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

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

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

U vraagt? ...wij zorgen!
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Voorwoord

Het LangeLand Ziekenhuis kijkt wederom terug
op een enerverend jaar. In het voorjaar werd de
beoogde samenwerking met de MC Groep 
voortijdig beëindigd. In plaats daarvan besloot
het LangeLand een intentieverklaring te tekenen
die tot een overname moet leiden door zorg-
organisatie Fundis (voorheen Vierstroom).

De voorbereidingen die tot definitieve overname
moeten leiden zijn nog volop in de maak. Geheel
nieuw is dat de medisch specialisten aandeel-
houder worden van het LangeLand Ziekenhuis.
Iets wat nog niet eerder is vertoond in Nederland.
Hoewel de jaarcijfers over 2012 nog rode cijfers
lieten zien, eindigen we dit jaar weer in de zwarte
cijfers. Dit met dank aan de niet aflatende inzet
van al het personeel van het LangeLand Ziekenhuis.

We kunnen terugkijken op een jaar waarin we
het VMS (VeiligheidsManagement Systeem) 
certificaat behaalden en een drietal nieuwe
TopZorg keurmerken kregen. Daarnaast stegen
we aanzienlijk op de ladder van de AD Ziekenhuis
Top 100 en de Elsevier. Ook het komende jaar 
blijven we ons inzetten voor onze patiënten en
bezoekers door passende, goede zorg en een
hoog serviceniveau te bieden. Daarom kunt u 
ook in 2014 weer met een gerust hart voor ons
ziekenhuis kiezen.

We wensen u veel leesplezier met deze laatste
InfoLand van 2013, maar bovenal een heel 
gelukkig en gezond 2014.

De website van het LangeLand Ziekenhuis bezoeken met uw smartphone?

Scan de code!
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Kort nieuws

LangeLand scoort op kwaliteit

Hiermee heeft het LangeLand bewezen ook in financieel moeilijke 
tijden de aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid niet uit het oog
te verliezen. Verder verbeteren van zorg en patiëntgerichtheid blijft ook
in de komende jaren één van de speerpunten van het LangeLand.

Het LangeLand is één van de zeventien zieken-
huizen met de hoogste scores. Elsevier heeft voor
haar onderzoek 91 Nederlandse ziekenhuizen 
uitgebreid onder de loep genomen. Daarbij richt
het onderzoek zich op de twee belangrijkste 
pijlers waar ziekenhuizen aan behoren te 
voldoen: patiëntgerichtheid en medische zorg.
Belangrijke aspecten als veiligheid, effectiviteit,
klantgerichtheid en wachttijden worden hierin
meegenomen. Het LangeLand Ziekenhuis en de
Reinier de Graaf Groep hebben de hoogste scores
behaald van alle ziekenhuizen in de regio
Haaglanden.

De Menzis TOPzorg 
predicaten worden 
jaarlijks uitgereikt 
aan ziekenhuizen 
en instellingen die 

voldoen aan de 
kwaliteitseisen van 

de verzekeraar. Hierbij
wordt vooral gelet op 

LangeLand 
verwelkomt
1000ste baby
van 2013
Woensdagavond 6 november is de 1000ste baby
van dit jaar in het LangeLand Ziekenhuis geboren.
Na een voorspoedige zwangerschap en bevalling
werd Angelique Slats om 22.30 uur geboren. 
Met haar 3670 gram en 52 cm lengte is het een
gezond tweede kindje voor de gelukkige ouders.
Zij kregen een mooi boeket bloemen en een 
speciaal slabbetje als blijvende herinnering. De
dolgelukkige ouders mochten na een nachtje, die
zij samen met hun dochter hebben doorgebracht,
het ziekenhuis in goede gezondheid en stralend
van geluk verlaten.

Eerder dit jaar verraste het LangeLand met een sprong van de 78ste naar de 42ste plaats in de landelijke AD Top
100. Nu heeft het LangeLand ook in het jaarlijkse Elsevier onderzoek naar de beste ziekenhuizen van Nederland
een mooie plaats behaald. 

veiligheid en efficiëntie van de zorg en patiëntgerichtheid. Op basis van
de zorg die het LangeLand dit jaar heeft gegeven, ontvangen we voor
2014 drie nieuwe TOPzorgpredicaten. De predicaten voor behandeling
van darmkanker, behandelingen aan de meniscus en voor Carpaal
Tunnel Syndroom. Het LangeLand voldoet nog steeds aan de strenge
eisen voor TOPzorg predicaten die al eerder waren toegekend. Dit zijn
de predicaten voor de behandeling van prostaatkanker, liesbreuken,
rughernia, totale heupprothese en het knippen van de neus- en/of 
keelamandelen.

