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Voorwoord Vernieuwde poliklinieken 
Rijnstate Zevenaar
De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de renovatie van de poliklinieken 
in Rijnstate Zevenaar. De ruimtes en voorzieningen zijn volledig gemoderniseerd 
en aangepast aan de wensen en eisen van deze tijd. De inrichting voldoet aan 
het concept van healing environment, waarbij kleur- en vormgebruik bijdragen 
aan het positief welbevinden van patiënt. Ook is het meubilair aangepast aan 
de toename van het aantal ouderen in het ziekenhuis en het wifi-netwerk 
vernieuwd. Voor kinderen is er een nieuwe interactieve speelwand bij de 
polikliniek Kindergeneeskunde. Deze vorm van afleiding kunnen we bieden 
dankzij het Rijnstate Vriendenfonds samen met Plegt-Vos, Unica, RKHVV en 
Kiwanis Club de Liemers.

Bijna al onze specialismen houden polikliniek op de locatie Zevenaar. Daarnaast 
is er op deze locatie een orthopedische en chirurgische kliniek en een dialyse-
centrum. Hiermee blijven de inwoners van de Liemers ook in de toekomst 
verzekerd van volop zorg in de regio. Rijnstate Zevenaar ontwikkelt zich steeds 
meer tot een centrum voor minder complexe, niet-spoedeisende zorg.

Digitaal aanmelden op de nieuwe polikliniek
De nieuwe poliklinieken in Rijnstate Zevenaar hebben allemaal een 
aanmeldzuil. U hoeft zich niet meer aan te melden bij een balie, maar u kunt 
zich bij de aan meld zuil digitaal aanmelden met uw Rijnstatekaart. Vervolgens 
kunt u plaatsnemen in de wachtkamer, waar u opgehaald wordt door uw arts 
of  verpleegkundige.

Rijnstate jaarmagazine: 
 terugblikken en vooruit-
kijken

Een nieuwe operatierobot, goede 
noteringen in de ranglijsten van 
ziekenhuizen, nieuwbouw en verbouwingen 
van afdelingen. In dit magazine leest u 
wat er in 2016 en begin 2017 gebeurde bij 
Rijnstate. Ook vindt u informatie over de 
behandelingen waarin we gespecialiseerd 
zijn. Hoe kijkt bestuursvoorzitter Wim van 
Harten terug op 2016 en vooruit naar de 
komende jaren?

“Als ziekenhuis scoren we over het algemeen 
erg goed op kwaliteit, zoals de laatste jaren 
steeds het geval is. Dat mogen mensen ook van 
ons verwachten. Patiënten zijn echter steeds 
meer op zoek naar specifieke informatie over 
de zorg en service die we bieden bij hun ‘eigen’ 
aandoening. Dat moeten we meer laten zien.”

Het moet dus nog beter?
“We willen van een V&D-imago van een groot 
goed ziekenhuis meer naar een  Bijenkorf-beeld 
toe, waar we voor bepaalde zorg het beste 
ziekenhuis zijn. Dat straalt ook op de andere 
zorg af. En daarnaast willen we onze gastvrijheid 
en service verbeteren. Dat hebben we gedaan 
met de vernieuwing van de poliklinieken in 
Zevenaar en de nieuwbouw in Arnhem, maar er 
zijn meer wensen, zoals betere bewegwijzering 
in het ziekenhuis. Ook willen we een grotere, 
zichtbare rol voor onderzoek en vernieuwing.”

Waarom is onderzoek belangrijk?
“We zijn een topklinisch ziekenhuis. Dat 
willen zeggen dat we topzorg aanbieden aan 
grote groepen patiënten en dat daarnaast 
onderzoek bij ons hoog in het vaandel staat. Als 
 universiteiten bij ons aankloppen met nieuwe 
onderzoeken of we zelf klinisch onderzoek 
starten, hebben onze patiënten eerder toegang 
tot nieuwe en betere behandelingen. Dat is 
precies wat we willen.”

Wim van Harten,
voorzitter
Raad van Bestuur
Rijnstate

Rijnstate scoort hoog 
in ranglijsten AD en Elsevier
In 2016 scoorden we hoog in de AD Ziekenhuis Top 100 en de ranglijst Beste 
Ziekenhuizen 2016 van Elsevier. De scores zijn bepaald aan de hand van 
 verschillende indicatoren over patiëntgerichtheid en medische zorg. Elsevier gaf 
ons net als twee andere ziekenhuizen een beoordeling van vier ‘bollen’, de hoogst 
haalbare score. In de top 100 van het AD staan wij op een mooie vijfde plek.

