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Voorwoord 
 
Een opname in het ziekenhuis is een 
stressvolle en soms onplezierige 
ervaring. Alle medewerkers van het  
LangeLand Ziekenhuis zijn zich hiervan 
bewust. Daarom doen wij ons uiterste 
best uw verblijf zo prettig mogelijk te  
maken en u welkom te heten in het  
LangeLand Ziekenhuis. 
 
Dit boekje vertelt u over de gang van 
zaken wanneer u wordt opgenomen. 
Leest u het daarom eens door, zodat u 
een idee heeft wat u allemaal kan ver-
wachten. Aarzelt u niet met het  
stellen van vragen over uw onderzoek,  
behandeling of verzorging. Wij zullen 
steeds proberen uw vragen zo volledig 
mogelijk te beantwoorden. 
 
Wij wensen u een prettig verblijf in ons 
ziekenhuis en hopen dat u zo spoedig 
mogelijk hersteld naar huis kunt gaan. U 
kunt ervan op aan dat al ons werk daar 
op is gericht. 
 
Directie LangeLand Ziekenhuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het LangeLand Ziekenhuis 
 
Het LangeLand Ziekenhuis is op  
6 april 1988 in gebruik genomen om 
aan de behoefte van de Zoeter-
meerse bevolking tegemoet te komen. 
Het heeft een opnamecapaciteit van 
rond de 220 bedden, waaronder ook 
wiegen en uitgebreide poliklinische 
voorzieningen. In het ziekenhuis wer-
ken ongeveer 975 medewerkers 
(peildatum april 2016). 
 
Het LangeLand Ziekenhuis is ge-
noemd naar de grondstrook waarop 
het ziekenhuis is gebouwd. Deze 
grondstrook heette ’t Lange Land, een 
polder die omstreeks 1770 werd 
drooggelegd. 
 
Opname 
 
Inschrijven 
Wanneer u op advies van uw specia-
list wordt opgenomen of geopereerd, 
zal deze u doorverwijzen naar het 
planningsbureau, waar in overleg een 
voorlopige opname- cq. operatie-
datum wordt gepland. Deze datum 
hangt af van onder andere uw voor-
keur voor een bepaalde periode, de 
medische urgentie die uw specialist 
aangeeft en de opnamemogelijkheid 
op de verpleegafdeling. 
 
Ongeveer tien dagen voor uw opna-
me wordt u schriftelijk van de geplan-
de datum in kennis gesteld. Het is 
noodzakelijk om deze datum telefo-
nisch of per e-mail te bevestigen bij 
het planningsbureau. 
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Afspraak afzeggen/No-showtarief  
 
Het LangeLand Ziekenhuis werkt met 
het zogeheten no-show tarief: een re-
kening voor patiënten die niet minstens 
24 uur van tevoren hebben afgezegd. 
Dit tarief is ingevoerd, omdat het  
geregeld voorkomt dat patiënten niet 
verschijnen, zonder zich tijdig af te 
melden. Dat kost het ziekenhuis onnodig 
geld. Bovendien kunnen wij bij een  
tijdige afmelding andere patiënten 
helpen. Bij niet tijdig annuleren brengen 
wij u daarom het landelijk vastgestelde 
no-show tarief in rekening. Bent u dus 
verhinderd om naar een afspraak te 
komen, wilt u zich dan uiterlijk 24 uur 
van tevoren bij de betreffende polikliniek 
afmelden? Afzeggen per e-mail is ook 
mogelijk via afzeggen@llz.nl. 
Heeft u een afspraak gemaakt voor de 
afdeling Radiologie, dan kunt u zich af-
melden via telefoonnummer: 079 - 346 
25 20. 
 
