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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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Ontdek het LangeLand Ziekenhuis
tijdens de Open Dag

Jubileumjaar
Precies een jaar geleden vierde het LangeLand Ziekenhuis haar 25-jarig bestaan. Hannie van Leeuwen,
groot voorvechter van een ziekenhuis voor Zoetermeer, hief de jubileumvlag. Terwijl in de jaren ’80 in
Den Haag een beddenoverschot heerst, kampt het gestaag groeiende Zoetermeer met een tekort. 

Het LangeLand Ziekenhuis hoort bij Zoetermeer en is van ons allemaal. De ontwikkelingen 
en de daaropvolgende steun van de afgelopen maanden hebben dit meer dan ooit bewezen.
Het doet ons daarom deugd vandaag dag onze deuren te mogen openen voor iedereen die 
zelf wil ervaren waar het LangeLand voor staat.

Beter Dichtbij
Het LangeLand Ziekenhuis biedt moderne, patiëntgerichte zorg, dichtbij huis. Onze 
medewerkers zijn allemaal doordrongen van de kernwaarden van het LangeLand 
Ziekenhuis, waarbij veilige en goede zorg voorop staan. Korte lijnen werken 
efficiënte zorg in de hand, wat zorgt voor korte wachttijden en behandelingen 
en onderzoeken die in één afspraak worden doorlopen. De gezondheid en het 
comfort van onze patiënten staat hierbij voorop. Onze medewerkers zijn altijd 
bereid om hiervoor een stapje extra te doen. Wij zijn verheugd u vandaag te 
laten zien wat het LangeLand Ziekenhuis zo bijzonder maakt en waarom wij 
trots zijn het ziekenhuis voor Zoetermeer te mogen zijn.

Al jarenlang staat het onderwerp op de politieke 
agenda, met Hannie van Leeuwen, wethouder van
volksgezondheid in Zoetermeer, als groot voorvechter.
Na 15 jaar lobbyen werd duidelijk dat een ziekenhuis
niet langer op zich kon laten wachten. Vernoemd naar
de in 1767 drooggelegde polder ’t Lange Land, werd 
op 14 december 1985 dan eindelijk de eerste paal
geslagen voor het LangeLand Ziekenhuis. 

Intussen dreigde het Haagse Bethlehem ziekenhuis 
de dupe te worden van het beddenoverschot in Den
Haag, waar een ziekenhuis haar deuren moest sluiten.
De bouw van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer

bood na jarenlange onzekerheid voor het Bethlehem
ziekenhuis uitkomst. Besloten werd het voltallige 
personeel te verhuizen naar Zoetermeer. Tweeënhalf
jaar na de start van de bouw, op  6 april 1988, werd 
’t Lange Land Ziekenhuis in gebruik genomen.

26 jaar en vele verbouwingen later, is het LangeLand
Ziekenhuis nog net zo hard nodig als eind jaren
tachtig. Voor ruim 130.000 Zoetermeerders en 
inwoners van de randgemeentes is het LangeLand
Ziekenhuis het ziekenhuis dat de voorkeur geniet.
Voor spoedeisende hulp, bevallingen en reguliere
behandelingen. 

Voorzitter van de Raad van Bestuur a.i. Jan Willem Brinkman
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Tijdens de Open Dag bieden we u graag een kijkje achter de schermen. Met behulp van de routekaart op de vorige
pagina kunt u op eigen gelegenheid een kijkje nemen op de afdelingen die u interesseren. Daarnaast kunt u zich 
ook aanmelden voor enkele georganiseerde rondleidingen, die u meenemen naar onder andere de afdelingen 
radiologie, verloskunde en het operatiecomplex.

Kijken is leuk, maar op een gegeven moment begint het toch te kriebelen en wilt u zelf de handen uit de mouwen 
steken. Dat kan! Vandaag is er genoeg te doen voor de ondernemende bezoeker. 