Waarop scoort Rijnstate hoog?
• Patiëntveiligheid
• Zorg bij een beroerte
• Korte wachttijden
• Operaties bij een gebroken heup
• Financiële stabiliteit
• Controle op medicijngebruik
• Keurmerken van patiëntverenigingen
 

‘In de top 100 
van het AD staan 
we op een mooie 

vijfde plek.’
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Rijnstate in 
cijfers en feiten

517.222 
patiënten polikliniek  

(incl. herhaalbezoeken) 

482 
coassistenten

16
BBL leerlingen 
verpleegkunde 

109 fte 
artsen in opleiding

140
stagiairs van HBO-V 

en MBO-BOL 

30.319 
dagopnames 

39.250 
patiënten 

Spoedeisende Hulp

34.144
opnames 

Behandeling van  
hart en vaten

 Maagverkleinende 
operaties bij overgewicht

Palliatieve zorg Behandeling van  
Crohn en colitis

Voortplantings-
geneeskunde

Behandeling van 
chronische pijn

Complexe  
psychiatrie

Intensieve zorg voor 
pasgeborenen

Behandeling van 
kanker

Robotchirurgie

Waar zijn we bijzonder goed in:

620.935
patiëntbezoeken

Financiële gezondheid: 

28 
specialismen

809 
ziekenhuisbedden

22 
operatiekamers

330 
vrijwilligers

299 
specialisten

4.841 
medewerkers

450.000 
inwoners in het  

verzorgingsgebied

27 
medische 

opleidingen

2016 2015

Eigen vermogen/totaal vermogen 18,6% 17,5%

Netto resultaat/eigen vermogen 13,2% 20,2%

DSCR* 1,6 1,9

Resultaat 10.063.000 13.325.000

* Debt Service Coverage Ratio = mate waarin Rijnstate voldoende middelen heeft om aan de aflossings- en renteverplichtingen te voldoen.

In 2016 is de financiële positie van het ziekenhuis aanzienlijk verbeterd. 
Ook de komende jaren willen we onze financiële positie verder 
verbeteren om onze ambities te kunnen realiseren.
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Lia van Boven ging vanwege een 
hardnekkige blaasontsteking naar haar 
huisarts en belandde uiteindelijk met 
een longontsteking op de Spoedeisende 
Hulp van Rijnstate. Na de diagnose 
startte de spoedeisendehulparts Nadine 
van Dijk meteen de behandeling. 

Lia van Boven: “Ik kwam op vrijdagavond 
met hoge koorts binnen. Daar werd ik 
opgevangen door Nadine. Zij straalde 
zoveel rust en ervaring uit, dat ik me 
meteen op mijn gemak voelde. Je merkt 
aan alles dat de artsen daar zeer breed 

zijn opgeleid en weten waar ze het over 
hebben. Er was totaal geen stress.”  
Lia kreeg meteen antibiotica en lag binnen 
een uur op de Acute Opname Afdeling.  
De volgende morgen verhuisde ze naar de 
afdeling Interne Geneeskunde, waar haar 
longontsteking verder is behandeld.

Over de Spoedeisende Hulp
Op de Spoedeisende Hulp (SEH) van 
Rijnstate werken breed opgeleide spoed-
eisendehulpartsen en SEH-verpleeg-
kundigen. Zij staan zeven dagen per 
week 24 uur per dag klaar om medische 

en verpleegkundige zorg te verlenen 
bij ongevallen en acute ziekte. Alle 
 voorzieningen zijn aanwezig om in korte 
tijd onderzoek te doen, een diagnose te 
stellen en de behandeling te starten. Voor 
kinderen is er een aparte unit met kind-
vriendelijke behandelkamers.  

Meer weten? Kijk op www.rijnstate.nl/seh

Verwijst uw huisarts of verloskundige 
u door voor diagnostisch onderzoek? 
Rijnstate voert deze onderzoeken uit 
onder de naam ZekerWeten, diagnostiek@
rijnstate. Voorbeelden van diagnostische 
onderzoeken zijn bloedonderzoek, rönt-
genfoto’s, onderzoek van weefsel (zoals 
van een weggenomen moedervlek) of een 
hartfilmpje. 

Omdat Zeker Weten, diagnostiek@rijnstate 
onderdeel is van Rijnstate, maken we 
gebruik van de expertise van de medisch 
specialisten van het ziekenhuis. Bovendien 
kunt u hierdoor rekenen op de inzet van de 
beste apparatuur en meetinstrumenten.

Op onze website vindt u allerlei informatie 
over bijvoorbeeld de voorbereiding op een 
onderzoek, tarieven en openingstijden van 
onze afnamelocaties. Wij streven ernaar 
om in de komende jaren diagnostisch 
onderzoek steeds vaker te organiseren in of 
nabij de praktijk van uw eigen huisarts of 
verloskundige.  

www.zekerweten.nl  

ZekerWeten, snel zekerheid voor u

‘Door rust 
en ervaring 
voelde ik me 
meteen op 
mijn gemak’

Lia van Boven met spoedeisendehulparts Nadine van Dijk. Foto: VVB Voermans

Spoedeisende Hulp

Diagnostiek

‘Er was totaal geen stress.’
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Online regelen

Wat zijn de voordelen van 
Mijn Rijnstate?
•  24 uur per dag inzage in delen van uw 

medisch dossier, zoals uitslagen van 
onderzoeken die aangevraagd zijn door 
zorgverleners van Rijnstate.

