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U wilt zo lang als verantwoord 
op uzelf blijven wonen, u komt 
net terug uit het ziekenhuis, of 
u wacht op een mogelijkheid    
in een verpleeghuis. Er zijn 
verschillende redenen waarom 
u misschien zorg thuis nodig 
hebt. Directzorg geeft u die van 
harte! Persoonlijke verzorging, 
verpleging, individuele  begelei-
ding, of soms ook huishoude-
lijke ondersteuning. Alles binnen 
de AWBZ mogelijkheden, via 
zorg in natura (ZIN), zelfgeko-
zen binnen uw persoonsgebon-
den budget (PGB) of gewoon 
als particuliere zorgverlening.

Directzorg is een regionale 
thuiszorgorganisatie, waarvan 
de betrokken en enthousiaste 
professionals u uw zorg(en) 
uit handen nemen. Want dat u 
zorg behoeft, is soms al ver-
velend genoeg. Bij Directzorg 
beslist u zelf welke zorgverle-
ning u wilt en hóe. U krijgt een 
vast team van verzorgenden 
om u heen. Daarbij ontvangt u 
een maandelijks overzicht wie 
er langskomt en wanneer. Altijd 
vertouwde gezichten. Met van-
zelfsprekend de best mogelijke 
zorg!

Maak persoonlijk kennis!
regio Zoetermeer
telefoon 088 347 32 20
e-mail zoetermeer@directzorg.nl
www.directzorg.nl

U vraagt? ...wij zorgen!
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Voorwoord

In 2012 bevond het LangeLand Ziekenhuis zich
duidelijk in een overgangsperiode op weg naar
een nieuw ziekenhuis. Een jaar waarin veel is
gebeurd. Zo werd afscheid genomen van de
Coöperatieziekenhuizen vanwege een verschil in
inzicht over het profiel van het LangeLand en
kozen we voor de MC Groep met Loek Winter als
voorkeurspartner om de ambitie basisziekenhuis
nader uit te werken. Momenteel wordt hard
gewerkt aan een plan van aanpak voor de 
toekomst. 

Ondanks het roerige jaar is de dagelijkse zorg
voor onze patiënten van de hoogste kwaliteit
gebleven, zoals we bevestigd zien in onder 
andere het Menzis Topzorg keurmerk voor onze

zorg rond prostaatkanker en het Vaatkeurmerk
voor de afdeling Vaatchirurgie. Over beide leest u
meer in deze editie van InfoLand.

Daarnaast is er aandacht voor de orthopeden die
ook in het LangeLand Parkzoom hun bewezen
goede technieken blijven toepassen en de kinder-
artsen die dag en nacht klaar staan voor de 
jongeren in Zoetermeer. Natuurlijk leest u vanaf
pagina 15 ook weer waar u als patiënt mee 
te maken krijgt wanneer u in het LangeLand
Ziekenhuis wordt opgenomen. 

We wensen u veel plezier bij het lezen van deze
nieuwe editie van de InfoLand en een gelukkig 
en vooral gezond 2013!

De website van het LangeLand Ziekenhuis bezoeken met uw smartphone?

Scan de code!
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Actueel

Wederom vaatkeurmerk voor LangeLand Ziekenhuis
Het LangeLand Ziekenhuis heeft dit jaar 
wederom het vaatkeurmerk toegekend gekregen
van ‘De Hart&Vaatgroep’. Patiënten die kiezen
voor het LangeLand Ziekenhuis voor een vaat-
operatie, zijn daarmee verzekerd van de beste
zorg.

De Hart&Vaatgroep reikt ieder jaar het keurmerk
uit aan zorginstellingen die voldoen aan de 
kwaliteitscriteria op het gebied van goede vaat-
zorg vanuit patiëntenperspectief. De kwaliteits-
criteria worden ieder jaar aangescherpt en 
aangepast aan de nieuwste inzichten. 
Op www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg 
is te zien welke ziekenhuizen en zelfstandige

Deze actie, opgezet door De Verrassingstas in samenwerking met de
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS), stelt bedrijven in staat
knuffelapen te sponsoren, die vervolgens worden gedoneerd aan 
ziekenhuizen en stichtingen die zich inzetten voor kinderen. 

De opbrengst van de knuffelapen gaat voor het grootste gedeelte naar
de NCFS, die geld inzamelt voor wetenschappelijk onderzoek naar
Cystic Fibrosis en mogelijke medicijnen die de progressie van deze
ongeneeslijke ziekte tegengaan. Meer informatie over de actie vindt u
op: www.aapinactie.nl. Meer informatie over de NCFS op: www.ncfs.nl. 

behandelcentra het keurmerk mogen dragen. Zo kunnen patiënten zelf
kiezen voor de plek waar zij behandeld willen worden. 

‘Aap in actie’ doneert aan kinderafdeling LangeLand Ziekenhuis
De kinderafdeling van het LangeLand Ziekenhuis werd onlangs verblijd met de donatie van speelgoed, knuffels en
de befaamde knuffelapen van ‘Aap in actie’. 

Staar snel verholpen in LangeLand
Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 150.000
staaroperaties uitgevoerd. Vooral mensen boven
de 55 jaar krijgen met de aandoening te maken,
die wordt veroorzaakt door een vertroebeling 

van de ooglens. Wanneer staar eenmaal is vastgesteld, is het fijn als 
het zo snel mogelijk verholpen kan worden. Daarom is het LangeLand
gestart met een speciaal behandeltraject voor staar, waarbij de operatie
al binnen drie weken kan plaatsvinden. 

“We merken dat patiënten graag snel geholpen worden aan staar,” 
vertelt oogarts mw. Bartlema. “Daarom hebben we onze werkwijze
daarop ingericht. Als ze willen, kunnen patiënten binnen drie weken na
de diagnose zijn geopereerd.” Vooral mensen die op jongere leeftijd met
staar te maken krijgen zijn blij met deze snelle behandeling. 
“Ze hebben er last van tijdens hun werk of bij het autorijden. Het is 
fijn om dan snel geholpen te zijn.”

Ook voor de oogartsen zelf zijn staaroperaties een uitdagende 
bezigheid, vertelt Bartlema: “Het is een relatief korte, pijnloze ingreep,
waarmee we wel een groot resultaat behalen. Patiënten die zijn 
behandeld, zien vaak de volgende dag al veel beter. Dit geeft veel 
voldoening voor zowel de patiënt als de oogarts zelf.”

De vaatchirurgen en de
doktersassistenten zijn
blij met het keurmerk.
V.l.n.r. staand: dhr.
Türkcan, vaatchirurg en
mw. Wubben, dokters-
assistente. Zittend: mw.
Van Dongen, dokters-
assistente en mw. Van
der Eb, vaatchirurg.

Mw. Oele (l), neemt namens de kinderafdeling de aapjes in ontvangst van mw.
Zuiderwijk (r).

Oogarts mw. Bartlema is verheugd haar patiënten snel te
kunnen behandelen. 
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Registerpodologie/podoposturale therapie

Nieuw in de praktijk: ECHOGRAFIE. 

De registerpodoloog kan o.a. helpen bij:

Voorvoetklachten • Hielklachten 

• Zenuwklachten • Teenafwijkingen

Houdingsklachten (knieën, heup, rug, nek)

• Specifieke voetklachten bij kinderen • Sportblessures

Kijk voor vergoedingen op de website www.loop.nl 

of in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Belt u voor een afspraak: 

036-7112647 (centraal nummer) De Varenhoek, 

Struisvaren 2 te Bergschenhoek,

079-3618718 Second Care, Groeneweg 5 te Zoetermeer of

010-5215802 Perfection in Harmony te Bleiswijk.

www.podo-start.nl/podostart12@gmail.com

Praktijken in
Lansingerland en

Zoetermeer
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Actueel

Het kinderdiabetesteam van het LangeLand
Ziekenhuis organiseert regelmatig leuke uitjes
voor kinderen en jongeren met diabetes die bij
het LangeLand onder behandeling staan. Vlak
voor de eerste sneeuwval, heeft kinderdiabetes-
verpleegkundige mw. Van Meurs een uitje naar
Snowworld georganiseerd.

Sneeuwpret voor kinderen en jongeren
uit het LangeLand

In Nederland wordt ieder jaar bij ongeveer 
12.000 mensen dikke darmkanker vastgesteld.
Daarom is maart wereldwijd uitgeroepen tot
dikke darmkankermaand en zal ook het
LangeLand Ziekenhuis hier extra aandacht aan
besteden. Met onder meer een thema-avond en
informatiestands worden de bezoekers op de
hoogte gebracht van de soms ingrijpende 
gevolgen van dikke darmkanker en wat het
LangeLand doet om deze ziekte te bestrijden.

Zorgpad dikke darmkanker
Verpleegkundig specialist coloncare mw. De Groot
vertelt over het speciale zorgpad dat in het Lange-
Land Ziekenhuis is ontwikkeld voor de begeleiding
van patiënten met darmkanker. “Het zorgpad
stelt ons in staat onze patiënten zo snel en goed
mogelijk te kunnen helpen. Van de diagnose tot
aan de behandeling zijn de verschillende stappen
vastgelegd, zodat deze snel worden doorlopen en
voor de patiënt inzichtelijk zijn.”

Na verwijzing door de huisarts is de eerste stap
een coloscopie, waarbij de arts de dikke darm met
een camera onderzoekt op afwijkingen en zo
nodig stukjes weefsel of poliepen afneemt voor
verder onderzoek. Mw. De Groot: “Soms ziet de
arts tijdens de scopie al een duidelijke afwijking
die kan duiden op een kwaadaardige tumor. In
dat geval word ik ingeschakeld.”

Steun en toeverlaat
Mw. De Groot regelt de aanvullende onderzoeken en licht de huisarts
in. Wijzen de onderzoeken de aanwezigheid van dikke darmkanker uit,
dan wordt de patiënt verder behandeld. Mw. De Groot blijft hierbij vast
aanspreekpunt: “Bij mij kan men altijd terecht met vragen of voor steun.
Uit ervaring weet ik dat de patiënt hier veel waarde aan hecht en ik
vind het zelf ook erg fijn om mijn patiënten zo bij te kunnen staan.”

