 
anderen waren erbij aanwezig om zo toch bij het project 
betrokken te zijn. Onder het genot van een kopje koffi e en 
al pratend over het onderwerp zijn een aantal mooie 
kussentjes gemaakt.

Het onderwerp werd helaas nog actueler toen één van de 
vaste medewerkers van afdeling Edelsteen getroffen bleek 
door deze vreselijke ziekte. Emotioneel maar toch ook 
mooi was het gebaar dat het 1e kussentje, gemaakt door 
deze vaardige oude handen, op het bed lag te wachten na 
haar terugkomst uit de operatiekamer. Gelukkig gaat haar 
herstel heel goed en we hebben van haar gehoord dat het 
kussentje echt van grote waarde blijkt in het herstel.

We zijn heel dankbaar dat wij een steentje van steun 
bij hebben kunnen dragen in het gevecht dat teveel 
vrouwen helaas moeten leveren. Onze cliënten hebben 
de activiteiten als zeer positief en waardevol ervaren. 
We hopen in de toekomst nog meer te kunnen betekenen 
voor dit project en wensen alle mensen die 
hier mee bezig zijn heel veel succes!

De dames van 
afdeling Edelsteen
Lisette Molle, 
dagbestedingscoach Edelsteen
Anita Hendriks, 
manager Edelsteen

Sinds enige tijd bestaat in het IJsselland Ziekenhuis het Heart Pillow-project. 

Bij het Heart Pillow-project worden kussentjes gemaakt in de vorm van een hart. Deze worden 

aan vrouwen gegeven die een operatie hebben moeten ondergaan vanwege borstkanker. 

De kussentjes zijn bedoeld als blijk van steun, het ziet er fl eurig uit maar de vorm van het hart 

geeft ook ondersteuning aan arm en borst bij het herstel van de operatie.

We danken de 
dames van Edelsteen 

voor al hun enthousiasme 
in dit mooie project. 

De materialen voor de 
kussens worden aangeschaft 

met een bijdrage van de 
Vrienden van het 

IJsselland.
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Aandacht voor diabetes

Op 14 november werd wereldwijd aandacht en begrip gevraagd voor diabetes. Het diabetes team van 

het IJsselland Ziekenhuis organiseerde op deze dag een informatiepunt en een traploopdag.

Wereld Diabetes Dag

Wereld Diabetes Dag werd in 1991 voor het eerst in het 
leven geroepen door de Internationale Diabetes Federatie 
(IDF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als 
reactie op de alarmerende toename van diabetes over de 
hele wereld. Nog steeds groeit het aantal mensen met 
diabetes, zowel onder kinderen als volwassenen. De 
voorspellingen zijn dat er in het jaar 2040, wereldwijd, 
640 miljoen mensen leven met diabetes.

Waarom op 14 november?

14 november is de geboortedag van de ontdekker van het 
hormoon insuline, Frederick Banting, die samen met zijn 
collega Charles Best in 1922 insuline ontdekte. Zij zorgden 
er voor dat diabetes niet langer een dodelijke ziekte zou 
zijn.

Neem de trap en bespaar 50% kans op 
diabetes!

Dagelijks een paar minuten traplopen is goed voor de
calorieverbranding en helpt om ziektes als obesitas 
(overgewicht) en diabetes te voorkomen. 

Uit onderzoek blijkt zelfs dat het risico op diabetes type 2 
met zo’n 50% afneemt als je voldoende beweegt en 
gezond eet. 

Waarom werkt trappen lopen zo goed? 

• Bij het traplopen gebruikt u zo’n 200 spieren.
• Een half uur per dag bewegen is beter dan één keer per
 week heel intensief sporten.
• Met 15 minuten traplopen verbrandt u net zo veel 
 calorieën als met 30 minuten joggen. 
• Regelmatig traplopen vermindert de kans op overlijden 
 met 15%.

4Trappen lopen 
op Wereld Diabetes Dag

Betrapt!
Kies voor de trap.

Zet je eerste stap naar een 

gezonde werkomgeving

www.traploopweek.nl
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Behandeling prostaatkanker

4Wat als het
prostaatkanker 

blijkt te zijn?
Wat is PSA (Prostaat specifiek antigeen)?

