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Voorwoord

Volgens het onderzoek van Elsevier naar de 
beste ziekenhuizen van Nederland, scoort het
LangeLand bovengemiddeld en net zo goed of
zelfs beter dan omliggende ziekenhuizen. De lijst
laat zien dat het LangeLand Ziekenhuis niet heeft
ingeleverd op de patiëntgerichtheid en op het
gebied van veiligheid en effectiviteit van de
medische zorg zelfs een verbetering laat zien. 
Dat laatste is mede dankzij de goede en 
opbouwende samenwerking met de Inspectie
van de Gezondheidszorg.
Het is dankzij de onuitputtelijke inzet en het
grote besef van verantwoordelijkheid bij het 
personeel dat het LangeLand Ziekenhuis als
basisziekenhuis voor de Zoetermeerse bevolking
blijft bestaan met goed toegankelijke en veilige
zorg. Het is dan ook goed dit in de Elsevier 
enquête beloond te zien.

Goede zorg dicht bij huis
Het LangeLand Ziekenhuis richt zich op zorg 
dicht bij huis, waarbij we de voordeur zijn 
naar complexe zorg die gecentraliseerd wordt 
uitgevoerd in academische en topklinische 
ziekenhuizen. Na de behandeling daar, kunnen
patiënten weer in het LangeLand terecht voor
nazorg en controles. Die basiszorg wordt 
aangevuld met 24-uurs acute zorg, een IC en 
uitgebreide radiologische faciliteiten. Met 
deze visie geeft het LangeLand Ziekenhuis u 
als patiënt de zorg waar u recht op heeft.

We hopen dat u deze laatste Infoland van 2012
met plezier zult lezen en wensen u een heel
gezond en gelukkig 2013 toe!

De website van het LangeLand Ziekenhuis bezoeken met uw smartphone?

Scan de code!
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LangeLand Ziekenhuis houdt zorg goed op peil
Ondanks financieel zwaar weer, managementwisselingen en vaak negatieve aandacht in de
pers, heeft het LangeLand Ziekenhuis haar zorg goed op niveau weten te houden. Dit blijkt
niet alleen uit de positieve ervaringen van patiënt en personeel, ook de laatste cijfers van
Elsevier bevestigen dit. 
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Een kunstgebit
verdient de zorg van 
de tandprotheticus

Een kunstgebit
verdient de zorg van 
de tandprotheticus

Veel Nederlanders hebben een slechtpassend of verouderd
kunstgebit. Dit gaat vaak samen met pijn en ongemak. Een 
bezoek aan een tandprotheticus kan dan de oplossing bren-
gen. Met nieuwe technieken en materialen zorgt de tandpro-
theticus dat uw kunstgebit beter past. De vergoeding voor een
volledige gebitsprothese zit standaard in de basisverzekering.
Uw tandprotheticus kan u er alles over vertellen en u gratis 
adviseren. Wij zijn gespecialiseerd in het maken van gebits-
protheses op implantaten
(klikgebit).

Rokkeveenseweg 32A, Wijk 12 - Dorp
Zoetermeer - Tel. 079 - 3614576
www.stooptandprotheticus.nl

Lid Organisatie van

Nederlandse Tandprothetici (ONT)

TANDPROTHETISCHE 
PRAKTIJK STOOP

w w w . v i n g e r a a n d e p o l s . c o m

i n f o @ a p o t h e e k m o n s t e r . n l

Erkend leverancier Therapeutische Elastische Kousen

COMPRESSIEKOUSEN - BANDAGES - BRACES - 
ORTHOPEDISCHE ARTIKELEN

Carla Roth-Ravenstein

LangeLand Ziekenhuis

Locatie
Huisartsenpost, achter het ziekenhuis 

Spreekuur maandagmiddag - 13.00 uur -16.00 uur
Afspraken via afsprakenbureau 

079 - 346 26 26 

Langeland Huidkliniek 

Europaweg 151
Spreekuur donderdagochtend of via afspraak 

079-346 28 86 of 0174-24 73 86

Apotheek Servicepunt Kerkplein

Kerkplein 8
2681 BB Monster

Tel:  0174 - 24 73 86
Mob: 06 - 547 017 57

Welleness All Beauty Care staat voor deskundigheid,
kwaliteit en perfectie op het gebied van huidverzor-
ging, schoonheid met een medisch tintje. 