Reanimatietraining
Voor medewerkers van het LangeLand Ziekenhuis, is het belangrijk om te kunnen reanimeren. Daarom worden er 
regelmatig reanimatietrainingen georganiseerd. Vandaag krijgt u de kans om jouw eigen reanimatiekwaliteiten te
testen! De reanimatietraining is te vinden bij de informatiemarkt

Rondleidingen

Radiologie
Ontdek de geheimen van onze röntgenapparaten met een uitgebreide 
rondleiding over de afdeling Radiologie. De radiodiagnostisch laborant
demonstreert hoe de verschillende apparaten werken.

Aanmelden bij receptie radiologie in de centrale hal

OK-complex
Veel mensen krijgen vroeg of laat te
maken met een operatie. Laat u daarom
meenemen naar de operatiekamers, 
waar u vandaag kunt bekijken hoe alles 
in zijn werk gaat. De OK medewerkers
demonstreren in een echte operatiekamer
hoe een operatie verloopt en wat daar
zoal bij komt kijken.

Aanmelden op de eerste verdieping, 
verzamelpunt OK.

Zelf doen

Gehoortest
Werken uw oren nog naar behoren? Test op de afdeling
KNO of de afgelopen jaarwisseling of dat rockconcert in
De Boerderij uw oren intact hebben gelaten.

De reanimatietraining is te vinden bij de informatiemarkt,
begane grond route 10
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Kinderactiviteiten
Voor de kinderen ontpopt het ziekenhuis 
zich tot een ware speelplaats, waar genoeg 
te doen is. Een prettige kennismaking met 
het LangeLand Ziekenhuis maakt een 
eventueel later bezoek een stuk aangenamer.
Daarom is er vandaag van alles georganiseerd,
zodat uw kinderen een dag beleven waar ze 
het weken later
nog over hebben.

Er valt veel te zien en te doen in het ziekenhuis,
maar het is ook belangrijk u goed te laten 
voorlichten. Op de informatiemarkt komt u 
hiervoor ruimschoots aan uw trekken. De 
verschillende stands bieden u onder andere
informatie over de LangeLand Huidkliniek,
astma en COPD en het Familieverblijf.
Daarnaast kunt u hier terecht voor een haar-
en hoofdhuidanalyse en nog veel meer!

even bijkomen??
Even bijkomen van uw tocht door het ziekenhuis met alle 
bijbehorende indrukken en activiteiten? In de Toneelzaal haalt u
kosteloos een lekker kopje koffie of thee uit de automaat. Voor de
kinderen staat een glaasje limonade klaar met iets lekkers.

Verloskunde
Bent u bevallen in het LangeLand? 
Dan is dit de ideale gelegenheid om 
uw kinderen te laten zien waar zij 
geboren zijn of waar hun toekomstige
broertje of zusje misschien wel ter
wereld komt. Bent u benieuwd hoe een
bevalling in het LangeLand in zijn werk
gaat? Laat u dan uitgebreid informeren
door onze medewerkers.

Aanmelden op de eerste verdieping, 
route 51. Alleen indien de omstandigheden
het toelaten.

Longfunctie blazen
De gezondheid van uw longen wordt deels 
vastgesteld middels een longfunctie-analyse.
Bent u een verstokt roker of juist een vervent
sporter en bent u benieuwd hoe uw long-
functie zich verhoudt tot die van de gemiddelde
Nederlander? Waag dan een blaasje bij de 
afdeling Longgeneeskunde.

De Long-
geneeskunde
bevindt 
zich achterin 
de poli-
klinieken-
gang, 
route 49

• Op de foto in een witte jas, 
met een operatiekap en 
stethoscoop

• Speurtocht

• Poppendokter

• Schminken

• Grabbelton 

Informatiemarkt



Beroependate laat jongeren kennis
maken met werken op operatiekamer

Volgens Susanne van Benten, personeelsadviseur 
bij het LangeLand Ziekenhuis en vertegenwoordiger
vanuit het ziekenhuis bij Volgjehart.nl, is het erg
belangrijk om dit soort bijeenkomsten te organiseren.
Zowel voor het ziekenhuis als voor geïnteresseerde 
jongeren. “Als ziekenhuis is het belangrijk om te blijven
opleiden. Op die manier haal je nieuw talent binnen en
zorg je voor voldoende gekwalificeerd personeel.
Bovendien geef je zo de normen en waarden mee die
jouw medewerkers moeten hebben. Voor de jongeren 
is het belangrijk een goed beeld te krijgen van de 
werkelijkheid. Zo voorkom je dat ze tijdens de opleiding
uitvallen, omdat het allemaal toch anders blijkt te zijn
dan gedacht.”

