
De wereld om ons heen verandert. 
Nederland vergrijst en steeds 
meer mensen hebben meerdere 
gezondheids klachten tegelijkertijd. 
Onze samenleving kent steeds meer 
verschillende culturen en patiënten 
worden steeds kritischer. Ook volgen 
technologische innovaties in de 
medische wereld elkaar in snel tempo 
op. Door nieuwe digitale mogelijkheden 
verandert de manier waarop mensen,  
en dus ook zorgverleners en patiënten, 
met elkaar communiceren. 
 
De overheid wil de kosten van de zorg 
beheersen. Verzekeraars kopen zorg 
bij  ziekenhuizen in en letten hierbij 
steeds meer op de kosten van de zorg. 
Daarom wordt complexe zorg steeds 
meer  geconcentreerd in  gespecialiseerde 
 ziekenhuizen en steeds meer minder 
complexe zorg dicht bij huis verleend. Ook 
patiënten en hun naasten krijgen zelf een 
grotere rol in het zorgtraject. 

In deze veranderende wereld ontwikkelt 
Rijnstate zich tot een kennis- en expertise-
centrum. Vanuit dit expertisecentrum 
zetten wij ons in om de gezondheid van de 
inwoners van de regio te verbeteren. De 
gezondheid van onze patiënten kunnen 
we door digitale ontwikkelingen steeds 
meer op afstand in de gaten houden. Alleen 
om gebruik te maken van dure, medische 
apparatuur of om een  ingewikkelde 
medische behandeling te ondergaan, 
komen patiënten naar ons centrum toe. Het 
ziekenhuis krijgt de rol van coach die samen 
met een netwerk van zorgpartners (zoals 
huisartsen, wijkteams en mantel zorgers) 
mensen helpt om gezond te blijven en te 
worden. Rijnstate biedt uitstekende, gastvrije 

zieken huiszorg van topklinische kwaliteit.  
We bieden onze patiënten en hun netwerk 
van  zorgpartners snel en gemakkelijk 
toegang tot onze expertise. 

Gastvrije zorg op maat: in afstemming met 
wat de patiënt zelf wil, staan wij klaar om 
te helpen bij het verbeteren, herstellen en 
behouden van zijn of haar gezondheid. Met 
onze gastvrije zorg overtreffen we graag de 
verwachtingen van de patiënt!

Voortdurend verbeteren: we willen onze 
patiënten innovatieve zorg kunnen bieden, 
zodat zij profiteren van de nieuwste inzichten 
in de gezondheidszorg. Door het doen van 
onderzoek en het doorvoeren van innovaties, 
verbeteren wij onze zorg en deskundigheid 
continu. 

Samen verlenen we betere zorg: we bundelen 
de krachten en kennis van onze  verschillende 
specialisten met die van de patiënt en 
het netwerk van zorgpartners rondom 

de patiënt. In nauwe samenwerking met 
bedrijven, instanties en inwoners van de 
regio willen we ons sterk maken voor een 
gezonde en betaalbare samenleving. 

Raad van Bestuur Rijnstate
Wim van Harten en Jankees Cappon

Efficiënte inzet van  
onze locaties

Rijnstatekrant

Rijnstate, 

úw ziekenhuis met 

locaties in Arnhem, 

Zevenaar, Velp 

en Arnhem-Zuid

 

Oktober 2016

 
Zorg met ziel 4

 
Opleiden, innoveren en 
onderzoeken32

 Blik op de toekomst: ‘De zorg verandert!’

Ontwikkeling tot expertisecentrum
Rijnstate t/m 2018: 
Toonaangevend door  
innovatie en samenwerking
 

Om een goed antwoord te kunnen geven op alle veranderingen om ons heen, heeft Rijnstate 
nieuwe doelen gesteld voor de komende jaren. Zo kunnen wij u ook in de toekomst de beste 
zorg bieden. In deze krant leest u alles over de toekomst van uw ziekenhuis.
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24/7 de allerbeste acute opvang
Rijnstate biedt bewoners van de regio 
Arnhem, Rheden, De Liemers en Overbetuwe 
snel toegang tot de allerbeste medische zorg.  