PSA (prostaat-specifiek antigeen) is een eiwit dat in het 
bloed voorkomt en alleen door de prostaat wordt 
gemaakt. Met een eenvoudige bloedtest kan de PSA-
waarde worden bepaald en dat kan nuttig zijn bij het 
vroeg opsporen van prostaatkanker. 
PSA circuleert normaliter echter ook in kleine hoeveel-
heden in het bloed van gezonde mannen. 

Een verhoogd PSA

Voor mannen die geconfronteerd worden met een 
verhoogd PSA biedt de polikliniek urologie nu een 
combinatieafspraak op de polikliniek waarbij alle 
onderzoeken op dezelfde dag plaatsvinden. 
Binnen twee dagen kunnen deze mannen terecht op de 
polikliniek urologie en met behulp van een sneltest kan 
het PSA nog dezelfde dag worden bepaald. Naast de 
PSA-test wordt door middel van een rectaal onderzoek 
en een echo onderzoek van de prostaat een risico 
inventarisatie gedaan. Hiervoor wordt de prostaatwijzer 
gebruikt (www.prostaatwijzer.nl/psa-test).

Wanneer het risico op prostaatkanker significant blijkt te 
zijn, dan worden – indien er geen contra-indicaties zijn 
– dezelfde dag prostaatbiopten voor weefselonderzoek 
afgenomen. De uitslag hiervan volgt na een week. 

Prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker 
bij de man. Naarmate men ouder wordt is de kans groter 
op het krijgen van prostaatkanker. 
In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 10.900 mannen 
prostaatkanker vastgesteld, waarvan 75% bij mannen die 
65 jaar of ouder zijn. Bij mannen ouder dan 80 jaar komt 
nog vaker prostaatkanker voor.

Behandeling van prostaatkanker

Het stadium van kanker bepaalt in grote mate welke 
behandeling de patiënt krijgt. Afhankelijk van het 
stadium van de tumor en de agressiviteit van de tumor zijn 
volgende behandelingen mogelijk: 
• Actief afwachten
• Radicale prostatectomie (verwijderen van de prostaat via 
 een operatie)
• Radiotherapie (bestraling)
• Radiotherapie in combinatie met hormonale therapie
• Hormonale therapie

Wanneer de patiënt samen met de uroloog kiest voor 
een radicale prostaatverwijdering dan verwijzen wij een 
patiënt voor de operatie zelf door naar een ziekenhuis 
in de omgeving waar gebruik wordt gemaakt van de 
Da-Vinci robot. De PSA-controles die na de operatie nodig 
zijn kan de patiënt dan weer in ons ziekenhuis laten 
verrichten.
Radiotherapie (bestraling) vindt plaats in het Erasmus 
Medisch Centrum, bij één van de 3 locaties: Daniel den 
Hoed, Centrum Locatie of Dordrecht (Albert Schweitzer 
Ziekenhuis).
Na de operatie of behandeling en de nacontrole komt de 
patiënt weer bij ons op de polikliniek urologie voor het 
vervolgtraject.

Binnen de urologische zorg wordt landelijk en regionaal 
goed gekeken waar de best passende zorg voor een 
patiënt kan plaatsvinden. Het IJsselland Ziekenhuis werkt 
hierin samen met het Erasmus MC en het Maasstad 
Ziekenhuis. 

Begeleiding

Als je de diagnose ‘prostaatkanker’ krijgt, komt er veel op 
je af. Je moet die boodschap zien te verwerken, maar je 
krijgt ook veel belangrijke informatie op basis waarvan je 
met de arts beslissingen over de behandeling moet 
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nemen. Het is daarom cruciaal dat een patiënt met 
(prostaat)kanker goed wordt begeleid. 

Alle patiënten die geconfronteerd worden met de diagnose
prostaatkanker worden in het IJsselland Ziekenhuis 
begeleid door een urologisch oncologieverpleegkundige. 
Sinds 2010 zijn de urologisch oncologieverpleegkundigen 
dagelijks aanwezig op de polikliniek urologie. De afspraken
met de uroloog en de oncologieverpleegkundigen worden 
indien mogelijk direct na elkaar gepland.

Het IJsselland heeft drie urologisch oncologieverpleeg-
kundigen. Twee verpleegkundigen zorgen voor de 
begeleiding op de polikliniek en de derde is werkzaam op 
de verpleegafdeling urologie. 
De urologisch oncologieverpleegkundigen coördineren alle 
onderzoeken en zijn aanspreekpunt voor onze oncologie-
patiënten; zij zijn de casemanager voor de patiënt en zijn 
familie.