Binnen een maand waren de 60 beschikbare plekken
voor de beroependate vol. Aan animo dus geen gebrek.
Susanne weet te vertellen dat de bijeenkomst daarom
ook geen wervend karakter heeft: “Het is echt bedoeld
om kennis te maken met de realiteit en voor ons om
een indruk te krijgen van de mensen die erop af komen.
Jaarlijks worden er gemiddeld drie mensen opgeleid in
het LangeLand Ziekenhuis. Je wil dan natuurlijk wel de
goeie te pakken hebben!”

Woensdag 29 januari was het een drukte van 
belang op het operatiecomplex van het LangeLand
Ziekenhuis. In het kader van een beroependate, 
georganiseerd door het LangeLand Ziekenhuis in 
samenwerking met Volgjehart.nl, maakten 
60 jongeren kennis met de in-service opleiding tot 
operatieassistent of anesthesiemedewerker en de
dagelijkse praktijk van werken in het ziekenhuis.

Werken en leren in het ziekenhuis

Direct na een opleiding aan Havo, Vwo of Mbo kun 
je al beginnen aan een opleiding binnen het zieken-
huis, waarmee je werken combineert met leren.
Volgjehart is een samenwerkingsverband tussen 
diverse ziekenhuizen, dat is opgericht om hier meer
bekendheid aan te geven en de beschikbare banen 
en voorlichtingsmomenten in kaart te brengen. 

Ben jij enthousiast over werken in de zorg of ben je
benieuwd wat de zorg jou te bieden heeft? Of wil je
een beroependate bijwonen? Kijk dan op de website
van stichting Volgjehart: www.volgjehart.nl. 

Misschien is het u al opgevallen bij binnenkomst; de
centrale hal van het LangeLand Ziekenhuis heeft een
flinke facelift ondergaan. De verbouwing, die begin
maart is gestart en binnenkort wordt afgerond, geeft
de entree een uitnodigende sfeer en straalt precies 
uit waar het LangeLand voor staat: kwalitatieve 
hoogwaardige zorg met oog voor de patiënt. 

Manager facilitair bedrijf, mw. Paz Campos Ponce is 
blij met het resultaat: “Na 25 jaar was de entree aan
vernieuwing toe. Goede zorg is belangrijk, maar het is
net zo belangrijk om je op je gemak te voelen in een
fijne omgeving. Op onze nieuwste poli’s en bij poli-
kliniek LangeLand Bergschenhoek hebben we dit principe
al toegepast, waar we nog altijd erg enthousiaste 
reacties over ontvangen. We zijn dan ook erg blij dat 
we onze patiënten en bezoekers zo mogen ontvangen.”

Facelift voor centrale hal

Deze conceptfoto laat de visie van de ontwerper zien.
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Zoetermeer staat achter het LangeLand

In korte tijd zijn diverse initiatieven gestart om 
duidelijk te maken hoe belangrijk het LangeLand
Ziekenhuis en de eerste hulp zijn voor Zoetermeer. 
De petitie van de raadsfracties en de cliëntenraad van
het LangeLand Ziekenhuis heeft meer dan 11.000 hand-
tekeningen opgeleverd. Bij het LangeLand Ziekenhuis
zelf liep het storm met patiënten en bezoekers die hun
handtekening wilden zetten. Op die manier zijn er ruim
3000 handtekeningen verzameld.

Eigen initiatief
Ook Zoetermeerders zelf startten initiatieven om 
een gezamenlijke stem te vormen tegen de plannen.
De meest in het oog springende was de petitie en
Facebookpagina van Saskia van der Zeeuw. Vanaf het
moment dat het nieuws bekend werd heeft zij zich
samen met Brigitte Kersbergen onvermoeibaar ingezet:
“Ik heb een dochter van 3 en moet er niet aan denken
dat zij zonder spoedeisende hulp in de buurt opgroeit.
Dus toen ik het nieuws hoorde, moest ik gewoon iets
doen.” Ze voegde daad bij het woord en startte een
petitie en Facebookpagina die druk zijn bezocht.

