
Behandeltraject heup- en knieprothese 
voor snelle behandeling en herstel
Mensen die toe zijn aan een nieuwe heup of knie, kunnen in het LangeLand Ziekenhuis al 

jaren op de beste zorg rekenen. Deze zorg is nu gestroomlijnd in een speciaal behandeltraject. 

Met als groot voordeel kortere wachttijden, nog minder kans op complicaties en focus op snelle 

revalidatie.  

“Het behandeltraject sluit aan op de heden-

daagse zorgvraag van onze patiënten,” legt 

Orthopedisch chirurg dhr. Kaptijn uit. Samen 

met zijn drie collega’s van de vakgroep 

 orthopedie, heeft hij dit behandeltraject uitge-

werkt. “Onze patiënten staan vaak actief in het 

leven en willen daar na hun heup- of kniepro-

these snel weer van kunnen genieten. Het hele 

traject is erop gericht dat mogelijk te maken, op 

een veilige en persoonlijke manier.”

Persoonlijke begeleiding
De orthopeden gaan over op een prothese, 

 wanneer een zogenaamde conservatieve 

 behandeling, met pijnstilling of injecties in het 

gewricht , niet meer toereikend is. Dhr. Kaptijn: 

“We bepalen samen met de patiënt wanneer 

een prothese de beste oplossing is. Meestal is 

dit wanneer de patiënt in het dagelijks leven 

grote hinder begint te ondervinden van de 

 versleten heup of knie. Op dat moment treedt 

het behandel traject in werking.” 

Tijdens het traject wordt de patiënt begeleid 

door een vaste patiëntsupervisor. Zij is altijd 

beschikbaar voor vragen en zij houdt bij welke 

onderdelen van het traject al zijn doorlopen. 

Daarbij wordt rekening gehouden met persoon-

lijke omstandigheden, zoals medicatie en de 

thuissituatie. Patiënten boven de 70 jaar worden 

standaard gescreend en indien nodig gezien 

door de geriater, die  tijdens de gehele behande-

ling betrokken blijft.

Snel weer op de been
Al tijdens de operatie wordt ingezet op een snelle 

revalidatie. Dhr. Kaptijn: “Met name bij een totale 

knieprothese hebben patiënten veel baat bij 

de toediening van een lokale verdoving. Deze 

 vermindert de pijn naderhand.” Dit maakt het 

mogelijk om, onder begeleiding van een fysiothe-

rapeut, al een paar uur na de ingreep de eerste 

stapjes over de afdeling te zetten. Een belang-

rijke stap naar een snel  herstel. “Voor de heup-

prothese verwachten we binnenkort  verdere 

ontwikkelingen die ook bij deze ingreep de pijn 

na de operatie sterk  verminderen.” 

Deze aanpak draagt bij aan het gevoel voor 

bewegen met de nieuwe heup of knie. Met 

het voordeel dat patiënten al twee à drie 

dagen na de operatie het ziekenhuis mogen 

 verlaten.  Vitale patiënten kunnen, met hulp 

van  mantelzorg of thuiszorg, direct naar huis.  

 Andere patiënten worden geholpen door het 

 revalidatieteam van Vivaldi, waar het Lange-

Land in het behandeltraject mee samenwerkt. 

Daar krijgen zij dagelijks fysiotherapie, die erop 

gericht is het dagelijks leven weer op te  pakken. 

Eén van de orthopedisch chirurgen houdt 

 wekelijks de voortgang bij. 

