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Raad van Bestuur

De Nederlandse gezondheidszorg is volop in ontwikkeling. We zien de zorgvraag én  
zorgzwaarte in onze regio toenemen. Daarnaast zien we de patiëntbehoefte veranderen: 
patiënten willen steeds vaker zelf kiezen hoe en waar zij welke zorg willen ontvangen.
Vanuit de politiek en zorgverzekeraars wordt er gestuurd op ‘de juiste zorg op de juiste plek’, 
transparantie over beslismogelijkheden en het verminderen van regeldruk. De ontwikke- 
lingen op het gebied van technologie en software gaan razendsnel en bieden nieuwe  
(behandel)mogelijkheden, zowel in het ziekenhuis als (digitaal) dichtbij huis. Ten slotte  
verandert ook de arbeidsmarkt en is er een krapte aan personeel.

Met het Hoofdlijnenakkoord voor de medisch specialistische zorg (2019-2022) is landelijk 
een koers ingeslagen die gericht is op de uitdaging om de groeiende zorgvraag het hoofd  
te bieden, zonder dat de middelen daarvoor toenemen. Deze ontwikkelingen stellen zieken- 
huizen de komende jaren voor belangrijke uitdagingen. Wij hebben als Raad van Bestuur 
van het IJsselland Ziekenhuis op deze en andere ontwikkelingen geacteerd door, in nauw 
overleg met interne en externe stakeholders, een visie/meerjarenstrategie 2019-2024 op te 
stellen. De strategie stimuleert het IJsselland Ziekenhuis om de ontwikkelingen het hoofd 
te bieden door de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste professional te organiseren 
en tegelijkertijd zijn successen vast te houden. Het IJsselland Ziekenhuis wordt positief 
beoordeeld vanwege kleinschaligheid, korte lijnen, grote daadkracht, persoonlijk contact, 
betrokkenheid van medewerkers, ontwikkelingen op het vlak van e-health en voortdurende 
verbetering van kwaliteit en patiëntveiligheid. Met de vijf hiernaast genoemde programma’s 
wordt de strategie vormgegeven en willen we de positieve punten vasthouden en verder 
ontwikkelen.

Raad van Bestuur

Janine Oosting
Albert Van Wijk 

Scan deze QR-code 
en bekijk het filmpje 
over onze strategie.

Binnen vijf programma’s zijn in 2019  
projecten en activiteiten gestart die  
er uiteindelijk toe leiden dat de basis 
op orde is en de strategische doel- 
stellingen worden gerealiseerd.  

Deze vijf programma’ s zijn: 

 Basis op orde
 (kwaliteit, processen, renovatie)

 Hier gaat het om u - patiënt

 Hier gaat het om u - medewerker

 Netwerkzorg

 Preventie  

Met trots stellen we een aantal van 
deze projecten aan u voor. 



Productie 2018 2019 <> <>%

Aantal patiënten YSL 92.313 93.598 1.285 1%

Aantal patiënten SEH 18.696 18.366 -330 -2%

Bevallingen 1.535 1.531 -4 0%

Polikliniek

Eerste polkliniekbezoek 98.488 96.460 -2.028 -2%

Herhaal polikliniekbezoek 157.286 165.310 8.024 5%

Belconsult 30.510 31.390 880 3%

Totaal consulten 286.284 293.160 6.876 2%

Herhaalfactor 1,9 2,0 0,1 7%

Kliniek

Klinische opname 17.090 15.476 -1.614 -9%

Verpleegdag 85.171 85.798 627 1%

Ligduur 5,4 6,0 0,6 11%

Dagverpleging 19.234 18.111 -1.123 -6%

Operatiekamers

Aantal operaties 11.889 11.528 -361 -3%

Operatietijd in uren 11.552 11.694 142 1%

Overige parameters 2018 2019 <> <>%

Fte medewerkers 1.336 1.323 -13 -1%

Fte Medisch specialisten 122 126 4 3%

Netto resultaat  € 2.847  € 2.150  € -697 -24%

EBITDA  € 12.972  € 12.434  € -538 -4%

Rendement 1,6% 1,1% -0,4%

Balansolvabiliteit 27,0% 25,7% -1,3%

2019 in kerncijfers



Februari Maart

Samenwerking IJsselland  
Ziekenhuis en Parnassia Groep 
wordt uitgebreid
 
Vanaf augustus 2012 verzorgt het IJsselland
Ziekenhuis de laboratoriumdiagnostiek voor
Parnassia Groep in de regio Rotterdam.
Met de ondertekening van het vernieuwde
contract is dit uitgebreid naar de regio’s  
Den Haag en groot Rijnmond. Hiermee is 
voor de cliënten van de Parnassia Groep 
laboratoriumdiagnostiek beschikbaar in hun 
directe leefomgeving. 

