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4Een

prachtig
ziekenhuis
Met ingang van 1 november heb ik het stokje overgenomen van bestuursvoorzitter
Peter Draaisma, die inmiddels van zijn welverdiende pensioen geniet. Mijn naam is
Albert van Wijk, ruim 25 jaar was ik werkzaam bij het Openbaar Ministerie, vanaf
2011 in de functie van Procureur Generaal. Ik kom zelf uit deze regio, het ziekenhuis
is daarom niet onbekend.

en Jurgen Wielaard

Adres
IJsselland Ziekenhuis
Prins Constantijnweg 2
2906 ZC Capelle aan den IJssel
Postbus 690
2900 AR Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 258 50 00
E-mail: communicatie@ysl.nl
www.ysl.nl

Uitgeverij
BC Uitgevers bv

Hoe ervaar ik het tot nu toe om de nieuwe bestuurder van het IJsselland Ziekenhuis te
zijn? Geen moeilijke vraag! Ik vind het een prachtig ziekenhuis waar ik – vanaf dag 1
– al heel trots op ben. De kwaliteit van zorg die hier wordt geleverd is bijzonder hoog.
Goede zorg voor onze patiënten, voor u en voor elkaar gaat in het IJsselland voor alles,
dat zit echt in ons DNA.
Wat ook opvalt, is dat hier ongelooflijk hard wordt gewerkt. De werkdruk is groot en
er heerst een soort Rotterdamse mentaliteit van ‘niet praten maar poetsen.’ Daarmee
wordt in korte tijd enorm veel bereikt, terwijl IJssellanders aan de andere kant heel
bescheiden blijven. Er is een vanzelfsprekendheid om steeds weer die stap extra voor
patiënten én voor collega’s te zetten. Het IJsselland Ziekenhuis staat niet zomaar op de
zevende plaats van de AD top 100 en is niet voor niets een van de twee seniorvriendelijke
ziekenhuizen in de regio. Kort geleden nog waren we 5 weken lang dagelijks op TV
te zien in het programma Trauma Centrum, waarbij het programma hoge kijkcijfers
scoorde. Allemaal mooie dingen!

Postbus 416, 8600 AK Sneek
Graaf Adolfstraat 36D
8606 BT Sneek
E-mail: advertenties@bcuitgevers.nl
Tel. 0515 - 429 429

Bladmanagement

Het einde van het jaar nadert, tijd om af en toe terug te kijken en herinneringen
op te halen maar ook vooruit te kijken naar wat de toekomst ons kan brengen.
Havenpolikliniek 2.0 gaat van start en we zijn volop bezig met verbouwen van de
nieuwe Dagverpleging. Veel andere mooie projecten staan op stapel. En daarnaast
blijven we vooral de best mogelijke zorg leveren. Dat vooral. Wij vragen u om ons
daarbij te helpen door bijvoorbeeld suggesties te doen, uw ervaringen aan ons terug
te koppelen of misschien vrijwilliger bij het ziekenhuis te worden? Alles is belangrijk.

Digna Schoonen
Tel. 06 442 099 10

Advertentieverkoop
Barbara Verschoor
Tel. 06 455 766 70
Digna Schoonen

We wensen u veel leesplezier!
A.H. van Wijk - Voorzitter Raad van Bestuur

4Uw mening is belangrijk

Tel. 06 442 099 10
Dennis de Kam
Tel. 06 166 184 20

Vormgeving/opmaak
Nanno van Leeuwen

Druk

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.

Scholma Druk B.V., Bedum
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* 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.

Lunch met de Vrienden
van het IJsselland
Ziekenhuis
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Vaatkeurmerk 2017

4IJsselland

biedt
goede vaatzorg

Op dinsdag 24 oktober heeft het IJsselland het Vaatkeurmerk
2017 van De Hart&Vaatgroep ontvangen. Het Vaatkeurmerk betekent dat het ziekenhuis voldoet aan de
kwaliteitscriteria voor goede vaatzorg vanuit het oogpunt van patiënten. Het kwaliteitskeurmerk is een
initiatief van patiëntenorganisatie De Hart&Vaatgroep.
De Hart&Vaatgroep biedt, samen de Hartstichting,
verschillende vormen van informatie om het leven met
een hart- of vaatziekte iets eenvoudiger te maken. Het
keurmerk helpt patiënten en hun verwijzers een keuze te
maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt
aangeboden.

Blij met het Vaatkeurmerk
Bert Luijendijk, lid van de Ledenraad en van de Diagnosegroep Hartritmestoornissen van De Hart&Vaatgroep, reikte
het keurmerk namens de patiëntenorganisatie uit aan het
Vaatteam in het IJsselland Ziekenhuis. “Iedere patiënt wil
weten waar goede en betrouwbare zorg aanwezig is.
Als patiëntenorganisatie vinden we het belangrijk dat
ziekenhuizen worden beoordeeld, zodat patiënten zekerheid
hebben dat de juiste behandeling en zorg plaatsvindt.
Het IJsselland Ziekenhuis heeft het Vaatkeurmerk absoluut
verdiend.” Het Vaatteam van het IJsselland Ziekenhuis is
verheugd dat ze het Vaatkeurmerk opnieuw heeft behaald.
Vaatchirurg R. Groenendijk: “Hier hebben we met het
hele team hard voor gewerkt. Dit is een bevestiging van
onze inzet voor goede multidisciplinaire zorg
voor onze vaatpatiënten.”

Bert Luijendijk
overhandigt het
Vaatkeurmerk 2017
aan het Vaatteam
van het IJsselland
Ziekenhuis

Het Vaatteam in het IJsselland Ziekenhuis bestaat uit
vaatchirurgen met interventieaantekening, een vasculair
geneeskundige, interventieradiologen, neurologen,
dermatologen en een uitgebreide staf aan betrokken
medewerkers: de vaatlaboranten, radiologisch laboranten,
polimedewerkers, verpleegkundig specialist, arts-assistenten
en operatieassistenten.

Kwaliteitscriteria
Om in aanmerking te komen voor het Vaatkeurmerk moet
aan verschillende kwaliteitscriteria worden voldaan op het
gebied van interventies door (endo)vasculaire specialisten,
het minimaal aantal gecertificeerde specialisten en de
multidisciplinaire afstemming binnen het ziekenhuis.
De Hart&Vaatgroep heeft deze criteria opgesteld in
nauwe samenwerking met de beroepsgroepen. Het
Vaatkeurmerk 2017 geeft een vollediger beeld van de
kwaliteit van de zorg rondom behandelingen van etalagebenen (perifeer artificieel vaatlijden), aneurysma en halsslagadervernauwing. Dit jaar zijn ook de resultaten van
aneurysma-operaties op de website van De Hart&Vaatgroep toegevoegd. Het keurmerk is voor ziekenhuizen
een aanleiding om de vaatzorg nog beter te organiseren.
Op de website www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg
kunnen patiënten en huisartsen zien welke ziekenhuizen
het Vaatkeurmerk hebben, welke vaatbehandelingen zij
uitvoeren en hoe vaak, en wat de kwaliteit van de vaatbehandelingen in de verschillende ziekenhuizen is.
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Werk in uitvoering

4Update

bouw

Vervangen dakkap
Eind juli is gestart met vervangen van de glazen kap
in de hal van het ziekenhuis, inmiddels zijn deze
werkzaamheden afgerond. We hoen dat hiermee in
zomer als winter een beter klimaat in de hal wordt
gerealiseerd.
De werkzaamheden
aan de kopgevels zijn
in de afrondende fase.
Onderstaand een
impressie van het
uitgevoerde werk
op spectaculaire
hoogte.

Nieuwe dagverpleging
De werkzaamheden voor de Dagverpleging vinden
plaats achter afgesloten deuren. Door middel van
deze foto’s geven we u een kijkje achter de schermen.
De sloopwerkzaamheden
zijn inmiddels achter de
rug, en de opbouwfase
is van start gegaan.
Als alles volgens
planning verloopt
hopen we deze mooie,
nieuwe afdeling
rond maart 2018 in
gebruik te kunnen
nemen!