TOPzorgpredicaten voor LangeLand
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• optometrisch onderzoek

• prismabrillen

• contactlenzen

• fundusfoto’s

• oogmetingen

• nachtlenzen

• ooglaseren (pre- en post onderzoek)

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

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

www.jansenopticiens.nl Lid: ANVC-NUVO-OVN
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Voorzitter ‘Vrienden van ’t Lange Land’
kijkt terug op mooie jaren

ontzettend veel eisen moet voldoen. Er komt enorm veel werk aan te
pas om dat voor elkaar te krijgen.”

Jan Hein werd destijds mede gevraagd als voorzitter omdat hij secretaris
was van de Raad voor Ondernemend Zoetermeer. De contacten die hij
daarbij opdeed kon hij inzetten voor de Vrienden: “Ik bracht mensen 
en ideeën bij elkaar. Het geeft voldoening om te zien dat daar mooie
resultaten uit voort zijn gekomen. Het was toen wel makkelijker om
iets voor elkaar te krijgen. De crisis en de precaire situatie waar het
LangeLand in zat, maakten ons werk steeds moeilijker.”

Nu Jan Hein afscheid neemt hoopt hij dat de Vrienden samen met het
LangeLand een nieuwe weg inslaan. Hij voorziet dat Hilbrand Nawijn,
de nieuwe voorzitter, hier een mooie rol in zal vervullen: “Het is een
gepokt en gemazeld bestuurder die weet wat hij wil. Als iemand de
Vrienden een nieuwe impuls kan geven en nog meer Zoetermeerders
kan bereiken, is hij het wel. Het LangeLand Ziekenhuis is het waard.”

“Af en toe is het goed om te veranderen,” zegt 
Jan Hein stellig. “Natuurlijk is het moeilijk mijn
functie neer te leggen. Met heel veel plezier heb
ik me ingezet voor het ziekenhuis en dat zal ik
zeker missen. Maar te lang besturen is nooit
goed. Daarom heb ik deze beslissing genomen.
Het gaat niet om mij, maar om de Vrienden!”

De Vrienden zet zich in voor faciliteiten waar het
ziekenhuis zelf geen geld voor heeft en die de
patiënt ten goede komen. Het zijn de grote 
projecten waar Jan Hein het meest trots op is:
“De familiekamers op de verpleegafdelingen 
bijvoorbeeld waren een enorme klus. Je wil 
een huiselijke omgeving creëren die tegelijk aan

Zorgmanager Dayenne Oele van de
Kinderafdeling is blij met de gift. 
“Voorheen namen kraamvrouwen tijdens
het voeden plaats op een reguliere stoel.
De borstvoedingsstoel biedt alle comfort
en is makkelijker om mee te werken.” 
Naast de stoel doneerde ‘Insituform’ 
speelgoed, zoals een driewieler en 
gezelschapsspelletjes.

Voor de kinderafdeling van het LangeLand is 
een wens in vervulling gegaan met de komst 
van een nieuwe borstvoedingsstoel. Deze stoel 
is speciaal ontwikkeld voor pas bevallen 
moeders die hun kindje borstvoeding willen
geven. Dankzij sponsoring van ‘Insituform‘,
Rioolrenovatietechnieken BV uit Zoetermeer
wordt moeder en kind hiermee extra comfort
geboden.

Prikdoos voor patiëntjes kinderafdeling
De Prikdoos van ‘Stichting Kukeluusje van Corné’ geeft aan nare 
ervaringen een positief tintje. Patiëntjes mogen na een vervelende prik
iets leuks uitzoeken uit de prikdoos. Deze is gevuld met allerlei leuke
speeltjes voor alle leeftijden. Corine de Groot medeoprichter van de
stichting (rechts op de foto), kwam op het idee door de ervaringen 
met haar zieke zoontje Corné: “Hij kreeg soms een Wuppie of een klein
speeltje en dat vrolijkte hem enorm op. Met deze doos hopen we meer
zieke kinderen wat blijer te maken.” 