De urologisch oncologieverpleegkundigen zijn dagelijks 
telefonisch bereikbaar voor patiënten maar ook voor 
huisartsen voor overleg. Zij zijn te bereiken via e-mail: 
uro-care@ysl.nl of telefonisch: 010 - 258 5000, toestel 
7011.

Patiënten Informatiemap
 

Mannen die aan het begin van een behandeltraject staan, 
krijgen in het IJsselland Ziekenhuis een Patiënten 
Informatiemap. Daarin is alle schriftelijke informatie 
gebundeld die op dat moment van belang is. In de loop 
van het hele zorgtraject voegen zorgverleners steeds 
relevante informatie en voorlichtingsfolders toe. Zo krijgt 
elke prostaatkankerpatiënt informatie die op zijn 
persoonlijke situatie is afgestemd.

‘Groene vinkje’ voor goede 
prostaatkankerzorg 
Het IJsselland Ziekenhuis heeft het groene vinkje voor 
goede prostaatkankerzorg. De patiëntenwijzer geeft 
patiënten inzicht in de kwaliteit van zorg die zieken-
huizen bieden bij prostaatkanker.
De patiëntenwijzer prostaat-
kanker is ontwikkeld door 
ProstaatKankerStichting.nl en 
de Nederlandse Federatie 
van Kankerpatiëntenorganisaties. 

De eerste 
Patiënten 

Informatiemap werd 
in 2015 uitgereikt aan 

een bestuurslid van 
de Prostaat-

kanker Stichting

Alle patiënten
die geconfronteerd 

worden met de 
diagnose prostaat-

kanker worden begeleid 
door een urologisch

oncologie-
verpleegkundige



4Groen vinkje 
voor goede stomazorg

14 normen voor goede stomazorg

De Stomavereniging heeft samen met stomadragers, 
stomaverpleegkundigen en artsen 14 normen voor goede 
stomazorg ontwikkeld. Ziekenhuizen leveren informatie 
aan over hun stomazorg. Deze informatie wordt 
vervolgens getoetst aan de normen. Voldoet een zieken-
huis aan de normen voor goede stomazorg dan krijgt het 
ziekenhuis in de Stoma Zorgwijzer een groen vinkje. 
Het groene vinkje is bedoeld als stimulans om de zorg op 
de ziekenhuislocatie beter af te stemmen op de wensen 
en behoeften van (aankomende) stomadragers.

De Stoma Zorgwijzer laat zien welke stomazorg op welke 
ziekenhuislocatie wordt geboden. De informatie op 
www.stomazorgwijzer.nl is bedoeld voor wie een stoma 
heeft of krijgt en helpt bij de keuze voor de juiste stoma-
zorg.

Inloopochtenden waardevol voor mensen 
met een stoma

In het IJsselland Ziekenhuis organiseren de stoma-
verpleegkundigen samen met de Stomavereniging vier 
maal per jaar een inloopochtend voor stomadragers en 
partners. Hier kunnen stomadragers ervaringen met elkaar 
uitwisselen. Deelnemers zijn zeer positief over de bijeen-
komsten en over de aanwezigheid van de stomaverpleeg-
kundige om praktische vragen te beantwoorden. 

Speerpunt maag-, darm- en leverzorg

Maag- darm- en Leverzorg is het speerpunt van het 
IJsselland Ziekenhuis. In onder meer het MDL centrum en 
het centrum voor Proctologie biedt het ziekenhuis een 
breed pakket op dit vakgebied en loopt voorop in nieuwe 
ontwikkelingen. Door specifi eke kennis en ervaring 
kunnen ook minder vaak voorkomende en gecompliceerde 
ziektebeelden worden behandeld.
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Goede stomazorg

Ook voor 2016 heeft het IJsselland Ziekenhuis het groene vinkje van de Stomavereniging ontvangen 

voor het bieden van goede darmstomazorg. Het ziekenhuis voldoet hiermee aan de normen voor 

goede stomazorg vanuit het perspectief van mensen met een stoma. 

De stomaverpleegkundigen



Bij een afspraak voor een sterilisatie bij de man 

op de polikliniek urologie kan de ingreep direct 

plaatsvinden.