Vooruitblik renovatie
Er wordt gewerkt aan het ontwerp van de verpleegafdelingen en het operatiekamer-complex, inclusief
de afdeling waar de instrumenten steriel worden
gereinigd. Het ontwerptraject is in de afrondende fase.
7

Gulle gift van stichting DaDa

4Kinderafdeling
blij verrast
met speelgoed
Stichting DaDa

De kinderafdeling heeft begin november
diverse dozen met speelgoed van
Stichting DaDa ontvangen! Stichting
DaDa zet zich in voor kinderen
in ziekenhuizen en zorginstellingen die extra zorg en
voorzieningen nodig
hebben. De dozen waren

415e jaarlijkse

metercontroledag
groot succes!

onder andere gevuld met DaDaStichting DaDa,
bedankt voor
De DaDaknuffelgiraffe!

giraffeknuffels, prikcadeautjes
en speelgoed voor kinderen van
diverse leeftijden.

De heer Aat van der Voort reikte namens de stichting het
speelgoed uit aan Nicole Lock, waarnemend teamleider van
de kinderafdeling, en Mirre Kastelein, medisch pedagogisch
medewerker. Nicole en Mirre: “Hier zijn we natuurlijk erg
blij mee! We gebruiken de knuffels voor kindjes die naar
de operatiekamer gaan en kindjes die bloed moeten laten
prikken krijgen een prikcadeautje. Het speelgoed delen
we op de afdeling uit aan onze kleine en wat grotere
patiëntjes. Stichting DaDa, bedankt!”

Op de diabetespolikliniek van het IJsselland Ziekenhuis
komen veel patiënten die met behulp van een bloedglucosemeter regelmatig een bloedglucose moeten meten.
De uitslag is noodzakelijk voor de internist en diabetesverpleegkundige om te kunnen controleren of de medicijnen
goed werken. De patiënt zelf heeft de uitslag soms direct
nodig om iets aan te kunnen passen aan de medicatie,
voeding of leefgewoonte. Een betrouwbare uitslag is van
groot belang en daarom organiseert de diabetespolikliniek,
met ondersteuning van hulpmiddelenleverancier Mediq
Direct Diabetes, jaarlijks een metercontroledag.
Patiënten worden voor deze dag uitgenodigd om op een
afgesproken tijd de meter en handelingen door de fabrikant
te laten inspecteren. Samen met een laborante van het
IJsselland is op deze dag bij patiënten een bloedglucose
geprikt en is de uitslag gecontroleerd met de geijkte meter
van het laboratorium. Door deze “apk voor bloedglucosemeters” kunnen de patiënt en de behandelaar erop
vertrouwen dat de uitslagen betrouwbaar zijn.
Elk jaar is de metercontroledag, voor zowel de patiënt als
het hele team dat hierbij is betrokken, vooral een nuttig
moment. Patiënten gaan weer gerust naar huis met de
kennis dat hun meter de “apk” heeft doorstaan.

V.l.n.r. M. Kastelein, A. van der Voort en N. Lock, met
een DaDa-knuffelgiraffe.
8 I IJsselland magazine

De diabetesverpleegkundigen van het IJsselland
Ziekenhuis hopen deze service nog lang aan te
kunnen bieden.

Stomazorg groen vinkje

4Groen

vinkje
voor goede stomazorg
Ook voor 2017 heeft het IJsselland Ziekenhuis het groene vinkje van de Stomavereniging ontvangen
voor het bieden van goede darmstomazorg. Het ziekenhuis voldoet hiermee volgens de vereniging
aan de 14 normen voor goede stomazorg vanuit het oogpunt van mensen met een stoma.

Stoma Zorgwijzer helpt kiezen
De Stomavereniging heeft samen met stomadragers,
stomaverpleegkundigen en artsen 14 normen voor
goede stomazorg vastgesteld. Voldoet een ziekenhuis
aan deze normen, dan krijgt het ziekenhuis in de
Stoma Zorgwijzer een groen vinkje. De Stoma
Zorgwijzer laat zien welke stomazorg op welke ziekenhuislocatie wordt aangeboden. De informatie op
www.stomazorgwijzer.nl is bedoeld voor wie een
stoma heeft of krijgt en helpt bij de keuze voor juiste
stomazorg.

Speerpunt maag-, darm- en leverzorg
Het IJsselland Ziekenhuis is er trots op dat ze het groene
vinkje opnieuw heeft behaald. Maag- darm- en leverzorg is het speerpunt van het ziekenhuis, stomazorg
is daar een onderdeel van.In het MDL centrum en
het centrum voor Proctologie biedt het ziekenhuis
specialistische maag-, darm- en leverzorg en loopt
het voorop in nieuwe ontwikkelingen. Door specifieke
kennis en ervaring kunnen ook minder vaak voorkomende
en gecompliceerde ziektebeelden worden behandeld.

Goede voorlichting helpt
“Leven met een stoma is niet gemakkelijk, en veel
mensen voelen zich beperkt doordat ze een stoma
hebben. Wij bieden onze patiënten alle informatie en
voorlichting hoe ze, mét hun stoma, in het dagelijks
leven weer zo goed mogelijk mee kunnen doen”, aldus
de stomaverpleegkundigen.
In het IJsselland organiseren de stomaverpleegkundigen
samen met de Stomavereniging vier keer per jaar een
inloopochtend voor stomadragers en hun partners.
Hier kunnen stomadragers ervaringen en tips met
elkaar uitwisselen. Deelnemers zijn erg positief over
de bijeenkomsten en de aanwezigheid van de stomaverpleegkundige om praktische vragen te beantwoorden.
Ook in 2018 worden er weer inloopochtenden
georganiseerd.

Aanvullende informatie over stomazorg vindt u op:
www.stomavereniging.nl

De stomaverpleegkundigen
zijn trots op het
groene vinkje voor
goede darmstomazorg
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Nieuwe voorzitter
cliëntenraad

4“Een

boeiende wereld,
er gebeurt van alles”
Sinds 1 september jl. is Jos Wiegman de nieuwe voorzitter van de Cliëntenraad
van het IJsselland Ziekenhuis. Tot aan zijn pensioen in 2016 werkte hij veertig jaar
als leidinggevend politieman in de regio Rotterdam. Ook was hij vijfentwintig
jaar volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad van de gemeente Nieuwerkerk

Cliëntenraadvoorzitter
Jos
Wiegman

aan den IJssel en Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland. Na een jaar van
relatieve rust vond hij in deze functie weer een nieuwe uitdaging. Een gesprek

Andere blik op het ziekenhuis
Jos: “Ik woon in Nieuwerkerk aan den IJssel, en volg het
IJsselland Ziekenhuis redelijk. Gelukkig hoef ik er voor zorg
weinig te komen, ik ben een consument op afstand. Maar
als je veel zorg nodig hebt, heb je een andere beleving van
een ziekenhuis hebt dan als je er nooit komt. Nu ik met
het ziekenhuis aan de slag ben, luister ik ánders naar wat er
gezegd wordt. Als iemand nu naar het IJsselland Ziekenhuis
gaat, vraag ik “Hoe was het?”, terwijl ik dat een jaar geleden
nooit had gevraagd”. Als voorzitter van de Cliëntenraad kijkt
hij met een andere blik naar het ziekenhuis. “Hoe patiënten
het ziekenhuis beleven, wat kan er beter, wat is er goed
geregeld, wat zijn aandachtspunten.” Jos ziet met name
uitdagingen op het vlak van imago, bereikbaarheid en kwaliteit
van de zorg. “Mond-op-mondreclame is heel belangrijk,
uiteindelijk wil je dat mensen het tijdens de koffie of een
verjaardag op een positieve manier over het ziekenhuis hebben.”

