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Begin deze maand is het LangeLand officieel 
toegetreden tot de Reiner Haga Groep. Daarmee is
het ziekenhuis en de patiëntenzorg in Zoetermeer
gewaarborgd. Het LangeLand kijkt uit naar een
plezierige samenwerking en blijft zich als vanouds
met grote inzet profileren als hèt medisch centrum
van Zoetermeer en omstreken.

Met de toetreding kan het LangeLand het zorg-
aanbod verder verbreden en meer samenwerken
met het Reinier de Graaf en het HagaZiekenhuis.
Het gaat dan vooral om hart- en neurochirurgie,
radiotherapie, kindergeneeskunde (Juliana
Kinderziekenhuis) en oncologische zorg in het
kankercentrum van Reinier Haga. Het LangeLand
werkte al langer samen met het HagaZiekenhuis

op het gebied van dialyse, longziekten, cardiologie
en intensive care.

Spannende ontwikkelingen dus, waar u in de 
toekomst meer over kan lezen. In deze InfoLand
leest u alvast over de IC van het LangeLand. 
Die is enkele jaren geleden helemaal opnieuw
opgezet en inmiddels erg goed beoordeeld 
door de inspectie. Natuurlijk mogen we het 
vijfjarig bestaan van de LangeLand Huidkliniek
niet vergeten. Onze locatie aan de Europaweg
waar de dermatologen van het LangeLand de
beste zorg voor uw huid bieden.

We wensen u veel plezier met deze nieuwe 
editie van InfoLand.

De website van het LangeLand Ziekenhuis bezoeken met uw smartphone?

Scan de code!

Van de redactie

Foto: Ron Jenner

Jan Willem Brinkman (directievoorzitter LLZ) en Chiel Huffmeijer (voorzitter raad van bestuur Reinier Haga Groep) 
ondertekenen de overeenkomst.
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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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Kort nieuws

Plastisch chirurgen mw. dr. Zguricas en dhr. dr. Van
der Werff, al jaren in dienst van het LangeLand
Ziekenhuis, krijgen hiermee de gelegenheid hun
werkveld te verbreden. En dat is goed nieuws
voor de inwoners van Zoetermeer en omgeving!
U kunt nu al terecht voor operaties aan oogleden,
neus, gelaat, borsten of voor een lipofilling. Er
wordt uitsluitend gewerkt met lichaamseigen
vet, dus niet met kunstmatige vullers.

De plastisch chirurgen blijven onderdeel van het
ziekenhuis en onderhouden nauwe contacten

Onze gerenommeerde en zeer ervaren plastisch chirurgen zijn samen met het LLZ een zelfstandig behandel-
centrum gestart. Het centrum is gevestigd in het pand van de Huidkliniek op de Europaweg 151. Naast de plastisch
chirurgische ingrepen, biedt het behandelcentrum de nieuwste esthetische behandelingen aan.

met alle specialismen die hier aanwezig zijn. Rekent u dus op de 
service en het eigentijdse aanbod van een privékliniek, gecombineerd
met de veiligheid en betrouwbaarheid van het ziekenhuis. Niet voor
niets hebben de eerste patiënten hun weg naar het behandelcentrum
nu al gevonden!

Zelfstandig behandelcentrum plastische chirurgie

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

Nieuw computersysteem
versterkt samenwerking
met huisartsen

Aanvraag op maat
Met het nieuwe systeem kunnen huisartsen gemakkelijk en snel 
onderzoek aanvragen. Krijgt de huisarts bijvoorbeeld een patiënt met
vermoeidheidsklachten zonder duidelijke reden, dan kan de huisarts dit
ziektebeeld selecteren in zijn computersysteem. Dat geeft vervolgens
de meest voor de hand liggende laboratoriumonderzoeken aan. 