Sinds begin 2016 worden alle mannen die een afspraak 
krijgen voor een sterilisatie (vasectomie) van te voren 
gebeld en uitgebreid geïnformeerd over de ingreep, de 
mogelijke complicaties en het herstel.

Doornemen van de vragen en informatie

Twee doktersassistenten zijn door uroloog Berend Rikken 
opgeleid om een gestandaardiseerde vragenlijst door te 
nemen, volgens de richtlijnen van de Nederlandse 
Vereniging van Urologen. Ook geven zij vaak praktische 
tips over de dagen na de sterilisatie en leggen uit hoe 
3 maanden na de behandeling een spermaonderzoek 
moet worden ingeleverd. Tot aan de uitslag van het 
zaadmonster is het nodig dat een andere vorm van anti-
conceptie wordt gebruikt.

De evaluatie

Bij de evaluatie over de eerste 38 patiënten kwam naar 
voren dat patiënten het erg op prijs stellen om van tevoren 
te worden ingelicht. Ze waarderen het met een 8.6! 
In de evaluatie werd aan patiënten tevens gevraagd of zij 
de belangrijkste informatie hebben begrepen en de folder 
hebben doorgenomen.
Voorafgaand aan de ingreep is er altijd een kort gesprek 
met de uroloog waarin patiënten (of hun partner) nog de 
mogelijkheid hebben hun vragen te stellen.
Deze ingreep kan plaatsvinden in het IJsselland Ziekenhuis 
in Capelle aan den IJssel en daarnaast in de buiten-
poliklinieken in Krimpen aan den IJssel en Rotterdam 
Nesselande.

4Telefonische
intake 

vasectomie
werkt goed! 
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Patiënten waarderen de intake 

gemiddeld met een 8.6 D

Voor iedereen die af en toe bloot staan aan 

lawaai en zich hiertegen wil beschermen is er 

nu de ‘THUNDERPLUG AUTOMAAT’ bij de poli 

KNO. Hier hangt een automaat waar u tegen de 

kostprijs een stel meerdere keren te gebruiken 

“THUNDERPLUGS“ kunt verkrijgen.

DUS: Bescherm uzelf tegen overmatig 

lawaai en voorkom tinnitus in de toekomst.

Thunderplus bescherming van uw oren Telefonische intake vasectomie

4Afdeling KNO 
beschermt 
uw oren!
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Herdenkingsthema “Kleuren van de regenboog”

4Herdenkingsdag
in het IJsselland ziekenhuis

Op 2 november was er in het IJsselland 
Ziekenhuis de jaarlijkse herdenkingsdag voor 
nabestaanden van patiënten, medewerkers 
en vrijwilligers die het afgelopen jaar zijn
overleden. De dag had als thema “Kleuren 
van de regenboog” en is door de geestelijk 
verzorgers samen met twee verpleegkundigen 
voorbereid. In het stiltecentrum was een 
regenboog gemaakt. 
Op een traan van papier konden bezoekers 
de naam van hun dierbare, een datum of 
woorden schrijven en deze traan ergens op 
de regenboog een plaats geven. Ook kon 
een kaarsje worden gebrand. 

Gedurende de hele dag kwamen er mensen 
naar het stiltecentrum. Sommigen zonder 
woorden, sommigen met hun verhaal. Wat 
kan het moeilijk zijn om naar het ziekenhuis 
te komen waar kort geleden nog zoveel is 
gebeurd. Het kan zwaar zijn om herinneringen 
weer toe te laten. Maar voor de bezoekers 
gaf deze terugkeer in het stiltecentrum ook 
rust en bemoediging om weer verder te gaan. 

De dag eindigde met een bijeenkomst in de 
Eudokiazaal. Door gedichten, kaarsen, een 
verhaal, muziek en stilte was er een sterk 
gevoel van verbondenheid met elkaar.

Ik mis je in alle kleuren 

Er zijn geen vaste kleuren 
het is niet blauw of geel 
je kunt in rood ook zeggen 
ik mis je heel erg veel 

er zijn geen strakke lijnen 
soms is het bruin, soms groen, 
verdriet past niet in hokjes 
van hoe je het moet doen 

soms schilder ik dat ik je mis 
en kies ik glanzend goud 
omdat ik daarmee zeggen kan 
hoeveel ik van je houd 

soms verf ik dwars door het papier 
met inkt zo zwart als roet 
omdat ik echt niet weten zou 
hoe het nu verder moet 

ik klieder vaak ook maar wat aan 
en het wordt een bonte boel 
als ik me soms meer pimpelpaars 
en dan weer knaloranje voel 

soms teken ik een witte stip 
met grijze cirkels er om heen 
ik zit er ergens midden in 
en voel me helemaal alleen 

in alle kleuren van mijn tranen 
denk ik elke dag aan jou 
dus als de zon weer schijnen gaat 
heb ik een regenboog van rouw.
 