Onze intensive care wordt in 2017 en 2018 
verbouwd, zodat we ook in de toekomst 
de beste kwaliteit intensieve zorg kunnen 
bieden.  

Rijnstate wil landelijk vooroplopen op het gebied van acute en 
geselecteerde complexe zorg. Dit betekent dat we volop werken 
aan wetenschappelijke publicaties en innovaties. We werken 
samen met andere ziekenhuizen voor optimale zorg in de regio 
en we zijn open en helder over onze resultaten.

Bijzondere expertise in acute en complexe zorg

Menselijke 
zorg van 
topkwaliteit
Rijnstate levert zorg van topklinische 
kwaliteit, die voldoet aan alle weten-
schappelijke richtlijnen. Maar onze zorg 
moet ook gastvrij zijn, op de persoon 
gericht. Zorg die op een menselijke en 
betrokken manier met aandacht en 
respect verleend wordt. 

Toch lukt het ons niet altijd om te zorgen 
met ziel. Onze zorgverleners geven aan dat 
dit onder andere komt door gebrek aan tijd 
en de vele administratieve werkzaamheden.
We gaan daarom samen met medewerkers 
en patiënten op zoek naar mogelijkheden 
om de mensgerichte zorg van vroeger meer 
terug te brengen in ons ziekenhuis. We 
willen de administratieve druk verlagen en 
onze medewerkers meer eigen verantwoor-
delijkheid geven. Ook besteden we aandacht 
aan onze vaardigheden om oprechte 
aandacht, inleving en respect voor elkaar en 
onze patiënten te tonen.

De behoeften van onze medewerkers 
en patiënten vormen de basis voor 
 aanpassingen in onze manier van zorg 
verlenen, maar ook voor bouwkundige 
aanpassingen en aanvullende service. Zo 
hopen we ons uiteindelijke doel te bereiken: 
zorg van topkwaliteit op een menselijke 
manier.  

Column

“Dachau”, zei hij steeds. “Dit is Dachau”. Hij zat 
op de rand van het bed in de schaars verlichte 
eenpersoonskamer. Hij bewoog zijn boven-
lichaam ritmisch op en neer zoals Joodse 
mensen dat doen als ze bidden. Hij hield zijn 
ogen gesloten. “Dit is Dachau”, zei hij. Op een 
van zijn onderarmen zag ik een tatoeage: een 
getal. Ik had hem zojuist verteld dat zijn nieren 
niet meer werkten en dat hij zou moeten 
starten met dialyse. Ik vertelde hem over 
katheters en over fosfaatbinders en over dieet 
en prognose en over nog veel meer. Maar hij 
luisterde niet. 

Hij luisterde niet. Zijn gedachten waren ergens 
anders, hij wás ergens anders, hij was in het 
verleden. “Dit is Dachau”, zei hij. En ik wilde 
wat doen, maar ik kon niets doen. Ik wilde wat 
zeggen, maar hij hoorde mij niet. En ik ging 
maar op het bed zitten, dicht tegen hem aan.  
Ik vroeg mij af of dat eigenlijk wel hoorde, maar 
hij liet mij begaan. Hij liet zijn lichaam tegen het 
mijne rusten en ik legde langzaam mijn arm 
over zijn oude schouders. En toen ik dat deed, 
keek hij mij voor het eerst aan. En hij vertelde. 
Hij vertelde over zijn oorlogsverleden, over zijn 
vrouw die onlangs was gestorven, en hoe zij in 
Auschwitz was gesteriliseerd en dat zij daarom 
nooit kinderen hadden gekregen. Over zijn 
angst en zijn eenzaamheid en verdriet en ook 
over zijn geluk toen hij haar na de oorlog weer 
had teruggevonden, en hoe dat geluk toch altijd 
een ondertoon van diep verdriet had gehouden. 