•  U kunt op ieder gewenst moment online 
afspraken maken en wijzigen.

•  U kunt een e-consult (beveiligd e-mailen) 
starten met uw behandelend arts.

•  In Mijn Rijnstate vindt u een overzicht van 
uw patiëntgegevens zoals deze bij ons 
bekend zijn. Een deel van deze gegevens, 
zoals uw zorgverzekering, adres of 
huisarts, kunt u zelf wijzigen.

Inzage in onderzoeksuitslagen
Bij de meeste onderzoeken kunt u 
twee weken nadat een onderzoek bij 
u is uitgevoerd de uitslag zien in Mijn 

Rijnstate. De betekenis van deze uitslag is 
afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 
Een toelichting van uw behandelend arts 
blijft daarom altijd nodig. Bedenk goed of 
u de uitslag voorafgaand aan de afspraak 
met uw arts al wilt bekijken.  

Log veilig in met uw DigiD en 
sms-controle via  
www.rijnstate.nl/mijnrijnstate 

Inzage in uw 
persoonlijke dossierInzage in uitslagen 

van onderzoeken

Online een 
afspraak maken

E-consult met uw 
zorgverlener

Brieven lezen over 
uw behandeling

Komt u in het ziekenhuis voor een behandeling, dan is het 
persoonlijk contact met uw arts of verpleegkundige natuurlijk het 
allerbelangrijkste. Als aanvulling hierop kan het heel fijn zijn om 
een aantal zaken rondom uw behandeling online te regelen of op 
te zoeken. Deze nieuwe mogelijkheden vindt u op de beveiligde 
website Mijn Rijnstate.

Mijn Rijnstate: online zaken regelen 
en inzien rondom uw behandeling

ZekerWeten, snel zekerheid voor u
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Zo’n vijftig kilometer reizen was het 
voor Jos en zijn vrouw Marion, maar gek 
vonden ze het niet om voor deze operatie 
naar Rijnstate te komen. “Hier zitten de 
specialisten voor deze operatie, vertelde 
mijn arts in Nijmegen”, legt Jos Las uit. 
“Ik wilde beter worden en dan maakt een 
beetje reizen me echt niet uit. Ze hebben 
de tumor verwijderd door tachtig procent 
van mijn maag weg te halen.” Oncologisch 
chirurg Ernst Jan Spillenaar Bilgen, die Jos 
heeft geopereerd, licht toe waarom deze 
operatie complex is. “Het gaat om het 
radicaal verwijderen van de maagtumor. 
Bovendien moeten de lymfeklieren 
weggehaald worden. 

We werken aan zo’n operatie met een heel 
team van specialisten. Alle expertise en 
techniek die nodig zijn, zetten we in.”

450 operaties
De verwijdering van een deel van de maag 
(maagresectie) vanwege maagkanker komt 
niet vaak voor, ongeveer 450 operaties per 

jaar in Nederland. Het is dan belangrijk 
dat een ziekenhuis voldoende ervaring 
blijft houden en dus genoeg patiënten 
behandelt. 

Ziekenhuizen werken hierbij ook beter 
samen. Zo is Jos Las na de operatie weer 
teruggegaan naar het ziekenhuis in 
Nijmegen dat dichter bij zijn woonplaats 
is. Voor en na de operatie volgde hij daar 
chemokuren, zes in totaal.

‘Ik eet weer alles’
Op de operatie in Rijnstate kijkt hij positief 
terug. “Ik kreeg goede uitleg en voorberei-
ding. Dat gaf rust. En doordat ik maar kleine 

Jos Las met oncologisch chirurg Ernst Jan Spillenaar Bilgen  Foto: VVB Voermans

Toen Jos Las (56) uit Berghem (bij 
Oss) werd geconfronteerd met de 
diagnose maagkanker, moest hij 
meteen aan zijn vader denken die 
hieraan is overleden. Bij Jos kon de 
tumor verwijderd worden dankzij een 
complexe maagoperatie.

‘Dé specialisten voor deze maagoperatie zitten hier’

‘Om te  genezen moest 
 tachtig  procent van mijn 

maag  weggehaald worden.’

Oncologie
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operatiewonden had door de kijkoperatie 
en goede pijnstilling kreeg, heb ik geen pijn 
gehad. Ik kan prima leven met nog maar 
twintig procent van mijn maag. Wel moet 
ik erop letten dat ik meer kauw en kleinere 
hoeveelheden neem, maar ik eet weer alles.”