Van gezichtsbehandelingen, medische pedicure 
behandeling tot complete feelgood arrangementen.

Uw huid is uniek. Het grootste orgaan van ons lichaam
weerspiegelt uw gemoedtoestand, gezondheid, leeftijd
en leefwijze. Onze voeten zijn de steunpilaar van ons 
lichaam. De Medisch Pedicure is er voor ieders voet-
probleem.

Door middel van Schoonheidssalon en medisch 
pedicure salon Welleness All Beautycare brengt u uw
huid en voeten in topconditie.

U vindt ons in 
de Huidkliniek 
van ‘t LangeLand
ziekenhuis: 
Europaweg 151
2711 ER 
Zoetermeer.

Tel. 079 346 23 63  •  mob. 06 462 777 57
www.welleness.nl  •  info@welleness.nl
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Actueel

Snellere diagnose met nieuwe scopen 
Op de endoscopieafdeling van het LangeLand
Ziekenhuis worden dagelijks maag- en darm-
onderzoeken uitgevoerd, waarbij aan de hand 
van camerabeelden een diagnose wordt gesteld.
Volgens Jacorine Hak, endoscopieassistente, 
helpen de nieuwe scopen daar enorm bij: 
“De nieuwe scopen geven hoge resolutiebeelden
door, waarmee we veel duidelijker kunnen zien
wat er aan de hand is. De bediening is ook weer
een stuk soepeler. Zo zijn we sneller klaar en 
kunnen we betere diagnoses stellen.” Met de
nieuwe scopen beschikt de endoscopieafdeling
de komende jaren over het neusje van de zalm 
op endoscopiegebied.

Jaarlijks kiezen ruim 1300 vrouwen voor een bevalling in het LangeLand
Ziekenhuis. Op pagina 13 vindt u meer informatie over bevallen in het
LangeLand.

In 2013 organiseert het LangeLand Ziekenhuis vier informatieavonden
over borstvoeding voor toekomstige ouders die in het LangeLand onder
controle zijn en meer willen weten over het geven van borstvoeding.
Tijdens de avond vertelt onze lactatiekundige over het geven van borst-
voeding, wat er allemaal bij komt kijken en hoe moeder en vader zich
hierop kunnen voorbereiden.

De voorlichtingsavonden vinden plaats op donderdag 10 januari, 
donderdag 4 april, donderdag 4 juli en donderdag 10 oktober van 
19.30 tot 21.30 uur.

Bent u onder behandeling 
van een gynaecoloog in het
LangeLand en wilt u meer
weten over het geven van
borstvoeding? Meld u dan 
aan via info@llz.nl. 
Deelname is gratis.

Hoe ‘voedt’ het LangeLand? Informatieavond borstvoeding 

Vrijdagavond 12 oktober om 21.12 uur verwelkomde het
LangeLand Ziekenhuis de 1000-ste baby van 2012: de kleine Mike
van Tol. Mike en zijn moeder maken het goed. Als aandenken
heeft Mike een slabbetje gekregen waarop hij wordt herinnerd
aan zijn speciale status. Moeder kreeg een mooie bos bloemen
mee naar huis.

LangeLand Ziekenhuis verwelkomt
duizendste baby

Als aandenken heeft Mike een wel heel speciaal slabbetje gekregen.

De nieuwe apparatuur helpt onze medewerkers in het stellen van de juiste diagnose.