Margreet Jansen
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4Samen 
uit eten
in een prettige 

omgeving? Dat kan!

Het personeelsrestaurant is van maandag tot en met 
vrijdag ‘s avonds van 16.30 - 18.00 uur ook geopend voor 
bezoekers en omwonenden. 
Het assortiment in het restaurant bestaat uit lekkere 
broodjes, salades, soep en een wisselende warme maaltijd. 
Alles wordt vers bereid. 

U kunt in het restaurant afrekenen met uw pinpas, ook 
contactloos betalen is hier mogelijk.

Patiënten – die toestemming hebben om de afdeling te 
verlaten – kunnen hun reeds bestelde maaltijd in het 
restaurant geserveerd krijgen. 

Waar vindt u het restaurant?

Het restaurant bevindt zich op de eerste etage. Volg vanuit 
de centrale hal routenummer 99 tot het punt waarop 
u bij de liften aankomt. Links voor de liften vindt u het 
restaurant.

Welkom in ons restaurant  Intakemodule MDL

4Voorlees-
functie

in de FolderApp

In de folder app van het IJsselland Ziekenhuis zijn 

alle voorlichtingsfolders van het ziekenhuis 

opgenomen. De folder app bestaat sinds begin 

dit jaar en biedt patiënten de mogelijkheid

informatie over een onderzoek of operatie 

digitaal te ontvangen, te raadplegen of 

door te sturen.

Voorleesfunctie

Inmiddels is de folder app doorontwikkeld en heeft deze 
een handige voorleesfunctie gekregen. Deze is vooral voor 
oudere patiënten, laaggeletterden, mensen met minder 
goed zicht en dyslexie patiënten ideaal.

Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen 
en het begrijpen van informatie. Als zij de folder over hun 
onderzoek of ingreep via de folder app laten voorlezen, 
is de kans groter dat zij de instructies en uitleg begrijpen 
en opvolgen. Deze informatie is voor patiënten belangrijk 
voor een goed en veilig verloop van het zorgproces en een 
vlot herstel.

Hoe werkt het?

Op de webapp 
www.yslfolder.nl, 
kies je een folder 
en klik je op 
de knop 
“lees voor”.
Binnen de 
luisterfunctie 
klik je nog 
een keer op 
‘lees voor’.



Handig te weten

24 I  IJssel land magazine

4IJsselland “bij de hand”

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 E 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.

Bezoekregels

Bezoek is leuk, maar ook vermoeiend. Dit geldt vooral 
voor patiënten die pas zijn geopereerd, een onderzoek 
achter de rug hebben of ernstig ziek zijn. 

Daarom hanteren we onderstaande bezoekregels:
• per patiënt maximaal 3 bezoekers tegelijk op de kamer;
• wij vragen u om de kamer even te verlaten als er tijdens 
 het bezoekuur een artsenvisite, onderzoek of therapie is; 
• houd rekening met (mede-)patiënten!

De bezoektijden zijn: 
- maandag tot en met vrijdag 
 van 15.00 - 19.30 uur.
- zaterdag en zondag en op 
 feestdagen van 11.00 - 12.00 uur 
 en van 15.00 - 19.30 uur. 

Voor de Intensive Care, de Coronary Care en de 
Stroke Unit, de afdeling Neurologie, het Geboorte-
centrum en de Kinderafdeling gelden afwijkende 
bezoektijden. Informeert u hiernaar bij de 
verpleegkundigen op de betreffende afdeling of 
kijk op website www.ysl.nl.

Buitenpoliklinieken

Het IJsselland Ziekenhuis heeft twee buitenpoliklinieken, 
één in de Rotterdamse wijk Nesselande, de ander in 
Krimpen aan den IJssel.