En ik zat daar, een snotneus nog, net afge-
studeerd pas, vol domme eigendunk, zonder 
enige levenservaring: wat kon ik inbrengen 
bij al deze grote verhalen? Ik kon niets anders 
doen dan niets doen. En hem vasthouden en 
luisteren en stil zijn tot hij uitverteld was. En hij 
kwam tot zich zelf, deze oude held. Hij herwon 
zijn kracht, de kracht die hem Dachau
had doen overleven, de kracht die hem ook 
zijn ziekte zou doen overleven. Ik had het recht 
om daar getuige van te zijn, om hem te mogen 
steunen en van hem te leren. 

Ons gesprek duurde misschien maar tien 
minuten. Maar onze zielen hadden elkaar 
aangeraakt, en dat was voor hem zo veel meer 
waard dan het bespreken van de voor- en 
nadelen van de verschillende dialysetech-
nieken. Hij leerde mij een gouden les. Ik wist 
al dat de geneeskunde veel instrumenten 
heeft, van stethoscoop tot MRI, maar die 
avond realiseerde ik mij dat ik zelf, als mens, 
het belangrijkste instrument ben. Nu zijn we 
twintig jaar verder. Raakt mijn ziel die van 
patiënten nog wel eens aan? Of ben ik alleen 
nog maar bezig met uitslagen en pillen en 
racen tegen de klok? Ik merk dat kwaliteit van 
zorg voor mij vaak hetzelfde is geworden als 
voldoen aan normen en certificeringseisen. 
Soms betrap ik mij erop dat ik de mens niet 
meer zie tussen alle protocollen en procedures 
en prestatie-indicatoren. 

Ziekte gaat ergens over. Over de fundamenten 
van je bestaan. Over je leven en je dood. Je 
hebt niet een ziekte, je bént ziek. Het is de ziel 
van ons werk dat we dat begrijpen. Dat we 
ons durven in te leven in wat de ziekte en de 
behandeling betekent voor een patiënt. Dat we 
dat ook laten merken en daar wat mee doen. 
Dat is zorg met ziel. Dat maakt dat werken in 
de zorg anders is dan werken in een fabriek. 
Zorg met ziel is niet te vatten in procedures 
en moeilijk te meten, maar voor patiënten 
echt belangrijker dan onze geformuleerde 
prestatie-indicatoren. Ik ga vaker op zoek naar 
dat bezielde jonge doktertje van twintig jaar 

geleden. Hij zit vast nog wel ergens.  

Internist

Menno Kooistra

De top 10  
expertisegebieden  
van Rijnstate 

Naast de acute zorg zijn er tien 
bijzondere expertisegebieden waarin 
we landelijk uitblinken: 

•  Behandeling van hart- en 
vaatziekten

•  Robotchirurgie

•  Behandeling van kanker: borst-, 
long-, maag-, darm-, prostaat-, 
nier-, blaas- en bloedkanker

•  Intensieve zorg voor 
 pasgeborenen

•  Complexe psychiatrie

•  Behandeling van chronische pijn

•  Voortplantingsgeneeskunde

•  Maagverkleinende operaties  
bij overgewicht

•  Behandeling van Crohn en  
Colitis

•  Palliatieve zorg

Zorg met ziel
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Samen met de huisarts
Samen met huisartsen bekijken we welke 
zorg in de huisartsenpraktijk kan worden 
verleend. We onderzoeken dit voor de 
zorg bij onder andere oogproblemen, 
problemen met spieren en gewrichten en 
 dermatologische  aandoeningen. Door de 
inzet van ICT kunnen we de samenwer-
king verder verbeteren. Huisartsen krijgen 
digitaal toegang tot onderdelen van ons 
elektronisch patiëntendossier. We gaan 
huisartsen helpen om zoveel mogelijk 
onderzoek in de huisartsenpraktijk aan te 
bieden. Niet alleen bloedafname, maar ook 
echografie en hart- en longfunctietesten. 
Patiënten hoeven hiervoor dan niet meer 
naar het ziekenhuis te komen, maar kunnen 
gewoon bij hun huisarts terecht. Volgens 
huisarts Thijs Bakker heeft de patiënt baat 
bij diagnostiek op locatie: de zorg wordt 
toegankelijker en beter. “Hier op locatie is alles 
veel makkelijker te regelen voor de patiënt. 
Door de expertise van de medewerkers 

van Rijnstate is de kwaliteit van afgenomen 
materialen en uitgevoerde metingen geborgd. 
Voor de patiënt kost het laten uitvoeren van 
diagnostiek minder inspanning en tijd, wat 
vooral voor oudere patiënten een belangrijk 
voordeel biedt.”