Héle gemotiveerde mensen
“Ik liep laatst een rondje door het ziekenhuis, en wat er
verbouwd is ziet er allemaal perfect uit. Maar je moet ook
als je hier binnenkomt het gevoel krijgen van ‘dat is préttig
hier’. En als we de patiënt centraal zetten, dan zijn dat de
dingen waar mensen op letten. Het is niet alleen de beste
dokter, het is ook een prettige ambiance in het ziekenhuis, dat je vriendelijk wordt geholpen. Daar moet je met
z’n allen aan werken, in het hele ziekenhuis van hoog tot
laag.” Hij vindt het daarom prettig om te zien dat er in het
IJsselland héle gemotiveerde mensen werken. “Iedereen
wil er het beste van maken. Zonder die gedrevenheid krijg
je ook niet de beste zorg. Daarnaast ben ik erg onder de
indruk van het grote aantal vrijwilligers dat hier werkt.
Zónder hen gaat het vandaag de dag gewoon niet.
Ik ben dan ook bijzonder blij met de uitkomst van de AD
ziekenhuis Top 100 2017. Een verdiende zevende plaats.
10 I IJsselland magazine

met de nieuwe voorzitter.
Een opsteker voor het IJsselland Ziekenhuis en een
uitdaging voor volgend jaar.”

Boeiende wereld
Jos: “Ik kom niet uit de ziekenhuiswereld, maar het is een
hele boeiende wereld. Zeker in deze tijd, met alle veranderingen.
De patiënt mag daar niet te veel nadeel van ondervinden
en er uiteindelijk alleen maar voordeel van hebben. Een
uitdaging voor iedereen die hier werkt, dus ook voor de
Cliëntenraad.” Jos vindt dat het werk van de Cliëntenraad
wel veel weg heeft van andere belangenbehartigingen in onze
samenleving. “Ik hoop mijn ervaringen binnen het openbaar
bestuur hier goed te kunnen gebruiken. Ik herken veel in
het proces met betrekking tot adviseren en besluiten tussen
wat een gemeenteraad en een Cliëntenraad doet.”

Enthousiaste en gemotiveerde club
Jos heeft na 3 maanden ‘meedraaien’ veel zin om zelf
aan de slag te gaan. “De huidige Cliëntenraad is een club
die al jaren werkt, het zijn allemaal enthousiaste en zeer
gemotiveerde mensen die dat allemaal vrijwillig doen. We
hebben allemaal onze expertise en aandachtsgebieden in
de organisatie. Ik ben blij onderdeel van dit team uit te
maken en vanuit dit gremium de belangen van patiënten
te kunnen behartigen.”

De doelstelling van de Cliëntenraad is dat de patiënt
centraal staat. Deze doelstelling is vertaald in een missie:
“Om de beleving en het welbevinden van de patiënt
blijvend te verbeteren, willen we de organisatie stimuleren
om de hierop gerichte activiteiten daadwerkelijk in de
organisatie te verankeren.” Heeft u een vraag aan de
Cliëntenraad, mail dan aan clientenraad@ysl.nl

Geestelijke verzorging

4Loslaten

is niet vergeten,
maar liefdevol herinneren…
Plotseling klonken in de hal van ons
ziekenhuis zachte, warme klanken;
een pianist speelde de ene na de
andere improvisatie. Bij het restaurant
in de hal, op de afdelingen, in de
trappenhuizen, overal stonden mensen

even stil, keken om zich heen van waar
de muziek vandaan kwam en bleven
even luisteren.

Dinsdag 7 november was een dag om stil te staan bij het
overlijden van patiënten, vrijwilligers en medewerkers

Afdeling geestelijke verzorging IJsselland
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 mensen.
• Zijn er voor patiënten én familieleden
• Zijn via de verpleging in te schakelen, u kunt hen ook
zelf benaderen
• Zijn aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag

van het IJsselland Ziekenhuis. Het kan voor nabestaanden
moeilijk zijn om, na een overlijden van een dierbare, weer
een voet over de drempel van het ziekenhuis te zetten.
Soms is het herinneren en terugkijken moeilijk. Juist
met een bijeenkomst als deze willen we mensen helpen
om samen terug te kijken, stil te staan en liefdevol te
herinneren.
De dienst geestelijke verzorging

Het team bestaat uit:
• Kim van Rijthoven (dinsdag en vrijdag)
• Martijn Rozing (maandag, dinsdag en donderdag)
Contactgegevens: Telefoon: 010 - 258 52 50

Foto: Leonie de Jong

De muziek was de opmaat voor een bijeenkomst
in het Stiltecentrum, waar nabestaanden en medewerkers, vrijwilligers en patiënten die middag bijeen
konden komen om te luisteren naar verhalen, gedichten,
muziek en stilte. In de ruimte stond een boom, waar
gekleurde bladeren van papier met woorden, gedachten
en namen in waren gehangen. Een manier om diegene
die herdacht werd een plek te geven.
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Hospice IJsselOever

Op de foto:
de bestuursleden
van het hospice en
de leden van het
Comité van
Aanbeveling.

4Hospice

IJsselOever,
een “bijna thuis” huis
in de palliatieve zorg

In het vorige nummer van IJsselland Magazine werd al een artikel gewijd aan de Palliatieve Box.
Een voorbeeld van een palliatieve voorziening is een hospice. Maar wat is een hospice en wat is
Hospice IJsselOever en wat wil zij eigenlijk betekenen voor beide IJsselgemeenten Krimpen en
Capelle aan den IJssel?

Wat is een hospice?
Kortgezegd is een hospice een huis waar mensen die
aan hun levenseinde staan, ofwel terminaal zijn, terecht
kunnen. Waar dag en nacht mensen in de buurt zijn voor
alles waar een bewoner behoefte aan heeft. Een kopje
koffie, een gesprek, een fotoalbum bekijken, kussen
opschudden, hand vasthouden, voorlezen enzovoort.
Eigenlijk, dat moet eerlijk worden gezegd, zou die zorg
het beste thuis kunnen worden gegeven door de naaste
familie. Dat is helaas niet altijd mogelijk, hoe graag die
naasten dat ook zouden willen.
12 I IJsselland magazine

“Bijna thuis” situatie
Hospices proberen die thuissituatie zo goed mogelijk te
benaderen met goed opgeleide vrijwilligers. Mensen met
een warm hart voor de medemens. En natuurlijk zijn
ook de naasten van harte welkom om voor de terminale
bewoner te zorgen. Maar als die naasten daarnaast
aandacht moeten geven aan andere dingen, dan staan
de vrijwilligers van het hospice klaar. We spreken dan ook
vaak van een “bijna thuis” situatie. Een huis met een paar
kamers waar iemand in alle rust met liefde en aandacht
wordt omringd.

Ervaring vanuit IJsselThuis
In het komende kwartaal hoopt het Hospice IJsselOever
haar deuren te openen. Een mooi resultaat door intensieve
samenwerking van verschillende partijen. Vanuit Hospice
IJsselThuis in Nieuwerkerk aan den IJssel is het initiatief
gestart, omdat daar steeds meer aanvragen binnenkwamen
uit de regio Krimpen en Capelle. Er kon gebruik worden
gemaakt van de ervaring van IJsselThuis en een gedegen
vooronderzoek resulteerde in een positief besluit. Er werden
twee Stichtingen opgericht. De ene om het Hospice op
te zetten en de andere om geld in te zamelen. De twee
werken uiteraard nauw samen.