Mijn IJsselland biedt  
patiënten de mogelijkheid 
hun persoonlijke  
gegevens in te zien
 
Begin 2019 is het digitale  
patiëntenportaal Mijn IJsselland 
uitgebreid. Het is voor patiënten  
mogelijk om op een veilige manier 
informatie te vinden over contact-
gegevens, diagnoses, medicatie, 
poli(klinische) contacten,  
labuitslagen en de verrichtingen  
die bij hen zijn uitgevoerd.  

Digitale zorg naar de patiënt 
 
Om de zorg dichtbij huis goed te kunnen geven, zet het IJsselland 
Ziekenhuis steeds vaker digitale zorg in. Voorbeelden hiervan zijn:
 

BeterDichtbij
In april is gestart met BeterDichtbij. Patiënten 
kunnen via een app veilig en makkelijk  
informatie uitwisselen met hun zorgverlener. 
Ze kunnen een vraag stellen, een foto sturen 
en onderzoeksuitslagen ontvangen. 

IBD coach 
Met de IBDcoach kan een patiënt met IBD 
(chronische darmonstekingsziekten: colitis 
ulcerosa en de ziekte van Crohn) in een  
beveiligde en persoonlijke pagina op  
internet meer te weten te komen over  

IBD en leren wat hij/zij zelf kan doen om de ziekte onder controle 
te houden. 

Naast deze voorbeelden is in 2019 ook ge-
start met telemonitoring Hartfalen, oogzorg 
in de 11/2e lijn en het meekijkconsult. 
 

•   Per 1 januari 2019  
is het IJsselland  
Ziekenhuis  
rookvrij.

 
•   In januari is in  

het IJsselland  
Ziekenhuis

de eerste e-healthweek georganiseerd.

•   Op Valentijnsdag zong Juliët July  
mooie loveballads voor patiënten en 
medewerkers van het ziekenhuis. 

•   In februari is een gratis shuttle service 
voor patiënten van start gegaan tussen 
metrostation Schenkel en het IJsselland 
Ziekenhuis. 

•   Op 16 maart vond de jaarlijkse  
drukbezochte open dag plaats. 

Januari



Mei Juni

NZa keurt samenwerking  
Erasmus MC en  
IJsselland Ziekenhuis goed 
 
De Nederlandse Zorgautoriteit keurt in 
mei 2019 een vergaande samenwerking 
van het Erasmus MC en het IJsselland 
Ziekenhuis goed. Door nauw samen te 
werken kunnen de twee ziekenhuizen 
voor patiënten eenvoudig de juiste  
zorg op de juiste plek door de juiste 
professional bieden. Na bezwaar is in 
september de goedkeuring ingetrokken. 
In het najaar van 2019 is door beide 
ziekenhuizen opnieuw goedkeuring  
aangevraagd. In  februari 2020 heeft  
de NZa definitief goedkeuring gegeven 
voor de vergaande samenwerking.

Havenue
 
Op onze locatie Havenpolikliniek is de 
Havenue gestart. In de Havenue werken 
de vier ziekenhuizen die in de Haven-
polikliniek deelnemen, de verpleeg- en 
verzorgingshuizen, thuiszorg, welzijn en 
huisartsen samen om de bouwsteen  
subacute ouderenzorg vorm te geven.
Het doel van de Havenue is door middel 
van vroegtijdige signalering, diagnose 
en behandeling gezondheidsproblemen 
bij kwetsbare ouderen te voorkomen. 
Wanneer deze toch ontstaan, dan wordt 
gezorgd voor passende zorg. Het streven 
is de zorg thuis te geven met eventueel 
een tijdelijke opname als overbrugging.  

Medewerkers
 
Naast de zorg voor de patiënt staan onze medewerkers,  
onze professionals centraal. Zij maken tenslotte het verschil. 
Zij bepalen in sterke mate hoe onze patiënten de zorg beleven, 
daarom verdienen ze dat er ook goed voor hen ‘gezorgd’ 
wordt. Goed werkgeverschap noemen wij dat. Wij bieden  
onze medewerkers een werkplek waar mogelijkheden zijn  
om te kunnen leren en ontwikkelen. We ondersteunen hen  
als het tegenzit door ziekte of tegenslag. Maar bovenal bieden 
we hen een professionele werkomgeving met betrokken en 
bevlogen collega’s.

•   Een wens van  
een patiënt is in  
vervulling gegaan.  
Haar kleindochter 
kwam in haar  
functie als politie- 
agente te paard  
langs bij het  
ziekenhuis.

•   In mei is tijdens  
een operatie bij  
een patiënt  
voor het eerst  
een chemopomp 
geplaatst.

April



September

Renovatie 
 
Begin 2019 is gestart met een  
ingrijpend renovatietraject van de 
verpleegafdelingen. Het doel is het 
ziekenhuis toekomstbestendig te  
maken, waardoor we onze patiën-
ten in het ziekenhuis optimale zorg 
en ondersteuning kunnen blijven 
bieden. 