Gemengd verplegen 
Op de dagbehandeling en de meeste 
verpleegafdelingen wordt op de meer-
persoonskamers, ‘gemengd verpleegd’. 
Dat betekent, dat het kan voorkomen, 
dat mannen en vrouwen samen op een 
kamer liggen. De ervaringen daarmee 
zijn positief. Natuurlijk houden wij daarbij 
altijd rekening met de aard van uw aan-
doening en met uw wensen. Van ge-
mengd verplegen is altijd sprake op de 
afdeling Cardiologie.  
 
Patiëntenstickerkaart 
Wanneer u in het bezit bent van een  
patiëntenstickerkaart en eventueel een 
bloedgroepenkaart, verzoeken wij u die 
ook mee te nemen. 
 
Legitimeren 
De Zorgverzekeringwet verplicht zieken-

huizen om de identiteit van de verze-
kerden te controleren. Dit kan gebeu-
ren door middel van een geldig rijbe-
wijs, paspoort of identiteitskaart. In 
het LangeLand Ziekenhuis wordt bij 
het maken van de eerste afspraak om 
een legitimatiebewijs gevraagd. Het 
daarop vermelde Burger Service 
Nummer wordt genoteerd. Hoewel 
iedereen verplicht is een legitimatie-
bewijs bij zich te dragen, bestaat bij 
het ontbreken ervan, de mogelijkheid 
het binnen 24 uur te laten controleren.  
 
Overigens kan iedere medewerker 
een patiënt vragen om zich in het zie-
kenhuis te legitimeren. Hiermee wordt 
gehandeld zoals ook wordt gehandeld 
bij het controleren van de verzeke-
ringsgegevens van patiënten. De wet-
gever, de verzekeraar en de zieken-
huizen proberen met deze maatregel 
fraude met ziektekostenverzekeringen 
zoveel mogelijk uit te sluiten. 
 
Verzekeringspapieren 
Het is noodzakelijk dat u geldige  
verzekeringspapieren en een polis-
nummer bij u heeft. Indien u geen  
verzekeringspapieren kunt aantonen 
of niet verzekerd bent, dient u voor de 
opname een garantieverklaring te on-
dertekenen en kan er om een vooruit-
betaling worden gevraagd. 
 
Patiëntendossier 
Van iedere patiënt die in het zieken-
huis komt en door een arts wordt ge-
zien, wordt een medisch dossier en 
een verpleegkundig dossier aange-
legd.  
 
In de Wet Geneeskundige Behande-
lings Overeenkomst (WGBO) wordt 
een aantal zaken rondom de behan-
deling van de patiënt en de dossier-
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voering vastgelegd. Meer informatie 
over dit onderwerp vindt u op onze  
website: www.langeland.nl. 
 
Bewaartermijn dossier 
Een belangrijke bepaling ten aanzien 
van de dossiervoering is de bewaar-
termijn van patiëntengegevens. De wet 
schrijft voor dat de gegevens tenminste 
15 jaar moeten worden bewaard na het 
laatste patiëntencontact met het zieken-
huis, ongeacht het specialisme dan wel 
de duur van de ziekte. De specialist kan 
in overleg met u beslissen dat in uw be-
lang of in het belang van uw nageslacht, 
het dossier langer zal worden bewaard. 
Uw dossier wordt dan in geschoonde 
vorm 115 jaar (3 generaties) bewaard. 
U heeft te allen tijde het recht uw dossier 
in te zien. Vraagt u hierover nadere in-
formatie bij uw specialist of raadpleeg 
onze website: www.langeland.nl. 
 
Compleet patiëntendossier 
Uw gegevens worden in het LangeLand 
Ziekenhuis in één patiëntendossier be-
waard. Dat betekent dat medische gege-
vens, aantekeningen, uitslagen en der-
gelijke van verschillende specialismen in 
één map (dossier) worden bewaard. In-
dien u bijvoorbeeld zowel bij de chirurg 
als de cardioloog onder behandeling 
bent, zijn deze gegevens allemaal in één 
dossier te vinden. Daarnaast bevinden 
ook de gegevens van polikliniek en kli-
niek zich in ditzelfde dossier. (Dit geldt 
niet voor afdelingen Dermatologie, KNO 
en Plastische Chirurgie.) 
 
