
Introductiefolder
IJsselland ziekenhuis

Het project Regionaal Uitwisselen 
is onderdeel van het 

programma Samen Totaal OK

De deelnemende ziekenhuizen zijn:

Samen 
totaal OK

OKRegionaal Regionaal 
uitwisselenuitwisselen

Dát is de OK-medewerker 
van de toekomst

Samen groeien,  
nieuwe routes ontdekken,  

leren van en met elkaar:

OKRegionaal Regionaal 
uitwisselenuitwisselen



Welkom in 
het IJsselland 
ziekenhuis

 BEREIKBAARHEID
Adres:  
Prins Constantijnweg 2,  
2906 ZC Capelle aan den IJssel
Het IJsselland ziekenhuis is goed bereikbaar via: 
• Auto, parkeergelegenheid op eigen terrein 
• Trein
• Metro
• Bus
Voor alle bereikbaarheid gegevens zie ysl.nl

 TEAMLEIDERS

2 teamleiders

DIENSTENPATROON
Er wordt bereikbaarheidsdienst gedraaid van 23.00 uur 
tot 07.30 uur. De opvolgende dag heb je een late dienst 
van 15.30-23.00 uur. De weekenden zijn gesplitst in 24-
uurs diensten (ook op te splitsen in 2x12 uur). 

SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN
Piketkamer voor overnachting is beschikbaar. 
Scholingsmogelijkheden in overleg met teamleiding.

Jouw buddy is:  

Functie van je buddy is: 

Werkt al ….. jaren in het IJsselland ziekenhuis

Tijdens de uitwisseling voer je onderstaande 
gesprekken met jouw buddy. Het doel van deze 
gesprekken is dat we op de hoogte zijn van elkaars 
ervaringen tijdens de uitwisseling en daar ook van leren. 
- Introductiegesprek na de 1e dag
- Tussenevaluatie na 1 week
- Eindevaluatie aan het einde van de uitwisseling

Je ontvangt: 
 het inwerkprogramma
  een pasje op de eerste dag, deze kun je  
afhalen bij het FSB op verdieping 0

  na het pasje krijg je een kleedkamerkluisje 
  klompen die kun je halen uit de kast op  
de 5e verdieping

(Vink af wat je hebt ontvangen)

“Hier gaat het om u”. 
Dat is het gevoel dat we onze patiënten, naasten en 
medewerkers willen geven bij het IJsselland ziekenhuis.
Dit hebben wij vertaald naar praktische beloften voor 
patiënten en naasten en medewerkers.

Het OK complex heeft 8 operatiekamers die dagelijks 
allemaal gebruikt worden.

SPECIFIEKE TECHNIEKEN, ROBOT, BARIATRIE 
Gespecialiseerde darmchirurgie en leverchirurgie

LIGGING OK
1e etage

  Er is een gezamenlijke koffiekamer. De sfeer op de 
OK is goed. We werken met vast personeel en een 
minimum aan detacheerders. 

 OVER HET ZIEKENHUIS 

SPECIALISMEN
Algemene chirurgie, orthopedie, 

plastische chirurgie, gynaecologie, KNO, 
neurochirurgie, oogheelkunde, urologie, 

kaakchirurgie, traumatologie

BUDDY
Om jou wegwijs te maken in ons ziekenhuis 
koppelen we je aan een buddy. 