Hospice afhankelijk van vrijwilligers en donaties
Het opzetten van een hospice kost veel geld en dat moet
nagenoeg allemaal uit giften en donaties komen. Gelukkig
hebben een aantal zeer gulle fondsen en particulieren
gezorgd voor een vliegende start. Bestuursleden zijn
allemaal onbezoldigd en het hospice drijft nagenoeg
geheel op vrijwilligers. Beide stichtingen werken hard
en krijgen gedegen steun vanuit beide gemeenten. In
het Comité van Aanbeveling zitten onder andere beide

burgemeesters, Vroom en Oskam, maar ook voormalig
minister-president Balkenende en mevrouw Boonstra, lid
van de raad van Bestuur van Erasmus Medisch Centrum
te Rotterdam en voormalig bestuurslid van het IJsselland
Ziekenhuis. Een gezelschap dat zich vierkant achter het
initiatief heeft geschaard.

IJsselOever voor iedereen
In feite kan iedereen, onafhankelijk van levensovertuiging,
geaardheid, herkomst of financiële draagkracht, straks
in het hospice terecht, indien daarvoor door een arts een
indicatie voor is afgegeven en er plaats beschikbaar is. Een
gezegde dat we graag gebruiken luidt: ‘We kunnen u niet
beter maken, maar we kunnen wel proberen om u zich
beter te laten voelen.’
Vooralsnog gaan wij voor het Hospice IJsselOever ruimte
huren in de M.Toren aan de Kerklaan in Capelle aan den
IJssel. De naam is naar voren gekomen uit een oproep in
het blad IJssel- en Lekstreek. Het symboliseert beide rivieroevers, Krimpen en Capelle. We kijken vanaf beide oevers
naar het water dat stroomt naar de ruimte van de zee,
zoals het leven ook eindigt in het universum.
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Spreekuurrooster buitenpoli Nesselande

4Spreekuurrooster

buitenpoli Nesselande
		
ochtend 08.30 - 12.00 uur

middag 13.30 - 16.30 uur

Maandag

•

pijnbestrijding
gynaecologie
• sportpolikliniek
• medische keuringen
			

•

•

•

Dinsdag

•

•
•

Woensdag

kindergeneeskunde
dermatologie

urologie
• medische keuringen
•

			

Donderdag

diabetesverpleegkundige
gynaecologie
• sportpolikliniek
• fietsergometrie
• neurologie

•

dermatologie
jeugddiëtetiek (0 - 18 jaar)

kindergeneeskunde
• orthopedische schoentechnieken Ton Jansen
• jeugddiëtetiek (0 - 18 jaar)
•

interne geneeskunde
• keel-, neus- en oorheelkunde (oneven weken)
• longziekten en longfunctie onderzoek
• Vivisol: OSAS
• Vivisol: OSAS 		 (Obstructief Slaapapneu Syndroom)
		 (Obstructief Slaapapneu Syndroom)

Vrijdag

•

cardiologie
echocardiografisch onderzoek,
fietsergometrie en holteronderzoek
• orthopedie
•

•

•

•

Wijzigingen onder voorbehoud

Openingstijden afnamelaboratorium en
radiologie
Afnamelaboratorium:
Het afnamelaboratorium voor bloedprikken is geopend:
maandag t/m vrijdag van 07.30 - 13.00 en
van 13.30 - 17.00 uur
Radiologie:
U kunt een afspraak maken voor echo onderzoek op:
dinsdagochtend en woensdagochtend.
Afspraken voor een röntgenonderzoek kunnen voor
iedere dag van de week worden gemaakt
(maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en
13.30 - 17.00 uur).
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sportcardioloog
echocardiografisch onderzoek, fietsergometrie
en holteronderzoek

Spreekuurrooster buitenpoli Krimpen

4Spreekuurrooster

buitenpoli Krimpen

Maandag

Dinsdag

ochtend 08.30 - 12.00 uur

middag 13.30 - 16.30 uur

•

diabetesverpleegkundige (oneven weken)
bekkenfysiotherapeut
• geriatrie
		
		

•

•

•

chirurgie
vaatlab
• cardiologie
• bekkenfysiotherapeut
• neurologie

•

diabetesverpleegkundigen (even weken)
neurologie
		
(per 1-1-18 naar de vrijdagochtend)
• keel-, neus- en oorheelkunde
• cardiologie
• fietsproef (cardiologisch onderzoek)
• gynaecologie
• orthopedie

•

•

•

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

gynaecologie
echocardiografisch onderzoek
• cardiologie

•

dermatologie
bekkenfysiotherapeut
• hartfalenverpleegkundige
• chirurgie
• wondpoli
• interne geneeskunde

•

•

•

•

urologie
kindergeneeskunde
• cardiologie
• fietsproef (cardiologisch onderzoek)
• interne geneeskunde

•

•

•

chirurgie (even weken)
MS/Parkinson verpleegkundig spreekuur
• longziekten en longfunctie onderzoek
• anesthesiologie, preoperatief
		spreekuur
• orthopedische schoentechnieken
• neurologie (m.i.v. 1-1-18)

dermatologie
bekkenfysiotherapeut

keel-, neus- en oorheelkunde
urologie
• echocardiografisch onderzoek

orthopedie
MS/Parkinson verpleegkundig spreekuur
• longfunctie onderzoek

•

•

•

•

Wijzigingen onder voorbehoud

Foto
H. Morren
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Poliklinische zorg IJsselland in Havenpolikliniek

4Van

Havenziekenhuis
naar vier partnerziekenhuizen
Poliklinische zorg van het
IJsselland in de Havenpolikliniek
Met ingang van 1 oktober
jl. is het voormalige
Havenziekenhuis omgevormd
tot een poliklinisch centrum
in Rotterdam Centrum onder
de naam Havenpolikliniek.
Dat is mogelijk gemaakt
door de unieke samenwerking tussen Erasmus
MC, Franciscus Gasthuis
& Vlietland, Maasstad
Ziekenhuis en het IJsselland
Ziekenhuis.
Wat betekent dat voor
de (poliklinische) zorg?
Alle zorg voor patiënten
die onder behandeling
zijn bij een van onderstaande specialismen in de
Havenpolikliniek valt vanaf 1 oktober 2017 onder de
verantwoordelijkheid van het IJsselland Ziekenhuis:
•
•
•
•
•
•

Chirurgie, incl. Academisch Borstkankercentrum,
Gynaecologie,
Interne geneeskunde, incl. maag,- darm- en leverziekten,
Neurochirurgie,
Orthopedie,
Reumatologie.

Met ingang van 1 januari 2018 is het IJsselland Ziekenhuis
ook verantwoordelijk voor het specialisme Radiologie.
Wat betekent dat bij een operatie of een opname?
Voor alle operaties, ziekenhuisopnames en spoedzorg
buiten kantooruren kunt u bij ons op de hoofdlocatie in
Capelle aan den IJssel terecht. Het IJsselland ligt vlakbij
metrohaltes Schenkel en Prinsenlaan. Sommige operaties
vinden plaats in Park Medisch Centrum om de wachttijd
voor u zo kort mogelijk te houden.
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Chirurgie
Anand Menon is een van de vier chirurgen die vanaf
1 oktober naar het IJsselland Ziekenhuis zijn overgekomen. Zoals vanouds verzorgen zij de poliklinische
spreekuren in de Havenpolikliniek en daarnaast het
spreekuur van het Academisch Borstkanker Centrum
dat onlangs naar de locatie Erasmus MC is verhuisd.
De operaties verzorgen zij in het IJsselland Ziekenhuis in
Capelle a/d IJssel.Controle-afspraken vinden weer in de
Havenpolikliniek plaats.
Chirurg Anand Menon: ‘We zijn heel goed opgevangen
door het IJsselland Ziekenhuis. Een warme overdracht
kun je het zeker noemen! Behulpzame IJssellanders
doen er alles aan om problemen zo snel en zo goed
mogelijk op te lossen, zowel in de Havenpolikliniek als
in het ziekenhuis. HEEL veel dank!
Het is voor ons toch een verdrietige tijd geweest, een
tijd van afscheid nemen en van onzekerheid over onze
toekomst. Na de transitie van zorg
was het wennen; wennen aan
nieuwe computersystemen en aan
andere werkwijzen.
Nu overheerst weer het gevoel
dat we er samen onze schouders
onder zetten! Voor mij was het
‘terugkomen’ in het IJsselland
Ziekenhuis ook bijna een reünie
want ik heb hier 10 jaar
geleden tijdens mijn
opleiding al met heel
veel plezier gewerkt.
Er is veel overleg met
o.a. de huisartsen
maar juist ook
met elkaar.
Het IJsselland
draagt een
positieve sfeer
uit.“