Natuurlijk kan de huisarts ook zelf afwegen of alle onderzoeken nodig
zijn of juist andere onderzoeken aanvragen. Vervolgens wordt de 
aanvraag elektronisch verstuurd en krijgt de patiënt een geheel 
persoonlijk aanvraagformulier mee. Hierop staan alle benodigde 
toelichtingen. Bijvoorbeeld of u nuchter moet zijn en de openings-
tijden van prikposten in de buurt.

Veiliger
Het systeem werkt snel en gemakkelijk, maar voegt ook toe aan 
de veiligheid en kwaliteit van zorg. Omdat alles digitaal is, staat 
de aanvraag direct in het dossier van de huisarts en in het 
computersysteem van het laboratorium. Bovendien hoeven bloed-
afnamemedewerkers geen handgeschreven aantekeningen op een 
formulier te ontcijferen. De uitslagen van de laboratoriumonderzoeken
worden digitaal weer teruggestuurd naar de huisarts, zodat ze snel
beschikbaar zijn. Bij ernstig afwijkende uitslagen, waarbij direct 
handelen belangrijk is, wordt de huisarts altijd telefonisch op de 
hoogte gebracht.

Achter de schermen wordt hard gewerkt om het
nieuwe systeem klaar te krijgen voor gebruik. Eind
juni kunnen huisartsen via hun computer aanvragen
doen voor onderzoek van bloed, urine of andere
materialen. Het labformulier dat u van uw huis-
arts meekrijgt, komt er dus anders uit te zien. 

Bij het LangeLand Ziekenhuis zoeken we
constant naar manieren om onze samen-
werking met de huisartsen te versterken en
onze dienstverlening verder te verbeteren.
Daarom gaan we werken met een nieuw
computersysteem waarmee huisartsen 
sneller en gemakkelijker laboratorium-
onderzoek kunnen aanvragen.

Directie en plastisch chirurgen maken het zelfstandig
behandelcentrum officieel.   Foto: Ron Jenner
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Medische vernieuwing
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de baarmoeder een beetje van elkaar drukken. Hierdoor  kunnen 
afwijkingen beter in beeld worden gebracht. “Als er geen afwijkingen
gevonden worden, is het meestal een hormonaal probleem. Een hormoon-
spiraaltje kan in die gevallen uitkomst bieden,” aldus Van der Meer. 

Hysteroscopie
Wordt er wel een afwijking gevonden, dan gaan de gynaecologen 
over op een zogenaamde hysteroscopie. Dat is een onderzoek waarmee
er  met behulp van een slanke camera in de baarmoederholte kan 
worden gekeken. Lim: “Het voordeel is dat, indien gewenst, de patiënte
kan meekijken op de monitor. Zien we een kleine afwijking, zoals 
bijvoorbeeld een poliep, dan kan deze vaak in dezelfde sessie verwijderd
worden. Is er sprake van een grotere afwijking, zoals een vleesboom, 

Deze manier van werken
maakt het bezoek 

aan de poli een stuk 
efficiënter, merken de

gynaecologen:
“Patiënten zijn goed
geïnformeerd en
weten daardoor
beter wat ze 

kunnen verwachten.
Soms is alleen de

bevestiging dat er
niets ernstigs aan de

hand is al genoeg.
Vrouwen kunnen er 

dan zelf voor kiezen
of ze behandeld

willen worden 
of niet.”

Sneller onderzoek en behandeling 
op de menstruatiepoli

De menstruatiepoli wordt gehouden door 
gynaecologen mw. M.L. Lim en mw. I. van der
Meer. “De oorzaak van menstruatieklachten is
meestal onschuldig. Je hoeft dus niet meteen het
ergste te denken,” verzekert mw. Lim. “Maar de
klachten kunnen wel erg heftig zijn. We zien 
bijvoorbeeld vrouwen die meerdere malen per
nacht moeten verschonen, omdat zij zoveel 
bloed verliezen. Er kan dan zelfs bloedarmoede
optreden.” 