We houden contact
Eenmaal uit het ziekenhuis, blijft de patiënt in 

beeld, weet dhr. Kaptijn: “Na het ontslag houdt 

de patiëntsupervisor contact en vraagt naar het 

herstel. Zijn er problemen bij het herstel of de 

revalidatie, of is er toch extra hulp nodig, dan 

kan zij actie ondernemen. Bijvoorbeeld door 

thuiszorg aan te vragen of door de vraag aan 

de behandelend orthopedisch chirurg  voor 

te  leggen. Op die manier willen de beste zorg 

 garanderen. Voor, tijdens én na de operatie.” n

“Al een paar uur na de 
 operatie, zet de patiënt 
de eerste stapjes over 

de  afdeling”

Orthopeden dhr. De Ridder (links) en dhr. Kaptijn bespreken samen het behandeltraject.
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Diabetes (suikerziekte) komt voor op alle leeftijden en heeft invloed op alle aspecten van het 

dagelijks leven. Daarom is een goede begeleiding belangrijk, vooral bij kinderen en jongeren met 

diabetes. Het kinderdiabetesteam van het LangeLand Ziekenhuis doet hiervoor haar uiterste best. 

En met succes, want hun inspanningen zijn beloond met het Achmea Pluscertificaat.  

baar en als het nodig is, werk ik ook op mijn vrije 

dag. Bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe  patiënt 

is, die bij ons altijd opgenomen wordt om te 

starten met de behandeling en voor uitgebreide 

instructies. Na de opname ga ik op huisbezoek 

om het gezin te begeleiden in de stap naar huis. 

Daarnaast ga ik op school langs om de leerkrach

ten informatie te geven.”

Laagdrempelig contact 
Als alles goed gaat, komen de kinderen en jonge

ren vier keer per jaar op spreekuur. Regelmatig 

is er vaker contact: “We mailen veel met de 

 jongeren zelf en met de ouders of er is telefo

nisch contact. Sommige komen ook vaker op de 

poli. We krijgen regelmatig te horen dat die extra 

aandacht op prijs wordt gesteld. Dat we nu ook 

het Achmea Pluscertificaat hebben behaald, is 

een mooie bevestiging vanaf de verzekeraar.” n

Aan het Achmea Pluscertificaat zijn strenge  

kwaliteitseisen verbonden. Het is dan ook aan 

maar twintig kinderdiabetesteams in Nederland 

uitgereikt, waaronder die van het LangeLand. 

Kinderdiabetesverpleegkundige mw. Van 

Meurs is hier erg trots op: “Ik ervaar het als een 

 bevestiging dat we als team goede zorg leveren.”  

Zorg op maat
In het LangeLand wordt een groep van 55 

 kinderen en jongeren tot hun 21e jaar begeleid 

door het kinderdiabetesteam. Dat levert een 

diverse patiëntengroep op, waar een uitgebreid 

team voor klaarstaat. “In ons team zitten twee  

kinderartsen, een kinderdiabetesverpleeg

kundige, diëtist, psycholoog en maatschappelijk 

werkster. Omdat we goed op elkaar ingespeeld 

zijn, kunnen we echt zorg op maat leveren.”

Dat is ook nodig, want diabetes is een complexe 

aandoening, vervolgt Mw. Van Meurs: “Niets is 

meer vanzelfsprekend. Je moet regelmatig je 

bloedsuiker meten, tellen hoeveel koolhydraten 

je eten bevat, de hoeveelheid insuline daarop 

afstemmen en regelmatig leven. Daarnaast heb

ben bewegen en stress invloed op de diabetes. 

Voor veel kinderen, jongeren én hun ouders is dit 

alles heel intensief.”

Intensieve begeleiding
Mw. Van Meurs staat daarom altijd klaar voor 

haar patiënten: “We zijn 24 uur per dag bereik

Achmea Pluscertificaat voor  
kinderdiabeteszorg LangeLand

Succesvol beoordeeld
 

Bij de toekenning van het certificaat let  
Achmea o.a. op de volgende punten: 

þ  Samenstelling van het kinderdiabetesteam
þ  Bereikbaarheid en beschikbaarheid  

kinderdiabetesverpleegkundige
þ  Hoeveelheid kinderen/jongeren onder 

behandeling

þ  Gemiddelde bloedsuikerwaardes in de 
 afgelopen periode

þ Hoeveel acute opnames door diabetes
þ  Algemene patiëntveiligheid van het  

ziekenhuis

Op al deze onderdelen scoort het LangeLand 
Ziekenhuis bovengemiddeld goed.