Kijk op www.skvc.nl voor meer informatie over de stichting en hoe u
deze kan steunen.

Kinderafdeling blij met borstvoedingsstoel

Na ruim twaalf jaar neemt Jan Hein Slootmaekers afscheid 
van het voorzitterschap van de ‘Vrienden van ’t Lange Land
Ziekenhuis’. In die tijd heeft hij zich samen met de bestuurs-
leden ingezet voor allerlei projecten in het LangeLand
Ziekenhuis die ten goede komen aan de patiënt. Nu het zieken-
huis een nieuwe fase ingaat, is het ook tijd voor de Vrienden om
te vernieuwen, vindt Jan Hein: “Het is tijd voor een frisse wind.”

Jan Hein Slootmaekers in de door ‘de Vrienden’ 
gerealiseerde Japanse familiekamer
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Medische vernieuwing

Bevallen is een van de mooiste en intense
ervaringen die veel vrouwen overkomt. Na 
9 maanden zwangerschap is dit het begin
van een levensveranderende periode. 
In sommige gevallen is bevallen op de
natuurlijke manier echter niet mogelijk. 
De keizersnede biedt dan uitkomst, maar
mist de intimiteit van een normale bevalling.
Met de zogenaamde natuurlijke keizersnede
wordt die intimiteit zoveel mogelijk 
teruggebracht. Sinds begin november kan
dat ook in het LangeLand Ziekenhuis.

Natuurlijke keizersnede bevordert band
moeder en kind

Gynaecoloog Mieke Vosmar heeft het idee hier
geïntroduceerd: "De natuurlijke keizersnede heeft
veel voordelen voor moeder en kind. De moeder
ziet hoe haar kind geboren wordt en na een korte
controle door de kinderarts, wordt het bij haar op
de ontblote borst gelegd. Dit is heel belangrijk
voor de binding. Alles werkt hieraan mee: huid op
huid contact, geur, hartslag en stemgeluid. Door
de baby direct op de borst te plaatsen zorg je
voor die eerste ervaring en zijn moeder en kind
rustiger.” 

Voor operaties gelden strikte protocollen die de
hygiëne en veiligheid waarborgen. "Aanvankelijk
moest het team daarom wennen aan het idee,
maar al snel was iedereen positief", vertelt dokter

“Het mooiste moment van mijn leven”

Skye is de eerste baby die in het LangeLand met een natuurlijke keizer-
snede ter wereld is gekomen. Haar ouders, Esther en Mark van Vliet,
hadden zich voorbereid op een normale bevalling. Bij de laatste echo
bleek echter dat er sprake was van een stuitligging, wat risico’s kan
opleveren tijdens de bevalling. Ze twijfelden dan ook geen moment 
en kozen voor een keizersnede. 

Esther en Mark konden als eerste gezin kiezen voor de natuurlijke 
keizersnede, waar ze erg blij mee waren: “Het was voor ons echt even
omschakelen,” vertelt Mark. “Je rekent toch op een normale bevalling.
De optie van de natuurlijke keizersnede maakte die omschakeling een
stuk makkelijker, omdat we het moment op die manier toch samen
konden delen. Ik moet er niet aan denken om mijn vrouw in de 
operatiekamer achter te laten terwijl ons kind net geboren is.”

Esther en Mark van Vliet delen samen het mooiste
moment van hun leven.

Vader en moeder zien hoe hun baby geboren wordt bij de natuurlijke keizersnede.

Ook moeder Esther vond het heel bijzonder: “Toen onze gynaecoloog, dokter Lub, haar optilde was het eindelijk echt. Ik 
kon haar zien en riep haar naam. Daardoor voelde ik me heel betrokken. Het was een fantastisch moment. Na haar negen
maanden te hebben gevoeld in mijn buik denk je alleen maar: wauw, daar is ze! Het was heerlijk om haar zo snel bij me op 
de borst te hebben. Het leidde me ook af van het hechten, waar de arts nog mee bezig was. De geboorte van Skye is het
mooiste moment van mijn leven.”