Hoe gaat het nu? 
De foto op deze pagina is gemaakt in mei 
2016. Inmiddels is het ruim een jaar later; 
Jos is verder hersteld en bezig om zijn werk 
te hervatten. “Ik werk nu nog 26 uur en in 
september 2017 hoop ik weer volledig aan 
de slag te gaan.”  

www.rijnstate.nl/oncologischcentrum

Stelt u zich eens voor: een behandeling van kanker die op maat is gemaakt 
voor de individuele patiënt. Heel gericht en doeltreffend, met kans op veel 
minder nare bijwerkingen. Dat zou toch fantastisch zijn! 

Om dit in de toekomst mogelijk te maken 
doet Rijnstate mee aan baanbrekend 
onderzoek naar een individuele 
behandeling van kanker ‘op maat’ 
(genaamd CPCT, Center for Personalized 
Cancer Treatment). Dat betekent voor de 
toekomst dat elke patiënt met kanker een 

behandelplan ‘op maat’ krijgt en niet meer wordt blootgesteld aan mogelijk 
onnodige bijwerkingen van een algemene behandeling. 

Voor dit onderzoek is 85.000 euro nodig. Het Rijnstate Vriendenfonds spant 
zich in om dit bedrag bij elkaar te krijgen. 

Helpt u mee? Elke bijdrage helpt!
www.rijnstatevriendenfonds.nl/CPCT

‘Dé specialisten voor deze maagoperatie zitten hier’

Baanbrekend onderzoek naar kanker

Snel duidelijkheid 
over borstkanker
Elk jaar doen een miljoen vrouwen mee aan het bevolkingsonderzoek voor 
borstkanker. Zo’n 10.000 vrouwen krijgen na dit onderzoek van de huisarts een 
onduidelijke uitslag, de zogenaamde B0-score. Nader onderzoek is dan nodig. 
Bij 85 procent van deze vrouwen is er echter niets aan de hand. Vanaf 1 juli 2017 
biedt Rijnstate de mogelijkheid om vrouwen met deze B0-score binnen 24 uur 
na het bericht van de huisarts duidelijkheid te geven. In de meeste gevallen 
betekent dit direct geruststelling. “Een goede zaak,” vindt oncologisch chirurg 
Charlotte Blanken-Peeters. “Langer wachten levert namelijk onnodig veel stress 
en angst op. Daarom zien wij al jaren alle patiënten met een borstafwijking 
binnen een tot twee werkdagen.” 

Meer weten? Kijk dan op www.rijnstate.nl/mammacare

Rijnstate werkt samen met ziekenhuis Gelderse Vallei 
en het Slingeland Ziekenhuis onder de naam Alliantie 
Regionale TopZorg (A.R.T.Z). Daarmee vergroten zij samen 
de kwaliteit van de oncologische zorg in de regio. Ook 
andere ziekenhuizen in de regio verwijzen patiënten naar 
ons door voor complexe zorg op het gebied van maag-, 
alvleesklier- en slokdarmkanker. 

Kijk voor meer informatie op  
 www.rijnstate.nl/oncologischcentrum of www.artz.nl

A.R.T.Z. Oncologisch centrum



Heeft u wel eens gehoord van de 
‘bedfiets’ op de Intensive Care? Of van 
de prachtig ingerichte informatie- en 
ontmoetingsruimte in het Oncologisch 
Centrum? En heeft u in Zevenaar de 
speciale digitale speelwand voor 
kinderen al gezien? Dit is een greep 
uit de projecten die mede dankzij het 
Rijnstate Vriendenfonds mogelijk zijn 
geworden.

Voor de beste zorg wil Rijnstate namelijk 
onderzoek doen, de beste, mooiste en 
prettigste voorzieningen aanbieden en 
zorgen voor vernieuwing. Het gaat vaak 
om de projecten en onderzoeken waar 

geen geld voor is binnen het ziekenhuis. 
Het Rijnstate Vriendenfonds is het ‘goede 
doel’ van Rijnstate. Wij zorgen er samen 
met onze vrienden voor dat de extra 
wensen die er zijn voor de patiënten tóch 
mogelijk worden. Door dit samen te doen 
zorgen we voor elkaar en kunnen we veel 
meer dan alleen! 

Onze vrienden zijn onze patiënten, 
familieleden, artsen en medewerkers van 
Rijnstate, mensen die in de regio wonen 
en regionale en landelijke bedrijven en 
organisaties. Veel verschillende vrienden 
dus, want iedereen heeft weer een ander 
project of onderzoek dat hij of zij belangrijk 
vindt en wil ondersteunen. 

Wilt u meer weten? Of direct vriend 
worden? Ga dan naar   
www.rijnstatevriendenfonds.nl  
of bel 088 - 005 8331.

Samen met u zorgen we voor de beste zorg!

In 2016 hebben onze vrienden in 
totaal 278.429 euro gedoneerd aan het 
Rijnstate Vriendenfonds. Dit waren zowel 
algemene donaties als donaties die speciaal 
bestemd zijn voor bepaalde projecten. 
  