Onder toezicht van het team begon de middag met het meten van
bloedsuikers. Volgens mw. Van Meurs een goede manier om inzicht te
krijgen op de manier waarop sporten je bloedsuiker beïnvloedt: “Door
te bewegen verbruikt je lichaam extra glucose en stimuleer je de 
doorbloeding. Daardoor wordt insuline beter opgenomen, wat een
positief effect heeft op de bloedsuikerspiegel. Natuurlijk moet je die
wel goed in de gaten blijven houden!” 

Tijdens het sporten kreeg één van de kinderen een te laag bloedsuiker-
gehalte, wat snel werd verholpen met behulp van Dextro en wat eten.
Na twee uur fanatiek sporten werd de bloedsuikerspiegel nog eens
gemeten en werd er insuline toegediend door middel van een pen of
een pomp, want er werd ook nog met elkaar gegeten!

“Vooral voor de kleinere kinderen was het erg leuk om te zien 
dat andere kinderen ook hun bloedsuiker controleren en insuline 
toedienen,” vertelt mw. van Meurs. “Er werd naar elkaar gekeken, 
vergeleken en ervaringen uitgewisseld. Het is extra leuk om als kind
met diabetes af en toe andere kinderen met diabetes te zien, zodat je
niet het gevoel hebt dat je de enige bent.”

Zorgpad dikke darmkanker stroomlijnt zorg

Meer informatie
Meer informatie over het zorgpad dikke darmkanker is terug te 
vinden op onze website: www.llz.nl, onder het kopje speciale zorg-
programma`s. Op de website vindt u ook meer informatie over de
thema-avond in maart. 

Een deel van het team dat betrokken is bij de behandeling van dikkedarm kanker
v.l.n.r.: Casemanager mw. De Groot, chirurg dhr. Heijnen en doktersassistente mw.
Van Scheijndel. 
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• optometrisch onderzoek

• prismabrillen

• contactlenzen

• fundusfoto’s

• oogmetingen

• nachtlenzen

• ooglaseren (pre- en post onderzoek)

• visueel onderzoek bij lees-/leerproblemen 
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JANSEN OPTICIENS
WINKELCENTRUM 
ROKKEVEEN

Nathaliegang 86
2719 CS ZOETERMEER
Tel.  079-3620362
Fax  079-3617321

www.jansenopticiens.nl Lid: ANVC-NUVO-OVN
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Medische vernieuwing

Het LangeLand Ziekenhuis heef het Menzis
TopZorg keurmerk voor de aanpak van prostaat-
kanker ontvangen. Slechts 16 ziekenhuizen in
Nederland ontvingen dit predicaat. De maatschap
Urologie is zeer verheugd met deze bevestiging
van hun inzet voor goede zorg: “Met onze 
moderne, goed uitgeruste polikliniek en aandacht

LangeLand levert Topzorg prostaatkanker

Acne en Rosacea zijn twee huidaandoeningen die
voor veel overlast kunnen zorgen. Met name
omdat deze zich openbaren in het gezicht. Er zijn
verschillende vormen van acne en rosacea,
waardoor de juiste behandeling met zorg moet
worden ingezet. Daarom is op initiatief van 
dermatoloog mw. dr. A. Chang een speciaal
spreekuur geopend voor deze doelgroep, waarbij
uitgebreid de tijd wordt genomen om tot een
effectieve behandeling te komen. 

Physician assistant mw. Seelen is in januari
gestart met dit spreekuur in de LangeLand
Huidkliniek aan de Europaweg: “Samen met de
patiënt zoek ik naar een oplossing op maat die 
de acne en rosacea aanpakt en helpt littekens te
voorkomen. Naast therapeutische middelen maak
ik ook gebruik van huidverzorgende producten.”
Er is ook tijd voor een stukje psychosociale 
begeleiding: “Ernstige acne en rosacea kan een
negatief effect hebben op het zelfbeeld. Het is
belangrijk ook hier aandacht aan te besteden.”

Mw. Seelen werkt indien nodig (en gewenst 
door de patiënt), samen met huidtherapeut 
mw. Dion Timmer, die aanvullende zorg kan 
verlenen. Tevens is bij het eerste consult altijd
een dermatoloog aanwezig. Door deze multi-
disciplinaire aanpak krijgt deze patiëntengroep

Huidkliniek neemt tijd voor aanpak acne

Physician assistant mw. Seelen (rechts) en huidtherapeute mw.  Timmer (links) 
bieden hulp bij acne.

Casemanager mw. Duijkers begeleidt de patiënten die
onder behandeling staan van uroloog P. Minnee en 
uroloog G. T. Takens (niet op de foto).

de aandacht die zij verdient, waarbij persoonlijke aandacht centraal
staat.

Verwijzing naar het consult van mw. Seelen gaat via de huisarts en valt
onder de normale basiszorg. Vergoeding van de huidtherapeutische zorg
verschilt per verzekeringspolis.

voor de patiënt gaan we tot het uiterste om de beste zorg te 
garanderen!” Aldus uroloog P. Minnee.

De nadruk bij Menzis TopZorg ligt op de wensen en eisen die patiënten
stellen aan de zorg die ze krijgen. Zo kunnen patiënten in een TopZorg
ziekenhuis binnen 10 werkdagen terecht voor een afspraak met de 
uroloog. Ook is er minimaal één in prostaatkanker gespecialiseerde 
verpleegkundige werkzaam die patiënten adviseert en begeleidt 
gedurende de behandeling. 

Bijeenkomst prostaatkanker in het LangeLand Ziekenhuis

Dinsdagavond 12 maart organiseert het LangeLand Ziekenhuis een
bijeenkomst over prostaatkanker. Van 19.00 tot 21.30 uur is de
Toneelzaal van het ziekenhuis geopend voor iedereen die hiermee te
maken heeft of heeft gehad. 

Diverse sprekers, waaronder uroloog dhr. P. Minnee en seksuoloog
mw. W. Berghuis, vertellen over prostaatkanker. De toegang is gratis,
aanmelden is wel nodig via info@llz.nl of telefonisch via telefoon-
nummer (079) 346 26 24 op woensdag, donderdag en vrijdag van 
8.30 tot 15.00 uur. Meer informatie vindt u op onze website:
www.llz.nl. 
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Buitenpoli LangeLand Parkzoom

Ook in Parkzoom vertrouwde 
orthopedische zorg

Spreekuren overzicht polikliniek LangeLand Parkzoom
Specialisme Naam arts Spreekuur

Chirurgie dhr. Jas Maandagmorgen

Gynaecologie mw. Lim Dinsdagmiddag

Combinatiespreekuur Menopauze mw. Lim en mw. Meijer Dinsdagmiddag

Interne Geneeskunde mw. Ekokobe Vrijdagmiddag 1x per 2 weken

Kindergeneeskunde mw. Langendonck en/of dhr. Rehbock Dinsdagmiddag
dhr. Stam en/of mw. Croes Vrijdagmiddag

KNO dhr. Visser Maandagmiddag

Longgeneeskunde dhr. Brahim Woensdagmorgen 1x per 2 weken

Neurologie dhr. Strikwerda Maandagmiddag

Orthopedie dhr. Kaptijn Maandagmorgen 
dhr. De Ridder Donderdagmorgen 1x per 2 weken
dhr. Langendijk Donderdagmiddag 1x per 2 weken

Plastische Chirurgie mw. dr. Zguricas Maandag hele dag 
1x per 2 weken extra avondspreekuur 
van 18.00 - 20.00 uur

Reumatologie dhr. dr. Lard Vrijdagmorgen 1x per 2 weken

Urologie dhr. Minnee Vrijdagmorgen 1x per 2 weken

Bloedafname: dagelijks van 8.00 tot 15.30 uur

Beschikbaarheid Radiologie:  dagelijks van 8.30 tot 12.00 uur op verwijzing van huisarts of specialist. Afspraak maken is niet nodig.

Twee keer per week kunnen inwoners van Lansingerland terecht bij het
orthopedisch spreekuur in het LangeLand Parkzoom. De specialisten
van het LangeLand Ziekenhuis zijn hier twee keer per week aanwezig
voor orthopedische zorg dicht bij huis. 

Of het nu gaat om sporters met een vervelende
knieblessure of ouderen die toe zijn aan een 
nieuwe heup, in het Gezondheidscentrum
Parkzoom komen de orthopeden naar u toe.
Dankzij de korte wachttijden in het LangeLand
Parkzoom kunt u snel  terecht voor een diagnose,
waarbij dezelfde specialist u verder behandelt in
het LangeLand Ziekenhuis mocht u geopereerd
moeten worden.

U bent dan verzekerd van zorg op maat, waarbij
het behalen van de beste resultaten onze grootste
prioriteit is. De orthopeden hanteren alleen
bewezen goede technieken waarbij een goed 
herstel, ook op de lange termijn, voorop staat. 

Het LangeLand Ziekenhuis houdt u op de been.
Ook in Lansingerland.
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Kindergeneeskunde

De kinderafdeling van het
LangeLand Ziekenhuis
Kinderartsen met oog voor gezin en gezondheid

In het LangeLand Ziekenhuis werken acht kinder-
artsen die dag en nacht klaarstaan voor de meer
dan 25.000 kinderen en jongeren die Zoetermeer
rijk is. Vanuit een gezamenlijke visie zetten zij
zich in voor de beste zorg dicht bij huis. 