In principe zal uw behandelend arts zich 
beperken tot het lezen van het deel van 
het dossier dat zijn/haar specialisme 
betreft. Soms is het echter van belang 
dat de behandelend arts over alle gege-
vens kan beschikken. Daarmee kan wor-

den vermeden dat een onderzoek on-
nodig tweemaal wordt gedaan. Ook is 
het in een noodsituatie, of wanneer de 
patiënt zelf niet (meer) in staat is alle 
gegevens te vermelden, van groot 
belang dat een specialist direct over 
al uw medische gegevens kan be-
schikken. 
 
Wij zijn van mening dat het gezamen-
lijk bewaren van alle gegevens de 
kwaliteit van het medisch handelen 
ten goede komt en daarmee de  
kwaliteit van zorg voor de patiënt. 
Indien u bezwaar heeft tegen dit  
complete dossier, dan kunt u dit ken-
baar maken aan uw behandelend 
specialist of schriftelijk aan de directie 
van het ziekenhuis. Uw dossier zal 
dan opgesplitst worden in onderdelen 
per specialisme. Zonder bezwaar van 
uw kant gaat het ziekenhuis ervan uit 
dat u instemt met de door ons geko-
zen wijze van dossier voeren. 
 
Verbetering of aanvulling van  
uw dossier 
Indien u van mening bent dat uw 
gegevens onjuist of onvolledig zijn, 
kunt u de arts schriftelijk verzoeken 
deze gegevens te verbeteren of aan 
te vullen. De arts mag dit alleen wei-
geren indien hij hiervoor gegronde 
redenen heeft. Hij moet deze redenen 
dan schriftelijk aan u meedelen. U 
kunt dan verzoeken om uw brief met 
de aanvullende informatie aan het 
dossier toe te voegen. 
 
Pre-operatief spreekuur (POS) 
Vrijwel altijd wordt voorafgaand aan 
een operatie met u een afspraak ge-
maakt bij het pre-operatief centrum. 
Tijdens dit spreekuur wordt uw ziekte-
geschiedenis met u doorgenomen. 
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Ook vindt er een laatste controle van uw 
persoonlijke gegevens en verzekerings-
gegevens plaats. Tijdens het gesprek 
wordt u gezien door een doktersassis-
tent, een anesthesist, een apothekersas-
sistent en een verpleegkundige. Zij vra-
gen u naar uw medicijngebruik, aller-
gieën en andere zaken die van invloed 
kunnen zijn op het verloop van de ope-
ratie. De medicijnen die u thuis al ge-
bruikt, of een medicijnenlijst van uw apo-
theek, dient u mee te nemen naar het 
pre-operatief spreekuur.  
  

De anesthesioloog zal ook de anesthe-
sietechniek 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. 
 
Reanimatiebeleid 
Bij opname op een verpleegafdeling of 
voor dagbehandeling moet van alle  
patiënten een reanimatiebeleid geregi-
streerd zijn, ongeacht de reden van op-
name. Uw behandelend arts zal dit met 
u bespreken. 
 
Dag van de opname 
Op de dag van uw opname, meldt u zich 
op de afgesproken tijd op de in de op-
roepbrief genoemde locatie. Hier wordt u 
welkom geheten door een verpleegkun-
dige, die u wegwijs maakt op de afde-
ling. Uw begeleiders kunnen u naar de 
afdeling vergezellen.  
 
Komt u voor een dagbehandeling, dan 
kunt u zich melden op de afdeling Dag-
behandeling. Ouders met kinderen die 
komen voor het verwijderen van keel- 
en/of neusamandelen of het plaatsen 
van trommelvliesbuisjes kunnen zich 

melden bij de speelkamer op de 1e 
verdieping. 
 