Vosmar. "Bij de natuurlijke keizersnede werken we met een doorzichtig
operatiescherm. Zo blijven we verantwoord werken en zien vader en
moeder hoe hun baby geboren wordt.”

Jaarlijks bevallen ongeveer 1300 vrouwen in het LangeLand Ziekenhuis,
waarvan gemiddeld 8% door middel van een geplande keizersnede.
Deze vrouwen kunnen nu kiezen voor een natuurlijke keizersnede. Bij
een spoedoperatie is dit nog niet mogelijk; veiligheid van moeder en
kind gaan dan voor. 

Mieke Vosmar benadrukt dat de natuurlijke keizersnede geen verplichting
is. "We spreken alles goed door met de aanstaande ouders. Samen 
stellen we een datum en werkwijze vast. Het belangrijkste is dat alles
zoveel mogelijk gaat zoals zij het willen, zodat ze kunnen genieten van
de geboorte.”
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Buitenpoli 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 Eerste dinsdagmiddag van de maand

Interne Geneeskunde mw. Ekokobe Vrijdagmiddag 1x per 2 weken

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

KNO dhr. Visser Maandagmiddag

Longgeneeskunde dhr. Brahim Woensdagmorgen 1x per 2 weken

Neurologie dhr. Strikwerda Maandagochtend

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

Plastische Chirurgie mw. dr. Zguricas Maandag hele dag 

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

Bloedafname dagelijks van 8.00 tot 15.30 uur

Beschikbaarheid Radiologie: 
dagelijks van 8.30 tot 12.00 uur op verwijzing van huisarts of specialist. Afspraak maken is niet nodig.
Bekijk voor meer informatie www.langelandparkzoom.nl of bel: (079) 346 4333.

Bekendheid blijft toenemen
Het LangeLand Parkzoom biedt poliklinische zorg
op locatie in Gezondheidscentrum Parkzoom.
Dagelijks houden specialisten van het LangeLand
Ziekenhuis hier spreekuur om de inwoners van
LansingerLand, de 3B-hoek en omstreken te
bedienen. In het gezondheidscentrum huizen nog
veel meer zorgaanbieders die samen zorgen voor
een unieke bundeling van zorgaanbod.

Het is dan ook geen wonder dat steeds meer
mensen de locatie leren kennen. Regelmatig 
worden de doktersassistentes aangesproken 
door nieuwe cliënten die verrast zijn door zoveel
zorg in één gebouw. Ook doktersassistente Ellen
van Langen-Boel informeert nieuwe cliënten
regelmatig over de mogelijkheden van Parkzoom:
“Veel mensen zijn onder de indruk van de zorg
die we hier bieden. Daarnaast valt het op hoe
ingenomen onze bezoekers zijn met de ruime
parkeermogelijkheden, de rustgevende 
omgeving en de kunstwerken die hier regelmatig
geëxposeerd worden door lokale kunstenaars.”

Voor meer informatie over het LangeLand
Parkzoom, mailt u naar parkzoom@llz.nl
of belt u: (079) 346 4333.
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Geriatrie

De vergrijzende bevolking van Zoetermeer vraagt om meer zorg voor ouderen. Daarom zet het LangeLand
Ziekenhuis extra in op geriatrie, de zorg voor kwetsbare ouderen. Steeds meer ouderen weten hun weg te vinden
naar de polikliniek geriatrie. Geriaters Mariëtte Grandiek en Carien van Rijn leggen uit wat geriatrie inhoudt en
wat de geriater doet. 

Ouderenzorg speerpunt 
in vergrijzend Zoetermeer

functioneren, waardoor deze worden veroorzaakt en wat eraan gedaan
kan worden. Een deel van het gesprek vindt plaats met iemand die de
patiënt goed kent, bijvoorbeeld een familielid, vriend of buurvrouw. 

“Tijdens het onderzoek wordt de patiënt van top tot teen onderzocht,”
vertelt Carien van Rijn, sinds anderhalf jaar geriater bij het LangeLand.
“Ik kijk naar gezichtsvermogen, gehoor en mobiliteit. Ook de medische
voorgeschiedenis en het medicijngebruik zijn belangrijk.” Meestal
wordt er ook laboratoriumonderzoek gedaan. Zo nodig worden er 
foto's gemaakt van bijvoorbeeld hersenen of longen. 