“Ons doel is onze patiënten zo dicht mogelijk bij
huis te zien en zoveel mogelijk vanuit het
LangeLand de zorg rondom het kind te centreren.
Naar ons verwezen patiënten worden altijd 
als eerste door de kinderarts zelf gezien. 
Dit garandeert snelle zorg met persoonlijke 
aandacht.” Persoonlijke aandacht staat ook 
volgens kinderarts dhr. Rehbock op één: “We
betrekken het hele gezin erbij en bekijken het
complete gestel van het kind. Kleine klachten
kunnen wijzen op een groter achterliggend 
probleem dat we meteen kunnen aanpakken.” 

Alle kinderartsen zijn algemeen geschoold, met
ieder eigen gespecialiseerde aandachtsgebieden.

Dit vertaalt zich in verschillende spreekuren waar
in deze InfoLand aandacht aan wordt besteed.

Deze kinderartsen zetten zich in voor de gezondheid 
van de Zoetermeerse jeugd. V.l.n.r. staand: dhr. Rehbock, 
mw. van Ommen, mw. Langendonck, mw. Punt, 
mw. Brevoord en mw. Heijnen. Zittend: mw. Croes en 
dhr. Stam.

Op het souffle spreekuur ziet kinderarts dhr.
Rehbock jonge patiëntjes waarbij door het 
consultatiebureau of de huisarts een hartruisje
is geconstateerd. Over het algemeen komt dit 

vaker voor dan men misschien denkt, vertelt 
dokter Rehbock: “Ongeveer de helft van de 
kinderen van een half jaar tot een jaar oud heeft,
als je heel goed luistert, een hartruisje. In 95 van
de honderd gevallen is dat niets ernstigs, die 
kinderen groeien er wel overheen of het hoort
gewoon bij hun hart.” 

De kinderen waarbij het hartruisje wel iets kan
betekenen, worden nader onderzocht: “We doen
een echo en maken een hartfilm. We bekijken 
die altijd met zijn tweeën, zodat we zeker weten
dat we niets over het hoofd zien. Daarnaast 
werken we samen met een kindercardioloog uit
Leiden, die de complexe gevallen kan beoordelen 
tijdens een gezamenlijk kindercardiologische
spreekuur in het LangeLand Ziekenhuis.
Eventueel wordt deze groep kinderen behandeld
in het LUMC, Leiden. Daarna blijven zij gewoon
onder controle in het LangeLand Ziekenhuis,
zodat onze zorg zoveel mogelijk dicht bij huis
blijft.”

Geen ruis op de lijn bij souffle spreekuur

Dhr. Rehbock en mw. Van Ommen bekijken samen het
hartfilmpje.
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Adoptiespreekuur geeft ouders
inzicht in gezondheid
Voor mensen met een sterke kinderwens die 
op de natuurlijke wijze geen kinderen kunnen
krijgen, is adoptie een reële optie. Regelmatig
worden hierbij kinderen uit het buitenland
geadopteerd. Speciaal voor deze ouders en 
adoptiekinderen bestaat het adoptiespreekuur,
waarbij de gezondheid van het kind in kaart
wordt gebracht om zodoende snel een kind te
kunnen behandelen en de gezondheid van 
mensen om het kind heen te kunnen beschermen. 

Kinderarts mw. Punt weet na dit spreekuur al
jaren te hebben gedaan, precies waar zij op moet
letten: “Regelmatig groeien deze kinderen op in
slechte omstandigheden, wat zijn sporen na 
kan laten. Tegenwoordig komt het steeds vaker
voor dat alleen kinderen met een aangeboren
afwijking ter adoptie worden aangeboden, de
zogenaamde ‘special needs’ kinderen.” 

Van vondeling naar adoptiekind
Keano is twee dagen na zijn geboorte te 
vondeling gelegd, waarschijnlijk vanwege een
aangeboren afwijking. Hierdoor heeft hij één 
verkorte onderarm en staat zijn hand in een 
verkeerde hoek. Debby en Corsiaan, zijn adoptie-
ouders, hebben hem na een adoptieprocedure
van 1 jaar en 3 maanden persoonlijk opgehaald
uit China: “Hij heeft twee jaar in een tehuis gezeten
waar hij, voor zover wij kunnen beoordelen, goed
behandeld is. Toen we hem meenamen moest hij
flink huilen. Een goed teken, want dat geeft aan
dat hij daar goed gehecht is.”

Mw. Punt vraagt uitvoerig naar de omstandigheden
in het tehuis en naar zijn ziektegeschiedenis tot
nu toe, om af te kunnen leiden of hij daar iets kan
hebben opgelopen en om in te schatten hoe zijn
ontwikkeling is. “Keano heeft een boekje waarin
vaccinaties vermeld staan, maar die kloppen niet
altijd. We gaan dus naast onderzoeken in het
bloed, urine en ontlasting naar eventuele ziektes,
ook testen waarvoor hij is ingeënt. Daarnaast
onderzoek ik of zijn afwijking op zichzelf staat of
onderdeel is van een syndroom, waardoor er
meer aan de hand kan zijn. Verder maken we een
longfoto en gaan we hem uitgebreid lichamelijk
onderzoeken of er aanwijzingen te vinden zijn
van ziektes of aandoeningen.” 

Een mooie toekomst tegemoet
Dokter Punt zal de ouders van Keano telefonisch
inlichten over de uitkomsten van de verschillende
onderzoeken en als alles goed is, komen ze over
een half jaar nog een keertje op controle. 
Debby en Corsiaan zijn vooral heel blij met de
aanvulling op hun gezin: “We hebben eerder al
een dochtertje geadopteerd, Naomi. De adoptie-
procedure heeft toen meer dan 5 jaar geduurd.
Daarbij vergeleken is de adoptie van Keano in
vogelvlucht verlopen. We zijn blij en dankbaar 
dat we nu een compleet gezinnetje zijn en dat
wij voor onze twee kindjes mogen zorgen en 
hen lief mogen hebben. We hopen ze een goede
toekomst te kunnen geven.”

Jeanine Punt in gesprek met de ouders van Keano.
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Poep en plas vormen altijd een dankbaar 
onderwerp voor grappenmakers, maar als er
ongelukjes mee gebeuren is dat al snel veel
minder leuk. Voor zowel ouder als kind kan het
voor veel stress zorgen, weet kinderarts mw.
Langendonck: “Ouders zijn soms ten einde raad.
Thuis hoeft hun kind niet naar de wc, maar 
eenmaal onderweg is er binnen vijf minuten in
de broek geplast.” Ook school oefent veel druk
uit om kinderen volledig zindelijk te hebben.
Dit zorgt voor veel spanning, wat van de ouders
gemakkelijk overslaat op het kind. “Het is voor
ouders belangrijk te horen dat zij niet de enige
zijn en hoe normale zindelijkheid bij kinderen
werkt; soms is daarmee al een groot deel van
het probleem opgelost.”

Bruine vrachtwagens in de poepfabriek
Vaak kunnen kinderen precies het moment 

aangeven waarop het mis is gegaan. “Van de week kreeg ik zo’n 
jongetje op spreekuur: ‘Die ene keer op school deed het zo’n pijn dat 
ik daarna niet meer wilde poepen.’ Dat jongetje hield het daarna 
onbewust op, waardoor hij verstopt raakte. Als dat lang zo is, voelt 
een kind ook daadwerkelijk geen aandrang meer, omdat het lichaam
die signalen gaat negeren. Als er dan een ongelukje gebeurt, kunnen 
ze daar ook écht niets aan doen, terwijl ouders vaak het idee hebben
dat hun kind het expres doet”. 
Door het voor kind en ouders inzichtelijk te maken wat er zich van
binnen afspeelt, gaat er al een hoop stress af, vertelt dokter
Langendonck: “We stellen de darmen voor als een poepfabriek en de
drollen zijn bruine vrachtwagens die voor het stoplicht wachten. Door
middel van oefeningen en toiletafspraken gaan de kinderen ervaren
dat ze zelf controle hebben over de ‘uitgang’.” 

Meer coach dan dokter
Tijdens de PIPO poli kijken op een ochtend naast de kinderarts een 
kinder-bekkenbodemfysiotherapeut  en een kinderpsycholoog van ‘De
Jutters’ (Centrum voor jeugd-GGZ) naar de situatie. De fysiotherapeut
legt aan ouders en kind uit wat de bekkenbodemspier doet en hoe het
kind hier meer controle over kan krijgen. 
De psycholoog onderzoekt of er andere oorzaken zijn dan alleen 
lichamelijke. 

“Heel vaak is incontinentieproblematiek bij kinderen een uiting van
niet lekker in je vel zitten. Dan gaat het thuis of op school niet goed of
heeft het kind angst of verdriet,” vertelt dokter Langendonck. Door
middel van een multidisciplinaire aanpak van training met de fysio 
en een sociaal beloningssysteem, waarbij het kind op inzet wordt
beloond met extra aandacht (het gaat dan niet om het resultaat) 
kan het probleem snel zijn opgelost, weet Langendonck: “Medicatie is
zelden nodig, soms alleen ter ondersteuning van het trainingstraject.
“In die zin voel ik me ook meer coach dan een arts die het probleem
verhelpt door een ingreep of het voorschrijven van medicijnen.” 

Pies en poep staan centraal op de PIPO poli

Kinderen ontwikkelen zich snel in hun eerste
jaren. Langzaam maar zeker leren zij de wereld
om zich heen begrijpen en krijgen zij meer 
controle over hun eigen lichaam. Het ene kind
ontwikkelt zich hierbij wat sneller dan het
andere kind. Wanneer een te grote achterstand
optreedt, kan dit duiden op een ontwikkelings-
stoornis. Deze kinderen gaan naar het kinder-
neurologisch spreekuur, waar kinderarts 
mw. Brevoord, samen met een neuroloog, 
revalidatiearts, fysiotherapeut en integrale
vroeghulp kinderen met een vermoede 
achterstand ziet.

“Meestal openbaart een achterstand in de 
ontwikkeling zich in het tweede levensjaar,
wanneer kinderen gewoonlijk leren lopen. Lukt 

dit niet of niet goed, dan kan er sprake zijn van een ontwikkelings-
stoornis.” Vertelt dokter Brevoord. “De kinderen op mijn spreekuur 
blijken meestal een motorische achterstand te hebben, maar het kan
ook een mentale of gehele achterstand zijn, bijvoorbeeld door een
vorm van autisme of een syndroom.” 