Tijdens de uitleg werd me duidelijk dat er drie 
belangrijke elementen van deze therapie zijn. 
Allereerst de ademhaling, ten tweede het 
bewegen en als laatste wordt zuurstof tijdens het
bewegen toegediend. De volgende training zou ik
gaan trainen met hetzelfde systeem als dat van de
meting. Tot die volgende training hoefde ik thuis
alleen maar de ademhalingsoefeningen te doen.
Deze ademtherapie ging eerst moeizaam. Maar ik
merkte al snel verbetering en kreeg toen meer
controle over mijn lichaam. 
Bij de trainingen kreeg ik een hartslagband om.
Tijdens het sporten zag ik op een scherm wat er 
in mijn lichaam gebeurde en hoe het reageerde 
op de inspanning. Het werkt erg motiverend. Na
een paar weken merkte ik dat mijn lichaam ging
veranderen. Kreeg meer energie en was aan het
einde van de dag minder moe. Na een maand
begon ik zelfs wat lichte werkzaamheden op het
werk te verrichten. Dat gaf een heerlijk gevoel om
weer bezig te zijn. Door tijdens de trainingen veel
te praten met de fysiotherapeuten, af en toe zijn
het echt psychologen, kreeg ik steeds meer 
gevoel en controle over het welzijn van mijn 
lichaam. Ik voelde wanneer de stress toenam, 
hierdoor kon ik tijdig reageren met het toepassen
van de ademtherapie. Dit gaf een enorme rust. 

Nu, na 7 weken, ben ik een heel eind. Ik voel me
weer gelukkig en dat dankzij veel tips en trucs 
van de therapeuten.  Je wordt op de perfecte 
manier geholpen in de juiste richting. Het goede
aan de begeleiding is dat alles inzichtelijk wordt
gemaakt, je ziet jezelf echt vooruit gaan. 
Eindelijk kan ik weer genieten van de leuke 
dingen en heb ik de energie om activiteiten te 
ondernemen. Mijn energie level is weer 90%.

FitOK, onderdeel van FysiOK
Europaweg 151
2711 ER Zoetermeer
(boven het laboratorium van het LLZ)
Tel. 088 - 066 61 84

Al geruime tijd ben ik actief, als afdelingsmanager,
bij een groot advocatenkantoor. De werkdruk was
hoog, wat veel stress met zich meebracht. Op een
gegeven moment had ik werkweken van 50 uur en
stond zelfs mijn weekend in het teken van mijn
baan. 

In het begin kon ik de hoge werkdruk nog goed
aan en had veel plezier in mijn werk. Maar de
thuissituatie begon er onder te lijden. Ik had 
weinig tijd meer voor mijn gezin. 
Ik besloot meer tijd vrij te maken voor mijn gezin.
Dat ging goed, totdat er een reorganisatie plaats
vond binnen het bedrijf. De speculatie ging, dat 
ik mijn baan kwijt zou raken. Dit bericht 
veroorzaakte stress, eerst in mijn gedachten en
daarna ook in mijn lichaam. Slapen ging 
moeizaam en lukte soms helemaal niet. Ik voelde
me lusteloos en had geen zin en energie meer om
leuke dingen te ondernemen. Ondertussen werd 
de werkdruk op mijn werk steeds hoger. Soms
bleef ik overwerken. Langzamerhand voelde ik 
mijn lichaam “op” raken. Het voelde als een totale
uitputting. Ik stond moe op, kon me niet meer 
concentreren. Had zelfs geen energie meer om te
eten. Ik stortte in en kon niet meer overeind
komen, zag het leven niet meer zitten. Na drie
dagen heeft mijn vrouw mij naar de huisarts 
gestuurd. Daar kreeg ik de diagnose “Burn-out”. 
Ik dacht altijd, dat dat mij niet zou kunnen
overkomen. Maar ik was op, helemaal op.  

Op advies van de huisarts en arbo-arts zocht ik
contact met FitOK. Tijdens het intake-gesprek 
luisterde de therapeut goed naar mijn verhaal. 
Ik kreeg een rustmeting, zonder uitleg. Achteraf
vertelde hij, dat hij geen informatie had gegeven,
omdat dit mogelijk de uitkomsten zou kunnen
beïnvloeden. Na 10 minuten rustig te hebben 
gezeten, kreeg ik een grafiek van de meting te
zien. Met allemaal verschillende lijnen, in 
verschillende kleuren. De therapeut kon onder
anderen mijn stressniveau bepalen. De meting gaf
een duidelijk beeld over de onrust in mijn lichaam.
Wat de verschillende klachten veroorzaakt.