Chirurg
Anand
Menon

Van Havenziekenhuis naar IJsselland Ziekenhuis

v.l.n.r.
Riesjo, Maryam,
Marian, Brigitte,
Ruth

Op 1 oktober is een aantal medewerkers vanuit het
voormalig Havenziekenhuis (nu Havenpolikliniek)
overgekomen naar het IJsselland Ziekenhuis. Zes
verpleegkundigen en verzorgenden werken nu op de
Dagverpleging (D2) en de Nuchtere Opname Afdeling
NOA (C2) in Capelle. Hoe gaat het nu met ze?!
Jullie hebben allemaal 10 jaar of langer in het
Havenziekenhuis gewerkt, dan is het best even
wennen. Hoe hebben jullie de eerste periode
ervaren? En hoe vinden jullie het in het IJsselland?
Brigitte: ‘Het is me zo meegevallen! Het is heel anders
dan we hadden verwacht. In het Havenziekenhuis hoorden
we vaak van patiënten dat ze niet naar het IJsselland
Ziekenhuis wilden. Ook als medewerkers hadden we
geen positief gevoel. We dachten dat het in het IJsselland
Ziekenhuis nooit zo goed zou kunnen zijn als in het
Havenziekenhuis.
En het is gewoon echt niet zo. Iedereen is hier zo leuk,
zo netjes en correct, beleefd naar elkaar en goed
voor patiënten.” Maryam voegt toe: “Ik heb eindelijk m’n
plekje gevonden, ik ga helemaal nergens meer heen. Ik
heb het hier heel erg naar m’n zin.”
Marian: “Helemaal mee eens. Er komt wel heel veel op je
af. In de inwerkperiode zouden we boventallig moeten
zijn maar dat lukte niet, dus dat was niet makkelijk. We
worden heel goed begeleid, het is gewoon een fijn team.”

Ruth voegt toe “En ik moet nog een beetje
wennen aan de organisatieverschillen. Werkelijk alles
is anders. Protocollen, afspraken, het tempo, niets is
hetzelfde.” Riesjo lacht: “Zelfs de afkortingen niet.
Alles wat je wist moet je loslaten en dan voel je je soms
onthand want je bent je routine even kwijt.” Marian
vult aan: “Soms heb je nog de neiging om te zeggen
‘Bij ons in het …..’ maar dat wil je niet.”Maryam:
“Wat ik heel mooi vind is dat veel ruimte wordt gegeven
aan nieuwe patiënten die uit de Havenpolikliniek hier
komen. Artsen en medewerkers hebben geschoven met
behandelingen en afspraken, aanpassingen gedaan voor
patiënten waarbij dat nodig is. Er wordt echt rekening
mee gehouden.”
Riesjo en Marian: “Wij werken als verzorgenden op de
nieuwe Nuchtere Opname Afdeling (NOA). Onze functie
is veranderd, het werk zelf is anders maar ook de dagindeling. Dat ligt niet aan het team, dat is leuk, maar ik
mis het werk zelf op de afdeling nog wel.” Ruth lacht:
“Het is hier zo groot. En dan is het IJsselland nog een
van de kleinere ziekenhuizen in deze regio!”
En allemaal beamen ze: “We komen elkaar hier weer
tegen, dat is fijn. Het is leuk elkaar weer te zien, collega’s
op andere afdelingen en de bekende artsen. En ook onze
patiënten zijn blij als ze ons hier zien. Een van ons kreeg
vorige week een dikke knuffel van een patiënt die ons
herkende!’

Informatie: www.havenpolikliniek.nl of www.ysl.nl/havenpolikliniek
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Zorgpad COPD

4Afdeling

Longziekten
start met Zorgpad COPD
Per 1 december is de afdeling Longziekten van het IJsselland Ziekenhuis gestart met een Zorgpad
COPD voor klinische COPD-patiënten. COPD staat voor “Chronic Obstructive Pulmonary Disease”;
een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem, ontstaan door blootstelling aan
sigarettenrook en/of andere schadelijke stoffen. Dhr. drs. S. Denker, longarts, en mw. A. de Witte,
verpleegkundige, zijn nauw betrokken bij dit zorgpad.

Wat houdt het Zorgpad COPD precies in?
S. Denker: “Het Zorgpad COPD is een leidraad voor
de zorg en nazorg die nodig is voor een patiënt die
opgenomen wordt met een longaanval. In het zorgpad
staat stap-voor-stap beschreven wat er van zorgprofessionals wordt verwacht én wat patiënten aan zorg
kunnen verwachten tijdens en na een opname. Het gaat
dus veel verder dan de medisch inhoudelijke behandelaspecten zoals ontstekingsremmers, inhalatiemedicatie
en wel of niet antibiotica.
COPD is een chronische aandoening waarbij het ziekteverloop, en dus ook het herstel na een longaanval,
afhankelijk is van verschillende factoren. Bijvoorbeeld
of de juiste inhalatietechnieken worden gebruikt en in
hoeverre iemand therapietrouw is, maar ook conditie,
voedingstoestand en aanhoudende blootstelling aan
schadelijke stoffen spelen een rol. In het Zorgpad COPD
worden al deze aspecten meegenomen door met
verschillende disciplines, zoals fysiotherapie, diëtetiek,
geestelijke verzorging, transferbureau, thuiszorg, wijkverpleegkundigen en huisartsen, samen te werken.”
Het uiteindelijke doel van het Zorgpad is de zelfredzaamheid
van de COPD-patiënt te verbeteren, en daarmee het
aantal ziekenhuisopnames te verminderen en eventuele
heropnames te voorkomen.

Nog betere zorg aan COPD-patiënten
In een tijd waarin het aantal COPD-patiënten blijft stijgen,
heeft de Long Alliantie Nederland (LAN) in januari 2017
het “landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname” gepubliceerd, met als doel betere zorg
18 I IJsselland magazine

te leveren aan COPD-patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname.
A. de Witte: “Het Zorgpad COPD dat wij gebruiken is een
afgeleide van het landelijk Zorgpad. We hebben het op
punten aangepast, zodat het werkbaar is
voor ons ziekenhuis. Met het Zorgpad

Longarts
drs. S. Denker
en verpleegkundige
A. de Witte zijn
nauw betrokken
bij het zorgpad.

Nieuwe website

4Onze nieuwe website
COPD kunnen we onze COPD-patiënten nog beter
gestructureerde zorg bieden dan dat we al deden.”

Hoe werkt het Zorgpad?
A. de Witte: “Patiënten die worden opgenomen via de
Spoedeisende Hulp of via de polikliniek van het IJsselland
Ziekenhuis komen in het Zorgpad COPD. Ze ontvangen
dan direct een patiënten-informatiemap met uitleg over
het ziektebeeld COPD.”
Tijdens een opname doorloopt de patiënt de klinische
behandeling volgens het Zorgpad en zijn, naast de
dokter en verpleegkundige, diverse andere professionals
betrokken. De longverpleegkundige komt op de afdeling
om inhalatieinstructies te geven en bespreekt, indien
van toepassing, een rookstop. Ook wordt bij iedere
patiënt in het Zorgpad de fysiotherapeut ingeschakeld,
die de patiënt helpt te mobiliseren, ademhalingsoefeningen geeft en hulp biedt bij het ophoesten van
slijm. De fysiotherapeut kan ook een inschatting maken
van het beweeggedrag van een patiënt in de thuissituatie en adviseren met betrekking tot bewegen (fysiotherapie in 1e lijn, 2e lijns longrevalidatie, sportschool
etc.). De verpleegkundige en arts maken de inschatting
of ook diëtetiek, geestelijke verzorging en psychologische
ondersteuning nodig zijn. De wijkverpleegkundige zal
laagdrempelig worden ingeschakeld om de thuissituatie
in kaart te brengen.