Cindy kan doen wat ze wil, ook met diabetes
Cindy dronk het ene pak melk na het andere leeg, voelde zich steeds vaker moe en begon te vermageren. 

Toen bleek dat ze last had van diabetes (suikerziekte). Dat was acht jaar geleden en sindsdien staat ze bij  

het LangeLand onder behandeling. Inmiddels heeft de 15-jarige Cindy haar diabetes goed onder controle. 

“Ik heb nu sinds een paar jaar een insulinepomp,” 

vertelt Cindy, terwijl  ze een klein rechthoekig 

apparaatje uit haar broekzak haalt. “Via een 

 slangetje, dat met een naaldje in mijn been zit, 

krijg ik insuline toegediend. Als ik iets ga eten, 

voer ik de hoeveelheid koolhydraten in en dan 

berekent de pomp hoeveel ik nodig heb.”

Alles onder controle
Met haar insulinepomp kan Cindy alles doen 

wat ze wil, zonder zich al teveel zorgen te hoeven 

maken over haar diabetes: “Ik kan gewoon naar 

school en ik zit op toneel. Voor ik ga gymmen 

meet ik voor de zekerheid mijn bloedsuiker. Is 

die te laag, dan eet ik nog wat.” Voor de zekerheid 

heeft Cindy altijd een pakje dextro bij zich:  

Cindy staat onder behandeling bij het kinder
diabetesteam.

Het kinderdiabetesteam is trots op het Achmea 
 Pluscertificaat voor goede kinderdiabeteszorg.

“Daarmee krijg ik meteen suiker binnen als ik 

een hypo heb (een te lage bloedsuikerspiegel). 

 Meestal voel ik me dan snel weer beter.”

Positieve begeleiding
Cindy wordt voor haar diabetes behandeld in het 

LangeLand Ziekenhuis: “Iedereen is erg aardig 

en hoewel ik natuurlijk niet altijd een even goede 

bloedsuikerspiegel heb, blijven ze toch positief. 

Dat helpt om alles goed bij te houden. En als het 

toch niet lukt, proberen ze zo goed mogelijk te 

 helpen. Ook als ik een vraag heb, kan ik altijd 

 bellen. Je gaat natuurlijk niet voor je plezier naar 

het ziekenhuis, maar ze maken het wel zo fijn 

mogelijk.” n
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Winkelcentrum Oosterheem  
in actie voor het LangeLand
“Kinderen beleven een ziekenhuisopname heel anders dan volwassenen,” vertelt Irene de Roode,  

van cadeauwinkel De Roode Prins. “Daarom willen we de ervaring zo aangenaam mogelijk maken.”  

Tico Roozendal, meesterschoenmaker en ambassadeur van Stichting DaDa valt haar bij: “De kinderafdeling 

van het LangeLand wordt de állerbeste, leukste en mooiste kinderafdeling van Nederland!”

het geld naartoe gaat. Zo zorgen we dat alle kin-

deren die in het ziekenhuis worden opgenomen, 

zich straks een beetje fijner voelen.” n

Vijf jaar geleden zijn veel poliklinieken van 

het LangeLand verbouwd, waaronder de 

kinder polikliniek. Ouders en kinderen zijn erg 

 enthousiast over de frisse, vrolijk ingerichte 

polikliniek. De kinderafdeling, waar  kinderen 

worden opgenomen, is echter niet veel 

 veranderd sinds de bouw van het ziekenhuis. 

“Dat komt natuurlijk omdat het ziekenhuis het 

zwaar heeft gehad,” stelt Irene de Roode. “Toen 

we onlangs hoorden dat ook het familieverblijf 

moest sluiten, vonden we dat het tijd was om 

een steentje bij te dragen!” 