Mijn ervaring bij FitOK
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Giften en donaties

De gift is tot stand gekomen dankzij de veiling op
het jaarlijkse DaDa diner, waarbij de stichting
geld inzamelt voor haar goede doelen. 
De gasten kunnen bieden op bijzondere objecten,
waaronder pallets met speelgoed, die vervolgens
weer verdeeld worden over diverse ziekenhuizen
en zorginstellingen in het land. Naast deze gift
zet DaDa zich in voor de renovatie van een
behandelkamer op de kinderafdeling van het
LangeLand. Mede dankzij donaties van schoen-
maker Tico Roozendaal, voetbalvereniging DWO
en HABO GWW bv. kan dit project binnenkort ten
uitvoer worden gebracht.

Stichting DaDa zet zich in voor een betere zorg
voor kinderen en medische instellingen in
Nederland door het realiseren van projecten die
niet vanuit de normale middelen van het zieken-

Dankzij een gulle schenking van Stichting DaDa komt Sinterklaas dit jaar met een goed gevulde zak aan op de
kinderafdeling van het LangeLand Ziekenhuis. Met twee karren vol speelgoed is er genoeg om het verblijf van alle
kinderen die in de decembermaand worden opgenomen wat aangenamer te maken. 

Stichting DaDa schenkt speelgoed aan
Kinderafdeling LangeLand Ziekenhuis

De prikstoelen van het LangeLand Ziekenhuis zijn opnieuw bekleed,
dankzij de inspanningen van de Vrienden van ’t LangeLand Ziekenhuis.
De nieuwe bekleding biedt patiënten hernieuwd comfort tijdens de
bloedafname en laat de stoelen er weer als nieuw uitzien.

Na elf jaar trouwe dienst, met rond de 60.000 bloedafnames per jaar,
hebben de stoelen hun nut inmiddels wel bewezen. Natuurlijk heeft dit
intensieve gebruik zijn weerslag gehad op de bekleding, waarvan met
name de zittingen flink versleten waren. Daarom werd de hulp 
ingeroepen van De Stichting Vrienden van ’t LangeLand Ziekenhuis. 
Zij besloten de prikstoelen opnieuw te bekleden en dit geheel te
bekostigen. Conny Tonino en Yvon Kum, teamleiders van de prikpoli, 
en alle medewerkers zijn ontzettend blij met de nieuwe bekleding: “De
stoel zit heerlijk en ziet er weer netjes uit, het is een grote verbetering.
We zijn blij dat hier in deze lastige tijd toch nog ruimte voor is. Heel fijn
voor onze patiënten!” De prikstoelen in het LangeLand zijn nu weer
klaar voor de toekomst.

Prikstoelen als 
nieuw dankzij donatie 
‘Stichting Vrienden van 
`t LangeLand Ziekenhuis’

huis of de gezondheidszorg gefinancierd kunnen worden. Het
LangeLand Ziekenhuis is ontzettend blij met deze donaties die ten
goede komen aan onze patiëntjes. 

De diverse gulle 
gevers poseren 
voor het speelgoed. 
V.l.n.r. staand: Freija
Boot, pedagogisch
medewerker en Theo
Bos, sectormanager.
Zittend: Stagiair Ylva
Dop, dhr. Baptiste,
directeur HABO GWW, 
dhr. Van Beusekom 
van Sv DWO en 
dhr. Roozendaal,
schoenmaker. 

De medewerkers van de prikpoli zijn blij hun patiënten 
op de nieuwe stoelen te kunnen prikken. V.l.n.r.: 
Sylvia Blom-Romijn, Oesha Sankar-Bandhoe, Linda
Breedijk-De Jong.
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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

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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Medische vernieuwing

Het Elektronisch Voorschrijven Systeem 
(EVS) neemt de artsen en apothekers van het
LangeLand een hoop werk uit handen, voorspelt
Patrick Lager: “Onduidelijke handschriften en
halve doordrukken zijn met het EVS verleden tijd.
Bovendien is er met het EVS altijd een plek waar
de actuele stand van zaken te vinden is.”
Daardoor kan het systeem zelf gegevens 

met elkaar vergelijken en beoordelen of 
voorgeschreven medicijnen niet conflicteren 
met medicijnen die de patiënt al gebruikt. 
Deze controle wordt nu nog handmatig verricht.
“We kunnen zelf instellen welke meldingen het
systeem geeft. Merken we dat iets fout gaat, 
dan kunnen we daar extra op controleren.”