De uitgaven in 2016 waren 368.516 euro.  
Voor een deel van de uitgaven werd al vóór 
2016 geld geworven. Daar hebben we vele 
mooie projecten en onderzoeken mee 
kunnen ondersteunen! Hieronder ziet u de 
verdeling van de inkomsten en uitgaven.

Inkomsten en uitgaven 2016

Vriendenfonds

Inkomsten 2016 Uitgaven 2016

Bedrijfsvrienden 

en sponsoring 

algemeen

5,5% Projecten  

Vrouw en kind

53,0%

Particuliere 

vrienden en 

eenmalige giften

5,9%

Projecten  

Vasculair Centrum

3,8%

Projecten  

Mensen met kanker

21,6%

Projecten  

Healing Environment

0,7%

Patiënten-

voorzieningen divers

4,7%

Rentebaten

0,3%

Divers  

weten schappelijk 

onderzoek

4,6%

Divers  

weten schappelijk 

onderzoek

14,8%
Projecten  

Vrouw en kind

62,5%

Kosten  

beheer en 

organisatie

2,9%

Patiënten-

voorzieningen divers

1,1%

Projecten  

Vasculair Centrum

3,7%

Projecten  

Mensen met kanker

11,0%

Projecten  

Healing Environment

3,9%

Projecten  

Oudere mensen

0,1%

‘Het Rijnstate Vriendenfonds 
is het ‘goede doel' 

van Rijnstate.’
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Meer informatie over onze projecten vindt u op onze website: 
www.rijnstatevriendenfonds.nl/projecten

Samen in de strijd tegen 
kinderobesitas 
Steeds meer kinderen en jongeren 
kampen met (ernstig) overgewicht. Dit 
kan op jonge leeftijd al tot veel gezond-
heidsklachten leiden. Coaching en goede 
begeleiding voor deze kinderen en hun 
ouders is dan ook van groot belang. In 
het project GO! hebben jeugdartsen, 
huisartsen en  verschillende hulp verleners 

uit jeugdteams in de regio samen met 
de kinderartsen van Rijnstate en een 
kindergezondheidscoach de handen 
ineen geslagen. In nauwe samenwerking 
met al deze partijen begeleidt de 
kindergezondheids coach de kinderen en 
hun ouders naar een gezondere levensstijl. 
Door de steun van het Rijnstate Vrienden-
fonds en diverse fondsen en sponsoren 
kan deze begeleiding kosteloos worden 
aangeboden en helpen we deze kinderen 
samen aan een gezondere toekomst!
Meer informatie vindt u op:  
www.rijnstatevriendenfonds.nl/ 
gezondheidscoach

Bridge to Bridge voor  kinderen in het 
ziekenhuis
Al vele jaren is het Rijnstate Vriendenfonds 
het goede doel van de Rabo Bridge to 
Bridge, hét hardloopevenement van 
Arnhem. De eerste jaren liepen we voor 
kinderobesitas projecten. In 2017 slaat 

het Vriendenfonds de handen ineen met 
Unicef en verbinden we ons gezamenlijk 
aan een prachtig doel: hulp aan kinderen 
in het ziekenhuis thuis én in Afrika. 
Meer informatie vindt u op:  
www.rijnstatevriendenfonds.nl/
bridgetobridge

Start een eigen actie!
Wilt u ook de handen uit de mouwen 
steken voor de goede doelen van het 
Rijnstate Vriendenfonds? Zet dan heel 
eenvoudig een eigen wervingsactie 
op via onze website en laat uw actie 
sponsoren door familie en vrienden. Een 
bijzonder voorbeeld van zo’n persoonlijke 
actie is de actie van Eveline die als  
ex-obesitaspatiënt vorig jaar de 10 mijl 
liep tijdens de Bridge to Bridge en zich 
hierbij liet sponsoren voor het goede doel 
van 2016, hulp aan kinderen met (ernstig) 
overgewicht.

Het Rijnstate Vriendenfonds in actie!
Het Rijnstate Vriendenfonds zet zich door middel van diverse acties, projecten en 
evenementen in voor nog betere zorg voor de patiënten van Rijnstate. Samen met 
vrienden, particulieren en bedrijven worden met deze acties vaak mooie bedragen bijeen 
gebracht. Wij laten u graag kennis maken met een paar van onze succesvolle projecten.

Projecten  

Vrouw en kind

62,5%

9
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Het Vriendenfonds werkt met behulp van haar donateurs en giftgevers aan nog 
betere zorg voor de patiënten binnen Rijnstate. Samen realiseren we mooie 
projecten, die zonder deze belangrijke steun niet mogelijk zouden zijn. Wilt u ons 
ook helpen? Dat kan op diverse manieren. Kies de manier die bij u past en maak 

het verschil, want samen bereiken we meer!

Word vriend!
Als vriend van het Rijnstate Vriendenfonds steunt u ons met een maandelijkse 

of jaarlijkse bijdrage die ten goede komt aan de diverse projecten 
en onderzoeken binnen Rijnstate. Een bijdrage die voor ons werk 

onmisbaar is! 