“Vaststellen wat de patiënt zelf kan vormt een belangrijk deel van 
het onderzoek,” vertelt verpleegkundig specialist Angelique de Zwart.
“Kan deze bijvoorbeeld zelfstandig naar de WC, zelf boodschappen 
doen en de eigen financiën beheren?” Dit hangt samen met de sociale 
en geestelijke gesteldheid van de patiënt: “We onderzoeken of de 
patiënt eenzaam is en welke steun er is van de omgeving. Om beter 
te begrijpen wat voor de patiënt belangrijk is, vragen we naar de
levensgeschiedenis. Door testen zien we ook hoe het geheugen van 
de patiënt werkt en of er sprake is van een depressie.”

Gelukkig en zelfstandig
Door het uitgebreide onderzoek krijgt de geriater een goed beeld 
van de conditie waarin de kwetsbare oudere verkeert en kan deze 
de situatie verbeteren. Carien van Rijn: “Het geriatrie team wil optimale
diagnostiek en behandeling leveren voor kwetsbare ouderen. Samen 

met familie en andere professionals proberen we te bereiken dat 
(hoog)bejaarde mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven.”

“Een geriater is een medisch specialist, die zich
richt op kwetsbare ouderen,” vertelt Mariette
Grandiek . “Dat zijn ouderen met meerdere 
(complexe) problemen tegelijk. Het onderzoek en
de behandeling van de geriater moeten ervoor
zorgen dat een patiënt zo zelfstandig mogelijk
kan blijven functioneren. Een patiënt die zichzelf
beter kan redden en langer thuis blijft wonen,
heeft een hogere kwaliteit van leven.” 

Achteruitgang in functioneren bij ouderen wordt
meestal niet veroorzaakt door één ziekte of één
probleem, maar door verschillende problemen
tegelijkertijd. Of doordat problemen elkaar 
beïnvloeden. “Eén klacht kan meerdere oorzaken
hebben,” legt Grandiek uit. “Lang niet alle 
klachten worden genoemd of opgemerkt door 
de oudere, diens familie of de verwijzend arts.”
Daarom brengt de geriater systematisch alle
onderwerpen in kaart die bij ouderen vaak tot
problemen leiden. De geriater doet dit op de 
polikliniek en bij opnames: “Ouderen boven de 
70 jaar worden bij elke opname door de verpleeg-
kundigen van de afdeling standaard gescreend 
op verhoogde kwetsbaarheid. Zo nodig komt
daarna de geriater in consult voor nadere 
diagnostiek.”

Het geriatrisch onderzoek
Het eerste onderzoek op de polikliniek 
duurt ongeveer twee uur. Het geriatrie 
team bekijkt de patiënt en stelt vast 
welke beperkingen er zijn in het 

Het team geriatrie van het LangeLand Ziekenhuis. V.l.n.r.: verpleegkundig 
specialist Angelique de Zwart, geriater Mariette Grandiek, geriater Carien 

van Rijn en verpleegkundige geriatrie Tonnie Roos.



Geriatrie

Redenen om te verwijzen naar een geriater:
• Onverklaarde achteruitgang in het functioneren
• Lichamelijke klachten bij een oudere die veel verschillende 

ziektes heeft
• Gebruik van veel medicijnen/bijwerkingen van medicijnen
• Loopstoornissen en vallen
• Geheugenproblemen en verwardheid
• Gedragsproblemen bij dementie
• Somberheid, eenzaamheid, levensfaseproblematiek
• Voedingsproblemen en ondervoeding
• Een combinatie van bovengenoemde problemen

Met welke problemen kunt 
u bij de geriater terecht? 

Meestal komt bij een delier de geriater in consult voor onderzoek
naar de oorzaken hiervan: “Als de balansen in het lichaam verstoord
raken, gebeurt dit ook in de hersenen. Dat leidt tot verwardheid,
onrust, angst en zelfs hallucinaties (dat wil zeggen: dingen zien 
die er niet zijn). Als de lichamelijke situatie verbetert, neemt de 
verwardheid bijna altijd weer af.”