Iedereen doet mee
Zo kwamen Irene de Roode en Tico  Roozendal 

met het idee om geld op te halen voor de 

kinderafdeling. De andere ondernemers van 

winkelcentrum Oosterheem deden hier graag 

aan mee. “Samen willen we iets betekenen voor 

 Zoetermeer. Vorig jaar steunden we Kika met  

collectebussen in onze winkels. Ook een goed 

doel, maar je ziet niet waar het geld heengaat.  

Nu we geld inzamelen voor de kinderafdeling, 

zien we dat wél!” 

Tico Roozendal zet zich als ambassadeur van 

Stichting DaDa al acht jaar in voor kinderen: “Ik 

ben een echt familiemens en wil graag mensen 

helpen. Het is verschrikkelijk als je kind ziek is. 

Daarom steunen we de kinderafdeling van het 

LangeLand. Dit jaar zetten we ons in voor een 

grondige opknapbeurt van de gang. 

En als we genoeg geld binnenhalen, een nieuwe 

 behandelkamer. Volgend jaar gaan we verder 

met geld inzamelen en nog meer verbeteringen!”

Voor alle kinderen
Met de acties hoopt het winkelcentrum in 

ieder geval 5000 euro op te halen. Hoeveel het 

opknappen van de gang precies kost is nog niet 

bekend, maar Stichting DaDa heeft beloofd het 

bedrag aan te vullen. Tico Roozendal en Irene 

de Roode benadrukken dat het geld alléén ten 

goede komt aan de kinderafdeling: “Wij hebben 

samen met Stichting DaDa het initiatief genomen 

voor dit project. Daarom weten we precies waar 
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Samen met de andere ondernemers van winkelcentrum Oosterheem zetten Tico Roozendal en Irene de Roode 
zich in voor een frisse en vrolijke kinderafdeling.

In actie 
Vrijdag 19 en zaterdag 20 juni vonden in 
winkelcentrum Oosterheem de acties plaats 
waarmee geld werd ingezameld voor de 
kinderafdeling. Benieuwd hoe deze zijn 
 verlopen? Neem dan een kijkje op de Face-
book pagina van het LangeLand Ziekenhuis!

LangeLand treedt toe tot Reinier Haga Groep
Met het tekenen van de overeenkomst is het LangeLand Ziekenhuis begin 

deze maand officieel toegetreden tot de Reinier Haga Groep. Dankzij deze 

samenwerking met het Reinier de Graaf en het HagaZiekenhuis, blijft de 

patiëntenzorg in Zoetermeer en omgeving gewaarborgd.    

Het bestuur en de medewerkers van het Lange-

Land Ziekenhuis zijn bijzonder verheugd met de 

toetreding. Het markeert een historisch moment 

in de geschiedenis van het LangeLand Zieken-

huis, na een lange periode van onzekerheid.

Directievoorzitter Jan Willem Brinkman van 

het LangeLand Ziekenhuis: “Dankzij de extra 

inzet van alle medisch specialisten en mede-

werkers en met de steun van de belangrijk-

ste  stakeholders, wist het ziekenhuis enkele 

 moeilijke jaren succesvol te overbruggen. 

De continuïteit en kwaliteit van de ziekenhuis-

zorg voor Zoetermeer en omgeving zijn hiermee 

behouden gebleven.” 

Met de toetreding kan het LangeLand het zorg-

aanbod verder verbreden en meer  samenwerken 

met het Reinier de Graaf en het HagaZiekenhuis. 

Vooral op het gebied van hart- en neuro chirurgie, 

radiotherapie, kinder geneeskunde (Juliana 

 Kinderziekenhuis) en oncologische zorg. Het 

 LangeLand werkte al langer samen met het Haga  

op het gebied van dialyse,  longziekten, cardio-

logie en  intensive care. 