Aangeboden
Na vier weken actievoeren zijn er in totaal 25.132 
handtekeningen opgehaald. Dit enorme aantal 
vertegenwoordigt een derde van de Zoetermeerse
gezinnen. Een duidelijk signaal dat de plannen voor
onrust zorgen onder de bevolking. Een delegatie 
van wethouders, raadsleden, huisartsen en bezorgde
Zoetermeerder trok naar Zeist om de handtekeningen
aan te bieden aan Zorgverzekeraars Nederland. De
belangenorganisatie van de Nederlandse verzekeraars.

Hierdoor is toegezegd dat er in 2014 in ieder geval geen
veranderingen komen in de spoedeisende zorg en de
bestaande plannen verder worden besproken. 

Enorm veel steun
Jan Willem Brinkman, bestuurder a.i., is erg blij met 
alle inzet die wordt getoond voor het LangeLand
Ziekenhuis: “We ondervinden enorm veel steun van
diverse instanties om ons heen. We waarderen dit 
buitengewoon; hij draagt zonder meer bij aan het 
realiseren van een positief imago van ons zieken-
huis in de ogen van de verzekeraars. Juist deze 
geluiden van buitenaf zijn nog overtuigender dan 
wanneer wij zelf op de barricaden zouden klimmen.
Ons doel is vanzelfsprekend om veilige, kwalitatief
hoogwaardige zorg te blijven garanderen. We willen 
dit in goed overleg, samen met de verzekeraars 
realiseren.”

De afgelopen weken hebben bij het LangeLand Ziekenhuis gezorgd voor gemengde gevoelens. Het
nieuws van de plannen die de Zorgverzekeraars hebben voor de regio en daarmee de spoedeisende hulp
en IC van het LangeLand, zorgden voor een grote schok. Tegelijk zorgden de massale steunbetuigingen
vanuit de Zoetermeerse bevolking en de inzet van de politiek voor grote blijdschap.

In het LangeLand Ziekenhuis hebben ruim 3000 bezorgde patiënten en bezoekers hun handtekening gezet.
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In totaal zijn meer dan 25.000 handtekeningen opgehaald
en aangeboden aan Zorgverzekeraars Nederland 
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Hoe bevalt het 
LangeLand Ziekenhuis?

Onder het motto ‘Hoe bevalt het LangeLand Ziekenhuis’ vinden regelmatig voorlichtingsavonden
plaats voor zwangere vrouwen en hun partners.

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 verpleegkundigen 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 verpleegkundig 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 borst-
voeding.

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 camerasysteem 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 ziekenhuisbevalling 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 patiënten-
verenigingen aanwezig, fabrikanten van verzorgings-
artikelen, een lactatiekundige en thuiszorgorganisaties. 

In 2014 organiseert het LangeLand iedere maand een
voorlichtingsavond. Wilt u deze avond bijwonen? Bel
dan ons algemene nummer (079) 346 26 26 en vraagt u
naar de afdeling Verloskunde.
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Nieuwe impuls voor Vrienden 
van het LangeLand Ziekenhuis

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 bankrekening 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, Bleiswijkseweg 47, 2712 PB 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 

Hilbrand Nawijn is bepaald geen onbekende in
Zoetermeer. Precies wat de Vrienden volgens hem
nodig heeft: “De laatste jaren ging het minder goed
met het ziekenhuis en daardoor zijn ook de Vrienden
minder ‘in the picture’ geweest. Met mijn ervaring 
als voorzitter bij diverse stichtingen, kennis van
Zoetermeer en connecties in het bedrijfsleven, hoop 
ik de Vrienden een nieuwe impuls te geven.”