Polsbandje voor identificatie 
Het is in ons ziekenhuis verplicht dat 
alle patiënten een polsbandje dragen 
met daarop hun naam en geboorteda-
tum. Dit is om fouten en vergissingen 
door naamsverwisseling te voorko-
men. Iedere medewerker kan door 
controle van uw polsbandje nagaan, 
of u de persoon bent die de medicij-
nen moet krijgen of het onderzoek 
moet ondergaan. Ook baby’s krijgen 
direct na hun geboorte een polsband-
je om. 
 
Voor uw opname wordt u gevraagd 
naar eventuele allergieën. Heeft u een 
allergie die relevant is voor de opna-
me, bijvoorbeeld voor bepaalde medi-
cijnen, 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 reke-
ning mee kan houden. 
 
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 telefoonnum-
mer 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 verpleegkundigen van de 
afdeling. 
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Wat neemt u mee voor uw opname?  
 
Naast toiletartikelen (geen handdoeken 
en washandjes), nachtkleding, kamerjas 
of duster, ondergoed, sokken en bijvoor-
beeld pantoffels, hoeft u eigenlijk niet 
veel mee te nemen. Natuurlijk kunt u 
boeken of tijdschriften meenemen om 
uzelf bezig te houden. Het is aan te ra-
den om een lijstje met persoonlijke tele-
foonnummers mee te brengen voor uw 
sociale contacten tijdens uw verblijf. Uw 
dagelijkse kleding kunt u opbergen in 
een kast op uw kamer. Let op: het kastje 
heeft geen slot! Wanneer u niet de ge-
hele dag in bed hoeft te liggen, kunt u 
uw dagelijkse kleding dragen. 
 
Persoonlijke eigendommen 
Het is niet verstandig om veel geld en 
andere waardevolle zaken, zoals siera-
den, mee te nemen. Het is verder prak-
tisch aan uw bezoek te vragen steeds 
kleine bedragen voor u mee te brengen. 
Bij verlies, diefstal of beschadiging van 
uw eigendom kan het ziekenhuis niet 
aansprakelijk worden gesteld. 
 
Onderzoek, behandeling en  
verpleging 
 
Specialist en behandeling 
Voor uw medische behandeling is een 
specialist verantwoordelijk. U kent uw 
specialist meestal al van uw bezoek aan 
de polikliniek. 
 
Het komt vaak voor dat uw specialist 
hulp of advies vraagt aan anderen. Denk 
bijvoorbeeld aan een radioloog, een  
fysiotherapeut of diëtist. Misschien is het 
wel gewenst dat een specialist, werk-
zaam op een ander gebied, een oordeel 
geeft. 
 

De specialist overlegt met u welke  
onderzoeken zullen worden verricht 
en welke behandeling u nodig heeft. 
Hij zal afspraken met u maken over 
onderzoeken, operatie, medicijnen, 
dieet, bedrust, enzovoorts. Als patiënt 
is het, zeker wanneer u zich niet zo 
goed voelt, niet altijd gemakkelijk om 
een oordeel te vormen over de medi-
sche behandeling die u nodig heeft. U 
kunt daarom op de deskundigheid van 
uw behandelaar vertrouwen. Dit bete-
kent echter niet, dat u alles maar over 
u heen moet laten komen. 
 
U heeft het recht te weten waarom  
onderzoeken worden gedaan, wat de 
gevolgen van die onderzoeken zijn en 
hoe die precies in hun werk gaan. Het 
gaat tenslotte om uw gezondheid en 
uw lichaam. Stelt u daarom gerust 
vragen wanneer u iets niet duidelijk is 
of wanneer er vaktermen worden  
gebruikt die u niet begrijpt. 
 