Elektronisch 
voorschrijven 
verbetert 
medicatieveiligheid 

De tijd van kriebelige handschriften die alleen de vaste doktersassistent kan ontcijferen 
is bijna voorbij. Begin 2013 stapt het LangeLand Ziekenhuis over op een nieuw systeem, 
waarmee het voorschrijven van medicijnen volledig wordt gedigitaliseerd. Hiermee wordt met
één druk op de knop een medicijn voorgeschreven, dat direct wordt verwerkt in het systeem.
Volgens Patrick Lager, Ziekenhuisapotheker, levert dat veel voordelen op: “Het is sneller, 
veiliger en gemakkelijker.”

Lilian van Dalen, adviseur Kwaliteit & Veiligheid,
overziet de opkomst van de zorgpaden: “Toen we
begonnen met het eerste zorgpad was er heel
veel dat moest worden uitgezocht, geregeld,
afgesproken en uitgevoerd. Het was dan ook veel
werk, maar daarmee is wel de weg voor andere
zorgpaden geëffend.” Inmiddels zijn diverse 
specialismen begonnen met hun eigen zorg-
paden, zoals het zorgpad klinische COPD en
Mammacare. Ook met deze zorgpaden zijn de
ervaringen tot nu toe positief, vertelt Lilian:
“Dankzij de gestructureerde aanpak wordt
samenwerking tussen verschillende disciplines 
zo veel makkelijker.” 

Daarnaast, ook niet onbelangrijk, zijn de 
patiënten die op deze manier zorg krijgen erg
tevreden, vertelt Lilian: “De patiënten weten waar
ze aan toe zijn, omdat ze zelf inzicht hebben in 
de behandelingen die ze te wachten staan en
wanneer die plaatsvinden. Ook het directe 
contact met het vaste aanspreekpunt, de patiënt-
supervisor, wordt als erg prettig ervaren.” Lilian

denkt dan ook dat zorgpaden de manier van zorg
verlenen van de toekomst is: “Zorgpaden maken
snelle en goede zorg mogelijk, met oog voor de
patiënt. Dat is volgens mij de ideale combinatie.”

Zorg gestroomlijnd in Zorgpaden
Begin dit jaar startte het LangeLand Ziekenhuis met het zorgpad liesbreuken. Een nieuwe
manier van zorg, waarbij mensen met een liesbreuk gegarandeerd binnen twee weken zijn
geholpen. In de loop van het jaar heeft het zorgpad liesbreuken zijn succes bewezen en 
volgen steeds meer andere specialismen met hun eigen zorgpaden.

Apotheker Patrick Lager overziet de invoering van het EVS.

Lilian van Dalen krijgt positieve reacties op de zorgpaden.
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Buitenpoli LangeLand Parkzoom

100ste ‘Luistermuis’
uitgereikt in
LangeLand Parkzoom

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

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

Urologie dhr. Minnee Vrijdagmorgen

Bloedafname: dagelijks van 8.00 tot 15.30 uur

Beschikbaarheid Radiologie: Maandag en donderdag hele dag en vrijdagmorgen tot 12.30 uur.

Deze speciale 100ste muis was voor kinderarts Edo Stam, omdat hij 
de muizen altijd zo enthousiast uitreikt aan de kinderen die hij 
tijdens zijn spreekuur ziet. Omdat mevrouw Bode de Luistermuis 
geheel belangeloos aanbiedt aan het LangeLand Parkzoom, werd de 
gelegenheid aangegrepen om haar een bloemetje aan te bieden. We
hopen dan ook dat de Luistermuis in de toekomst nog vaker verdriet
mag verzachten voor onze jonge patiëntjes.