Adres buitenpolikliniek Nesselande:
Cypruslaan 410
3059 XA Rotterdam
Telefoonnummer 010 - 258 57 00

Adres 
buiten-
polikliniek 
Krimpen:
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen 
aan den IJssel
Telefoon-
nummer 
010 - 258 34 00

Digitale patiënteninformatie

Alle IJsselland patiëntenfolders zijn op papier én digitaal 
beschikbaar. U kunt zelf uw voorkeur aangeven, ook als 
onze medewerkers dit niet vragen. 
Eenvoudig zelf zoeken in alle patiëntenfolders? Ga dan 
naar www.yslfolder.nl voor de IJsselland Folder App.

Draadloos internet 

Patiënten die in het IJsselland Ziekenhuis zijn opgenomen, 
kunnen op hun kamer draadloos internetten. Wel dienen 
ze zelf hun laptop mee te nemen. Ook op de verloskamers 
en de dagbehandeling bestaat deze mogelijkheid (behalve 
op de IC en CCU). 

Familienet

Via de webcam 
kunnen ouders 
via internet 
thuis 24 uur per 
dag naar hun 
baby kijken.

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 

In deze rubriek treft u een aantal handige wetenswaardigheden over het IJsselland Ziekenhuis aan.

Kijk voor meer informatie over deze onderwerpen op www.ysl.nl. 
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Handig te weten

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 Patiënten-
voorlichting, bereikbaar via telefoonnummer 
010 - 258 51 37. 

Nieuwsbrief 

Via de website kunt u zich ook abonneren op de 
elektronische nieuwsbrief van het IJsselland. Klik op het 
groene balkje ‘Meld u aan voor de nieuwsbrief’ dat 
bovenaan het grijze blok op de homepage staat. Na 
inschrijven met uw e-mailadres ontvangt u regelmatig een 
nieuwsbrief met de laatste berichten van het ziekenhuis. 

Openbaar vervoer

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is goed 
bereikbaar met bus en metro. 

Buslijn 37 rijdt 
op werkdagen 
en zaterdag 
overdag (tot 
afloop van het 
avondbezoek-
uur) tussen 
station 
Rotterdam-
Alexander en 
metrostation Capelsebrug. Deze bus stopt bij het IJsselland 
Ziekenhuis. De bushalte bevindt zich aan de achterzijde 
van het ziekenhuis, aan de Poortmolen (Capelse kant).

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

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 of B).

Kijk voor meer informatie op www.9292ov.nl. 

Parkeren

Op het hele parkeerterrein geldt betaald parkeren. 

Zie voor meer informatie de website www.ysl.nl

Patiëntenvoorlichting

Zoekt u een folder over uw onderzoek, behandeling of 
operatie? Heeft u een klacht of wilt u ons attenderen op 
een onveilige situatie? Wilt u een kopie van uw dossier 
of van radiologiebeelden? Wilt u in contact komen met 
“lotgenoten”/ervaringen delen over uw ziekte of 
aandoening via een patiëntenvereniging? Wilt u informatie
over voorlichtingsactiviteiten die wij in het ziekenhuis 
organiseren?

U vindt de balie Patiëntenvoorlichting in de hal van ons
ziekenhuis (routenr. 89). De balie is open van maandag 
tot en met donderdag van 09.30 tot 16.30 uur, en op 
vrijdag van 09.30 tot 13.00 uur. Tel. 010 - 258 51 37.

Vergoeding behandeling met verwijsbrief

Landelijk is bepaald dat uw behandeling in het ziekenhuis 
alleen voor vergoeding in aanmerking komt wanneer u 
bent doorverwezen door een erkende verwijzer. Erkende 
verwijzers zijn huisartsen, verloskundigen, tandartsen
(bij kaakchirurgische zorg) of een andere medisch 
specialist. 

Website 

Bent u 
benieuwd 
naar uw 
behandelaar 
of de afdeling 
waar u komt 
te liggen? 

Kijk voor meer informatie op de website www.ysl.nl. 
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Op dit moment worden hier voorbereidingen voor 
getroffen. Het totale traject loopt tot en met 2018 - 2019.

Waarom is renovatie nodig?

Het IJsselland Ziekenhuis is ruim 25 jaar oud; de huidige 
indeling van het ziekenhuis is gebaseerd op een ontwerp 
van bijna 30 jaar geleden. Door de renovatie maken we 
het ziekenhuis toekomstbestendig en voldoet het aan de 
eisen van deze tijd.

Wat gaat er gebeuren?