In september 2017 is de nieuwe website van het IJsselland
Ziekenhuis online gegaan. U vindt de website via www.ysl.nl.
Een aantal onderwerpen op de homepage staat hieronder
uitgelegd:
1. Via Snel naar vindt u informatie over onder andere
Adres en route, Afspraak maken, Bezoek, Contact en
Patiëntenfolders.
2. Hier vindt u meer informatie over de cliëntenraad.
3. Sinds oktober 2017 biedt het IJsselland Ziekenhuis ook
zorg aan in de Havenpolikliniek in Rotterdam.
4. Wilt u op de hoogte blijven van nieuws uit het IJsselland
Ziekenhuis? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van ons
ziekenhuis. Dat gaat heel gemakkelijk door invullen van
uw naam en e-mailadres. De nieuwsbrief verschijnt een
aantal keer per jaar. U kunt uiteraard ook onze nieuwsitems
raadplegen (5).
6. Is iemand uit uw omgeving opgenomen in het ziekenhuis?
Dan is het leuk om een kaartje te sturen! Dat kan
Heeft u
ook digitaal via de website. Vergeet u niet de
suggesties voor
naam en het kamernummer van de patiënt
de website? Laat
het ons dan weten
goed in te vullen?
via e-mail aan
communicatie
@ysl.nl.

1

Eén tot twee weken na ontslag wordt een patiënt op de
polikliniek teruggezien door een longverpleegkundige en
na zes weken door de longarts. Poliklinisch zal met de
patiënt een zogenaamd “individueel zorgplan” worden
gemaakt. In dit document staat onder andere beschreven
wat de patiënt kan doen bij toename van klachten en
waar hij zich hij eventueel kan melden.

Heeft het Zorgpad een meerwaarde voor
patiënten?
S. Denker en A. de Witte: “Jazeker! De meerwaarde
voor patiënten ligt vooral bij het leren zelf te managen
van hun COPD. Het zorgpad is zo ingericht dat patiënten
meer grip hebben op hun eigen leven, het ziektebeeld
COPD beter leren kennen en daardoor symptomen
sneller herkennen.” S. Denker: “Doordat patiënten het
belang van voldoende beweging en gezonde voeding in
gaan zien, maar ook door de juiste inhalatietechnieken
toe te passen, kunnen longaanvallen worden voorkomen.
En mochten de eerste tekenen van een longaanval zich
toch voordoen, zal een patiënt dit eerder herkennen en tot
actie overgaan. Daardoor verloopt de longaanval mogelijk
milder en kan een ziekenhuisopname eventueel worden
voorkomen.”
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Patiëntenverhaal

4‘Dankzij

het IJsselland
heb ik mijn voet nog’

Peter Schelling is al vier en een half jaar onder behandeling van het wondexpertisecentrum. Hij bleek
ongemerkt een ontsteking te hebben onder zijn eeltlaag. Dat de situatie heel ernstig was, had hij
nooit verwacht.

maar het gevaar was nog niet geweken, want het zou kunnen
dat mijn voet er binnen een week alsnog af zou moeten.
Patiënt
Peter
Schelling

Madentherapie
Binnen een paar dagen kwamen Sandra van Ruitenburg,
wondconsulent, Miranda Hoogedoorn en Marijke Stolk,
beiden wonderverpleegkundige, van het wond expertisecentrum langs voor de verzorging van mijn voet. De
infectie was voor een groot gedeelte weggehaald tijdens
de operatie. Hierdoor moet ik een teen, een stuk bot en
twee pezen van mijn voet missen. Maar er zaten nog
steeds bacteriën. In onderling overleg is toen gekozen
voor madentherapie*. Deze therapie heb ik gekregen
tijdens mijn verblijf van elf weken in het ziekenhuis.
Dit is uiteindelijk de redding van mijn voet geweest.
Ik ben ontzettend goed verzorgd tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis en alles werd gedaan om ervoor te zorgen
dat mijn wond zou genezen. We deden alles voor het doel
’het behouden van de voet’, dat was het motto van de
gespecialiseerd verpleegkundigen, de chirurg en mij.

Toekomst
‘In juni 2013 werd ik wakker met een hele dikke pijnlijke
voet. Ik kon mijn schoen niet meer aan en ben direct naar
de huisarts gegaan. Die zag dat de situatie ernstig was en
stuurde me gelijk door naar de spoedeisende hulp van het
IJsselland Ziekenhuis. Een team stond me al op te wachten.
Ik bleek een zeer gevaarlijke ontsteking te hebben onder de
eeltlaag van mijn voet en moest direct geopereerd worden.
Het zag er naar uit dat mijn voet geamputeerd moest worden.
Ik herinner me nog, dat ik voor de operatie de chirurg,
drs. Bruijninckx, sprak en hij me vroeg wat hij voor me kon
doen. Ik vroeg of hij alsjeblieft mijn voet wilde redden, zodat
ik kon blijven werken als privé chauffeur.
De operatie duurde 2,5 uur. Toen ik terug naar de afdeling
werd gereden voelde ik mijn voet nog, ik was opgelucht,
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Na elf weken mocht ik weer naar huis. Ik woon alleen
en ben toen tijdelijk opgevangen door mijn ouders. In de
thuissituatie werd ik geholpen door de thuiszorg die nauw
contact onderhielden met het wondexpertisecentrum van
het IJsselland. Inmiddels ga ik één keer per twee weken naar
het speciale diabetische voetenspreekuur voor behandeling
en controle van de wond. Deze is bijna dicht. De toekomst
zie ik vrij zonnig tegemoet. Door de verzorging en
doortastendheid van Sandra en Marijke en de kundige
operatie van chirurg Bruijninckx heb ik mijn voet nog en
daar ben ik ze enorm dankbaar voor. Omdat ik het ziekenhuis heel dankbaar ben, doe ik sinds een aantal weken
vrijwilligerswerk voor de apotheek van het IJsselland. Ik
breng spullen naar bejaardenhuizen. Ik ben heel blij dat ik
weer aan de slag ben en op deze manier iets terug kan doen.’

Patiëntenverhaal

Wond Expertise Centrum
Het Wond Expertise Centrum (WEC) is een polikliniek
speciaal bedoeld voor patiënten met complexe wonden.
Het is een uniek initiatief in de regio van de poli chirurgie
en poli dermatologie van het IJsselland Ziekenhuis. In het
centrum werken de wondverpleegkundigen, de wondconsulent, de verpleegkundig specialist, de chirurgen
en dermatologen nauw samen. Dankzij de intensieve
specialistische samenwerking kunnen juist complexe
wonden door alle deskundigen op één locatie worden
beoordeeld en behandeld. Ook wordt er wetenschappelijk

onderzoek uitgevoerd met als doel de wondbehandeling
in de toekomst te verbeteren. Het Wond Expertise
Centrum werkt nauw samen met huisartsen, thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen in de regio.
* Mensen met chronische wonden krijgen steeds vaker
een madenbehandeling. De maden zitten daarvoor in
een soort theezakje en dat wordt tegen de kapotte huid
aangelegd. De maden vormen een enzym dat (alleen)
dood weefsel oplost en dat opgeloste weefsel nemen zij
dan tot zich. De beestjes worden speciaal gekweekt voor
deze therapie.