Samen met de verloskundige
Gynaecologen en verlos kundigen uit 
het ziekenhuis vormen een netwerk met 
 verloskundigen en kraamzorg uit de regio. 
Op deze manier kunnen we zorg rond zwan-
gerschap en geboorte bieden die zo gezond 
en veilig mogelijk is. Samen zijn we bezig 
met de voorbereidingen voor het bouwen 

van een nieuw centrum binnen de muren 
van ons ziekenhuis, waarbij de verloskundige 
zorg gericht is op de hele familie. 

Samen met de apotheek
Onze apotheek werkt nauw samen met 
openbare apotheken in de regio en de 
 Dienstapotheek Arnhem en Omgeving.  
Om fouten te voorkomen is het belangrijk 
dat we gegevens over de medicatie van 
patiënten goed kunnen delen met andere 
apotheken. Hiervoor is een Landelijk 
Schakelpunt (LSP) ontwikkeld, een beveiligd 
digitaal netwerk waarmee we digitaal 
toegang hebben tot elkaars gegevens over 
o.a. medicatie, uiteraard alleen wanneer u 
hiervoor toestemming heeft gegeven.  
Lees meer over toestemming geven op  
www.rijnstate.nl/toestemming.

Samen met de patiënt 
In de zomer van 2016 hebben we  Mijn 
Rijnstate geïntroduceerd, een online 

beveiligde omgeving waarin patiënten 
zelf een afspraak in het ziekenhuis kunnen 
plannen, vragen lijsten kunnen invullen 
ter voorbereiding op de afspraak en 
informatie uit het eigen medisch dossier in 
kunnen zien. Ook maken we het mogelijk 
dat patiënten thuis zelf onder andere hun 
bloeddruk kunnen meten en doorgeven 
aan het ziekenhuis. Door de inzet van 
deze digitale hulpmiddelen kunnen 
patiënten actief meewerken aan hun eigen 
behandeling. Zo kunnen we er samen voor 
zorgen dat patiënten niet vaak naar het 
ziekenhuis hoeven te komen. 

Samen met de mantelzorger
Veel patiënten hebben een naaste die thuis 
voor hen zorgt: een mantelzorger. Binnen 
Rijnstate werken we graag samen met de 
mantelzorgers van onze patiënten. Hun 
expertise kunnen we erg goed gebruiken 
om de beste zorg op maat te verlenen. 
 Mantelzorgers kennen degene die zorg 
nodig heeft immers het beste. 

We bekijken wat er nodig is om de zorg 
beter te regelen en mensen te kunnen 
 voorbereiden op hun rol als  mantelzorger 
na een ziekenhuis opname. Door met 
 mantelzorgers te praten kunnen we 
voorkomen dat patiënten het thuis 
niet redden of met dezelfde klachten 
terugkomen. We geven de  mantelzorger 
handreikingen en verwijzen ze naar 
instanties die hen kunnen helpen met 
de zorg thuis. Andersom kunnen mantel-
zorgers veel betekenen voor ons als 
zorgverlener. Als ze dat willen, laten we 
mantelzorgers ook meehelpen in de zorg  
in het ziekenhuis.

Samen met andere ziekenhuizen 
Om alle zorg voor de regio beschikbaar te 
houden en om de kwaliteit van zorg verder 
te verbeteren, werken wij samen met andere 
ziekenhuizen. Zo werken we met Ziekenhuis 
Gelderse Vallei in Ede en Slingeland 
Ziekenhuis in Doetinchem samen voor de 
behandeling van kanker in A.R.T.Z. (Alliantie 
Regionale TopZorg). Wij delen onze kennis 
en ervaring om de beste zorg te kunnen 
bieden. Dit betekent dat patiënten voor 
sommige ingewikkelde operaties naar Ede 
of Doetinchem moeten reizen om daar de 
ingreep te ondergaan. Hierbij blijven zij wel 
onder begeleiding van hun ‘eigen’ specialist 
uit Rijnstate.  

