
Vaat- en spataderkeurmerk 
voor kwaliteitszorg

Al jaren voldoet de vaatpoli van 

het LangeLand Ziekenhuis aan 

de strenge kwaliteitscriteria 

die de ‘Hart- en Vaatgroep’ aan 

vaatzorg stelt.

Deze eisen worden jaarlijks 

verscherpt, waardoor alleen klinieken die hun 

zorg blijven verbeteren voor het keurmerk in 

aanmerking komen. We zijn trots dat beide 

keurmerken wederom zijn verlengd.

Vaatteam LangeLand geeft 
beste zorg met persoonlijke touch
De vaatpoli van het LangeLand Ziekenhuis biedt patiënten met vaatlijden al jaren de beste zorg.

Lovende beoordelingen op Zorgkaart Nederland en het vaatkeurmerk van de ‘Hart en Vaatgroep’ 

bevestigen dit. Het vaatteam, met vaatchirurgen dhr. Türkcan en mw. Van der Eb aan het roer, zet dan 

ook graag in op persoonlijke zorg. Van der Eb: “De band die we met onze patiënten opbouwen, 

maakt het werk ook voor ons een stuk aangenamer.”  Tekst: Chris van Breda  |  Fotografie: Ron Jenner

Van der Eb: “De interventieradiologie is 24/7 

beschikbaar voor spoedgevallen, zoals bloed-

propjes die een belangrijke ader blokkeren. Wij 

staan in die gevallen altijd stand-by, zodat we 

direct kunnen ingrijpen.”

Spataderen
De behandeling van spataderen vormt een 

ander belangrijk deel van de vaatpoli, legt mw. 

Van der Eb uit: “Spataderen ontstaan doordat 

klepjes in de aderen niet meer goed werken. 

Bloed stroomt minder goed terug en zorgt voor 

een steeds grotere druk op de aderen. Dit kan 

veel pijn geven en als we er niets aan doen, 

nemen de klachten alleen maar toe.”

Ook spataderen die vooral cosmetische gevol-

gen hebben, wil de vaatpoli gaan behandelen, 

vertelt Türkcan: “Hier in het ziekenhuis bieden 

we de beste kwaliteit van zorg en hebben we 

enorm veel ervaring met deze behandeling. In 

een privékliniek word je misschien wat meer 

in de watten gelegd, maar mocht er zich onver-

hoopt een complicatie voordoen, dan ben je bij 

ons veilig en verzekerd van de beste zorg.” n

“Met ons vaste team geven we graag een 

persoonlijke touch aan onze zorg. We kennen 

onze patiënten en zij krijgen altijd hun eigen 

specialist te spreken. We krijgen dan ook veel 

complimentjes van patiënten.” Aan het woord 

is dhr. Türkcan, die hiermee op instemming van 

het gehele team kan rekenen: “Patiëntcontact 

zit in de aard van het beroep. Patiënten met een 

aneurysma zien we bijvoorbeeld regelmatig, 

om in de gaten te houden of de slagader verder 

verwijdt. Wanneer een operatie nodig is, hebben 

we al een goede band opgebouwd.” 

De operatie zelf vindt plaats in het Haga 

Ziekenhuis, waar het LangeLand mee samen-

werkt voor dergelijke complexe operaties. 

“De operatie wordt wel gewoon door je eigen 

specialist uitgevoerd,” vertelt dhr. Türkcan. 

“Ook de nacontroles vinden weer plaats in het 

LangeLand Ziekenhuis, dicht bij huis. Zo blijven 

we iedere stap van de behandeling betrokken bij 

onze patiënten.”

Samenwerking
Omdat het vaatstelsel invloed heeft op het hele 

lichaam, werkt de vaatpoli samen met diverse 

specialismen, vertelt mw. Van der Eb: “We wer-

ken intensief samen met de wondpoli, die lastig 

helende wonden verzorgt. Dit heeft vaak een 

achterliggende oorzaak, zoals een slechte aan- of 

afvoer van bloed.” 

Daarnaast werkt de afdeling veel samen met 

de dialyseafdeling, interne geneeskunde, 

cardiologie en interventieradiologie. 

Het vaatteam gelooft in persoonlijke aandacht voor een betere behandeling. Zittend rechts vaatchirurg
mw. Van der Eb en staand rechts vaatchirurg dhr. Türkcan. 