Snel terecht
Daarom is het fijn dat vrouwen snel terecht 
kunnen bij de menstruatiepoli. Mw. Van
der Meer: “We hebben ieder onze
eigen spreekuren, die we flexibel
indelen. Daarom is er doorgaans
binnen één tot twee weken plek.”
Tijdens het spreekuur vinden direct
de nodige onderzoeken plaats.
“Afhankelijk van de klacht doen we
verschillende onderzoeken. Naast
het gynaecologisch onderzoek,
wordt ook een gynaecologische
echo gemaakt.” 

Bij het vermoeden van een 
afwijking in de baarmoeder,
kan de echo worden aangevuld
door een gelecho. Door
middel van een dun 
slangetje wordt gel in de
baarmoeder gebracht,
die de wanden van

Iedere vrouw krijgt te maken met menstruaties. Dit is een natuurlijk gegeven, maar het kan gepaard gaan met
klachten. Denk aan veel bloedverlies, onregelmatige of pijnlijke menstruaties. Speciaal voor deze groep vrouwen is
de menstruatiepoli in het leven geroepen. Vrouwen met menstruatieklachten worden hier op korte termijn en
snel geholpen.

Gynaecologen mw. Van der Meer (links) en mw. Lim
helpen snel bij menstruatieklachten.   Foto: Ron Jenner

dan wordt deze op de operatiekamer verwijderd. ” 



- ADVERTORIAL -

Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar elke dag heb-
ben honderden mensen in ons land bloed nodig. Dit kunnen 
verkeersslachtoffers zijn, maar ook ernstig zieke mensen of
vrouwen die een zware bevalling hebben. Jaarlijks worden
duizenden van hen gered dankzij het bloed van bloed-
donors. Misschien heb je dat in je eigen omgeving ook wel
eens meegemaakt. 

Om mensen te kunnen blijven redden, is het van 
levensbelang dat er altijd voldoende bloed beschikbaar is.
We zijn daarom op zoek naar nieuwe donors en we hopen
dat jij ook bereid bent om bloed te geven. 
Jouw bloed kan levens redden. 

Meer informatie?
Wil je meer weten over het geven van bloed? 
Bel dan gratis naar 0800 – 51 15

Word nu bloeddonor.
Je bent nodig.

Wat merk je na het geven van bloed?
De meeste donors hebben nergens last van. Het is wel verstandig om de rest 
van de dag rustig aan te doen. Het wordt afgeraden om intensief te sporten 
of zwaar lichamelijk werk te verrichten. 

Wat gebeurt er met je bloed?
Je bloed wordt verwerkt tot verschillende producten. 
Hiermee kunnen de levens worden gered van mensen die gezond bloed hard nodig 
hebben. Zo worden rode bloedcellen gebruikt voor mensen met bloedarmoede, 
bloedplaatjes voor patiënten met een ernstige bloedziekte, zoals leukemie, en uit 
plasma worden medicijnen gemaakt voor bijvoorbeeld hemofiliepatiënten.

Hoe vaak mag je bloed geven?
Mannen mogen maximaal vijf keer per jaar bloed geven en vrouwen drie keer. 
Hoe vaak je precies wordt opgeroepen, is afhankelijk van je bloedgroep. 

Hoe word je donor?
Als je tussen de 18 en 65 jaar bent, kun je je aanmelden op www.ikgeefbloed.nl.  
Je ontvangt daarna een informatiepakket en een uitnodiging voor een keuring. 
Tijdens deze keuring wordt je bloed getest. Ook wordt je bloedgroep bepaald. 
Als alles in orde is, word je enige tijd later uitgenodigd om bloed te geven. 

Hoe werkt het?
Voordat je bloed geeft, vul je een vragenlijst in. Als je HB-gehalte en je 
bloeddruk goed zijn, kun je een halve liter bloed geven. Dit duurt ongeveer 
tien minuten. Na afloop kun je wat eten en drinken. 