Uw specialist zal u ook informeren 
over de te verwachten gevolgen van 
een behandeling, zoals ongemak en 
pijn. Mocht u bezwaar hebben tegen 
een behandeling of onderzoek, be-
spreek dit dan met uw specialist. Uit-
eindelijk bent u degene die toestem-
ming moet geven voor een onderzoek 
of behandeling. U beslist!  
 
Wanneer in overleg met u de behan-
deling is vastgesteld, wordt van u ver-
wacht dat u volledig meewerkt. Dit 
betekent dat u zich aan de gemaakte 
afspraken houdt en geen dingen doet 
die de behandeling kunnen schaden.  
 
Mocht blijken dat de behandeling niet 
het juiste resultaat heeft, dan kunnen 
andere mogelijkheden worden over-
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wogen. Neemt u gerust het initiatief om 
daarover met uw specialist te praten, 
wanneer u dat nodig vindt. Meer infor-
matie over dit onderwerp leest u op onze 
website: www.langeland.nl. 
 
Medicijnen 
De medicijnen die u thuis al gebruikt, of 
een medicijnenlijst van uw apotheek, 
dient u altijd mee te nemen naar het zie-
kenhuis. Uw medicatiegegevens zullen, 
indien nodig, bij uw huisapotheek wor-
den 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 ziekenhuisapo-
theker weten, welke medicijnen u ge-
bruikt. De belangrijkste reden hiervoor 
is, dat op deze manier met uw genees-
middelen 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 ziekenhuis. 
De geneesmiddelengegevens worden 
verwerkt met behulp van een computer-
systeem. 
 
Om uw medicatie veilig en snel aan u te 
kunnen leveren, is in de apotheek  
gekozen voor een andere manier van 
verpakken, dan u wellicht gewend bent. 
Ook uw eigen vertrouwde medicijnen 
kunnen een andere naam hebben, er 
anders uitzien of omgezet worden in een 
vergelijkbaar geneesmiddel, maar zullen 
beslist dezelfde werking hebben. De 
apotheek van het ziekenhuis zorgt er-
voor dat de voorgeschreven medicijnen 
elke dag door de verpleegkundigen op 
het juiste tijdstip worden verstrekt. Indien 

u overgevoelig of allergisch bent voor 
bepaalde geneesmiddelen of jodium, 
meld dat dan altijd aan uw arts of ver-
pleegkundige. Er wordt dan in overleg 
met de apotheker naar een geschikt 
alternatief gezocht. 
 
Pijnbestrijding na uw operatie 
 
Hoe groot of klein een operatie ook is, 
iedereen hoopt op een spoedig her-
stel. Goede pijnbestrijding kan daarbij 
helpen. Zo is het belangrijk dat u na 
een operatie goed kunt blijven door-
zuchten, ophoesten en bewegen. Als 
u dit niet goed kunt doen door de pijn, 
staat dit uw herstel in de weg. Daar-
om zal de pijn zoveel mogelijk bestre-
den en/of voorkomen moeten worden.  
Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. 
Pijn kan bestreden worden door mid-
del van tabletten, zetpillen, injecties of 
andere technieken die door de anes-
thesioloog worden voorgeschreven. 
  
Het pijncijfer  
Vanaf opname tot ontslag vragen wij 
u driemaal per dag de pijn die u op 
dat moment heeft, een cijfer tussen 0 
en 10 te geven. Dit gebeurt op vaste 
tijden tijdens de medicijnrondes. Het 
cijfer 0 staat voor ‘geen pijn’ en de 10 
voor ‘ergst denkbare pijn’. Belangrijk 
is dat de pijn dragelijk/acceptabel 
moet zijn, d.w.z. dat u een pijncijfer 
heeft van 0 t/m 3. U moet met die pijn-
score kunnen doorzuchten, ophoes-
ten en bewegen.  
 
U kunt nooit een verkeerd cijfer ge-
ven. Het gaat immers om de pijn die u 
ervaart en pijn is een persoonlijke er-
varing.  
 