De Luistermuis is een initiatief van mevrouw Bode. Zij maakt de
muis voor jonge patiëntjes die heel verdrietig zijn of waarbij
bloed wordt geprikt. De kindjes kunnen daarna hun verhaal
kwijt in de oortjes van de muis, die natuurlijk luistert naar al 
het grote en ook kleine verdriet. 

Kinderarts Edo Stam ontvangt de 100ste Luistermuis van
mevrouw Bode.
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November: Maand van de pijn
De medische technologie staat tegenwoordig voor niets; geavanceerde apparatuur en slimme
onderzoeken helpen onze specialisten hun diagnoses te stellen. Toch komt het voor dat 
klachten niet verklaard kunnen worden door de medische wetenschap. De pijnklachten die
daarmee gepaard gaan, zogenaamde ‘onverklaarbare pijnen’, kunnen daarom maar moeilijk
worden behandeld. Toch zijn er allerlei manieren om dit soort pijn te verzachten, ervan af te
leiden of mee te leven. In de maand van de pijn werd hier in het LangeLand aandacht aan
besteed.

Gedurende haar werk als psycholoog bij het
LangeLand Ziekenhuis ziet Ariette van Tilborg
regelmatig patiënten met onverklaarbare pijn.
“Patiënten vinden het vaak lastig te begrijpen
dat zij pijn hebben, terwijl er niets aan de hand
lijkt te zijn,” vertelt Ariette. “We verwachten 
dat overal een verklaring voor kan worden
gevonden, maar dat is gewoon niet altijd zo. 
De pijn kan ook voortkomen uit psychologische
problemen of misschien vinden we een 
verklaring wanneer de medische wetenschap
verder is ontwikkeld.”

Rouwverwerking en acceptatie
De behandeling die Ariette haar patiënten
biedt is niet gericht op het oplossen van de 
pijn, maar op acceptatie hiervan. Voor 
de één is dit makkelijker dan voor de 
ander: “Het ligt eraan wat voor 
gedachten mensen hebben over 
pijn. De één gelooft dat met pijn 

Onverklaarbare pijn vraagt om
ongebruikelijke benaderingen

leven ondraaglijk is, de ander bekijkt het 
realistischer.” Vooral die eerste groep heeft 
het moeilijk. Zij moeten eerst door een soort
rouwverwerking vanwege de dingen die ze 
niet meer kunnen door de pijn. Ariette: “Het is
erg vervelend als je bepaalde dingen niet meer
kan doen. Daarom is het belangrijk over deze
gevoelens te praten en deze te erkennen.”

Cognitieve gedragstherapie
Als hulpmiddel in de omgang met pijn, past
Ariette cognitieve gedragstherapie toe. 
Daarmee houdt ze de patiënt als het ware een
spiegel voor: “Klopt je kijk op de realiteit wel, 
wat zou meer helpend zijn om te denken en 
wat zou een ander in jouw situatie denken of 

doen? Samen bekijken we deze gedachten 
en toetsen ze op de realiteit. Zo kun je 

een grote ommekeer teweegbrengen 
in het denken, waardoor leven met 
pijn opeens veel draaglijker kan 
worden.”

Leven met onverklaarbare pijn

Ariette van Tilborg
ziet regelmatig 
patiënten met 

onverklaarbare pijn.



10

Chronische pijn in cijfers

• Probeer de oorzaak te achterhalen van uw 
(chronische) pijn; 

• Vraag uw huisarts wat u kunt doen om de 
pijn te verlichten; 

• Ga na (in overleg met huisarts, homeopaat 
of specialist) of er geneesmiddelen of 
homeopathische middelen zijn die helpen 
tegen de pijn; 

• Gebruik niet te veel medicijnen. 
• Ga altijd naar een erkend therapeut/ 

specialist; 
• Probeer niet altijd aan de pijn te denken, 

maar praat ook eens over andere dingen; 
• Wissel ervaringen en oplossingen uit met 

lotgenoten; 
• Blijf positief. Probeer zo goed mogelijk 

met de pijn te leven en zoek ondertussen 
door naar een methode die de pijn doet 
verlichten; 

• Vermijd spanning en stress.