Medicijnen kunnen helpen om de verschijnselen van het delier te 
verminderen en ook de verpleegkundigen nemen maatregelen die
hieraan bijdragen. In de periode na een delier kan er langere tijd 
sprake zijn van vergeetachtigheid en concentratieproblemen. Na 
ontslag krijgen patiënten zo nodig een afspraak op de poli geriatrie.
Dan wordt in een stabielere fase nader onderzoek gedaan naar de
onderliggende oorzaken van kwetsbaarheid. Het is de bedoeling om
de conditie en zelfredzaamheid optimaal te maken, zodat het risico
op een nieuw delier afneemt. 

10

Delier is een bekende complicatie bij ouderen met een acute
ziekte. Dit is een plotselinge verwardheid die kan variëren 
van enkele uren tot dagen. De duur is afhankelijk van de 
ernst van de lichamelijke aandoeningen, leeftijd en conditie
van de patiënt. Een delier is een uiting van onderliggende
kwetsbaarheid. 

Valpoli helpt 
vallen voorkomen

Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Daarom vallen we allemaal wel eens.
Vanwege zwakkere botten of gezondheids-
problemen levert dit voor ouderen meer
gevaren op dan voor jonge, gezonde 
mensen. Daarom is het belangrijk te 
voorkomen dat kwetsbare ouderen vallen.
De valpoli helpt hen hierbij.

De Berg balans test geeft een indicatie van iemands balans aan 

Cijfers van 2012 laten een miljoen valincidenten
zien bij mensen boven de 65. Een kwart hiervan
raakt blijvend beperkt en een kwart komt zelfs
te overlijden. Vaak door verdere complicaties.
Het is dan ook zaak om vallen zoveel mogelijk
te voorkomen. Fysiotherapie en geriatrie zet
zich hier samen voor in met de valpoli. Fysio-
therapeuten Angelique Nogarede en Marjolein
Wondergem zien vooral ouderen vanaf 70 jaar
die een voorgeschiedenis hebben van vallen. De
geriater heeft dan al vastgesteld dat hun inzet
preventief kan werken tegen vallen. 

De zorg rond een delier
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Geriatrie

• ‘Medicatie: niet te veel en niet te weinig’ 
door M. Grandiek, geriater

• ‘Duizeligheid: hoe werkt het evenwichtsorgaan’
door H.J. Visser, keel- neus- en oorarts

• ‘Blijf in balans. Adviezen over gezond bewegen’
door M. Wondergem en A. Nogarede, fysiotherapeuten en C. van 
Rijn, geriater 

Bij de eerste presentatie hoorde een medicijnquiz. Gewapend 
met pen, papier en kopjes koffie vulden de aanwezigen uiterst 
geconcentreerd de vragen in. De vrees dat de quiz te moeilijk zou 
zijn, bleek onterecht: vier aanwezigen hebben een prijs in de wacht
gesleept. Zij hadden alle vragen goed. Bij de laatste presentatie werd
een oproep gedaan aan alle aanwezigen om in beweging te komen,
waar iedereen met enthousiasme in mee ging. 

De aanwezigen maakten ruimschoots gebruik van de gelegenheid 
tot het stellen van vragen aan de sprekers. Daarnaast verdrongen 
de senioren zich rond de fysiotherapeuten om hun handkracht te
meten. Dit is een goede maat voor de vitaliteit. Als presentje kregen
de deelnemers een stappenteller om thuis te werken aan verbetering
van hun conditie.

Vanwege het grote succes heeft het team geriatrie onmiddellijk een
vervolg gepland: in maart 2014 komt er een ‘succesvol ouder worden
2’, met onderwerpen over coxarthrose (achteruitgang van het heup-
gewricht), oogafwijkingen, pijn en pijnbestrijding.

Grote opkomst 
informatieavond
‘Succesvol ouder worden’

Allereerst bekijken Marjolein en Angelique hoe
goed de balans van de patiënt nog is. Dit doen 
ze onder andere middels de zogenaamde Berg
balans test. Deze kan een indicatie geven van
iemands evenwicht en hoeveel hulp nodig is bij
lopen en veranderingen in houding. Marjolein: 
“Het zijn eenvoudige oefeningen zoals opstaan
van een stoel, iets van de grond oprapen en 
de moeilijkste: op één been staan. Voor elk
onderdeel geven we punten. Lukt het niet, 
of heeft iemand hulp nodig, dan kennen we 
minder punten toe.” 