Door het kind te observeren vergaart zij de meeste informatie voor
haar diagnose: “Aan een kind is zoveel te zien; hoe de armen en benen
worden gebruikt, of het contact maakt en hoe de fijne en grove 
motoriek zich hebben ontwikkeld. Werkelijk ieder kind is anders.”
Daarom kijken naast de kinderarts ook andere disciplines mee. 
Samen bespreken zij ieder kind en stellen een behandelplan op. 
“Dat doen we nog dezelfde dag, zodat we daarna de ouders zo snel
mogelijk kunnen informeren,” vertelt dokter Brevoord. “Hoe eerder je
erbij bent, hoe beter je de problemen kan aanpakken of ouders kan
begeleiden.”

Kinderneurologisch spreekuur voor 
ontwikkelingsstoornissen

Poep wordt als vrachtwagen voorgesteld om kinderen
te leren hoe hun stoelgang werkt.
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Polikliniek Telefoonnummer

Anesthesiologie (079) 346 25 49
Cardiologie / hartfunctie (079) 346 28 08
Chirurgie (079) 346 25 85
Dermatologie / Huidkliniek (079) 346 28 86
Dialysecentrum (079) 346 24 63 
Endoscopie centrum (079) 346 25 09
Geheugenpoli (079) 346 23 62 
Geriatrie (079) 346 23 34 
Gipspoli (079) 346 25 85
Gynaecologie (079) 346 25 89
Hartfalenpoli (079) 346 28 79 
Incontinentiepoli (079) 346 28 60 
Inschrijf-/registratiebalie (079) 346 26 30
Interne Geneeskunde (079) 346 28 80
Kindergeneeskunde (079) 346 25 58
Keel-, neus- en oorheelkunde (079) 346 25 93
Klinische Neurofysiologie (079) 346 25 63 
Laboratorium (079) 346 25 72
Longgeneeskunde (079) 346 28 83
Mammapoli (079) 346 25 85 
Neurologie (079) 346 25 63
Oncologie (079) 346 28 81
Oogheelkunde (079) 346 25 52
Orthopedie (079) 346 25 35
Plastische Chirurgie (079) 346 28 04
Radiologie (079) 346 25 20
Reumatologie (079) 346 28 94
Revalidatie (079) 346 28 43
Rook-stop-poli (079) 346 28 83
Urologie (079) 346 28 60
Vaatlaboratorium (079) 346 25 85

Poliklinische zorg

De LangeLand Huidkliniek, gelegen 
bij het Stadshart, biedt uitgebreide 
dermatologische zorg, waarbij veiligheid
en kwaliteit voorop staan. De ervaren
dermatologen bieden professionele 
zorg in een informele en vertrouwde
omgeving, waarbij u als cliënt centraal
staat.

Meer informatie vindt u op de website:
www.langelandhuidkliniek.nl. 
Bloedprikken dagelijks 07.30 - 15.00 uur

De hoofdlocatie van het LangeLand Ziekenhuis biedt een uitgebreid
aanbod aan specialismen en gespecialiseerde poliklinieken. Hier kunt
u terecht voor diagnoses, poliklinische behandelingen en operaties,
waarbij u enige korte tijd wordt opgenomen. Daarnaast bevindt zich
hier ook de Spoedeisende Hulp, waar u 24 uur per dag terecht kunt
met ongevallen, waarbij snelle medische hulp geboden is.

Specialismen
Cardiologie KNO Radiologie
Chirurgie Longgeneeskunde Reumatologie
Geriatrie Neurologie Revalidatie
Gynaecologie Oogheelkunde Urologie
Interne Geneeskunde Orthopedie
Kindergeneeskunde Plastische Chirurgie

Het LangeLand Ziekenhuis
Toneellaan 1, 2725 NA Zoetermeer
(079) 346 26 26

Bekijk onze website voor meer informatie:
www.llz.nl 

Het LangeLand Parkzoom is de buiten-
polikliniek van het LangeLand 
Ziekenhuis voor de inwoners van 
Lansingerland. De buitenpoli kenmerkt 
zich door haar gastvrijheid, rustige 
omgeving en korte wachttijden. In het
LangeLand Parkzoom zijn verschillende
medische specialismen van het 
LangeLand Ziekenhuis één of meer 
dagdelen vertegenwoordigd. 

Specialismen
Chirurgie KNO Plastische Chirurgie
Gynaecologie Longgeneeskunde Radiologie
Interne Geneeskunde Neurologie Reumatologie
Kindergeneeskunde Orthopedie Urologie

Kijk voor meer informatie over Parkzoom en voor het spreekuren-
overzicht op www.langelandparkzoom.nl of op pagina 8 van deze
InfoLand. Bloedprikken dagelijks 08.00 - 15.30 uur

Buitenpolikliniek 
LangeLand Parkzoom
Tjeerd Kuipersstraat 17 
2662 GM Bergschenhoek 
(079) 346 43 33 

LangeLand Huidkliniek
Europaweg 151
2711 ER Zoetermeer 
(079) 346 28 86

Afspraak maken en afzeggen 
Een afspraak maakt u gemakkelijk vanuit huis via ons online 
afsprakensysteem op www.llz.nl. Bent u verhinderd om naar een
afspraak te komen, dan kunt u zich uiterlijk 24 uur van tevoren bij 
de betreffende polikliniek afmelden. Doet u dit niet, dan zullen wij
het landelijk vastgestelde no-show tarief in rekening brengen.
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Hoe bevalt het 
LangeLand Ziekenhuis?
Het LangeLand Ziekenhuis bevalt het best
Jaarlijks kiezen ruim 1300 vrouwen voor een
bevalling in het LangeLand Ziekenhuis. Goede
contacten met verloskundigen, uitgebreide 
begeleiding gedurende de hele zwangerschap en
een goede bereikbaarheid binnen de regio dragen
bij aan deze keuze. Gespecialiseerde verpleeg-
kundigen en klinisch verloskundigen staan 24 uur
per dag klaar om te zorgen dat elke bevalling zo
goed mogelijk verloopt.

Individuele wensen
Wie bij één van onze gynaecologen onder 
controle is, wordt uitgenodigd voor het verpleeg-
kundig spreekuur. De verpleegkundigen van de
afdeling Verloskunde bespreken daarin de 
individuele wensen voor de bevalling en geven
uitgebreide voorlichting. Tevens is er een speciale
informatieavond over borstvoeding, geleid door
een lactatiekundige. Ouders die graag borst-
voeding willen geven zijn dus aan het goede
adres. De afdeling Verloskunde is in het bezit van
een (Zorg voor Borstvoeding) certificaat, wat
betekent dat we een optimale begeleiding bieden
bij het geven van borstvoeding.

Na de bevalling
Na de bevalling zijn moeder en kind in goede
handen, ook in het geval van een geplande 
keizersnede. Wanneer moeder terug is op de 
uitslaapkamer mag de baby direct bloot op de

borst gelegd worden, om zo het eerste zo 
belangrijke contactmoment te beleven.
Vanzelfsprekend mag vader daar ook bij 
aanwezig zijn. Wanneer de baby onverhoopt
opgenomen wordt en moeder niet meer in het
ziekenhuis kan verblijven, biedt ons camera-
systeem uitkomst. Met het speciale ‘Baby in
beeld’ programma, kunnen ouders hun baby 
overal via internet in de gaten houden. 

Voorlichtingsavond
Voor (toekomstige) ouders die willen zien hoe
alles verloopt bij een bevalling in het LangeLand
Ziekenhuis, organiseren we een uitgebreide 
voorlichtingsavond. Een gynaecoloog en een 
verpleegkundige vertellen hoe een ziekenhuis-
bevalling in zijn werk gaat, er zijn rondleidingen
en een informatiemarkt. Zo mogelijk brengen 
de deelnemers een bezoek aan de afdeling
Verloskunde. Op de informatiemarkt zijn 
patiëntenverenigingen aanwezig, fabrikanten 
van verzorgingsartikelen, een lactatiekundige 
en thuiszorgorganisaties. 

De voorlichtingsavonden vinden in 2013 
plaats op dinsdag 26 maart, woensdag 5 juni,
dinsdag 27 augustus en woensdag 30 oktober.

Wilt u deze avond bijwonen? 
Bel dan ons algemene nummer (079) 346 26 26
en vraagt u naar de afdeling Verloskunde.

Onder het motto ‘Hoe bevalt het LangeLand Ziekenhuis’ vinden regelmatig voorlichtings-
avonden plaats voor zwangere vrouwen en hun partners.
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Bereikbaarheid
Het LangeLand Ziekenhuis ligt in wijk 25 en is 
te vinden door de H-borden in de gemeente
Zoetermeer te volgen. Op onze website
(www.llz.nl) kunt u via het kopje ‘Contact’ uw
route bepalen door middel van Googlemaps. 

Openbaar vervoer
• Komt u met de RandstadRail lijn 3, dan stapt 

u uit bij halte ‘De Leyens’; u loopt vanaf deze 
halte in ongeveer 10 minuten naar het zieken-
huis.

• Voor het ziekenhuisterrein, op de Toneellaan, 
stopt bus lijn 70.

• Houders van een PAS 65+ kunnen gebruik 
maken van de Ouderenbus. De lijnen 65 en 66 
stoppen tussen 09.00 en 17.00 uur regelmatig 
bij de hoofdingang van het ziekenhuis. 

Parkeren
Bezoekers en patiënten van het LangeLand
Ziekenhuis kunnen gebruik maken van het 
parkeerterrein tegen een parkeertarief van 
€ 0,50 per 20 minuten (€ 1,50 per uur) met 
een maximum van € 7,00 per dag. Halen en 
brengen is gratis, mits het parkeerterrein binnen 
20 minuten weer wordt verlaten. Voor houders
van invalidenkaarten zijn vlakbij de hoofdingang
invalidenparkeerplaatsen beschikbaar. 