Gift
Eenmalig het Rijnstate Vriendenfonds of één van onze 

projecten of onderzoeken steunen? Dat kan heel 
makkelijk met een losse gift. Ook deze vorm van 

vriendschap is van harte welkom!

Periodieke schenking – schenken met belastingvoor-
deel

Slim en voordelig doneren? Kies dan voor een periodieke 
schenking. Hierbij steunt u het Rijnstate Vriendenfonds met 

een bepaald bedrag dat u voor minimaal vijf jaar vastlegt. 
Groot voordeel van deze vorm van schenken is dat u – 

ongeacht de hoogte van uw gift – een gedeelte van de 
belasting terug krijgt. 

Start een eigen actie
Wilt u zich graag persoonlijk en actief inzetten voor 
een specifiek project of bepaalde afdeling? Ook 
dat is mogelijk! Zet een eigen wervingsactie op 
via onze website en laat uw actie sponsoren door 
familie en vrienden. Een unieke en daadkrachtige 
manier om ons te steunen!

Bedrijven
Ook als bedrijf kunt u met uw steun een groot 
verschil maken voor onze patiënten. Veel van 
onze bedrijfsvrienden dragen structureel bij aan 
onze projecten en onderzoeken door middel van 
een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast verbinden veel 

bedrijven zich graag als sponsor aan een specifiek 
project. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op: tel. 088 - 005 8331

Direct meehelpen?
U kunt direct online doneren via onze website  

of uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL25 INGB 0672 8708 19 t.n.v. Rijnstate Vriendenfonds

Kijk op www.rijnstatevriendenfonds.nl/steun-ons 

Hoe steunt u het Vriendenfonds?
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De armen
De armen van de 
operatierobot zijn smal en 
hebben een grote reikwijdte. 
Aan de vier armen kunnen 
verschillende instrumenten 
worden gekoppeld, zoals 
een paktang, schaar, 
sealapparaat, stapler en een 
camera. De ‘polsgewrichtjes’ 
van de instrumenten kunnen 
360 graden draaien. 

De chirurg
De chirurg bedient de 
operatierobot vanuit de console. 
In het beeldscherm ziet de 
operateur de handelingen die hij 
uitvoert in 3D en flink uitvergroot. 
De robot vertaalt de bewegingen 
van de handen en voeten van de 
operateur met enorme precisie, 
en corrigeert bijvoorbeeld 
trillingen en grove bewegingen 
die de operateur maakt. Daardoor 
kan er heel nauwkeurig worden 
geopereerd.

De bediening
De operateur beweegt de instrumenten via 
twee joysticks. De pedalen hebben verschillende 
functies. Hiermee kan de operateur onder 
andere de camera bedienen, instrumenten 
verwisselen, snijden en branden.

Het beeldscherm
Het operatieteam ziet op dit 
beeldscherm de handelingen die de 
operateur uitvoert in 3D en vergroot.

Een tweede operatierobot voor Rijnstate
Rijnstate breidt het aantal operaties dat wordt gedaan met een operatierobot flink uit. Begin 2017 
kwam er een tweede robot bij. “Als het beter is voor de patiënt, opereren we met de robot”, zegt 
chirurg Bart Witteman. “Gebruik van de robot zorgt voor een kortere opname, minder pijn en een 
sneller herstel.” Rijnstate zet de robot in voor operaties bij blaas-, prostaat-, nier en darmkanker, maar 
ook bij maagverkleiningen, baarmoederverwijdingen en longoperaties. In totaal moeten de twee 
robots ongeveer 800 operaties per jaar uitvoeren. 

www.rijnstate.nl/robot

RobotchirurgieHoe steunt u het Vriendenfonds?
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‘Met de nieuwbouw hebben we 
meer ruimte in de rest van het 

ziekenhuis, waar andere afdelingen 
van kunnen profiteren.’ 

Nieuwbouw 

Mede dankzij het Rijnstate Vriendenfonds is 
binnen Nieuwbouw Noord-Oost een aantal 
prachtige projecten gerealiseerd:
•  Loopt u vanuit de centrale hal naar de nieuwbouw, 

dan komt u door een bijzondere glazen tunnel, met 
rechts een kunstwand en links een prachtige tuin, 
ontworpen door Erik Odijk. Naast een bijdrage van 
het Vriendenfonds werd dit project mogelijk gemaakt 
door het Mondriaan Fonds en Cultuurmij Oost.

•  In het Vasculair Centrum vindt u een unieke 
interactieve tafel, mede tot stand gekomen dankzij 
Spell, Media Markt Arnhem, Medtronic, Scovas, 
Endologix en Vascutek.

•  Het Oncologisch Centrum beschikt over een speciale 
informatie- en ontmoetingsruimte, mede mogelijk 
gemaakt door Stichting Roparun en Gispen, en twee 
hoofdhuidkoelers voor mensen die chemotherapie 
krijgen, geschonken door Roparun. 