Opleiden,  innoveren  
en onder zoeken
Rijnstate is een van de 28 topklinische 
opleidings ziekenhuizen in Nederland. 
Dit betekent dat wij hooggespecia-
liseerde medische zorg verlenen en 
artsen en verpleegkundigen opleiden. 

Wij bieden 26 medische opleidingen. Er 
werken bij Rijnstate ongeveer 100 artsen 
in opleiding en ruim 450 coassistenten 
per jaar. Wij leiden daarnaast 100 ver-
pleegkundigen per jaar op en bieden 
aan nog eens 100 verpleegkundigen een 
stageplaats.

Met onze opleidingen maken wij onze 
 zorgverleners klaar voor de toekomst!

Het doen van onderzoek en ontwikkelen 
van innovaties is heel belangrijk voor een 
topklinisch ziekenhuis. Onze zorgverleners 
zijn gedreven de zorg steeds verder te 
verbeteren door de oorzaken van ziekten te 
achterhalen en betere behandelmethoden 
te ontwikkelen. Gemiddeld worden er  
80 wetenschappelijke onderzoeken per 
jaar gestart binnen Rijnstate.  

Samen verlenen we betere zorg

“Diagnostiek dicht bij huis 
kost de patiënt minder 
inspanning en tijd.”

We brengen onze zorg graag zo dicht mogelijk bij onze patiënten. Daarom is het belangrijk  
dat we nauw samenwerken met huisartsen en andere zorgverleners in de regio. 

Wij vinden 
uw mening 
belangrijk!

Of het nu gaat om nieuwe diensten, 
de inrichting van onze faciliteiten of 
communicatieuitingen zoals deze krant, wij 
zijn altijd benieuwd naar de mening van onze 
(potentiële) klanten. Wilt u met ons delen wat 
ú belangrijk vindt in de zorg? 
Word dan deelnemer van het online 
klantenpanel van Rijnstate! Regelmatig 
ontvangt u dan van ons via e-mail een korte 
vragenlijst over een specifiek onderwerp. 
Daarnaast is er één keer per jaar een 
bijeenkomst in het ziekenhuis voor alle 
panelleden. 

Denk mee over zorg in uw regio en  
meld u aan voor ons klantenpanel via  
www.rijnstate.nl/klantenpanel
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Blijf op de hoogte 
via Social Media 
Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten 
en nieuws rondom Rijnstate? Volg ons dan op 
Social Media! Hier plaatsen we onder andere 
video’s, ervaringsverhalen van patiënten, 
activiteiten, feiten en weetjes en nog veel 
meer. Ook laten we u regelmatig kennismaken 
met onze medewerkers en verschillende 
afdelingen binnen het ziekenhuis. Heeft u een 
vraag? Dan kunt u ons via een privébericht 
gemakkelijk benaderen via Social Media. 

  twitter.com/Rijnstate of @Rijnstate

  facebook.com/Rijnstate 

Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
www.rijnstate.nl

© Rijnstate, oktober 2016
Niets in deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd of openbaar gemaakt zonder 
schriftelijke toestemming van de redactie.
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Wilt u reageren? Mail dan naar communicatie@rijnstate.nl
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Stuur de ingevulde bon naar Rijnstate Vriendenfonds, 
Antwoordnummer 111, 6800 WC Arnhem (een postzegel is niet nodig). 

Samen zorgen we 
voor nog betere zorg

Voor onderzoek, zorgvernieuwing en extra 
patiëntenvoorzieningen krijgen wij steun 
van bedrijven en particulieren. Samen met 
deze helden kunnen we zorgen voor nóg 
betere zorg binnen Rijnstate. Zo werven we 
 bijvoorbeeld voor baanbrekend onderzoek 
op het gebied van kanker, maar ook om 
kinderen met obesitas te helpen met een 
gezondere toekomst. Ook uw gift is van  
harte welkom. Wordt u onze nieuwe held?