Ruimte voor verpleegkundig talent
Verpleegkundige zijn is een dankbaar, maar vaak ook pittig beroep. Het vraagt om eigen initiatief, 

verantwoordelijkheid en stressbestendigheid. Gelukkig krijg je daar een hoop voor terug, weten Saskia 

Rietbergen en Marleen de Bruijn. Zij werken al jaren op de verpleegafdeling chirurgie en zouden niet 

anders meer willen. Saskia: “Ik zou nergens anders willen werken!”

Saskia en Marleen werken op de derde 

etage van het LangeLand Ziekenhuis, waar 

naast de dagbehandeling en de short stay, 

ook de verpleegafdelingen voor chirurgie, 

gynaecologie, orthopedie en urologie gehuis-

vest zijn. Al zeventien jaar mag Saskia dit haar 

werkplek noemen: “Ik heb nooit ergens anders 

gewerkt en zou dat ook helemaal niet willen. 

Nog steeds is elke dag anders en we hebben een 

geweldig team.”

Dagelijks bijleren
Net als Saskia, is Marleen direct na haar oplei-

ding bij het LangeLand gaan werken. Inmiddels 

alweer acht jaar geleden: “Tijdens mijn oplei-

ding heb ik met veel verschillende afdelingen 

kennisgemaakt. De chirurgie trok mij het meest, 

omdat hier veel verschillende patiënten liggen, 

die specifieke zorg nodig hebben. We krijgen te 

maken met de zorg rondom de patiënten die zijn 

geopereerd (post-operatief), (complexe) wond-

verzorging  en patiënten die via de spoedeisen-

de hulp binnen komen. Dat maakt het werk erg 

dynamisch en zorgt ervoor dat we nog elke dag 

bijleren.”

Kleinschalig en zelfstandig
De afdelingen zijn niet erg groot, wat volgens Mar-

leen de nodige voordelen met zich meebrengt: 

“We kunnen onze zorg beter aanpassen aan 

wat de patiënt nodig heeft. Bovendien ziet deze 

altijd dezelfde gezichten. Daarnaast is er een 

écht teamgevoel. We kennen iedereen, weten 

wat we aan elkaar hebben en zetten samen 

de schouders eronder. Collega’s die uit grotere 

ziekenhuizen komen, vinden dit erg prettig.” 

De verpleegkundigen in het LangeLand werken 

heel zelfstandig. Dit biedt veel mogelijkheden 

voor eigen initiatief, omdat de lijnen kort zijn en 

er snel kan worden geschakeld. “Dagelijks wordt 

er een beroep gedaan op onze kennis en pro-

fessionaliteit,” vertelt Saskia. “We zijn de ogen en 

oren van de specialist of arts-assistent, waardoor 

onze bevindingen mede bepalend kunnen zijn 

voor de behandeling. Ook als we ideeën hebben 

om werkprocessen te verbeteren, worden die 

serieus overwogen. Zorgen onze ideeën voor 

verbetering van de zorg of de gang van zaken, 

dan worden ze ook echt toegepast”

Springplank
Alle afwisseling, verantwoordelijkheid en 

nadruk op eigen initiatief maken de afde-

ling chirurgie tot een perfecte springplank 

voor verpleegkundig talent. “Veel van onze 

collega’s stromen door naar de Intensive Care 

of Spoedeisende Hulp. Op die afdelingen heb je 

veel aan de ervaringen die je hier kan opdoen. 

Daardoor is er een vaste kern ontstaan die hier 

blijft werken en steeds wisselende collega’s die 

na een paar jaar doorstromen,” legt Saskia uit. 

“Wij staan altijd open voor nieuwe collega’s. 

Dus werk je graag in een hecht team, weet je van 

aanpakken en heb je de nodige humor? Dan ben 

je altijd welkom!” n

Verpleegkundige 
verpleegafdelingen 
3D (Orthopedie/
Gynaecologie)  
en 3C (Chirurgie/Urologie)

Binnen de verpleegafdelingen 3D 

(Orthopedie/Gynaecologie) en 

3C (Chirurgie/Urologie) ontstaan 

plaatsingsmogelijkheden voor 

enthousiaste verpleegkundigen.

 

Heb jij een grote mate van 

zelfstandigheid en wil je 

ruimte voor jouw persoonlijke 

ontwikkeling? Pas jij binnen een 

team dat de schouders eronder 

zet en waarin collegialiteit hoog in 

het vaandel staat door zorg voor 

elkaar?  

 

Dan ben jij de verpleegkundige 

die wij graag binnen ons team 

ontmoeten en met ons meewerkt 

om deze mooie afdeling verder op 

te bouwen.

