
 
 

Datum 23 april 2018 regiobijeenkomst 
Locatie: IJsselland Ziekenhuis Capelle aan de IJssel 
Aanwezig: 15 deelnemers uit verschillende ziekenhuizen uit onze regio 
 
 
Welkom:  
Ingrid Nadorp heet iedereen welkom in het IJsselland ziekenhuis in Capelle a/d 
IJssel. Zij bedankt de afdeling Dagbehandeling voor hun gastvrijheid 
 
Mededelingen vanuit het bestuur: 

• Afgelopen jaar is de algemene ledenvergadering van de NVDK voor het eerst 
niet tijdens het congres gehouden maar op een aparte datum. Meerder 
regioleden zijn hierbij aanwezig geweest en het is goed bevallen. Dit jaar zal 
er weer een ledenvergadering gehouden worden in de nieuwe stijl. Dit wordt 
eind september/begin oktober. Exacte datum volgt nog. 

• Jaarcongres zal dit jaar op een maandag zijn, begin december. Exacte datum 
volgt nog. 

• Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden en zijn hard op zoek naar 
versterking. Daarom een oproep aan iedereen, kijk eens rond in je organisatie 
of er een kandidaat is die zitting zou willen nemen in het bestuur. Informatie 
kan opgevraagd worden bij Xavier Falières of Nicole van der Lans, beide 
bestuursleden 

• Het komende wereldcongrs van de IAAS zal in Boedapest plaats vinden. 2 
bestuursleden zullen daar spreken nl: Xavier Falières en Nicole van der Lans. 
Diverse regioleden geven aan ook naar het wereldcongres te gaan. 

• Corrie Zabel gaat stoppen als regiocoördinator. Zij wil richting haar pensioen 
langzaamaan gaan afbouwen met de extra taken en 1 hiervan is het 
regiocoördinatorschap. Corrie zoekt nog een vervanger om samen met mij 
(Ingrid) de regio overleggen voor te bereiden. Je kan info opvragen bij Corrie 
of bij ingrid 
 

 Presentatie 
Lisette Verhaar geeft een presentatie over het proces van de vernieuwbouw van de 
afdeling dagbehandeling van het IJsselland ziekenhuis. 
Lisette is trots op het IJsselland ziekenhuis . In het ziekenhuis hangt een 
gemoedelijke sfeer en heeft kort lijnen. Het ziekenhuis is gigantisch in beweging. Ze 
starten eind van het jaar met HIX, ze zijn bezig om de NIAZ accreditatie binnen te 
halen. De dagbehandeling is het spin in de web. 
 



Wat duidelijk werd uit haar presentatie is dat Lisette de medewerkers van de afdeling 
nauw betrokken heeft bij de ontwikkeling van de afdeling. Elk onderdeel is met de 
medewerkers besproken en er is vaak gevraagd “wat vinden jullie nu belangrijk dat er 
moet komen op de afdeling” hieruit is onder ander voort gekomen dat er een 
doucheruimte is gekomen waar je met de brancard naar binnen kunt zodat de 
gynaecologie vrouwen daar naar toe gereden kunnen worden zodat zij zich voordat 
ze naar huis gaan even kunnen opfrissen.  
 
Na de presentatie krijgen we een rondleiding over de afdeling. Nu wordt zichtbaar 
wat Lisette vertelde. Er zijn duidelijke looplijnen, chirurgisch en beschouwend op 
aparte units. Verpleegkundigen duidelijk zichtbaar voor de patiënten vanuit hun bed. 
Tevens zijn er diverse gastvrijheid projectjes opgestart. 
 
De Discussie over het afschaffen van accreditatie organisaties als JCI en NIAZ  
De discussie is verschoven naar het volgend overleg omdat we door de interessante 
presentatie en de daarna rondleiding een discussie ontstond over allerlei 
veranderingen en vernieuwingen op de dagbehandeling. 
 
Presentatie over de SIT/EWS score in het Haga ziekenhuis 
De presentatie is bijgevoegd bij de notulen. Na de presentatie wordt er nog 
gediscussieerd over het wel of niet doen van SIT scores op de dagbehandeling maar 
ook over de verschillen tussen de afdelingen dagbehandeling over het doen van wel 
of geen pre en post operatieve controles. De meningen zijn verdeeld. Er zijn 
afdelingen Dagbehandeling die pre en post operatieve controles uitvoeren en 
afdelingen die het allebei niet doen. Vaak afhankelijk van wat de anesthesiologen 
willen. 
 
Rondvraag: 
Geen vragen 
 
Eerst volgende regio-vergadering: 
8 oktober 2018 
Locatie: Er wordt gevraagd aan het Erasmus MC of we bij hun de nieuwbpouw 
mogen komen bekijken 
April 2019: Groene Hart ziekenhuis stelt zich beschikbaar 
 
Nogmaals dank ik Lisette en haar collega`s voor de gastvrije ontvangst  
 
Regiocoördinatoren: 
 
Corrie Zabel 
Ingrid Nadorp 
 
 
 
             

   
 
     
 



 