Hoe lang duurt een bloedafname?
Bij elkaar kost je bezoek aan de afnamelocatie ongeveer een uur.              
Dit is inclusief het  invullen van de vragenlijst en de keuring. 
Het  bloed geven zelf duurt ongeveer tien minuten.  Er zijn meer dan  
300  afnamelocaties in Nederland, dus er is er altijd wel  één  bij jou in de

buurt. 
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LangeLand huidkliniek

Alweer vijf jaar geleden verhuisden de dermatologen van het LangeLand Ziekenhuis naar hun eigen pand aan 
de Europaweg 151 in Zoetermeer. Wat begon als een noodoplossing door ruimtegebrek, bleek een enorme kans.
Inmiddels is het team flink uitgebreid en weten steeds meer patiënten hun weg naar de Huidkliniek te vinden.
Dermatologen mw. dr. Chang, dhr. Honig en mw. Westers blikken terug op vijf jaar Huidkliniek.

dhr. Basdew en aan de visie die het hele team deelt: “We willen 
vernieuwen, met de tijd meegaan. In 2003 hebben we, als één van de
eerste in Nederland, een verdachte plekjes dag georganiseerd. We zien
dan zonder afspraak mensen met plekjes op hun huid die ze niet 
vertrouwen. Nu is het een landelijk georganiseerde dag, toen was het
uniek. Dit jaar waren we weer van de partij op 30 mei jl.” 

Gedreven
Dermatoloog mw. Westers is de nieuwste aanwinst voor de Huidkliniek.
Zij werkt er nu anderhalf jaar met veel plezier: “Alles draait hier om de
patiënt. We zijn allemaal heel gedreven om de beste service en zorg te
bieden. Zo hebben we de wachttijden de afgelopen jaren flink terug-
gedrongen. Daarvoor is het team uitgebreid, maar we zijn nog steeds
relatief klein en goed op elkaar ingespeeld. Als patiënt merk je dat en
voel je je hier meteen welkom.”

Na vijf jaar zijn de dermatologen nog lang niet klaar met vernieuwen.
Dermatoloog Chang: “We zijn net begonnen met een nieuw spreek-
uur voor een heftige vorm van acné die ontstekingen veroorzaakt
(Hidradenitis suppurativa). Verder zijn we altijd op zoek naar manieren
om ook de niet-vergoede zorg zo goedkoop mogelijk aan te bieden.
Natuurlijk met de aandacht en kwaliteit die onze patiënten van ons
verwachten.”

Het LangeLand kampte al snel na het ontstaan
met ruimtegebrek, wat uitbreiding in de weg
stond: “We wilden graag meer patiënten zien en
meer service bieden, maar zonder uitbreiding was
dat heel moeilijk.” Dermatoloog mw. dr. Chang
was in eerste instantie sceptisch over het nieuwe
onderkomen: “Voorheen was het gewoon een 
kantoorpand, dus er moest eerst flink worden 
verbouwd. Maar de extra ruimte die het ons 
bood, was van onschatbare waarde!” 

Compleet aanbod
Na een grondige renovatie werd de LangeLand
Huidkliniek in maart 2010 feestelijk geopend.
“We grepen de kans aan om mede-eigenaar te
worden,” vertelt dermatoloog Honig. “Daarmee
konden we gemakkelijker samenwerken met
andere disciplines en ons zorgaanbod uitbreiden
met onverzekerde zorg. Lichttherapie, huid-
therapie met Skinso en lasertherapie met de EOS
huidlaserkliniek, uitgebreide spataderzorg en
medische pedicure. Door die samenwerking 
bieden we complete dermatologische zorg 
onder één dak.”

Groei dankzij visie
De Huidkliniek zat direct in de lift. Volgens 
mw. dr. Chang was dit vooral te danken aan de 
inzet van dermatoloog en medisch directeur 

Visie, service en vernieuwing:
Vijf jaar LangeLand Huidkliniek

Dermatoloog en medisch directeur dhr. Basdew.

V.l.n.r. dermatologen mw. Westers, mw. dr. Chang en dhr. Honig.