Bron: www.plusonline.nl

Transcutane Elektro Neuro Stimulatie (TENS) 
is een behandeling waarbij door middel van
elektrische stroompjes het zenuwstelsel 
wordt gestimuleerd. Marjolein Wondergem,
fysiotherapeut bij het LangeLand Ziekenhuis,
past deze behandeling toe bij mensen die 
geen andere oplossing hebben voor hun pijn-
klachten of als aanvulling naast een andere
behandeling, bijvoorbeeld pijnstillende 
medicatie. “Voor sommige patiënten is dit 
het laatste middel tegen de pijn. Wanneer 
alle oorzaken zijn uitgesloten, en daarmee de
mogelijkheden de pijn te behandelen, proberen
we dit.”

Poorttheorie
Wanneer je pijn hebt, ga je wrijven. Daardoor
activeer je een ander deel van je zenuwstelsel, 
waardoor er naast pijnprikkels ook andere 
prikkels binnenkomen.  Dat verlicht en leidt af
van de pijn. “De elektrische stroompjes geven
eigenlijk hetzelfde effect,” legt Marjolein uit.
“Wanneer de elektrodes rond het pijnlijke 
gebied stroom afgeven, activeert dit het zenuw-
stelsel en worden er tevens pijnverlagende
endorfines aangemaakt. Zo remmen we het
systeem dat pijn doorgeeft als het ware af. 
TENS zal dan ook niet altijd de pijn wegnemen,
maar het haalt wel de scherpe randjes ervan af.”

Draagbare pijnstiller
Het TENS apparaatje wordt gevoed door twee
batterijen en is gemakkelijk mee te nemen.
Volgens Marjolein is dit een belangrijk aspect
van de behandeling: “De eerste prioriteit is het
doorbreken van de pijn, waardoor mijn patiënten
weer de deur uit kunnen om bijvoorbeeld 
boodschappen te doen of te sporten. Dit draagt
niet alleen bij aan hun algehele welzijn, het 
voorkomt ook verdere klachten die ontstaan 
door constant met pijn te leven.” 

Elektrische stroompjes 
maskeren de pijn

Marjolein Wondergem zet haar patiënten regelmatig
onder stroom.
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Op de poli Kindergeneeskunde zijn de kinder-
artsen Regina van Ommen en Yvette Heijnen
begonnen met het gebruik van medische 
hypnose bij chronische pijnklachten bij 
kinderen. Zij vergelijken het met een soort 
trance die lijkt op dagdromen: “Je bent in een
staat van verminderd bewustzijn, maar je weet
wel wat er om je heen gebeurt. Er gebeurt 
niets wat je zelf niet wil. Kinderen zijn hier 
ontvankelijker voor dan volwassenen, omdat zij
hun fantasie de vrije loop laten en er meer voor
open staan.”

Fantasie de vrije loop
Tijdens een aantal sessies leren kinderen 
met chronische of onverklaarbare pijn zich te
ontspannen om zo in een lichte trance te raken,
vertelt Yvette: “Ze gaan naar een plek waar ze
zich prettig voelen. Soms is dit de dierentuin,
een andere keer gaan ze vissen. Dat is bij ieder
kind anders.” Eenmaal in deze staat, leren de
kinderen trucjes waarmee de pijn verdwijnt.
“Sommige kinderen stellen zich een doos met
toverpoeder voor. Als ze dat uitstrooien over 
het pijnlijke gebied, wordt de pijn minder,”
noemt Yvette als voorbeeld. “Eén jongetje zag
een computer voor zich in zijn hoofd. Daar vond
hij een zwart draadje dat zijn pijn veroorzaakte.
Om de pijn te stoppen, pakte hij het draadje in.”