Meer informatie over parkeren bij het LangeLand
Ziekenhuis vindt u op onze website en in de folder,
beschikbaar bij de receptie. Voor vragen kunt u bij
de parkeerwachter of de receptie terecht. 

Opname 
Wanneer u op advies van uw specialist wordt
opgenomen, zal deze u doorverwijzen naar het
Planningsbureau, waar uw gegevens worden
geregistreerd. Daarna wordt u op een wachtlijst 
geplaatst. De wachttijd, die wij zo kort mogelijk
proberen te houden, hangt af van onder andere
uw eigen voorkeur voor een bepaalde opname-
datum, de urgentie die uw specialist voor uw
medische situatie aangeeft en de opname-
mogelijkheid op de afdeling.  

Pre-operatief spreekuur (POS)
Vrijwel altijd wordt voorafgaand aan een opname
voor een operatie met u een afspraak gemaakt 
bij het pre-operatief centrum. Tijdens dit spreek-
uur wordt uw ziektegeschiedenis met u 
doorgenomen. Ook vindt er een laatste controle
van uw persoonlijke gegevens en verzekerings-
gegevens plaats. Tijdens het gesprek wordt u
gezien door een doktersassistent, een anesthesist,

een apothekersassistent en een verpleeg-
kundige. Zij vragen naar medicijngebruik, 
allergieën en andere zaken die van invloed 
kunnen zijn op het verloop van de operatie. 
De medicijnen die u thuis al gebruikt, of een
medicijnenlijst van uw apotheek, dient u mee te
nemen naar het pre-operatief spreekuur. De
anesthesioloog zal ook de anesthesietechniek
met u bespreken, die zal worden gebruikt voor
uw operatie. In de meeste gevallen bent u na uw
afspraak bij het POS klaar voor de operatie. Een
enkele keer is aanvullend onderzoek nodig.

Opnamedatum 
Ongeveer 10 dagen voor uw opname wordt u
schriftelijk van de datum van opname in kennis
gesteld. Het is noodzakelijk dat u de datum van
opname telefonisch of per e-mailbericht
bevestigt. Soms is een opname onverwacht, 
bijvoorbeeld na een ongeluk of bij een plotseling
optredende ziekte. In dat geval zal het noteren
van uw persoonlijke- en administratieve 
gegevens na de opname plaatsvinden.

Identificatieplicht
Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht de identiteit
van de verzekerden te controleren. Neemt u 
daarom een geldig legitimatiebewijs mee naar
uw intakegesprek bij het planningsbureau.
Neemt u ook uw patiëntenstickerkaart mee,
zodat wij snel uw gegevens bij de hand hebben.

Contactpersoon 
Het is voor ons belangrijk om te weten wie er
naast uzelf gemachtigd is om inlichtingen over 
u in te winnen. Als u de naam, het adres en 
telefoonnummer van deze contactpersoon aan
één van de verpleegkundigen van de afdeling
doorgeeft, kunnen zij, als daartoe aanleiding
bestaat, met hem of haar contact opnemen.
Informatie over de gezondheidstoestand van
patiënten kan door de contactpersoon telefonisch
worden ingewonnen bij één van de verpleeg-
kundigen van de afdeling.

Patiëntendossier
Van iedere patiënt die in het ziekenhuis komt en
door een arts wordt gezien, wordt een medisch
dossier en een verpleegkundig dossier aangelegd.
In de Wet Geneeskundige Behandelings
Overeenkomst (WGBO) wordt een aantal zaken
rondom de behandeling van de patiënt en de
dossiervoering vastgelegd. Meer informatie over
dit onderwerp vindt u in onze folder “rechten en
plichten”, verkrijgbaar bij het Patiëntenservice-
bureau.

Opname-informatie
Het LangeLand Ziekenhuis vervult als enig algemeen ziekenhuis een kernfunctie in de 
gezondheidszorg voor de stad Zoetermeer en omgeving. Het ziekenhuis heeft een 
opnamecapaciteit van ruim 200 bedden en uitgebreide poliklinische- en dagbehandeling-
voorzieningen, waarbij dagelijks patiënten worden opgenomen. Op de volgende pagina’s 
vindt u informatie over een opname in het LangeLand Ziekenhuis.
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Verzekeringspapieren
Het is noodzakelijk dat u geldige verzekerings-
papieren en een polisnummer bij u heeft. Indien
u geen verzekeringspapieren kunt tonen of niet
verzekerd bent, dient u voor de opname een
garantieverklaring te ondertekenen en er kan 
om een vooruitbetaling worden gevraagd.

Polsband voor identificatie
Het is in ons ziekenhuis voor alle patiënten 
verplicht een polsbandje te dragen met daarop
hun naam en geboortedatum. Dit is om fouten
en vergissingen door naamsverwisseling te 
voorkomen. 
Voor uw opname wordt u gevraagd naar 
eventuele allergieën. Heeft u een allergie die 
relevant is voor de opname, bijvoorbeeld voor
bepaalde medicijnen, latex of voedsel, dan 
krijgt u een rood polsbandje om. Hiermee wordt
duidelijk aangegeven dat u een allergie hebt. 
In uw dossier wordt de aard van de allergie 
genoteerd, zodat de verpleegkundige hier altijd
rekening mee kan houden.

Gemengd verplegen 
Op de meeste verpleegafdelingen wordt op de
meerpersoonskamers, “gemengd verpleegd”. 
Dat betekent, dat het kan voorkomen, dat 
mannen en vrouwen samen op een kamer liggen.
De ervaringen daarmee zijn overwegend positief.
Natuurlijk houden wij daarbij altijd rekening met
de aard van uw aandoening en met uw wensen. 
Van gemengd verplegen is altijd sprake op de
afdeling Cardiologie.

Het verblijf
De dag van de opname 
Op de dag van de opname meldt u zich op de
afgesproken tijd bij de Inschrijf-/registratiebalie.
Hier worden nog enkele persoonlijke en 
administratieve gegevens genoteerd. Daarna
wordt u door één van de vrijwilligers van de 
Unie van Vrijwilligers (U.V.V.) begeleid naar de 
verpleegafdeling. Hier wordt u welkom geheten
door een verpleegkundige, die u wegwijs maakt
op de afdeling. Komt u voor een dagbehandeling,
dan kunt u zich melden op de afdeling
Dagbehandeling. Ouders met kinderen die 

komen voor het verwijderen van keel- en/of 
neusamandelen of het plaatsen van trommel-
vliesbuisjes, melden zich bij de speelkamer; 
1e verdieping.

Wat neemt u mee?
• Uw afsprakenkaart.
• Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, 

identiteitskaart of rijbewijs).
• Geldige verzekeringspapieren en een polis-

nummer. 
• Als u in het bezit bent van een patiënten-

stickerkaart en eventueel een bloedgroepen
kaart, verzoeken wij u die ook mee te nemen.

• Toiletartikelen (geen handdoeken en was-
handjes), nachtkleding, badjas, kamerjas of
duster, ondergoed, sokken en bijvoorbeeld 
pantoffels. Wanneer u niet de gehele dag in 
bed hoeft te liggen, kunt u uw dagelijkse 
kleding dragen.

• Uw dieetvoorschriften.
• Als u diabetespatiënt bent, wilt u dan uw eigen 

meetapparatuur en insuline meenemen? Ook 
als u tijdens uw ziekenhuisverblijf niet zelf wilt 
of kunt meten of spuiten.

Wat kunt u beter niet meenemen?
Sieraden, bankpasjes, grote geldbedragen en
andere waardevolle zaken kunt u beter niet
nemen. Het ziekenhuis is in geval van verlies,
diefstal of beschadiging van uw persoonlijke
eigendommen niet aansprakelijk.

Medicijnen
De medicijnen die u thuis al gebruikt, of een
medicijnenlijst van uw apotheek, dient u 
altijd mee te nemen naar het ziekenhuis. Uw
medicatiegegevens zullen, indien nodig, bij uw
huisapotheek worden geraadpleegd. Als u hier
bezwaar tegen hebt, kunt u dit kenbaar maken.
Het is voor u van het grootste belang, dat uw
specialist en de ziekenhuisapotheker weten,
welke medicijnen u gebruikt. De belangrijkste
reden hiervoor is, dat op deze manier met uw
geneesmiddelen het meest optimale effect kan
worden bereikt. Het is niet toegestaan om zonder
overleg met uw arts eigen medicijnen in te nemen.
Wanneer is besloten uw gewone medicatie in het
ziekenhuis voort te zetten, krijgt u deze tijdens
uw opname vanuit de apotheek van het zieken-
huis. De geneesmiddelengegevens worden 
verwerkt met behulp van een computersysteem.

Uw kamer 
Als u op de afdeling bent aangekomen, wordt u
door één van de verpleegkundigen naar uw
kamer begeleid. U deelt een kamer meestal 
met anderen. Wij houden graag rekening met
bepaalde voorkeuren, maar dit lukt ons niet
altijd. De verpleegafdelingen bevinden zich op de
1e tot en met de 4e verdieping van het zieken-
huis. Bij het indelen van de kamers wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met de ernst van 
de klachten en de leeftijd van de patiënt. 
De éénpersoonskamers hebben een eigen douche
en toilet. De toiletten bij de meerpersoonskamers
liggen direct naast de kamer op de gang. Iedere
patiënt heeft een eigen kast voor het opbergen
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van persoonlijke eigendommen en kleding-
stukken.