Foto: Ron Jenner
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LangeLand polikliniek Bergschenhoek

Spreekuren overzicht LangeLand polikliniek Bergschenhoek
Specialisme Naam arts Spreekuur

Bloedafname dagelijks van 8.00 tot 10.00 uur

Dermatologie dhr. Honig Vrijdagochtend 1x per twee weken 

Geriatrie mw. Van Rijn Dinsdagochtend 1x per twee weken

Gynaecologie mw. Lim Dinsdagochtend

Combinatiespreekuur Menopauze mw. Lim en mw. Meijer Dinsdagochtend

Interne Geneeskunde mw. Ekokobe Vrijdagmiddag 1x per 2 weken

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

KNO dhr. Visser Maandagmiddag

Longgeneeskunde dhr. Brahim Woensdagochtend 1x per 2 weken

Neurologie dhr. Strikwerda Maandagochtend

Orthopedie dhr. Kaptijn Maandagochtend 1x per 2 weken
dhr. De Ridder Donderdagochtend 1x per 2 weken

Plastische Chirurgie mw. dr. Zguricas Maandagochtend 

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

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.llz.nl of bel: (079) 346 4333.

Polikliniek Bergschenhoek
Polikliniek Bergschenhoek biedt de hoogwaardige zorg van het LangeLand Ziekenhuis, maar dan op locatie in
Bergschenhoek. Ingericht volgens de modernste inzichten, biedt polikliniek Bergschenhoek een rustige en comfortabele
omgeving waarin ons behulpzame team u volledig op uw gemak laat voelen.

Helende omgeving
Polikliniek Bergschenhoek is in opzet gebaseerd op het Planetree 
zorgconcept. Dit gaat ervan uit dat niet alleen de behandeling u 
beter maakt, maar ook de omgeving waarin u behandeld wordt. Een
Planetree zorgcentrum biedt warme kleuren, comfortabele zitplaatsen
en een ruime opzet. Inmiddels wordt het Planetree concept door 
steeds meer zorginstellingen toegepast.

Beter Dichtbij
In polikliniek Bergschenhoek werken alleen specialisten die in het
LangeLand Ziekenhuis hun kennis en kunde al hebben aangetoond.
Daarom, en omdat zij zijn uitgerust met de modernste medische 
apparatuur, kunnen zij veel ingrepen poliklinisch uitvoeren. Ingrepen
waar u normaal voor naar het ziekenhuis zou moeten, worden nu in
polikliniek Bergschenhoek uitgevoerd. Zo is het LangeLand Ziekenhuis
ook in Lansingerland ‘Beter Dichtbij’.
Kijk voor meer informatie over polikliniek Bergschenhoek op www.llz.nl.
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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 23 66
Dialysecentrum (079) 346 24 63 
Endoscopie centrum (079) 346 25 09
Geheugenpoli (079) 346 23 62 
Geriatrie (079) 346 23 35 
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 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.

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

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

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 poli-
kliniek afmelden. Doet u dit niet, dan zijn 
wij genoodzaakt het landelijk vastgestelde 
no-show tarief in rekening te brengen.

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.

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

Twee jaar geleden is de IC in het LangeLand
Ziekenhuis opnieuw opgezet. Daarvoor was het
wegens bezuinigingen korte tijd een zogenaamde
‘high-care’ afdeling met minder faciliteiten. Met
ervaring op meer dan veertig IC’s in Nederland,
mocht internist-intensivist dhr. Seubert zijn visie
loslaten op de nieuwe IC: “Op een IC komen de
ziekste mensen. Daarom moet de zorg tot in de
kleinste details zijn uitgewerkt en heb je een
goede cultuur nodig onder het personeel. 
Alleen dan kan je de veiligheid van je patiënten
garanderen.” 