Altijd betrokken
Nawijn heeft zich altijd betrokken gevoeld bij het
LangeLand Ziekenhuis. Als fractievoorzitter van Lijst
Hilbrand Nawijn, volgde hij de ontwikkelingen op de
voet, maar kon hij nooit actief iets bijdragen. “Dat is erg
moeilijk, maar onvermijdelijk in de politiek. Persoonlijk
kan ik mij een stad als Zoetermeer niet voorstellen 
zonder ziekenhuis.” Dat is ook de reden dat Nawijn is
ingegaan op het aanbod van het bestuur: “Voor een
andere stichting had ik het niet gedaan. De kans om
een steentje bij te dragen aan de toekomst van het

LangeLand Ziekenhuis, kon ik niet laten schieten.”
Na amper twee maanden als voorzitter zit Nawijn 
al volop plannen voor het nieuwe jaar: “We gaan 
de fondsenwerving anders opzetten door meer 
bekendheid te geven aan de stichting en het bedrijfs-
leven erbij te betrekken. Daarnaast willen we duidelijk
laten zien wat we doen met het geld dat is 
ingezameld.” Het eerste grote project van dit jaar, 
een complete restyling van de centrale hal, zal in 
ieder geval niemand ontgaan.

Geef ook aan Stichting Vrienden
Als voorzitter merkt Nawijn dat het LangeLand
Ziekenhuis leeft in Zoetermeer: “Overal word ik 
aangesproken over het LangeLand en laten mensen
weten hoe blij ze zijn dat het nu de goede kant op 
gaat met het ziekenhuis. Laten we die positiviteit 
en interesse inzetten om als één man achter het
LangeLand te staan. Ook financieel!”

De stichting Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis 
zet zich in voor extra voorzieningen die niet uit het 
normale ziekenhuisbudget betaald kunnen worden. 
Nu het LangeLand Ziekenhuis een nieuwe weg is 
ingeslagen, volgen ‘de Vrienden’ op de voet. Na 12 jaar
heeft voormalig voorzitter Jan Hein Slootmaekers zijn
functie overgedragen aan Hilbrand Nawijn. Met zijn
inzet wil hij De Vrienden definitief op de kaart zetten.
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Poliklinische zorg

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

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 Plastische Chirurgie
Chirurgie Longgeneeskunde Radiologie
Geriatrie Neurologie Reumatologie
Gynaecologie Oncologie Revalidatie
Interne Geneeskunde Oogheelkunde Urologie
Kindergeneeskunde Orthopedie Verloskunde

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

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

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

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

Kijk voor meer informatie over polikliniek Bergschenhoek en voor 
het spreekurenoverzicht op www.langelandparkzoom.nl of op 
pagina 8 van deze InfoLand. Bloedprikken dagelijks 08.00 - 15.30 uur.
Radiologie dagelijks van 8.30 - 12.00 uur.

LangeLand, polikliniek
Bergschenhoek
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 zijn wij
genoodzaakt het landelijk vastgestelde no-show tarief in rekening 
te brengen.



ONZICHTBAAR

HOREN

HOORSTUDIO PIPER
Hooroplossingen op maat
UW ZELFSTANDIG VAKAUDICIEN IN DE DORPSSTRAAT

Dorpsstraat 113  •  Tel. 079 316 07 85  •  2712 AE Zoetermeer  

www.hoorstudiopiper.nl



Van der Valk
Jupiter 14 -16
2685 LR Poeldijk
T: 0174 245 419
F: 0174 243 315
info@vandervalk-schilders.nl
www.vandervalk-schilders.nl

Een team van 20 professionals staat continue voor u
klaar. Wij bieden u hoge kwaliteit, uitstekende service,
vakbekwame mensen en een betrouwbare partner 
in uw schilderwerk. Wij komen de afspraken die we
met u maken ook na. Wij bouwen graag aan een
langdurige relatie met onze klanten.

Van der Valk schilders staat voor:

• vakmanschap in binnen- en buitenschilderwerk
• totaalpakket aan diensten
• flexibiliteit door korte lijnen
• kennis van materialen en specifieke eigenschappen
• uitgekiend onderhoudsplan voor kostenbeheersing
• evaluatie en rapportage
• milieuvriendelijke materialen
• uitstekende service
• professionele en betrokken medewerkers
• klantgericht handelen voor langdurige relatie

Graag komen wij bij u langs voor een (gratis) 
inspectie van uw schilderwerk.

Schilders

...voor zorgeloos onderhoud