Verpleegkundige zorg
Tijdens uw opname in het ziekenhuis staan onze
verpleegkundigen u vierentwintig uur per dag
terzijde. Ook zal er dagelijks een voedings-
assistente bij u langs komen en zult u regelmatig
een interieurverzorg(st)er aantreffen op de 
afdeling. Wanneer bij u bloedonderzoek nodig is,
zal er een analist komen voor bloedafname. Ook
andere medewerkers, zoals bijvoorbeeld de diëtist
of de fysiotherapeut, kunnen bij uw behandeling
betrokken zijn. 
Wanneer uw medische toestand het toelaat, 
kunt u zich vrij door het ziekenhuis bewegen.
Meldt u dit wel van tevoren aan de verpleeg-
kundigen, zodat deze hiermee rekening kunnen
houden in verband met eventuele onderzoeken.

Medische zorg 
Uw specialist zal u informeren over de te 
verwachten gevolgen van een behandeling, zoals
ongemak en pijn. Mocht u bezwaar hebben tegen
een behandeling of onderzoek, bespreek dit dan
met uw specialist. Uiteindelijk bent u degene die
toestemming moet geven voor een onderzoek 
of behandeling. Anderzijds mag de specialist,
wanneer in overleg met u de behandeling is 
vastgesteld, verwachten dat u van harte 
meewerkt. U dient zich aan de afspraken te 
houden en geen dingen te doen die de 
behandeling zouden kunnen schaden. 
Meer informatie over dit onderwerp leest u in de
folder ‘Rechten en plichten’, verkrijgbaar bij het
Patiëntenservicebureau.

Pijnbestrijding in het LangeLand
In het LangeLand Ziekenhuis willen we uw pijn
zoveel mogelijk beperken. Niet alleen voor uw
comfort, maar ook omdat dit belangrijk is voor
een snel en voorspoedig herstel. Daarom vragen
wij onze patiënten drie keer per dag hoe het
staat met de pijn. Aan de hand van de pijnscore
die u doorgeeft, kunnen wij bepalen wat we aan
de pijn gaan doen. De behandelend arts kan 
hierop inspelen en bij ernstige pijn kunnen we
hier direct op reageren.

Geheimhoudingsplicht
Artsen, verpleegkundigen en ook alle andere 
ziekenhuismedewerkers zijn verplicht tot
geheimhouding over alle onderwerpen waar 
zij beroepshalve kennis van nemen. Ook de 
gegevens die worden vastgelegd in uw dossier,
worden uitsluitend gebruikt door degenen die u
behandelen. De bescherming van uw privacy ligt
vast in het Privacyreglement. Dit reglement is 
in te zien bij het secretariaat Raad van Bestuur 
of het Patiëntenservicebureau.

Dagindeling
Een nauwkeurige en complete dagindeling is 
in een ziekenhuis niet te maken. Er zijn teveel 
factoren die daarin meespelen, zoals tijdstippen
van onderzoek en behandeling, doktersvisite etc.

Een globale dagindeling:

07.00 - 07.30 uur: wekken
08.00 uur: ontbijt 
12.00 uur: broodmaaltijd
17.00 uur: warme maaltijd

Voor het kiezen van een warme maaltijd is een
menukaart aanwezig.

Maaltijden en dieetwensen 
Bij de warme maaltijd kunt u een keuze maken
uit meerdere menu’s. Dagelijks komt er een gast-
vrouw bij u langs om te vragen welk menu u voor
die dag wenst. Zij bespreekt met u wat u beslist
niet lust of kunt verdragen.
Voor dieetpatiënten, vegetariërs of patiënten die
geen varkens- of rundvlees eten, zijn speciale
maaltijden beschikbaar. Indien u een dieet volgt,
komt de diëtist bij u op bezoek om dit met u door
te nemen. 

Bloemen
Wilt u bloemen laten bezorgen om iemand op te
fleuren? Boeketten kunt u (laten) bezorgen bij de
receptie in de centrale hal met de naam en
kamernummer van de patiënt. Op de High Care
afdeling zijn bloemen niet toegestaan.

Post
Wanneer er post voor u is, wordt die zo snel
mogelijk bij u op de afdeling bezorgd. Een goede
adressering is heel belangrijk. Als de afdeling en
het kamernummer bij het adres staan, helpt dat
mee aan een vlotte bezorging. Als u zelf post wilt
verzenden, kunt u deze aan de verpleegkundige
van de afdeling afgeven of zelf posten in de 
brievenbus naast de hoofdingang. Post bereikt 
u het snelst als het op onderstaande manier is
geadresseerd:

Uw volledige naam, afdeling, kamernummer
Het LangeLand Ziekenhuis, Postbus 3015, 
2700 KJ Zoetermeer

Bent u al ontslagen uit het ziekenhuis, dan sturen
wij de post door naar uw huisadres.

Mobiele telefoon 
Het gebruik van een mobiele telefoon is op 
sommige afdelingen, zoals de afdeling Acute
Zorg, OK-complex en Radiologie niet toegestaan;
dit staat ook dan aangegeven. Wij wijzen u 
er ook op dat mobiele telefoons storingen 
kunnen veroorzaken aan ziekenhuis-/medische
apparatuur.
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Nachtrust
Het is belangrijk dat u voldoende nachtrust krijgt.
Een goede nachtrust helpt bij uw herstel. Wij
gaan er vanuit dat u ook rekening houdt met uw
medepatiënten. Let u dus vooral op het geluid
van de televisie, radio en telefoon(gesprekken).

Bezoektijden 

Verpleegafdelingen
Dagelijks: 15.30 tot 19.30 uur.

Kinderafdeling:
15.30 tot 19.30 uur.
Voor ouders de gehele dag doorlopend bezoek
(zij kunnen desgewenst ook blijven overnachten).

Kraamafdeling
Dagelijks: 15.30 tot 19.30 uur.
Voor partners van kraamvrouwen:
10.00 tot 11.30 en van 13.30 tot 22.00 uur.

High Care/CCU
11.00 - 12.00 uur
19.00 - 20.00 uur

Stroke-unit
11.00 - 12.00 uur
19.00 - 20.00 uur

Bezoekregels
De bezoektijd is een belangrijk moment van de
dag. Toch kan dat bezoek een extra belasting
voor u en/of uw medepatiënten betekenen.
Daarom hebben we een aantal bezoekregels
opgesteld:
• U kunt maximaal twee bezoekers tegelijk 

ontvangen. 
• Laat uw bezoek elkaar afwisselen als 

onverwachts meer bezoekers tegelijk 
aanwezig zijn.

• Heeft u een grote groep bezoekers, dan 
verzoeken wij u met klem deze op de 
begane grond te laten wachten en niet op 
de gang bij uw kamer. Dit kan namelijk een 
grote belasting vormen voor andere 
patiënten en het personeel.

• Wij raden u aan met familie te overleggen 
wanneer bezoek het meest gelegen komt. 
Er kan dan onderling worden afgesproken 
wie wanneer gaat. 

• Uiteraard proberen wij zoveel mogelijk te 
voorkomen dat u onder bezoektijd een 
onderzoek heeft. Dit kan echter niet altijd 
worden voorkomen.

• Wanneer u uw bed en de afdeling mag 
verlaten, kunt u gedurende de gehele dag 
bezoek ontvangen in het dagverblijf of in 
het restaurant op de begane grond. 
Informeert u dan wel één van de verpleeg-
kundigen, zodat men weet waar u bent.

Is uw bezoek niet in de gelegenheid u tijdens 
de reguliere tijden te bezoeken? In overleg met
de verpleegkundige kunt u ook een afspraak
maken voor een andere bezoektijd.

Stiltecentrum
Op de 4e etage (route 73) bevindt zich het
Stiltecentrum. Deze ruimte is altijd voor u open
en toegankelijk voor iedereen. Het is een mooie
ruimte, waarvan iedereen op eigen wijze gebruik
kan maken: in stilte zittend, lezend, schrijvend,
mediterend. Er staan boeken uit verschillende 
tradities. Er zijn gebedskleedjes en er is een 
reinigingsruimte. Zo is de ruimte uitnodigend en
open voor iedereen die even verstilling zoekt.

Ontspanning
Tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis kunt u
gebruikmaken van:
• Het winkeltje in de centrale hal.
• De kapsalon op de begane grond tegenover de 

Inschrijf- en registratiebalie.
• De dagverblijven.
• Radio en televisie.
• Het Stiltecentrum op de vierde etage.

Ontslag
Ontslag
Wij streven er naar u tijdig te informeren over 
de datum van ontslag. Als de specialist heeft
vastgesteld dat u weer naar huis kan, wordt 
dat meteen met u besproken. Uw specialist 
zal ook afspraken met u maken over eventuele
nacontrole en nabehandeling. De receptioniste
van de afdeling maakt voor u zo nodig een
afspraak bij de polikliniek. Uw huisarts wordt
door uw specialist op de hoogte gehouden van
uw behandeling en eventuele nazorg. Het kan
ook zijn dat u in het ziekenhuis graag zelf met
uw huisarts wilt praten. U kunt dan een afspraak
met hem/haar maken of de verpleegkundige 
vragen dit voor u te doen.

Transferbureau 
Soms hebt u na het ontslag meer zorg nodig 
dan uw familie of andere betrokkenen u kunnen
bieden. Het Transferbureau kan u informeren 
over alle mogelijkheden en eventueel zorg voor u
aanvragen. Wanneer uw ontslag in zicht komt,
schakelt de afdelingsverpleegkundige het
Transferbureau in. De transferverpleegkundige
komt bij u langs om te bespreken wat voor hulp
er nodig is als u met ontslag gaat. Zij kijkt hierbij
naar uw algehele situatie thuis, zoals gezins-
situatie, uw mobiliteit en woonsituatie. Zo nodig 
wordt contact opgenomen met de familie of
mantelzorg.