Misschien is het niet mogelijk de pijn 
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helemaal weg te nemen. Wel streven we 
ernaar om samen met u de pijn terug te 
dringen naar een voor u aanvaardbaar 
niveau. Uw pijncijfers komen op een 
daarvoor bestemd formulier wat deel 
uitmaakt van uw verpleegdossier wat 
inzichtelijk is voor u, uw arts en de ver-
pleegkundige. Het is heel belangrijk dat 
u aan de verpleegkundige en arts laat 
weten hoe het met de pijn is en of de 
pijnstillers goed werken. Zij kunnen dan 
eventueel andere middelen geven of de 
hoeveelheid van de pijnmedicatie aan-
passen.  
 
Hoe langer u wacht met het melden van 
pijn, hoe lastiger het is om de pijn mak-
kelijk en voldoende te bestrijden. In dit 
geval is ‘flink zijn’ niet gewenst. Wacht 
daarom ook niet te lang om te bellen.  
Naast medicijnen kan er ook gekeken 
worden of andere behandelingen uw pijn 
kunnen verlichten. Denk hierbij aan ont-
spanningsoefeningen of fysiotherapie.  
 
Pijnstilling volgens vast schema  
Na de operatie krijgt u op vaste tijden 
pijnstilling. Daarnaast bestaat de moge-
lijkheid extra medicatie te krijgen als de 
pijn toeneemt. Het geven van pijnstillers 
op vaste tijden heeft een continu pijnstil-
lend effect en vormt de basis van de 
pijnbehandeling. Wat u krijgt, is afhanke-
lijk van de soort operatie.  
 
In het LangeLand Ziekenhuis worden 
onder andere naproxen, diclofenac, pa-
racetamol en morfine voorgeschreven.  
 
Paracetamol heeft een pijnstillende en 
koortswerende werking.  
Diclofenac en naproxen hebben naast 
een pijnstillende ook een ontstekings-
remmende werking. Er wordt bij deze 
medicatie bijna altijd een maagbescher-
mende tablet gegeven. 

Morfine is een sterk pijnstillend mid-
del. Het werkt niet verslavend als het 
voor korte duur als pijnbestrijding 
wordt gegeven! Onder de naam 
‘Morfine, fabels en feiten’ is op de ver-
pleegafdeling een folder te verkrijgen.  
 
Na het toedienen van pijnmedicatie is 
het van belang om te weten hoe u 
reageert op de medicatie. Helpt het 
tabletje of het spuitje of moet er nog 
iets bijgegeven worden? Naast de 
controle van de verpleegkundige, is 
het belangrijk dat u ook zelf aangeeft 
of de medicatie werkt. Wees vooral 
niet bang dat u teveel medicatie krijgt.  
 
Pijnbestrijding tot slot  
Hopelijk is het nu iets duidelijker voor 
u dat teveel pijn na een operatie niet 
goed voor u is. Minder pijn geeft min-
der kans op complicaties en leidt tot 
sneller herstel. Kortom: een goede 
pijnbestrijding komt u ten goede.  
 
Denk daarom niet dat pijn erbij hoort, 
en dat u het in stilte moet dragen. 
Praat erover met de verpleegkundige 
en uw arts. 
 
Bloedtransfusie gegevens 
 
In een landelijk datasysteem worden 
gegevens over afweerstoffen opgesla-
gen. Het betreft hier de antistoffen die 
het lichaam kan hebben aangemaakt 
na een bloedtransfusie en/of zwan-
gerschap. Bij een volgende transfusie 
kan het bloedtransfusielaboratorium 
het landelijke datasysteem raadple-
gen en passend bloed voor u uitzoe-
ken. Vraag uw arts om informatie als 
u niet wilt dat deze gegevens worden 
opgeslagen in een landelijk systeem. 
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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. 
 