Dit jaar zijn verschillende verpleeg- 
afdelingen verhuisd en gerenoveerd  
en is een nieuwe afdeling met  
flexibele kantoorruimten in gebruik 
genomen. Op de kinderafdeling zijn 
couveusesuites gerealiseerd waar  
moeder en kind samen verpleegd  
worden. Het ziekenhuis is er trots 
op hoe deze afdelingen vorm- 
gegeven zijn. 

In het najaar 2019 is gestart met de 
nieuwbouw en renovatie van het  
operatiecomplex. 

Lean: een nieuwe  
manier van werken
 
In 2019 heeft het IJsselland Ziekenhuis besloten 
om de Lean methodiek in te zetten als hulpmiddel 
bij het optimaliseren van processen binnen de 
organisatie. De Lean methode sluit naadloos  
aan op het centraal stellen van onze patiënt  
‘Hier gaat het om u’ en richt zich op het creëren 
van toegevoegde waarde voor de patiënt.  
Door onze processen te optimaliseren en slimmer 
te werken verhogen we niet alleen de waarde  
voor de patiënt, maar ook de medewerkers- 
tevredenheid, de kwaliteit van zorg en verlagen  
we de zorgkosten.

•   We meten de patiënttevredenheid en 
zien de waardering voor onze zorg 
toenemen. Steeds meer patiënten 
bevelen ons ziekenhuis aan. Dit is 
wat patiënten zelf over ons zeggen: 
‘Ik ben zeer tevreden met de deskun-
digheid waarmee ik geholpen ben. 
Daarnaast kon ik zelf mee beslissen 
wat er ging gebeuren, erg prettig.’

•   Vier keer per jaar  
organiseert het  
IJsselland Ziekenhuis  
een verwenweek voor  
onze patiënten.  
Patiënten waarderen  
deze extra aandacht  
zeer.

•   In juli hebben alle 
medewerkers als  
dank voor hun inzet  
en betrokkenheid 
een zomercadeau 
gekregen.

Hier gaat het om u...

...a
ls patiënt en als medew

erker

Juli / Augustus



November December

Milieu
 
Een ziekenhuis heeft verhoogde milieu- en veiligheids- 
risico’s, en minstens eenmaal per jaar wordt een inspectie  
uitgevoerd door de handhaver. In onze regio is dat 
DCMR Milieudienst Rijnmond. Ook in 2019 is geconsta-
teerd dat het IJsselland Ziekenhuis de milieuwetgeving 
opvolgt en er geen overtredingen plaatsvinden.

De duurzame bedrijfsvoering van het IJsselland is  
dit jaar beloond met de bronzen Milieuthermometer 
Zorg. De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door 
het Milieuplatform Zorg en Stichting Milieukeur en is 
inmiddels uitgegroeid tot hét landelijke milieukeurmerk 
voor de zorgsector. 

Samen beslissen
 
Digitale ondersteuning wordt  
ook ingezet om samen tot een 
goede beslissing te komen. De 
polikliniek orthopedie is gaan 
werken met twee keuzehulpen 
voor patiënten: één voor knie- 
artrose en één voor heupartrose. 
De keuzehulp is een hulpmiddel, 
dat de patiënt én de specialist  
ondersteunt bij het samen  
beslissen over wat de beste 
behandeling is. 

NIAZ
 
In 2019 is het IJsselland extern getoetst op de  
NIAZ Qmentum normen, deze normen zetten de  
professional in the lead. In multidisciplinaire  
verbeterteams zijn medewerkers aan de slag  
gegaan met het professionaliseren van zichzelf  
en de afdelingen. De uitmuntende uitslag van de  
externe audit was een compliment voor iedereen  
en een kroon op ons werk. 

•   Jaarlijks organiseren  
we een spiegelgesprek  
met kwetsbare ouderen. 
De input die we daarbij 
krijgen, helpt ons om de 
zorg voor deze groep 
patiënten continu te 
verbeteren.

•   Dankzij de financiële steun van de Stich-
ting Vrienden van het Havenziekenhuis 
heeft het IJsselland Ziekenhuis drie mooie 
projecten kunnen realiseren, waaronder 
het stimuleren van beweging van ouderen 
en Familienet, waarmee ouders via onze 
website live (via een beveiligde toegang) 
naar hun baby kunnen kijken.

•   Met meerdere zorgverzekeraars 
hebben we een meerjarencontract 
afgesloten.

Oktober



Maag-, darm- en leverzorg is het speerpunt van het IJsselland Ziekenhuis.  

Het hele jaarverslag is te lezen op de  www.ysl.nl.

Volg ons op:

IJsselland Ziekenhuis
Prins Constantijnweg 2

2906 ZC Capelle a/d IJssel

Tel. 010 258 5000

Polikliniek Nesselande
Cypruslaan 410

3059 XA Rotterdam

Tel. 010 258 5700

Havenpolikliniek
Haringvliet 2 en 72

3011 TD Rotterdam

Tel. 010 404 3300

Polikliniek Krimpen
Groenendaal 1

2922 CJ Krimpen a/d IJssel

Tel. 010 258 3400

www.ysl.nl

Foto: Hans Morren