Wij zijn onze sponsoren zeer dankbaar!
www.rijnstatevriendenfonds.nl/nieuwbouw

  Foto: Gispen12



Onze nieuwbouw in Rijnstate Arnhem 
(aan de noordoostzijde aangebouwd) is 
in maart 2016 in gebruik genomen. De 
nieuwbouw omvat drie verdiepingen en 
een kelder. 

Op de begane grond bevindt zich de 
nieuwe polikliniek Interne Geneeskunde. 
Het Vasculair Centrum is ondergebracht 
op de eerste verdieping. Hier kunt u 
terecht voor de behandeling van hart- en 
vaatziekten. Verder biedt de nieuwbouw 
onderdak aan het Oncologisch Centrum 
en de Oncologische Dagverpleging op de 
tweede etage. Oncologie is het specialisme 
dat kanker behandelt.

Waarom nieuwbouw?
We hebben veel ervaring in de behandeling 
van kanker en hart- en vaatziekten. Het is 
wenselijk om een eigen ruimte te hebben 
voor deze specialismen, om zo onze zorg 
goed te kunnen verlenen en ontwikkelen. 
Het aantal patiënten en behandelingen 
neemt namelijk toe. Met de nieuwbouw 
hebben we ook meer ruimte in de rest van 
het ziekenhuis, waar andere afdelingen van 
kunnen profiteren. Zo gaan we de komende 
jaren de Intensive Care en het operatie-
kamercomplex uitbreiden en renoveren en 
beginnen we dit jaar met het ontwerp voor 
het nieuwe Vrouw-kindcentrum. 

Bouwagenda Rijnstate Arnhem

•  September 2017  
Nieuwe polikliniek KNO

•  Medio 2018  
Huisartsenpost bij Spoedeisende 
Hulp

•  Medio 2018  
Start renovatie hoofdingang/
Atrium

•  Eind 2019  
Intensive Care

•  2019-2021  
Operatiekamers (in gedeeltes klaar)

13
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Vitalys, kliniek tegen overgewicht helpt mensen die al jarenlang 
een strijd voeren tegen hun overgewicht. De chirurgen van 
Vitalys opereren jaarlijks meer dan 1.000 patiënten met een 
positief resultaat. Hiermee is Vitalys één van de grootste 
klinieken in Nederland voor bariatrische chirurgie (operaties 
die de maag verkleinen). De operaties worden uitgevoerd in 
Rijnstate Arnhem.

Leefstijl aanpassen
Een operatie bij Vitalys is altijd in combinatie met een langdurig 
en intensief begeleidingstraject, waarin patiënten werken aan 
een verandering van hun levensstijl. Hierin werkt Vitalys nauw 
samen met de Nederlandse Obesitas Kliniek. “De operatie is echt 
een hulpmiddel, geen oplossing. Al in het voortraject heb ik veel 
aan de behandeling gehad”, zegt ex-patiënt Terence Tempels.

Preventief beweegprogramma
Vitalys opereert alleen als andere langdurige afvalpogingen 
onder begeleiding geen resultaat hebben gehad. Komt u 
(nog) niet in aanmerking voor een operatie, dan kunt u ook 
deelnemen aan het preventieve beweegprogramma. Of word 
lid van onze besloten Facebookcommunity. Nieuw is ook de 
Vitalys-app, die u gedoseerd ondersteunt op elk moment 
tijdens uw behandelingstraject. Want fit en gezond worden en 
ook blijven, doen we samen!

www.vitalys.nl
www.facebook.nl/vitalyskliniek   

Gerrit Das (50) hoort half september 
2016 dat hij kanker heeft in diverse 
organen en twee maanden later dat er 
ook nog eens een tumor in zijn hersenen 
zit. “Het was direct helder dat het foute 
boel was.” Gerrit is niet meer te genezen. 
Het team Ondersteunende en Palliatieve 
Zorg van Rijnstate helpt hem in de 
laatste fasen van zijn leven.

Niet alleen bij zijn lichamelijke klachten 
maar ook emotioneel heeft Gerrit daar 
veel baat bij. “Want ondanks het geluk dat 
ik veel support krijg uit mijn omgeving, 
heeft de verwerking ook een heel eenzame 
component. Daar heb je deskundigheid en 
ervaring van een professional bij nodig, zo is 
me gebleken.”

“Mocht iemand in eenzelfde situatie komen, 
dan is het goed te weten van het bestaan 
van het centrum”, vindt hij. “Ik adviseer er 
gebruik van te maken; niet alleen ikzelf voel 
me erg gesteund maar ook mijn naasten, 
waaronder vooral mijn zus die me door dik 
en dun steunt.”