Opnieuw beginnen
“De IC opnieuw opzetten was niet gemakkelijk,” vertelt dhr. Seubert, 
nu ook medisch manager van de IC: “Je begint van voren af aan. We
moesten nieuwe IC-verpleegkundigen en intensivisten (IC-specialisten)
aantrekken en alle protocollen herzien. Daarnaast moesten we het 
vertrouwen herwinnen van de huisartsen, die het gevoel hervonden
hun patiënten met een gerust hart naar het LangeLand te kunnen 
verwijzen.” 

De overgang verliep voorspoedig en inmiddels biedt de IC alle zorg 
die je mag verwachten. Standaard is er dag en nacht een intensivist
aanwezig. Deze heeft 24 uur achter elkaar dienst en slaapt in het 

De Intensive care is als een vangnet voor het ziekenhuis. Wordt een patiënt erg ziek of gaat er onverhoopt iets fout
bij een operatie of onderzoek, dan is de IC er om die patiënt op te vangen. Met 24/7 specialistische zorg, persoon-
lijke zorg op maat en ruime aandacht voor de familie is de IC in het LangeLand Ziekenhuis hét schoolvoorbeeld van
een optimaal werkende IC. 

Dag en nacht de beste zorg
op Intensive Care LangeLand 

Foto: Ron Jenner

Dhr. Seubert heeft de IC van het LangeLand met succes opnieuw opgezet.
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Intensive Care

De problemen begonnen toen dhr. Liempt chemo kreeg tegen maag-
kanker: “Mijn lichaam reageerde daar heel heftig op. Al snel moest ik
naar het ziekenhuis en nog diezelfde avond werd ik overgebracht naar
de IC.” Er volgden zes weken van angst en onzekerheid. Dhr. Liempt: “Ik
zat onder de medicijnen, waardoor ik steeds maar even bij was. En ik
was twee weken in slaap, aan de beademing. Zelf kreeg ik er daarom
minder van mee. Voor mijn familie was het veel moeilijker; die zagen
een wrak in bed liggen.”

Iedere dag kwam het gezin op bezoek, herinnert mw. Liempt: “Voor ons
was het alsof je man, of vader, op sterven ligt. Het is ongelofelijk hoe
ziek iemand kan zijn, met een muur vol apparaten en zijn armen vol
infusen.” Gelukkig hadden zij veel steun aan de verpleging: “De verpleeg-
kundigen handelden heel doeltreffend en zelfverzekerd, wat ons extra
vertrouwen gaf. En zonder er doekjes om te winden vertelden ze hoe
het ervoor stond, op een heel menselijke en professionele manier.”

Na vier weken intensief behandelen, was de situatie gestabiliseerd.
Door al die weken bedrust, was de spierkracht van dhr. Liempt fors
afgenomen en moest hij flink gaan revalideren. Daarna pas kon de
maagtumor, waarmee het allemaal is begonnen, worden verwijderd.
Uiteindelijk is hij vijf maanden van huis geweest. 

“Na mijn herstel heb ik de IC weer bezocht,” vertelt dhr. Liempt.
“Iedereen was zó enthousiast om te zien dat ik er goed doorheen ben
gekomen. Normaal gesproken zien ze hun patiënten niet meer terug,
dus werd mijn bezoek erg gewaardeerd. Het was de kroon op hun
werk.” Mw. Liempt: “Wij zijn dokter Seubert en het personeel eeuwig
dankbaar dat zij bleven behandelen. Ondanks alle complicaties en
tegenslagen. Daarom is mijn man nu nog bij ons.”

De namen in dit artikel zijn wegens privacyoverwegingen gefingeerd.

De 70-jarige dhr. Liempt heeft ruim zes weken in kritieke 
toestand op de IC gelegen. De ene na de andere complicatie
deed zich voor en drie keer leek het of hij het niet zou halen.
Gelukkig is hij er bovenop gekomen. Als geen ander weten hij
en zijn familie nu hoe het is om op de IC te liggen.

ziekenhuis zelf. Klaar om opgepiept te worden.
Hierdoor zijn er minder overdrachten nodig en
staat de specialist indien nodig zelf aan het bed.