Keurmerk seniorvriendelijk

4IJsselland

houdt keurmerk
seniorvriendelijk
Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is in 2013
ontwikkeld door KBO-PCOB. Deze organisatie is met ruim
een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie
van Nederland. Het keurmerk ‘seniorvriendelijk ziekenhuis’
wordt elke twee jaar uitgereikt en afgelopen oktober ontving
het IJsselland Ziekenhuis het keurmerk weer voor 2 jaar.

Over het keurmerk
Er zijn veertien verschillende kwaliteitscriteria waar de
deelnemende ziekenhuizen op worden beoordeeld. Zoals
op beschikbaarheid en inzet van een team van geriaters,
goede afstemming van alle behandelingen en goede
nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.

Nog strengere eisen in 2017
De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden elke twee jaar
verzwaard. Een absolute voorwaarde blijft de aanwezigheid en
inzet van een team geriatrie. Daarnaast is een goede overdracht na ontslag uit het ziekenhuis een belangrijke eis. Voor dit
keurmerk 2017/2018 kwamen daar nog nieuwe voorwaarden
bij. Zo is onder andere nog toegevoegd dat het ziekenhuis
de oudere patiënt goed betrekt bij het behandelbeleid en
extra aandacht heeft voor ouderen op de spoedeisende hulp.

Ouderen in het IJsselland Ziekenhuis
Het IJsselland Ziekenhuis heeft zich gespecialiseerd in het

bieden van specialistische zorg en de juiste voorzieningen
voor ouderen. Wij doen dit vanzelfsprekend samen met
onze partners, zoals huisartsen, mantelzorgers, thuiszorg
en andere zorgverleners. Dit begint bij de voordeur: bij
een (spoed)opname in ons ziekenhuis letten we goed op
risico’s, zodat problemen worden voorkomen. We kijken
of ouderen tijdens de ziekenhuisopname misschien baat
hebben bij ondersteuning vanuit het specialistisch ouderenteam: het geriatrieteam. Wanneer het nodig is om de
overgang van het ziekenhuis naar huis soepel te laten
verlopen, komt de wijkverpleegkundige voor ontslag al
in het ziekenhuis. Voor de komende jaren wordt de nazorg
voor ouderen verder ontwikkeld en wordt
bij de renovatie van het ziekenhuis
extra rekening gehouden met
oudere patiënten.
Mevrouw de Roo (zie foto)
vindt het terecht dat het
IJsselland Ziekenhuis opnieuw
het keurmerk seniorvriendelijk
heeft ontvangen: ‘Ik
ben al meerdere keren
opgenomen geweest
in het IJsselland
Ziekenhuis en ben
zeer tevreden
over de zorg die
geboden wordt.’
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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.
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 Geboortecentrum en de Kinderafdeling gelden afwijkende
bezoektijden. Informeert u hiernaar bij de
verpleegkundigen op de betreffende afdeling of
kijk op website www.ysl.nl.

De Cliëntenraad voor Kwaliteit, Veiligheid en
Patiëntvriendelijkheid
De Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan
dat de belangen van patiënten en bezoekers binnen het
ziekenhuis zo goed mogelijk behartigt. Daarom bestaat de
Cliëntenraad – net als de patiënten van het ziekenhuis –
uit personen met verschillende achtergronden.
De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies
over besluiten die de patiëntenzorg betreffen. Denkt u
hierbij aan renovaties en nieuwbouwplannen, patiëntenparticipatie, voeding en het opname- en ontslagbeleid. Zij
bekijken de zorg door de ogen van de patiënt – van u dus.
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De Cliëntenraad brengt de ervaringen en belangen van de
cliënten over aan de Raad van Bestuur van het IJsselland
Ziekenhuis. Zo kunnen individuele meningen van patiënten
gebundeld worden en op die manier een grotere invloed
uitoefenen op de besluitvorming binnen het ziekenhuis.
Wilt u ideeën,
wensen of
suggesties aan
Cliëntenraad
doorgeven?
Mailt u dan aan
Clientenraad@ysl.nl.

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.

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

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.
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.

Handig te weten
Bezoektijden
Bezoeken van een patiënt is alleen mogelijk binnen de
op de afdeling aangegeven bezoektijden. Er mogen
niet meer dan drie bezoekers tegelijk bij een patiënt.
Op de afdeling staat aangegeven wanneer hiervoor
afwijkende regels gelden. Omdat patiëntenzorg altijd
voor gaat, vragen wij bezoek om de kamer even te
verlaten als er tijdens het bezoekuur een artsenvisite,
onderzoek of therapie is.
Mobiele telefoons
U mag uw mobiele telefoon en
tablet in het ziekenhuis gebruiken.
Wij verzoeken u vriendelijk
daarbij rekening te houden
met (mede)patiënten en
bezoekers om overlast te
voorkomen. Wij verzoeken u
om uw mobiele telefoon in de
spreekkamer niet te gebruiken.
Roken
Het is verboden te roken binnen
het ziekenhuis en bijbehorende
gebouwen. Dit geldt ook voor
het roken van elektronische
sigaretten.Het is daarnaast
verboden om te roken op de
“aanloopgebieden” van de
ingang van het ziekenhuis.
Roken is voor patiënten en
bezoekers toegestaan in de rookabri buiten het 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.
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.
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.

Locaties
Het IJsselland Ziekenhuis heeft twee buitenpoliklinieken,
één in de Rotterdamse wijk Nesselande, de ander in
Krimpen aan den IJssel.
Hoofdlocatie: IJsselland Ziekenhuis
Prins Constantijnweg 2, 2906 ZC Capelle aan den IJssel
tel. 010 – 258 5000
Havenpolikliniek
Haringvliet 2 en 72, 3011 TD Rotterdam
Tel. 010 – 404 3300
Adres buitenpolikliniek Nesselande:
Cypruslaan 410, 3059 XA Rotterdam
Telefoonnummer 010 - 258 57 00
Adres
buitenpolikliniek
Krimpen:
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen
aan den IJssel
Telefoonnummer
010 - 258 34 00

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 51 37.

Nieuwsbrief
Op de homepage van www.ysl.nl kunt u zich ook
aanmelden voor de elektronische nieuwsbrief van
het IJsselland. Na inschrijven met uw e-mailadres
ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief met de laatste
berichten.
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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
avondbezoekuur)
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.

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?

Zie voor meer informatie de website www.ysl.nl
Kijk voor meer
informatie op de
website www.ysl.nl.

IJsselland op 7e plaats in AD Ziekenhuis Top 100
Het IJsselland Ziekenhuis maakt een flinke sprong voorwaarts in de AD Ziekenhuis Top 100. Vorig jaar stond het
ziekenhuis op plek 53, dit jaar in de top 10 met een score van 84,52. Er wordt goed gescoord op bijna alle punten.
Het IJsselland heeft als missie om de beste zorg te leveren en dat gaat steeds beter. Deze 7e positie laat dit zien.

AD Ziekenhuis Top 100
De Ziekenhuis Top 100 maakt gebruik van gegevens van
de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die ziekenhuizen
verplicht aanleveren. Ziekenhuizen zijn beoordeeld op
36 aspecten die een doorsnede zijn van de behandeling in
ziekenhuizen, zoals oncologie, cardiologie, heupoperaties
en de kwaliteit van verpleging.

Beoordeeld
met een score
van 84,52!
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met
de Vrienden

Het bestuur van de Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis organiseerde op 30 oktober een speciale
lunchbijeenkomst voor de (bedrijfs-)Vrienden en Stichtingen die het IJsselland Ziekenhuis een warm
hart toedragen. Een uitgelezen kans om een aantal van onze Vrienden persoonlijk te ontmoeten en
toelichting te geven over de projecten die zij mede ondersteunen. Ook werden zij geïnformeerd over
de ontwikkelingen binnen en buiten het IJsselland Ziekenhuis.

darm- en lever chirurg
in het IJsselland,
een interessante
uiteenzetting over
belangrijke innovaties
binnen het sub
specialisme Maag,
Darm, Leverchirurgie.
MDL zorg is niet voor
niets het speerpunt
van het ziekenhuis.