De komende jaren worden onder andere de dag-
behandeling, de operatiekamers, de hal en de verpleeg-
afdelingen gerenoveerd. De omgeving wordt straks zo 
ingericht dat deze nog beter aansluit bij de wensen en 
behoeften van onze patiënten. Door de renovatie kunnen 
we patiënten, ook in de toekomst, in het ziekenhuis 
optimale zorg en ondersteuning blijven bieden.

Wat merkt u van de renovatie?

De verpleegafdelingen worden per bouwdeel gerenoveerd,
waardoor er afdelingen worden verplaatst. Het is mogelijk
dat patiënten op een andere afdeling of in een ander 
bouwdeel worden opgenomen als waar zij wellicht eerder 
opgenomen zijn geweest. Patiënten worden daar goed 
over geïnformeerd en ook aan de bewegwijzering van het 
bezoek zal extra aandacht worden besteed. 
De werkzaamheden in de centrale hal zullen niet 
onopgemerkt voorbij gaan. Ook hier zullen maatregelen 
genomen worden om iedereen zo goed en duidelijk 
mogelijk te verwijzen.

Tijdens de renovatie blijft u van ons de best denkbare zorg 
ontvangen zoals u dat van ons gewend bent. We doen er 
alles aan om de overlast voor u minimaal te houden.

Meer informatie
Op de website www.ysl.nl/nieuws plaatsen 
we regelmatig informatie over de voortgang 
van het traject. U kunt eventuele vragen over 
de renovatie ook stellen via het mailadres 
bouw@ysl.nl.

Renovatie- en vernieuwingstraject

Vanaf 2017 gaat in ons ziekenhuis een ingrijpend renovatie- en vernieuwingstraject van start.

4Start
grootschalig 

renovatietraject
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De apotheek van het IJsselland Ziekenhuis heeft op 
10 november jl., tijdens de Nederlandse Ziekenhuis-
farmaciedagen 2016, een prijs gewonnen met de zgn. 
‘rode medicatiekaarten’ die in het IJsselland Ziekenhuis 
worden gebruikt. 

Deze rode medicatiekaarten zijn verkorte bijsluiters en 
beschrijven kort en krachtig de werking én bijwerking van 
de meeste voorgeschreven medicatie in ons ziekenhuis. 
De apothekersassistent biedt een patiënt de rode kaart 
aan rond de eerste medicatiedeling van het nieuw 
voorgeschreven middel: simpel, doeltreffend en zeer 
gewaardeerd door patiënten.

Inmiddels heeft het ziekenhuis – anno 2016 – al 26 verkorte,

sterk vereenvoudigde bijsluiters. 

De apotheek is verheugd dat ze met deze aanpak een 
landelijke Farmacieprijs heeft gewonnen! 
De eenvoud, doeltreffendheid, overdraagbaarheid aan 
andere ziekenhuizen, begeleidend onderzoek en de 
papieren en digitale beschikbaarheid van de bijsluiters 
waren doorslaggevend voor het toekennen van de prijs. 

Patiëntenzorgprijs ‘verkorte bijsluiters’

4Apotheek 
wint patiëntenzorgprijs 
met ‘verkorte bijsluiters’

Voorbeeld
van een
verkorte
bijsluiter
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4Medisch specialisten
IJsselland Ziekenhuis

Anesthesiologie
dhr. drs. F.W. van Alphen
dhr. drs. J. Bergsma
dhr. drs. R.J. van Bussel
mw. drs. M. van Doorn
dhr. drs. J.J.M. van Koesveld,
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. J.A. Lens
mw. drs. B.S. Martijn
(anesthesioloog- intensivist) 
dhr. drs. M.M. Pelka 
mw. drs. C.H.M. Pluymakers
mw. drs. T.S. Schmitt 
dhr. drs. F.A.G. Schreiner 
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. P.P.B. van der Sloot-
Drenth
 
Apotheek
mw. dr. M. de Boer 
dhr. drs. P.H. van der Zee

Cardiologie
dhr. drs. D.P.W. Beelen
dhr. drs. J.J.H. Bennik
dhr. drs. B.J. van den Berg
dhr. drs. F.M.J.R. Hersbach 
dhr. dr. W.B. Meijboom
mw. drs. S.K. Stortenbeeker