Laagdrempelig
De patiënt komt dus niets tekort, maar ook de
rest van het ziekenhuis kan op de IC rekenen. 
Dhr. Seubert: “We zijn een laagdrempelige 
afdeling; bereikbaar voor iedereen die ons nodig
heeft. Regelmatig adviseren we op de afdeling
over de zorg voor ernstig zieke patiënten. Soms
blijkt dan dat de patiënt juist niet naar de IC kan
of zou moeten. Een IC-opname blijft namelijk een

stressvolle ervaring, voor de patiënt én voor de
familie. Als we dan op de afdeling zelf kunnen
helpen, is iedereen beter af.” 

Passie
Telkens wanneer dhr. Seubert vertelt over de IC,
komt er een twinkeling in zijn ogen. Duidelijk is
dat hij vol passie is over de zorg die hij en zijn
team verlenen: “We geven zieke patiënten hier de
best mogelijke zorg. Daar hebben ze recht op. In
de periode dat ik hier ook als internist werkzaam
was, had ik frequent telefonisch contact met de
huisartsen. Daardoor besefte ik hoe belangrijk
het ziekenhuis is voor Zoetermeer en omstreken. 
Zoveel inwoners zijn ervan afhankelijk en de 
huisartsen zijn ontzettend betrokken. Bij het 
ziekenhuis én bij hun patiënten. Daarom verdient
iedereen een goede IC en ik ben ontzettend blij
dat wij daarvoor zorgen!”

Balanceren tussen
leven en dood

IC goed beoordeeld
De IC van het LangeLand Ziekenhuis is zeer
goed beoordeeld door verschillende inspecties.
Vorig jaar heeft het LangeLand Ziekenhuis als
eerste ziekenhuis in Nederland het NEN-EN
15224:2012 certificaat behaald. Een goede IC is
hiervan een belangrijk onderdeel. 

Eind april van dit jaar maakte de IC een hele
goede indruk tijdens de inspectie van de
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
(NVIC). Hier is dhr. Seubert, medisch manager
van de IC, vooral trots op: “Het is fantastisch 
als je vakbroeders je IC zo goed beoordelen. 
Een geweldige opsteker voor ons team dat 
zich elke dag voor honderd procent inzet.” 

dhr. Seubert:

“We zijn een laag-
drempelige afdeling;
bereikbaar voor iedereen
die ons nodig heeft.”
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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. Vrouwen 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. Zo mogelijk brengen
de deelnemers een bezoek aan de afdeling
Verloskunde. 

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

Het LangeLand Ziekenhuis organiseert iedere
maand een voorlichtingsavond. Wilt u deze
avond bijwonen? Meld u aan via onze website:
www.llz.nl.

Dinsdag 7 juli 2015
Dinsdag 1 september 2015
Dinsdag 6 oktober 2015
Dinsdag 10 november 2015

Bevallen 
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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 buslijn 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 € 0,60
per 20 minuten (€ 1,80 per uur) met een maximum
van € 7,- per dag. Bezoekt u het ziekenhuis vaker,
dan zijn er weekkaarten beschikbaar voor € 10,-
en maandkaarten voor € 35,-. 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: www.llz.nl.
Voor vragen kunt u terecht bij de parkeerwachter
of de receptie.

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

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

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

Het verblijf
De dag van de opname 
Op de dag van de opname meldt u zich op de
afgesproken tijd bij de receptie hoofdingang. 
Indien nodig worden hier nog enkele persoonlijke
en administratieve gegevens genoteerd. Daarna
wordt u door één van de vrijwilligers 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 Intensive
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.

IC/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 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
mantelzorgers.

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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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
LangeLand polikliniek Bergschenhoek als ook
voor (dag)opname in het ziekenhuis. In het PTO
wordt de patiënt gevraagd anoniem via het 
internet een vragenlijst in te vullen. Met de 
resultaten van het onderzoek kan de zorg-
verlening 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.