Centrum voor Palliatieve en  
Ondersteunende Zorg Rijnstate
Rijnstate is in Nederland voorloper op 
het gebied van palliatieve zorg in het 
ziekenhuis. Het kernteam van het Centrum 
voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg 
bestaat uit vijf verpleegkundig specialisten, 
een verpleegkundig consulent en vijf 
palliatief geschoolde artsen. Het team  

wordt aangevuld met de kennis van een 
medisch psycholoog, geestelijke verzorging, 
de Radiotherapie groep Arnhem, een 
 verpleegkundig specialist van de thuiszorg 
en een deel van het pijnteam dat zich richt 
op pijn bij patiënten met kanker.

Het centrum is er niet alleen voor patiënten 
met kanker.  Verpleegkundig specialist 
Jacques Voskuilen: “We behandelen alle 
mensen met een ongeneeslijke ziekte. Dit 
kan in de laatste weken van het leven zijn, 
maar ook al eerder zoals bij COPD, dementie 
of hartfalen.” 

Meer weten?
www.rijnstate.nl/palliatievezorg

‘Ik voel me erg gesteund’

Gerrit Das in november 2016

Het interview met Gerrit vond plaats 

op 1 december 2016. Daarna ging zijn 

gezondheid snel achteruit. Gerrit overleed 

op 15 december 2016.

(Veel) overgewicht? Vitalys helpt!

Palliatieve zorg 
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Claudia Bosch heeft last van ader-
verkalking en kan maandenlang 
niet goed lopen. Dankzij een nieuwe 
operatie techniek CERAB is werken 
en haar honden uitlaten nu geen 
probleem meer. 

Ze kon kiezen tussen een gewone 
buikoperatie of de nieuwe CERAB-opera-
tietechniek, waarbij er maar twee kleine 
sneetjes gemaakt worden en de kans op 
grote complicaties erg klein is. “Ik was bang 
voor een groot litteken. Daarom was de 
keuze voor de CERAB al snel gemaakt.”  

Na drie maanden revalideren was Claudia 
weer fulltime aan het werk. “Het duurde wel 
een paar weken eer ik weer vertrouwen had 
in mijn lijf. Maar ik kan alles weer en sta er 
niet meer bij stil!”

Over het Vasculair Centrum 
Het Vasculair Centrum is een kennis- en 
behandelcentrum voor patiënten met 
een verhoogd risico op hart- en vaataan-
doeningen. Internisten, vaatchirurgen, 
neurologen, interventieradiologen en 
cardiologen werken hier nauw met elkaar 
samen. De specialisten passen nieuwe 

behandelmethoden toe en beschikken 
over de modernste apparatuur. Het Vasculair 
Centrum heeft het Vaatkeurmerk voor goede 
vasculaire zorg. Onze patiënten beoordelen 
het Vasculair Centrum met een 8,2.

www.rijnstate.nl/vasculaircentrum 

‘Nieuwe techniek bij vaatoperatie 
is goede keuze’

Claudia Bosch met haar honden.  Foto: VVB Voermans

Vasculair Centrum

‘Ik kan alles weer en  
sta er niet meer bij stil!’



Volg ons op social media!
Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws en alle evenementen 
en activiteiten van Rijnstate? Volg ons dan op social media! Hier 
plaatsen we foto’s, video’s, feitjes, patiëntenverhalen en leuke 
nieuwtjes over onze afdelingen en medewerkers. Ook voor vragen 
kunt u altijd via social media bij ons terecht!Rijnstate

Postbus 9555
6800 TA Arnhem
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Wist u dat u onze afdelingen en artsen  
anoniem kunt waarderen op 
ZorgkaartNederland? 

Hiermee helpt u andere bezoekers die op zoek zijn  
naar een zorgverlener!
www.ZorgkaartNederland.nl

Wat vindt ú belangrijk in de zorg? 

Deel uw ideeën en uw mening met ons via het online 
klantenpanel van Rijnstate. U ontvangt regelmatig een 
korte vragenlijst over een bepaald onderwerp. Denk 
mee over zorg in uw regio en meld u aan voor ons 
klantenpanel via www.rijnstate.nl/klantenpanel

Geef uw 
mening!

U vindt ons in Arnhem, Arnhem-Zuid, Velp en Zevenaar

Acute en zeer complexe zorg 
Rijnstate Arnhem is een medisch 
behandelcentrum met de modernste 
technologie. Hier vindt alle acute en 
complexe zorg plaats, dichtbij een 
groot en modern operatiekamer-
complex en de Intensive Care. 

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.

Niet-spoedeisende en minder 
complexe zorg 
Rijnstate Zevenaar is 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. Rijnstate Zevenaar is een 
groot centrum voor behandelingen die 
niet-spoedeisend zijn, zoals heup- en 
knieoperaties, galblaasoperaties en 
niersteenoperaties. 

Ondersteunende diensten 
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 kantoor-
functies. De poliklinieken voor 
Dermatologie, Oogheelkunde, het 
Slaapcentrum en het Pijncentrum 
blijven de komende jaren in Velp. 

Arnhem

Arnhem-Zuid

Velp Zevenaar