Scoort iemand minder dan 45 van de 56 punten,
dan is dit een indicatie om extra alert te zijn op
vallen. “In die gevallen geven we allereerst vooral
advies,” vertelt Angelique. “Bijvoorbeeld over de
thuissituatie: liggen er kleedjes waar iemand over
kan struikelen, vormt het bad een gevaar voor
uitglijders of dragen ze schoenen met hakjes?
Daarnaast kijken we of er andere mogelijkheden
zijn om het valrisico te verminderen, bijvoorbeeld
door te oefenen met een fysiotherapeut.”

Volgens de fysiotherapeuten ligt de kracht van
de valpoli in de samenwerking tussen de twee
disciplines. “Door samen naar de patiënt te kijken
zien we sneller waar het probleem ligt. Komt 
het door medicatie, slecht zien, motorische
achteruitgang of een combinatie van die dingen?
Zo kunnen we snel helpen en daarmee erger
voorkomen.”

de hand van verschillende oefeningen.

Op dinsdag 5 november organiseerde de vakgroep geriatrie
een zeer geslaagde interactieve informatieavond voor vitale
senioren met als thema ‘Succesvol ouder worden’. Ondanks
de stromende regen was er een grote opkomst. Ruim 
50 senioren waren aanwezig. Diverse sprekers hielden een
presentatie. 



12

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 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 Parkzoom is de buiten-
polikliniek van het LangeLand Zieken-
huis 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 Orthopedie
Gynaecologie Longgeneeskunde Plastische Chirurgie
Interne Geneeskunde Neurologie Reumatologie
Kindergeneeskunde

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.
Radiologie dagelijks van 8.30 - 12.00 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 zijn wij
genoodzaakt het landelijk vastgestelde no-show tarief in rekening 
te brengen.
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Hoe bevalt het 
LangeLand Ziekenhuis?
Het LangeLand Ziekenhuis bevalt het best
Jaarlijks kiezen ruim 1300 vrouwen voor een
bevalling in het LangeLand Ziekenhuis. Goede
contacten met verloskundigen, uitgebreide 
begeleiding gedurende de hele zwangerschap en
een goede bereikbaarheid binnen de regio dragen
bij aan deze keuze. Gespecialiseerde verpleeg-
kundigen en klinisch verloskundigen staan 24 uur
per dag klaar om te zorgen dat elke bevalling zo
goed mogelijk verloopt.

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

Na de bevalling
Na de bevalling zijn moeder en kind in goede
handen, ook in het geval van een geplande 
keizersnede. Wanneer moeder terug is op de 
uitslaapkamer mag de baby direct bloot op de
borst gelegd worden, om zo het eerste zo 
belangrijke contactmoment te beleven.
Vanzelfsprekend mag vader daar ook bij 
aanwezig zijn. Wanneer de baby onverhoopt
opgenomen wordt en moeder niet meer in het

ziekenhuis kan verblijven, biedt ons camera-
systeem uitkomst. Met het speciale ‘Baby in
beeld’ programma, kunnen ouders hun baby 
overal via internet in de gaten houden. 

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

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.

Woensdag 8 Januari 2014
Dinsdag 4 Februari 2014
Woensdag 5 Maart 2014
Dinsdag 8 April 2014
Woensdag 14 Mei 2014
Dinsdag 17 Juni 2014
Woensdag 16 Juli 2014
Dinsdag 9 September 2014
Woensdag 15 Oktober 2014
Dinsdag 18 November 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.



16

Verzekeringspapieren
Het is noodzakelijk dat u geldige verzekerings-
papieren en een polisnummer bij u heeft. Indien
u geen verzekeringspapieren kunt tonen of niet
verzekerd bent, dient u voor de opname een
garantieverklaring te ondertekenen en er kan 
om een vooruitbetaling worden gevraagd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 de
patiënten informatiehoek op de begane grond.

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.

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.



19

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 het LangeLand Ziekenhuis zijn vrijwilligers
werkzaam van de Stichting Unie van Vrijwilligers.
Zij begeleiden patiënten naar de poliklinieken,
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. Daarnaast verzorgen zij de 
uitleen van boeken uit de patiëntenbibliotheek.