Het LangeLand Ziekenhuis kijkt uit naar een 

 plezierige samenwerking en blijft zich met 

enthousiasme profileren als hét medisch 

 centrum voor Zoetermeer en omstreken 

 volgens haar motto: ‘Beter dichtbij’. n

Jan Willem Brinkman (directievoorzitter LLZ) en 
Chiel Huffmeijer (voorzitter raad van bestuur Reinier 
Haga Groep) ondertekenen de overeenkomst.
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Het LangeLand Ziekenhuis
Toneellaan 1
2725 NA, Zoetermeer
T: (079) 346 26 26 
I: www.langeland.nl

LangeLand polikliniek Bergschenhoek
Tjeerd Kuipersstraat 17 
2662 GM Bergschenhoek 
T: (079) 346 43 33 

LangeLand Huidkliniek & priklab
Europaweg 151 (nabij het Stadshart)
2711 ER Zoetermeer
T: (079) 346 28 86

Volg het LangeLand Ziekenhuis op 
 Facebook en Twitter voor dagelijkse 
updates en het laatste nieuws.
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Huidkliniek drukbezocht op 
Nationale Huidkankerdag
Op zaterdag 30 mei, de Nationale Huidkankerdag, hebben meer dan 

7000 Nederlanders hun huid laten controleren door een dermatoloog. 

Ook onze dermatologen hebben zich ingezet. Bij de LangeLand 

Huidkliniek en Polikliniek Bergschenkhoek hebben zij in totaal 172 

mensen onderzocht.

De grootschalige controle is niet voor niets. Het 

aantal gevallen van huidkanker neemt toe, met 

vorig jaar 53.000 nieuwe gevallen in Nederland. 

Daarom is het belangrijk dat mensen bewust 

worden van het belang van goede bescherming 

tegen de zon. 

De bevindingen van onze dermatologen beves-

tigen dit. 31 bezoekers zijn gediagnosticeerd met 

huidkanker of voorstadia daarvan. Dat is bijna 

20% van het totaal aantal bezoekers. Zij worden 

na deze diagnose verder behandeld door hun 

huisarts of dermatoloog. De dermatologen merk-

ten dat de bezoekers het gratis consult zeer op 

prijs stelden.

Zelfstandig behandelcentrum 
plastische chirurgie
Onze gerenommeerde en zeer ervaren plastisch chirurgen zijn samen met het LLZ een zelfstandig 

behandelcentrum gestart. Het centrum is gevestigd in het pand van de Huidkliniek op de Europaweg 151. 

Naast de plastisch chirurgische ingrepen, biedt het behandelcentrum de nieuwste esthetische handelingen aan.  

Plastisch chirurgen mw. dr. Zguricas en dhr.  dr. 

Van der Wer� , al jaren in dienst van het Lange-

Land Ziekenhuis, krijgen hiermee de gelegenheid 

hun werkveld te verbreden. En dat is goed nieuws 

voor de inwoners van Zoetermeer en omgeving! 

U kunt nu al terecht voor operaties aan oogleden, 

neus, gelaat, borsten of voor een lipo� lling. 

Er wordt  uitsluitend gewerkt met lichaamseigen 

vet, dus niet met kunstmatige vullers.

De plastisch chirurgen blijven onderdeel van het 

ziekenhuis en onderhouden nauwe contacten 

met alle specialismen die hier aanwezig zijn. 

Rekent u dus op de service en het eigentijdse 

 aanbod van een privékliniek, gecombineerd 

met de veiligheid en betrouwbaarheid van het 

ziekenhuis. Niet voor niets hebben de eerste 

p atiënten hun weg naar het behandelcentrum 

nu al gevonden!

U bent van harte welkom in deze  kliniek. 
Belt u voor een afspraak of meer  informatie 
naar (079) 346 28 04. 
Een eerste polikliniekbezoek wordt altijd 
 vergoed na verwijzing van uw huisarts. n

Dermatoloog mw. Westers (links) organiseerde de 
huidkankerdag voor het LangeLand.
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Directie en plastisch chirurgen maken het zelfstandig behandelcentrum o� icieel.