Meer informatie: 088 - 005 8331 of  
www.rijnstatevriendenfonds.nl. 

  Ik help graag mee met 
een eenmalige gift en 
machtig het Rijnstate 
Vriendenfonds om één 
keer het volgende bedrag 
van mijn rekening nummer 
af te schrijven: 

  € 5,00  € 7,50

  € 15,00  € 

Voornaam: m / v

Achternaam:

E-mailadres:

Adres:

Postcode en plaats:

Rekeningnummer: 

Datum:

Handtekening:

Wordt u onze nieuwe held? 

ZevenaarArnhem Velp Arnhem-Zuid

Zorg bieden we het liefst zo dicht mogelijk bij onze patiënten aan. We werken daarom nauw samen met andere zorgverleners in de 
buurt, zoals huisartsen en fysiotherapeuten. Ook helpen we onze patiënten zoveel mogelijk zodat zij zelf goed weten om te gaan met 
hun aandoening en veel vanuit huis kunnen doen. Zo veel mogelijk zorg vindt dus dicht bij huis plaats. Dit vraagt van ons dat we onze 
locaties zo efficiënt mogelijk inrichten. We streven ernaar om dure voorzieningen en apparatuur zoveel mogelijk te concentreren op een 
van onze locaties. We vinden het hierbij belangrijk om makkelijk toegankelijk te blijven voor alle inwoners van onze regio. 

Rijnstate Arnhem-Zuid: 
polikliniek
Onze polikliniek in Arnhem-Zuid is een 
 toegangspoort voor de inwoners van 
Arnhem-Zuid, Overbetuwe en Lingewaard. 
Het aantal spreekuren van onze specialisten 
willen we hier uitbreiden. De entree en de 
prikpost worden gerenoveerd.

Gynaecoloog Francis Hartog houdt op dit 

moment al spreekuren in Rijnstate Arnhem-

Zuid. ‘Vanuit de polikliniek Gynaecologie 

hebben wij 3 à 4 dagen per week spreekuur in 

Arnhem-Zuid. Wat ik vaak van patiënten hoor 

is dat ze de bereikbaarheid met de bus, auto 

of fiets erg fijn vinden.’ Sommige onderzoeken 

moeten plaatsvinden in Rijnstate Arnhem, bij-

voorbeeld in verband met bepaalde apparatuur 

die alleen daar aanwezig is. Voor andere 

onderzoeken en  controleafspraken kunnen 

patiënten gewoon in Arnhem-Zuid terecht. Bij 

het maken van een afspraak proberen we al 

rekening te houden met de voorkeur voor een 

locatie, dicht bij de woonplaats van de patiënt. 

‘Wat ik zelf erg fijn vind aan de spreekuren in 

Arnhem-Zuid is de rust’, vertelt Francis. ‘Het is 

voor patiënten minder druk in de wachtkamers, 

maar ook voor mij als arts geeft het meer rust. 

Ik word bijvoorbeeld minder vaak gebeld.’ 

Rijnstate Arnhem: 
acute en zeer complexe zorg 
Rijnstate Arnhem ontwikkelt zich tot een 
medisch behandelcentrum met de modernste 
technologie. Hier vindt alle acute en complexe 
zorg plaats, dichtbij een groot en modern 
operatie kamercomplex en een vernieuwde 
Intensive Care. Alle patiënten die direct 
toegang moeten hebben tot deze dure 
voorzieningen, ontvangen we in Rijnstate 
Arnhem. De komende jaren investeren we 
in de renovatie van de Intensive Care en 
renovatie van de hoofdingang. Ook starten we 
de voorbereidingen van de renovatie van het 
operatiekamercomplex en een nieuw centrum 
voor geboortezorg.