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 via 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.



20

De medewerkers van het LangeLand Ziekenhuis zetten zich iedere dag in om de beste zorg te leveren met korte wacht-
tijden en oog voor de patiënt. Deze inzet wordt aantoonbaar gemaakt met de toekenning van certificaten, keurmerken 
en predicaten, die alleen worden uitgereikt aan de zorginstellingen die aan strikte kwaliteitseisen voldoen. 

Certificaten

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

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

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

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

Als erkenning van deze inzet hebben zij het certificaat in ontvangst
mogen nemen. 

Parkzoom 13 Delft 
Tel: 015-2140037
Mob: 06-30776650 
bert.vanproosdij@yarden.nl
www.yarden-vanproosdij.nl

“niet tegenover, maar naast u”

Wij verzorgen ook 
uitvaarten die elders 
of niet verzekerd zijn

Bert van Proosdij Cheryl de Bruin
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Hierbij geef ik mij op als Donateur van de Stichting Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis

o Ik zal een bedrag van minimaal € 40,- 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, Rokkeveenseweg 44c, 2712 XZ 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
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 nieuw
beklede prikstoelen 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 minimaal € 40,- per jaar kunt u 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 opname-
beleid, 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 Cliëntenraad 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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Het LangeLand Ziekenhuis heeft op een 
aantal locaties door heel Zoetermeer 
prikcentra gevestigd. Hieronder vindt u 
een overzicht van deze locaties.

Voor meer info: www.llz.nl/bloedprikken 

• 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

Locaties Zoetermeer: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

CENTRUM (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, 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:
Prikpost Nathaliegang 8.00-9.00 8.00-9.00
Nathaliegang 79, 2719 CR  Zoetermeer

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

SEGWAERT:
Dienstencentrum Petuniatuin 8.00-9.00 8.00-9.00
Petuniatuin 7A, 2724 NA  Zoetermeer

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

Locaties buiten Zoetermeer:

BENTHUIZEN:
Prikpost De Hoeksteen, Dr. Albert Schweizerlaan 2, 8.00-09.00
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

STOMPWIJK:
Prikpost Stompwijk 10:00-11:00
Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk.
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Specialisme: naam:

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

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 R.J. Groen
mevrouw M. Kleijer
mevrouw dr. W. van der Meij
de heer W. van Oudenaarden 
de heer A.L. Strikwerda

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

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

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

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

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

Psychiatrie* mevrouw dr. T. Berger

Radiologie dhr. H. de Bakker
de heer J.M. Hew
mevrouw dr. T.C. Leertouwer
dhr. M. K. Liem 
de heer J.W.L. Peeters 
de heer A.J. van Seijen
de heer E.R. Tjin A Ton
mevrouw Y. Ypma 

Radiotherapie* mevrouw J.J.M. Speijer

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

Revalidatie mevrouw S. Heemskerk
dhr. C.D. van Houten 
de heer H. Osamulia  
mevrouw A. Teplova

Spoedeisende mevrouw A.J. Alkemade
Eerste Hulp mw. K. Bouma

mw. L..V.C. Bouman 
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
mevrouw E.M. Szmigiero

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

Chirurgie 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 W. Stigter
de heer K. Türkcan

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

Geriatrie mevrouw C.A. van Rijn
mevrouw M. Grandiek

Gynaecologie mevrouw dr. E.M. Davelaar
mevrouw M. van der Heemst
mevrouw M.W. de Jong
mevrouw M.L. Lim 
mevrouw A. Lub 
de heer J.M.T. Roelofsen
mevrouw M.B.J.G. Vosmar

Intensive Care  dhr. M.E. Seubert

Interne mevrouw F. Ayuketah-Ekokobe
geneeskunde mevrouw C. Boot

de heer J.Y.L. Lai 
mevrouw A.J.M. van der Pas
mevrouw H.P.M. Selten
mevrouw L. Strobbe 
de heer J.W.G. Tielen 
de heer H. Waanders
mevrouw M. Wobbes 

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

Klinische Chemie mw. Dr. N. brouwer
mevrouw M.A.M. Frasa

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

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

Medische de heer C.L. Jansen
microbiologie

Medische mevrouw A. van Tilborg
psychologie*
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