Niets zweverigs aan
In de praktijk blijken de oefeningen een positief effect te hebben 
op de pijnklachten. Hoewel er bij hypnose al snel wordt gedacht aan
vreemde personages als Rasti Rostelli, is er volgens Regina niets 
geks aan: “Het zijn eigenlijk gewoon trucjes om je te ontspannen en 
de pijn van je af te zetten.” Toch merkt zij dat het een controversieel
onderwerp is: “Mensen moeten wel een drempel over. Gelukkig zijn 
de reacties heel positief wanneer we er eenmaal mee beginnen en
men ziet wat het eigenlijk is. De kinderen vinden het leuk en het is 
heel mooi om te zien hoe zij zich ontspannen en hun creativiteit de
vrije loop laten.” 

Kinderen 
vergeten pijn
door zelfhypnose

Pijn wetenswaardigheden

• 7 op de 10 pijnpatiënten zijn vrouw;
• 20 procent van de mensen met chronische pijn heeft geen arts of 

behandelaar bezocht; 
• 24 procent voelt zich door de pijn in een sociaal isolement zitten;
• Artrose (26 procent) is de meest voorkomende oorzaak van 

chronische pijn;
• 32 procent van de patiënten heeft wel eens een pijnpoli bezocht;
• 42 procent van de meest voorkomende klachten is lage rugpijn;
• Bij 41 procent is nooit een diagnose gesteld of oorzaak 

gevonden;
• 47 procent van de pijnpatiënten vindt dat de pijn een negatieve 

invloed heeft op hun relatie met familie en vrienden;
• De leeftijd van mensen met chronische pijn is gemiddeld 50 jaar;
• 58 procent van de patiënten zoekt langer dan een jaar naar een 

goede behandeling;
• 64 procent van de pijnpatiënten heeft ernstige tot zeer ernstige 

klachten;
• 70 procent van de mensen met chronische pijn heeft last van 

slapeloosheid;
• 73 procent van de patiënten wil graag actief zijn en volop 

meedraaien in de samenleving;
• 75 procent gelooft niet binnen een jaar van de pijn af te zijn.

Bron: www.plusonline.nl

Naast de kinderpoli zullen Yvette en Regina ook op de kinderafdeling de ontspannings- en afleidingstechnieken meer gaan toepassen.
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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 borstvoedingscertificaat, 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 8 januari, 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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BEKKENFYSIOTHERAPIE ZOETERMEER

Herkent u één of meer van deze behandelbare klachten ga dan voor meer informatie naar :

www.Bekkenfysiotherapie-Zoetermeer.nl

Ontlasting   
Moeizaam kwijt kunnen van de ontlasting •

Onvolledige lediging bij ontlasten •
Niet te onderdrukken aandrang •
Windjes niet kunnen ophouden •

Het ontstaan van aambeien •
Ongewild ontlastingsverlies •    

om te ontlasten  
Obstipatie •

Prostaat
• Nadruppelen en 

ongewenst urineverlies
• Urinestraal is minder krachtig

en wordt soms onderbroken
• Urineverlies na een radicale 

prostatectomie of na een TURP

Zwangerschap
• Bekkenpijn en lage rugklachten in de 

periode rond de zwangerschap en bevalling
• Begeleiding van gezonde zwangere preventief

Divers
Pijn rond de anus, •

de geslachtsdelen 
(achter het scrotum)

Pijnklachten in de lies •
Pijnklachten in de onder- • 

buik, onderrug of het bekken
Klachten na operaties in het • 

(onder)buik- of bekkengebied
Pijnklachten in de bil, met of • 

zonder uitstraling naar het been
Klachten door verzakking van de blaas, • 
de baarmoeder, de darm en endeldarm

Blaas- en Plasproblemen
• Niet goed kunnen beginnen met plassen.
• Heel vaak per dag moeten plassen.
• Terugkerende urineweginfecties.
• Veelvuldige hevige aandrang.
• Niet goed kunnen uitplassen.
• Ongewild urineverlies.

Seksueel
• Erectiestoornissen.
• Pijn bij het vrijen.
• Vaginisme.
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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 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 kreeg vorig jaar reeds 
het TopZorg Predicaat voor de behandeling 
van borstkanker, liesbreuken en het knippen 
van de neus- en/of keelamandelen en eerder dit
jaar de predicaten voor totale heupprotheses en
de behandeling van hernia.

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 ingesteld. 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
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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. van 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.W. de Jong
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 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
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