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 zieken-
huis te ondersteunen. Het gaat hierbij om zaken
die niet uit het reguliere budget van het zieken-
huis betaald kunnen worden. 

In de afgelopen jaren zijn verschillende projecten
met financiering van de Vrienden tot stand 
gekomen. Recentelijk springen de nieuwe 
bewegwijzeringborden en de verbouwing van de
centrale hal 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 € 30,- per jaar kunt u de Stichting
al steunen! Kijk op www.vriendenvanhetlangeland.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.wordpress.com

De Cliëntenraad is er voor u
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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 € 30,- overmaken op bankrekening NL 76 INBG 0006 4593 37 ten name van de Stichting
Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer.

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 
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Het LangeLand Ziekenhuis biedt in Zoetermeer
en omstreken diverse locaties voor bloed-
afname.

Let op: voor de zomervakantie gelden voor
enkele locaties gewijzigde openingstijden.  
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 polikliniek 
Bergschenhoek.

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

Bloedafnamelocaties

Locaties Zoetermeer: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

BLOEDAFNAMEPOLI LANGELAND
Toneellaan 1, 2725 NA  Zoetermeer 8:00-16:30* 8:00-16:30* 8:00-16:30* 8:00-16:30* 8:00-16:30*

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:
LangeLand polikliniek Bergschenhoek, 8.00-10.00 8.00-10.00 8.00-10.00 8.00-10.00 8.00-10.00
Tjeerd Kuipersstraat 17, 2662 GM  Bergschenhoek

STOMPWIJK:
Bloedafnamelocatie Stompwijk 10:00-11:00
Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA  Stompwijk.

*Aanmelden kan tot 16:15 uur
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Specialisme: naam:

Longgeneeskunde de heer J.J. Brahim
de heer J.G. Daflaar
de heer Z. Mladenovic (tot 31-7-2015)
mevrouw 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
mevrouw Granneman
de heer R.J. Groen
mevrouw M. Kleijer
mevrouw dr. W. van der Meij 
mevrouw A. Rozeman 
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 G.G. Sandoval 
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 C.M. van Dijk

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

Radiologie de heer S.E. Cretier
de heer M.K. Liem 
de heer S. Oei
mevrouw I.I. Reidsma
de heer L.G.P. Stroeken
de heer E.R. Tjin A Ton
mevrouw Y. Ypma 

Radiotherapie* mevrouw J.J.M. Speijer

Reumatologie mevrouw dr. M.H.W. de Bois
mevrouw H. Gillet- Van Dongen
de heer dr. L.R. Lard

Revalidatie mevrouw M. Bijleveld 
mevrouw M. Heydenrijk  
mevrouw O. Lim 
de heer H. Osamulia  
mevrouw A. Teplova

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

mevrouw L.V.C. Bouman 
de heer K. Moosa
de heer A.F. Westra

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

*spreekuurhoudende consulenten 

Specialisme: naam:

Anesthesie de heer P. Baldussu
mevrouw M. van den Bent
de heer S. Hennink
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
mevrouw M. Hordijk
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
mevrouw 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 I. van der Meer
de heer J.M.T. Roelofsen
mevrouw M.B.J.G. Vosmar

Intensive Care  mevrouw T.M. van den Berg
de heer M. Buwalda
mevrouw F. Oikonomidou 
de heer M.E. Seubert

Interne mevrouw F. Ayuketah-Ekokobe
geneeskunde de heer I. Bank

de heer C.J.M. Bolwerk
mevrouw C. Boot
mevrouw L. van Gerven 
mevrouw A.J.M. van der Pas
mevrouw H.P.M. Selten
de heer H. Waanders

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

Klinische Chemie mevrouw Dr. N. Brouwer
mevrouw M.A.M. Frasa

Keel- Neus- en de heer dr. P.A. van der Eerden
Oorheelkunde mevrouw I.M. Oskam

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

Medische mevrouw A. van der Bij 
microbiologie de heer E. van der Vorm 

Specialisten Juli 2015