Ontwikkelingen in het IJsselland

Tijdens het welkomstwoord sprak Eric-Paul Dijkhuizen,
voorzitter van de Stichting Vrienden van het IJsselland
Ziekenhuis, zijn dankbaarheid uit naar alle betrokkenen.
Hij gaf aan dat (bedrijfs-)Vrienden, donateurs en Stichtingen
hard nodig zijn om het ziekenhuis en zijn patiënten te
helpen.
Eric-Paul Dijkhuizen: “Want als je ziek bent zijn het vaak
de kleine dingen die het verschil maken: net dat kleine
beetje extra, net dat beetje meer.”
Dankzij de steun van de (bedrijfs-)Vrienden, donateurs
en Stichtingen worden allerlei aanvullende voorzieningen
gerealiseerd die het verblijf voor de patiënten en hun
naasten in ons ziekenhuis veraangenamen.

Innovaties in maag- darm- en leverzorg
Tijdens de lunch gaf dr. Maarten Vermaas, maag-,
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Hierna nam Peter Draaisma, voorzitter Raad van Bestuur,
het woord en presenteerde de ontwikkelingen binnen
het IJsselland Ziekenhuis door de komst van de zorg van
een aantal specialismen uit de tegenwoordige Havenpolikliniek en de samenwerking met het Erasmus MC.
Tevens benoemde hij het voornemen van het IJsselland
Ziekenhuis om de inkomsten uit fondsenwerving
substantieel te laten
groeien, door te investeren
in een campagne gericht
op financiering van extra
projecten in de centrale
hal, het atrium, de kliniek
en de operatiekamers.
Hiervoor is binnen de
bestaande budgetten
geen geld beschikbaar.
Het ziekenhuis wil dit
bedrag graag werven
via giften van (regionale)
particulieren, bedrijven,
fondsen en stichtingen.

Voedingsconcept IJsselland een van de beste
van Nederland

Nieuwe Vrienden zijn
altijd welkom!

De lunch was weer voortreffelijk georganiseerd door Dennis
van der Pas, manager catering, samen met restaurantmanager Theo Kool en chef-kok Alex van den Doel. Alle
genodigden kregen diverse gerechten geserveerd uit het
voedingsconcept ‘A la Carte’ van het IJsselland Ziekenhuis
en Albron. Leuk
om te weten is
dat dit concept als
één van de top-3
voedingsconcepten
van Nederlandse
ziekenhuizen
is beoordeeld.

De middag werd afgesloten
door Wilma Timmermans,
manager Customer Relations.
Zij bedankte alle aanwezigen
voor hun komst en sprak de
wens uit dat zij volgend jaar
graag de huidige Vrienden
maar ook nieuwe bedrijfsvrienden mag verwelkomen.

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

#

Machtiging

Nieuwe Vrienden zijn altijd van harte welkom! Wilt
u meer informatie of heeft u een idee? Laat het ons
weten via info@vriendenijsselland.nl.

#

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).
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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. C. Dekker
mw. drs. M. van Doorn
dhr. drs. J.J.M. van Koesveld,
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. J.A. Lens
(anesthesioloog-intensivist)
mw. drs. L.G. Makes
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 SlootDrenth
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. T.G.M. van Delft
dhr. drs. F.M.J.R. Hersbach
dhr. drs. B. Ilmer
dhr. dr. W.B. Meijboom
Chirurgie
dhr. drs. M.M.M. Bruijninckx
dhr. dr. S.E. Buijk
dhr. drs. G.J. Collet
mw. dr. J.H. van Dam
dhr. dr. I. Dawson
dhr. dr. P.G. Doornebosch
mw. drs. K.H.A. van Eeghem
dhr. dr. E.J.R. de Graaf
dhr. dr. R.P.R. Groenendijk
dhr. prof. dr. J.F. de Lange
dhr. dr. A.G. Menon
mw. dr. O. van Ruler
dhr. drs. P.A.R. de Rijcke
dhr. dr. G.W.M. Tetteroo
dhr. dr. M. Vermaas
Dermatologie
mw. drs. G.M. van den Berg
dhr. drs. A.L. Gerretsen
dhr. dr. R.G.L. Nellen
mw. drs. A. Okkerse
Gynaecologie
dhr. dr. M. van der Gaast
mw. drs. J.M.L. Groeneweg
mw. dr. M. van den Hende
28 I IJsselland magazine

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. Schmitzvan Splunder
mw. dr. S.A.H.M. van
den Tillaart
Interne geneeskunde
dhr. drs. R.A. Alwani
mw. drs. Y. van Beek-Nieuwland
dhr. dr. E.L.E. de Bruijne
dhr. dr. D.F.S. Kehrer
dhr. drs. L.G.M. Kerkhofs
mw. drs. L. Link
(internist-nefroloog)
mw. dr. N.D. Niemeijer
(internist-endocrinoloog)
dhr. drs. R.A. Reuters
(internist-intensivist)
dhr. drs. B. Santbergen
(internist-hematoloog)
dhr. dr. R.F.J. Schop
mw. drs. C.C. Simon
dhr. drs. M.A. Verkade
(internist-intensivist)
dhr. dr. H.E. van der Wiel
dhr. dr. P.J. Wismans
Kaakchirurgie
dhr. drs. F.P. Bouw
dhr. drs. A.J. Rinksma
dhr. dr. P. de Roos
Keel-, neus- en
oorheelkunde (KNO)
dhr. drs. H.A.P.M. Louwers
dhr. drs. R.H.L. Paping
dhr. drs. J.M. Swart
Kindergeneeskunde
dhr. dr. R. Boogaard
mw. drs. A.H.M. van Driel
mw. dr. M.N. Hanekamp
mw. drs. B.L. Koop
mw. drs. A.A.M. LeebeekGroenewegen
mw. drs. I.M. Onvlee-Dekker
dhr. dr. E. Rietveld
mw. drs. M.I. Schuurmanvan der Lem
mw. dr. L.M. Silva-Zinhagel
mw. drs. M.N.L. Wiggers
Kinderartsendiabetologen
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
Longziekten
dhr. drs. S. Denker
dhr. drs. D.P.J. Dezaire
dhr. drs. S.A. Gajadin
dhr. dr. K. Ramlal
dhr. drs. J.E. Vahl
Maag-, darm- en
leverziekten
dhr. dr. F.C. Bekkering
mw. drs. C.E. Fitzpatrick
dhr. drs. H. Hekmat
mw. drs. K. Robbers
mw. drs. I. Schot
dhr. dr. T.J. Tang
Microbiologie
mw. drs. E.M. Kraan
dhr. dr. M.P.M. van
der Linden
Neurochirurgie
dhr. prof. dr. C.M.F. Dirven
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. drs. D.J. Doyer
dhr. dr. W.P.J. Fontijne
dhr. drs. E.J.T. ten Holder
dhr. drs. O. van Leeuwen

mw. drs. A.P. van NoortSuijdendorp
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
mw. drs. E. Leeman
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
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.B.J. van de Rijt
Reumatologie
mw. drs. R. Padmos
dhr. S. Sadrediny
Revalidatiegeneeskunde
mw. drs. C.A. van Dijk
mw. drs. J.A.H. Hendriks
mw. dr. S.C. Remerie
(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

Wij begrijpen dat iedereen zo lang en
plezierig mogelijk zelfstandig thuis wil
blijven wonen. Daarom helpen we daar
graag een handje bij!

Zorg onder eigen regie

De Zellingen
helpt u graag!







Servicepakket Hoogstpersoonlijk
Tijdelijke zorg, crisisopname en revalida�e
Dagbehandeling en dagac�viteiten
Thuiszorg
Eerstelijns fysiotherapie, ergotherapie en
logopedie

Informa�e of een aanvraag doen
010 - 284 33 00
clientservice@zellingen.nl
www.zellingen.nl