Vervoer naar huis
In de regel zult u ’s ochtends het ziekenhuis 
verlaten. Als u geen eigen vervoer heeft, is 
het beter dat u een taxi bestelt. Dat kan voor u
worden gedaan door een medewerker van de
receptie bij de hoofdingang. Wanneer vervoer 
per taxi medisch noodzakelijk is, zijn de kosten
meestal voor rekening van de ziektekosten-
verzekering. U heeft wel een verklaring nodig van
de specialist. U dient de kosten eerst zelf aan de
taxichauffeur te betalen en deze dan later te
declareren.
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 Patiëntenservicebureau 
Het Patiëntenservicebureau is gevestigd naast 
de Inschrijf-/registratiebalie op de begane grond.
Heeft u algemene vragen over ziekten, 
onderzoeken, behandelingen of bijvoorbeeld het
bestaan van patiëntenverenigingen, dan kunt u
bij het Patiëntenservicebureau terecht. Hier vindt
u ook informatiefolders van het ziekenhuis en
van patiëntenverenigingen. Voor vragen is 
het Patiëntenservicebureau bereikbaar via
patientenservicebureau@llz.nl of (079) 346 26 24.

Geestelijke Verzorging 
Een opname in het ziekenhuis kan om 
verschillende redenen een ingrijpende 
gebeurtenis zijn en allerlei vragen en gevoelens
oproepen. Daarover praten met iemand kan
steun geven. De geestelijk verzorger kan, indien u
dat wenst, een goede gesprekspartner voor u zijn.
Zij kan luisteren naar uw verhaal, naar wat u
bezighoudt en daarin samen met u wat te 
ordenen. Zij kan met u praten over uw angst en
verdriet en ook kijken naar de vragen die er bij 
u leven (misschien op het gebied van levens-
beschouwing of vragen van ethische aard). 
In gesprek gaan met de geestelijk verzorger kan
tijdens de opname en poliklinisch. Als u denkt 
dat ook voor uw naasten een dergelijk gesprek
betekenis heeft, kunt u eveneens een beroep
doen op de geestelijk verzorger. 
Het spreekt voor zich dat de gesprekken strikt
vertrouwelijk zijn.

Vrijwilligers en Hostess service
In ons ziekenhuis zijn vrijwilligers werkzaam van
de Stichting Unie van Vrijwilligers. Zij voorzien
wachtende patiënten en bezoekers van koffie
en/of thee en verzorgen de uitleen van boeken
uit de patiëntenbibliotheek.
In de centrale hal zijn vrijwilligers, aanwezig die
patiënten begeleiden naar de poliklinieken. Zij
nemen het bellen van en begeleiden naar taxi’s
voor hun rekening en beheren en verzorgen de
rolstoelen in de centrale hal. Ook helpen ze 
met het tillen van bagage en wijzen ‘zoekende’
patiënten de weg.

Klachten 
Heeft u klachten of problemen, laat ons dit dan
zo snel mogelijk weten. Wellicht kunnen wij er

direct iets aan doen of van uw opmerkingen
leren. Bespreek uw klachten in de eerste plaats
met degene die u verantwoordelijk acht voor 
datgene waarover u klaagt, zoals uw specialist 
of de verpleegkundige. 
Als het u niet lukt uw klacht met de betrokken
medewerker te bespreken of als u dit moeilijk
vindt, kunt u zich wenden tot de klachten-
functionaris. Dit kan zowel mondeling, 
telefonisch als schriftelijk. De klachten-
functionaris informeert u over de mogelijkheden
om uw klacht te behandelen. In het algemeen
verzoekt de klachtenfunctionaris u bij verdere
behandeling van uw klacht, deze het liefst binnen
drie maanden, op schrift te stellen. Informatie
over het klachtentraject binnen het LangeLand
Ziekenhuis is te verkrijgen bij het Patiënten-
servicebureau en op www.llz.nl.

Tipkaart
Wanneer u wordt opgenomen krijgt u een
Tipkaart uitgereikt, waarmee u aan kan geven
wat u tijdens uw verblijf is opgevallen. Dit kan
een suggestie zijn, een compliment of iets waar 
u ontevreden over bent. Met de reacties die zo
binnen komen, hopen wij onze zorg steeds verder
te verbeteren.

Patiënttevredenheidsonderzoek (PTO)
Het is belangrijk te weten hoe patiënten hun
bezoek aan ons ziekenhuis ervaren. Dit geldt
zowel voor een bezoek aan de polikliniek in 
het LangeLand Ziekenhuis, de Huidkliniek of de
buitenpoli Parkzoom als ook voor (dag)opname 
in het ziekenhuis. In het PTO wordt de patiënt
gevraagd anoniem via het internet een vragen-
lijst in te vullen. Met de resultaten van het 
onderzoek kan de zorgverlening waar nodig 
verbeterd worden. 

Kinderafdeling ‘Online’
Een ziekenhuisopname kan voor een kind een
ingrijpende situatie zijn. Om het verblijf op de
Kinderafdeling te veraangenamen, kunnen 
kinderen gebruik maken van I-pads en computers
om te e-mailen, spelletjes te spelen en te chatten
met leeftijdgenoten. De pedagogisch mede-
werker of verpleegkundige van de kinderafdeling
zijn altijd bereikbaar voor vragen over het gebruik
van deze media.

Familieverblijf
Het Familieverblijf is in de eerste plaats een thuis
voor ouders van zieke kinderen. Daarnaast mogen
familieleden van andere ernstig zieke patiënten
gebruik maken van de faciliteiten en staat het
Familieverblijf open voor patiënten die een 
dagbehandeling ondergaan. Het verblijf bevindt
zich op loopafstand van het ziekenhuis en biedt
gratis parkeergelegenheid.
Het Familieverblijf hoopt een vervangend (t)huis
te zijn bij het ziekenhuis en zo zware tijden te
verlichten. Meer informatie treft u aan op de
website: www.familieverblijf.com. 
Bij belangstelling en vragen kunt u zich richten
tot het Planningsbureau (079) 346 26 25.
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De medewerkers van het LangeLand Ziekenhuis zetten zich iedere dag in om de beste zorg te leveren met korte wacht-
tijden en oog voor de patiënt. Deze inzet wordt aantoonbaar gemaakt met de toekenning van certificaten, keurmerken 
en predicaten, die alleen worden uitgereikt aan de zorginstellingen die aan strikte kwaliteitseisen voldoen. 

Certificaten

Meetbaar goede zorg Smiley
De afdeling Kindergeneeskunde heeft van de 
vereniging van Kind en Ziekenhuis de Smiley 
ontvangen. De Smiley wordt uitgereikt aan 
kinderafdelingen die voldoen aan de criteria 
waar volgens Kind en Ziekenhuis aan moet 
worden voldaan voor kindvriendelijke zorg. 
De Smiley bevestigt dat onze kinderafdeling is
afgestemd op het welzijn en speciale behoeftes
van de kinderen die hier worden behandeld. 

Menzis TOPzorg 
Het TOPzorg predicaat wordt alleen toegekend
aan ziekenhuizen die met hun behandeling aan
de strenge selectiecriteria van Menzis voldoen.
Criteria die regelmatig worden bijgesteld op 
de nieuwste ontwikkelingen in de zorg. Het
LangeLand Ziekenhuis heeft het Menzis TOPzorg
Predicaat in het bezit voor de behandeling van
borstkanker, prostaatkanker, liesbreuken, rug-
hernia, totale heupprothese en het knippen van
de neus- en/of keelamandelen.

Vaatkeurmerk
Het LangeLand Ziekenhuis heeft dit jaar wederom het Vaatkeurmerk
toegekend gekregen van ‘De Hart&Vaatgroep’. Deze patiënten-
vereniging reikt het Vaatkeurmerk uit aan ziekenhuizen die voldoen
aan de kwaliteitscriteria op het gebied van goede vaatzorg (zorg voor
slagaderen en spataderen) vanuit patiëntenperspectief. Het keurmerk
helpt vaatpatiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis waar 
goede vaatzorg wordt aangeboden. De kwaliteitscriteria worden 
regelmatig aangescherpt en aangepast aan de nieuwste inzichten.

Borstvoedingcertificaat
De afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde van het LangeLand
Ziekenhuis hebben het ‘Zorg voor Borstvoeding’ certificaat ontvangen
van de gelijknamige stichting namens Unicef Nederland. Dit certificaat
wordt alleen uitgereikt aan instellingen die de tien vuistregels voor 
het succesvol geven van borstvoeding in de praktijk brengen. Beide
afdelingen hebben zich sterk ingezet om het geven van borstvoeding 
zo goed mogelijk te faciliteren in het LangeLand Ziekenhuis. 

Als erkenning van deze inzet hebben zij het certificaat in ontvangst
mogen nemen. 
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Hierbij geef ik mij op als Donateur van de Stichting Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis

o Ik zal minimaal een bedrag van € 25,00 overmaken op postbank nummer 6459337 of op bank-
rekening 69.12.39.843 van de ING-Bank (gironummer van de bank 60000) te Zoetermeer ten name
van de Stichting Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis.

Binnenkort krijg ik van de Vrienden bericht over de voordelen die aan mijn donateurschap
verbonden zijn.
De heer/mevrouw :
Straat :
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer :
E-mailadres :

Deze bon inleveren bij de receptie Hoofdingang van het ziekenhuis of opsturen naar de Stichting Vrienden
van ’t Lange Land Ziekenhuis, 1e Stationsstraat 3a (Hoek Dorpsstraat) 2712 HA Zoetermeer.

W O R D  E E N  V R I E N D  -  W E E S  E E N  V R I E N D
G E E F  U  O P  A L S  D O N A T E U R ! !

✁ Knip uit 

KIJK OOK OP DE WEBSITE

www.vriendenlangeland.nl

Stichting Vrienden heeft hart voor het LangeLand

De vier bestuursleden van de Vrienden op een rij. V.l.n.r.: Norbert Jansen, 
Jan Hein Slootmaekers, Susanne Bosman en Roy Palm.

Niemand kan zonder vrienden, zo ook het
LangeLand Ziekenhuis niet. Het is daarom maar
goed dat de Stichting Vrienden van ’t Lange Land
Ziekenhuis bestaat. De stichting heeft als doel
om in samenwerking met donateurs, bedrijven
en/of fondsen een aantal activiteiten binnen het
ziekenhuis te ondersteunen. Het gaat hierbij om
zaken die niet uit het reguliere budget van het
ziekenhuis betaald kunnen worden. 