Op de Intensive Care (IC) en Medium Care 
(MC) worden patiënten opgenomen die in 
een levensbedreigende situatie verkeren en/
of bij wie lichaamsfuncties intensief bewaakt, 
behandeld of overgenomen moeten worden. 
Op dit moment liggen patiënten soms met 
meerdere mensen op een kamer. Na renovatie 
van de IC en MC zijn er tweeëntwintig een-
persoonskamers, waardoor patiënten meer 
privacy hebben. Er komen speciale familie-
kamers, zodat er meer ruimte is voor familie 
en zij bij de patiënt kunnen blijven slapen. Ook 
realiseren we een huiskamer waar patiënten, 
als dat mogelijk is, met familie naartoe kunnen. 
Hierdoor hoeven patiënten niet constant op de 
kamer te blijven en zal herstel voor spoediger 
verlopen. In het voorjaar van 2018 verwachten 
we de eerste vleugel van de  gerenoveerde IC en 
MC in gebruik te kunnen gaan nemen. Medio 
2019 verwachten we de renovatie af te ronden.

Rijnstate Zevenaar: 
minder complexe en 
niet-spoedeisende zorg 
Rijnstate Zevenaar blijft een belangrijke 
toegangspoort voor medisch- specialistische 
zorg voor de inwoners van Duiven, 
Montferland, Rijnwaarden en Zevenaar. Zij 
kunnen hier terecht voor een spreekuur 
van vrijwel alle specialismen die we in huis 
hebben. Rijnstate Zevenaar is een groot 
centrum voor behandelingen die niet 
spoedeisend zijn, zoals heup- en knie-
operaties, galblaasoperaties en niersteen-
operaties, waarbij patiënten voor een korte 
periode kunnen worden opgenomen. De 
komende jaren investeren we in Rijnstate 
Zevenaar in de renovatie van de  
poliklinieken en de hoofdingang.

Om patiënten de beste orthopedische zorg 
te bieden, gaat de afdeling Orthopedie van 
Rijnstate samenwerken met Kliniek ViaSana 
uit Mill. We gaan kennis en kunde met elkaar 
delen, elkaar scholen en de zorg inhoudelijk 
op elkaar afstemmen. De samenwerking leidt 
tot een landelijke opleidings- en voorbeeld-
functie, waarbij ruim aandacht is voor weten-
schappelijk onderzoek. Jankees Cappon, 
lid van de Raad van Bestuur van Rijnstate: 
“ViaSana heeft bewezen kennis en kunde 
opgedaan in het opzetten van een klantvrien-
delijke kliniek voor verzekerde zorg. Van deze 
kennis maken wij graag gebruik bij de verdere 
ontwikkeling van onze  orthopedische en 
chirurgische kliniek in Zevenaar.”

Rijnstate Velp: 
ondersteunende diensten en initiatieven 
met samenwerkingspartners 
Omdat Velp midden in ons verzorgings-
gebied ligt, hoeven mensen vanuit de 
gemeente Rheden nooit ver te reizen naar 
een van onze andere locaties. We kiezen 
er daarom voor om in Rijnstate Velp vooral 
(medisch) ondersteunende diensten te 
huisvesten, zoals magazijnen, laboratoria 
en kantoorfuncties. De poliklinieken voor 
Dermatologie, Oogheelkunde, het Slaap-
centrum en het Pijncentrum blijven de 
komende jaren in Velp. Ook biedt Velp ruimte 
voor samenwerkingsverbanden met andere 
zorg instellingen. Het leegstaande deel van 
het gebouw wordt verhuurd.

Op het Medisch Microbiologisch en 
 Immunologisch  Laboratorium (MMIL)  
in Rijnstate Velp doen we onderzoek naar 
infectieziekten en auto-immuunziekten. 
Voorbeelden van deze ziekten zijn griep, 
reuma, HIV, tuberculose en malaria. We 
onderzoeken lichaamsmateriaal, bijvoor-
beeld bloed of ontlasting, om te kijken of er 
virussen, bacteriën, parasieten of schimmels 
in zitten die een infectie of ziekte veroorzaken. 
Dit onderzoek gebeurt op verschillende 
manieren, zoals het op kweek zetten van 
materiaal of het maken van preparaten.

Zo veel mogelijk zorg dicht bij huis.