Chirurgie
dhr. drs. M.M.M. Bruijninckx
dhr. dr. S.E. Buijk
dhr. dr. I. Dawson
dhr. dr. P.G. Doornebosch
dhr. dr. E.J.R. de Graaf
dhr. dr. R.P.R. Groenendijk
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. drs. R.G.L. Nellen
mw. drs. A. Okkerse

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. dr. I.P. Schmitz-
van Splunder
mw. dr. S.A.H.M. van 
den Tillaart

Interne geneeskunde
dhr. drs. R.A. Alwani
dhr. dr. E.L.E. de Bruijne
dhr. dr. D.F.S. Kehrer
dhr. drs. L.G.M. Kerkhofs
mw. drs. N.D. Niemeijer
dhr. drs. R.A. Reuters 
(internist-intensivist)
dhr. dr. R.F.J. Schop
dhr. drs. M.A. Verkade 
(internist-intensivist)
dhr. dr. H.E. van der Wiel
mw. drs. B. Zomer

Kaakchirurgie
dhr. dr. F.P. Bouw 
dhr. drs. A.J. Rinksma 
dhr. dr. P. de Roos

Kindergeneeskunde
dhr. dr. R. Boogaard
mw. drs. A.H.M. van Driel
mw. dr. M.N. Hanekamp
mw. drs. B.L. Koop
mw. dr. I.G. Kooter-Bechan 
mw. drs. A.A.M. Leebeek-
Groenewegen
mw. drs. I.M. Onvlee-Dekker
dhr. dr. E. Rietveld
mw. drs. M.I. Schuurman-
van der Lem
mw. drs. M.N.L. Wiggers

Kinderartsen-
diabetologen
Stichting Diabeter
dhr. dr. H.J. Aanstoot
dhr. dr. H.J. Veeze

Klinische chemie
mw. dr. L.S.M. Boesten
mw. dr. E.A. Kemper-Proper
dhr. dr. W.M. Tiel 
Groenestege

Klinische Geriatrie
mw. drs. M.Y.E. Cappetti
mw. drs. R.L.M. van 
Knippenberg-van der Ham
mw. drs. C. Veen

Keel-, neus- en 
oorheelkunde (KNO)
dhr. drs. H.A.P.M. Louwers
dhr. drs. R.H.L. Paping
dhr. drs. J.M. Swart
mw. drs. R. Taimrova

Longziekten
dhr. drs. S. Denker 
dhr. drs. D.P.J. Dezaire
dhr. drs. S.A. Gajadin 
dhr. dr. K. Ramlal

Maag-, darm- en 
leverziekten
dhr. dr. F.C. Bekkering
dhr. drs. P. Didden
mw. drs. C.E. Fitzpatrick
dhr. drs. H. Hekmat
mw. drs. K. Robbers
mw. drs. I. Schot
dhr. dr. T.J. Tang

Microbiologie
mw. drs. E.M. Kraan 

Neurochirurgie
dhr. J.W. Schouten

Neurologie
dhr. drs. R.J.W. Dunnewold
mw. drs. J. Extercatte
dhr. drs. J. Heerema
dhr. drs. B.J.M. van Moll
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. dr. W.P.J. Fontijne
dhr. drs. E.J.T. ten Holder
mw. drs. A.P. van Noort-
Suijdendorp

Pathologie
dhr. dr. R.F. Hoedemaeker
mw. drs. C.K. Stobbe
dhr. dr. R. Torenbeek

Plastische chirurgie
dhr. drs. P.D. Grabietz 
dhr. drs. S.H. Wu

Psychiatrie
Via Bavo-Europoort
dhr. drs. P.J.T. Dries

Psychologie
dhr. dr. A. Oosterhuis
mw. drs. M.H. Schoevaars
mw. drs. S.L.M. van der Toorn

Radiologie
dhr. drs. E.F.M.I. Bakker
dhr. drs. T. van Boxsel
mw. drs. T. Cetinkaya
mw. drs. J.H.T. Journée
dhr. drs. A.S. Plaisier
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. van de Rijt

Revalidatiegeneeskunde
mw. drs. C.A. van Dijk
mw. drs. J.A.H. Hendriks
dhr. drs. M.T. Koudijzer 

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

Sportcardiologie
dhr. drs. R. Rienks

Sportgeneeskunde
mw. drs. C.M.M. Dijkers

Urologie
dhr. dr. N.J. van Casteren
dhr. drs. B. Rikken 
dhr. drs. E.C. Timmer