Wij zijn op zoek naar:
–  verpleegkundigen (niveau 4/5)  

24 tot 36 uur per week  

Vooralsnog voor de  

duur van 1 jaar

–   verpleegkundigen (niveau 4/5)  

4 tot 20 uur per week  

Voor de duur van 6 maanden in 

verband met vervanging tijdens 

zwangerschapsverlof.

Bekijk voor de functie eisen, 

arbeidsvoorwaarden en om direct 

te solliciteren de vacature op 

onze website: www.langeland.nl/

organisatie/vacatures.

Vacature

Saskia Rietbergen en Marleen de Bruijn werken elke dag met plezier op de verpleegafdeling chirurgie.

Tekst en fotografie: Chris van Breda



Kom ook naar onze open dag!   
Op zaterdag 19 maart organiseert het LangeLand Ziekenhuis de jaarlijkse open dag. Van 10.00 tot 15.30 uur 

zijn de deuren geopend voor iedereen die graag een kijkje achter de schermen neemt in hét ziekenhuis van 

Zoetermeer en de regio. Maak kennis met de dagelijkse medische praktijk door middel van leuke 

demonstraties, rondleidingen en activiteiten voor jong en oud.

Het LangeLand Ziekenhuis is hét algemene 
ziekenhuis voor Zoetermeer en de regio. 
Patiënten ontvangen hier hoogwaardige, 
vriendelijke en laagdrempelige zorg in hun 
vertrouwde omgeving. Onze  vestigingen 
in Zoetermeer en Lansingerland  bieden 
een breed aanbod aan klinische en 
 poliklinische zorg. Bekijk de website van 
het  LangeLand Ziekenhuis voor meer 
 informatie over ons zorgaanbod, opname 
informatie, informatie over bloedprikken 
en nog veel meer. 

Het LangeLand Ziekenhuis
Toneellaan 1
2725 NA, Zoetermeer
T: (079) 346 26 26 
I: www.langeland.nl

LangeLand polikliniek Bergschenhoek
Tjeerd Kuipersstraat 17 
2662 GM Bergschenhoek 
T: (079) 346 43 33 

LangeLand Huidkliniek & priklab
Europaweg 151 (nabij het Stadshart)
2711 ER Zoetermeer
T: (079) 346 28 86

Volg het LangeLand Ziekenhuis op 
 Facebook en Twitter voor dagelijkse 
updates en het laatste nieuws.

Vorig jaar sloegen de Zoetermeerse 

winkeliers, Zoetermeer FM en de 

inwoners van Zoetermeer de 

handen ineen voor een uniek en 

hartverwarmend doel: het op-

knappen van onze kinderafdeling.

Dankzij de grootscheepse inzamelingsactie 

van Winkelcentrum Oosterheem hebben we de 

kinderafdeling prachtig kunnen versieren. Dat 

was geen gemakkelijke klus, want de versierin-

gen moeten aan strenge veiligheids- en kwali-

teitseisen voldoen. 

De kinderen verblijven nu in het gezelschap van 

vrolijke dieren en bomen. Dat geeft ze de nodige 

afleiding op een moment dat ze het heel goed 

kunnen gebruiken. En we zijn nog niet klaar: de 

speelkamer is nu aan de beurt dankzij een dona-

tie van Holland Casino. Ook de andere gang van 

de kinderafdeling gaan we in de toekomst mooi 

opknappen. 

Zoetermeer, mede namens de kinderen die hier 

aan onze zorg zijn toevertrouwd: onze dank is 

zeer groot! n

Kinderafdeling 
opgevrolijkt

Kopje koffie?

Dit is slechts een kleine greep uit 

alles wat er te zien en te doen is 

tijdens de Open Dag. Kom dus 

langs en laat u verrassen door de 

veelzijdigheid van het LangeLand 

Ziekenhuis. En bent u toe aan een 

kop koffie en iets lekkers? Dan 

bent u van harte welkom in ons 

vernieuwde restaurant.

Demonstraties 

• Kijkje in een ambulance

• Reanimatietraining

• Fysiotherapie

Activiteiten 
• Longfunctie blazen
• Poppendokter
• Armen gipsen
• Bloedsuiker prikken
• Blind een route afleggen
• Wat zit er in de voelbox?
• Braille lezen (met prijsvraag!)

Kopje koffie?

Rondleidingen 

• Dialyse afdeling

• Radiologie

• Operatiecomplex

• Endoscopiecentrum

• Oogheelkunde