In de afgelopen jaren zijn verschillende projecten
met financiering van de Vrienden tot stand 
gekomen. Recentelijk springen de nieuwe 
bewegwijzeringborden, ‘Baby in Beeld’ en het 
vernieuwde Patiëntenservicebureau het meest in
het oog. Eerder hebben de Vrienden gezorgd voor
de inrichting van een aantal familiekamers en het
Stiltecentrum, speelgoed voor de Kinderafdeling,
de aanschaf van een speciaal hoog/laag bad, 
vernieuwing van de verloskamers en
(her)inrichting van de dagverblijven. Daarnaast 
is het Dialysecentrum ingericht met speciale 
stoelen en uitgerust met computers. Zo hebben
patiënten tijdens de dialyse de nodige afleiding.

Ook vriend worden?
Voor maar 25 euro per jaar kun je de Stichting al
steunen! Kijk op www.vriendenlangeland.nl voor
meer informatie over de Vrienden, wat zij doen
en hoe u zich kunt aansluiten. U kunt zich 
aanmelden door onderstaande bon uit te 
knippen en in te sturen.

De Cliëntenraad heeft als doel de medezeggenschap van bezoekers, cliënten en patiënten van het LangeLand Ziekenhuis 
te waarborgen. Uw belangen worden meegewogen bij het ontwikkelen en uitvoeren van het ziekenhuisbeleid. Het kan 
gaan om de organisatie van de poliklinieken, het opnamebeleid, de behandeling, de kwaliteit van de zorg, huisvesting- en
bouwzaken, voeding en hygiëne en cliënten/patiënteninformatie.
De raad let daarbij op de algemene gang van zaken, signaleert problemen en probeert bij te dragen aan de oplossingen 
daarvan, door te overleggen met de Raad van Bestuur (de directie van het ziekenhuis) en overige betrokkenen. De Cliënten-
raad is er niet voor individuele klachten. Daarvoor kunt u terecht bij de Raad van Bestuur, de interne klachtenfunctionaris 
of de klachtencommissie van het LangeLand Ziekenhuis.
Bekijk voor meer informatie de website: www.clientenraadllz.nl.

De Cliëntenraad is er voor u
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WIJK, LOCATIE, ADRES Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

STADSHART:
LangeLand Laboratorium 7.30-15.00 7.30-15.00 7.30-15.00 7.30-15.00 7.30-15.00
Europaweg 151, 2711 ER Zoetermeer

DORP:
Woon- en Zorgcentrum De Morgenster 8.00-9.00
Nassaulaan 11, 2712 AT  Zoetermeer

DRIEMANSPOLDER:
Gezondheidscentrum Driemanspolder 9.30-10.30 9.30-10.30
Geneesmiddel Servicepunt Driemanspolder
Bijdorplaan 413, 2713 SZ  Zoetermeer

LEYENS:
Woon- en Zorgcentrum Buytenhaghe 8.00-9.00
Bergmanstrook 45, 2726 RR  Zoetermeer

LEYENS:
Dienstencentrum Gondelkade 9.30-10.30
Gondelkade 33, 2725 EC  Zoetermeer

MEERZICHT: 
Dienstencentrum Albrandswaard 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00
Albrandswaard 1, 2716 DA  Zoetermeer

NOORDHOVE:
Gezondheidscentrum Noordhove 8.00-9.00 9.30-10.30
Sullivanlijn 17-21, 2728 BR  Zoetermeer

OOSTERHEEM: 
Wijkpost Oosterheem 9.30-10.30 8.00-9.00
Oosterheemplein 198, 2721 NB  Zoetermeer

ROKKEVEEN:
Gezondheidscentrum Rokkeveen-Oost 8.15-9.15
Groen-Blauwlaan 145, 2718 GH  Zoetermeer

ROKKEVEEN:
Prikpost Nathaliegang 8.00-9.00 8.00-9.00
Nathaliegang 79, 2719 CR  Zoetermeer

SEGHWAERT:
Dienstencentrum Petuniatuin 8.00-9.00 8.00-9.00
Petuniatuin 7A, 2724 NB  Zoetermeer

SEGHWAERT:
Woon- en Zorgcentrum ’t Seghe Waert 8.00-9.00
Vaartdreef 115, 2724 GE  Zoetermeer

BENTHUIZEN:
‘De Hoeksteen’ 8.00-09.00
Dr. Albert Schweitzerlaan 2, 2731 EB  Benthuizen 

BERGSCHENHOEK:
Gezondheidscentrum Parkzoom, 8.00-15.30 8.00-15.30 8.00-15.30 8.00-15.30 8.00-15.30
Tjeerd Kuipersstraat 17, 2662 GM  Bergschenhoek
Telefoon (079) 346 43 30

Het LangeLand Ziekenhuis heeft op een 
aantal locaties door heel Zoetermeer 
prikcentra gevestigd. Hieronder vindt u 
een overzicht van deze locaties.

• Uw patiëntenstickerkaart van het 
ziekenhuis en geldige verzekeringsgegevens 
meebrengen.

• Niet alle testen kunnen geprikt worden, 
uw huisarts kan u hierover inlichten.

• Kinderen onder de 7 jaar kunnen niet op de 
prikposten terecht, met uitzondering van 
Prikcentrum Stadshart en Parkzoom.

• In te leveren materiaal moet voorzien zijn 
van naam en geboortedatum.

Prikposten



24

Specialisme: naam:

Nefrologie mevrouw dr. M.M. Buren
mevrouw dr. I.M. van der Meer
mevrouw M.J. Krol-van Straaten
de heer dr. L.J. Vleming

Neurologie mevrouw E.G. Berger-Plantinga
de heer C. Bulens (waarnemer)
de heer R.J. Groen
de heer dr. K. Jellema (waarnemer)
mevrouw M. Kleijer
mevrouw dr. W. van der Meij
de heer W. van Oudenaarden 
(waarnemer)
mevrouw L. Schoolderman 
(waarnemer)
de heer A.L. Strikwerda

Neurochirurgie* de heer dr. R.R.F. Kuiters

Oogheelkunde mevrouw Y.M. Bartlema
de heer R.M.M. Boerrigter
de heer dr. G.C. van Die
mevrouw C.E. Schoevaart

Orthopedie de heer H.H. Kaptijn
de heer P.T.H. Langendijk
de heer R. de Ridder
de heer V.J. Rudolphy

Pathologie-anatomie de heer dr. P.C. Clahsen
de heer dr. H.M. Hazelbag
de heer dr. E.C.M. Ooms
de heer J.H. Von der Thüsen

Plastische chirurgie de heer dr. J.F.A. van der Werff
mevrouw dr. J. Zguricas

Psychiatrie* mevrouw dr. T. Berger

Radiologie de heer J.M. Hew
de heer A. Hiddema (waarnemer)
de heer J.W. Kuiper
mevrouw dr. T.C. Leertouwer
de heer. A.J. van Seijen (waarnemer)
de heer E.R. Tjin A Ton
de heer J.G.S. Tjong A Lieng

Radiotherapie* mevrouw J.J.M. Speijer

Reumatologie mevrouw dr. M.H.W. de Bois
de heer dr. L.R. Lard

Revalidatie de heer H. Osamulia 
de heer J.G.M. Rutten
mevrouw A. Teplova

Spoedeisende mevrouw A.J. Alkemade
Eerste Hulp mevrouw F. Ayuketah-Ekokobe

de heer K. Moosa

Urologie de heer P. Minnee
de heer G.T. Takens

*spreekuurhoudende consulenten 

Specialisme: naam:

Anesthesie mevrouw M. van den Bent
mevrouw dr. N.L. van der Horst
de heer H. Nouri

Apotheek de heer P. Lager (waarnemer)
de heer J. P. Schouten (waarnemer)
mevrouw E.M. Szmigiero

Cardiologie de heer R.F.J.M. Geuskens
de heer dr. P. van der Meer
de heer P. Vantrimpont

Chirurgie de heer D.M. Boland
mevrouw dr. M.M. van der Eb
de heer dr. B.H.M. Heijnen
de heer B. Jas
mevrouw L. Levert-Brand
mevrouw M.A. Schilders-Springer
de heer K. Türkcan

Dermatologie de heer V.R. Basdew
mevrouw dr. A. Chang
de heer E. Honig

Geriatrie mevrouw C.A. van Rijn

Gynaecologie mevrouw dr. E.M. Davelaar
mevrouw M. van der Heemst (waarnemer)
mevrouw M.W. de Jong
de heer M Kroeks (waarnemer)
mevrouw M.L. Lim 
de heer J.M.T. Roelofsen
mevrouw M.B.J.G. Vosmar

Interne mevrouw E. Göker 
geneeskunde de heer J.T.M. van der Heyden

(waarnemer)
mevrouw A.J.M. van der Pas
mevrouw H.P.M. Selten
de heer M. Seubert (waarnemer)
de heer H. Waanders
mevrouw P.L. Wong 

Kindergeneeskunde mevrouw J.C.D. Brevoord
mevrouw F. Croes
mevrouw Y.L.F. Heijnen-van den Berg
mevrouw L. Langendonck  
mevrouw R.G. van Ommen-Koolmees
mevrouw J. Punt
de heer J.J.B. Rehbock
de heer E.D. Stam

Medische mevrouw A. van Tilborg
psychologie*

Keel- Neus- en de heer dr. P.A. van der Eerden
Oorheelkunde mevrouw Chr.F. Sepmeijer

de heer H.J.A. Visser
mevrouw M.M.H. van Zanten

Longgeneeskunde de heer J.J. Brahim
de heer J.G. Daflaar
mevrouw K. Rijnten
de heer H.J.W. Schreur

Medische de heer dr. G.J. van Asselt
microbiologie de heer C.L. Jansen

de heer dr. P.M. Oostvogel

Specialisten per 1 januari 2013