U kunt er dan ook op rekenen dat  
persoonlijke medische gegevens niet 
zonder uw toestemming aan anderen 
worden doorgegeven. De bescherming 
van uw privacy ligt vast in het privacyre-
glement. Dit reglement is in te zien bij 
het secretariaat directie. 
 
Registratie gegevens 
Het ziekenhuis is wettelijk verplicht  
de kwaliteit van zorg systematisch te 
bewaken en te verbeteren. Dat kan  
alleen met behulp van het registreren 
van gegevens. Het LangeLand Zieken-
huis levert daarom geanonimiseerde 
patiëntengegevens ten behoeve van een 
aantal registratiesystemen. Deze  
systemen worden gebruikt voor weten-
schappelijk onderzoek, met als uiteinde-
lijk doel verbetering van de kwaliteit van 
zorg. De registratie van gegevens ge-
beurt onder zorgvuldige bescherming 
van uw privacy. 
 
Het gaat hier om: 

 Opname-, ontslag- en behandelings-
gegevens in het kader van de lande-
lijke medische registratie en de lan-
delijke verloskundige registratie aan 
Kiwa Prismant te Utrecht. 

 Financiële gegevens aan de 
verzekeraars. 

 Planningsgegevens aan de  
Overheid. 

 Gegevens over patiënten met  
kanker aan de regionale kankerre-
gistratie van een Integraal Kanker-
centrum. 

 Gegevens omtrent operaties ten 
behoeve van het Project Surveil-
lance Ziekenhuisinfecties. 

 
Voor al deze registraties gelden regle-
menten, waarin onder andere uw  
rechten met betrekking tot de  
bescherming van de persoonlijke  
levenssfeer zijn opgenomen.  
 
Ook deze reglementen kunt u inzien 
bij het secretariaat directie of t.a.v. de 
kankerregistratie bij het IKNL 
(Integraal Kankercentrum  
Nederland), Schutterveld 2, 2316 ZA 
Leiden, telefoon (071) 525 97 59. 
 
Wanneer u beslist niet wilt dat uw  
gegevens anoniem gebruikt worden 
voor bovenvermelde registraties, kunt 
u dit melden bij de directie van het 
ziekenhuis. 
 
Verblijf 
 
Medewerkers waarmee u te maken 
krijgt 
Tijdens uw opname in het ziekenhuis 
krijgt u het meest te maken met de  
verpleegkundigen en leerlingverpleeg-
kundigen. Zij staan u vierentwintig uur 
per dag terzijde. Ook komt er dage-
lijks een voedingsassistente bij u 
langs en zult u regelmatig een interi-
eurverzorg(st)er aantreffen op de af-
deling.  
 
Wanneer bij u bloedonderzoek nodig 
is, komt een analist bloed afnemen. 
Deze zal iedere keer naar uw naam 
en geboortedatum vragen of naar uw 
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polsband kijken. Uw medewerking hierbij 
is onmisbaar. Alleen op die manier kan 
het Laboratorium ervoor zorgen dat bij 
de juiste patiënten bloed wordt afgeno-
men. 
 
Ook andere medewerkers kunnen bij uw 
behandeling betrokken zijn. Bijvoorbeeld 
de diëtist of de fysiotherapeut.  
De verpleegkundigen kunnen u hier 
meer over vertellen. 
 
Uw kamer 
Als u op de afdeling bent aangekomen, 
wordt u door één van de verpleegkundi-
gen 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 ziekenhuis. Bij het indelen van de 
kamers wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de ernst van de klachten, 
de aandoening en de leeftijd van de  
patiënt. 
 
De éénpersoonskamers hebben een 
eigen douche en toilet. De toiletten bij de 
meerpersoonskamers liggen direct naast 
de kamer op de gang. Iedere patiënt 
heeft een eigen kast voor het opbergen 
van persoonlijke eigendommen. 
 
Oproepsysteem 
Naast uw bed vindt u een nachtkastje en 
een beweegbare arm met een paneel 
met knopjes en schakelaars. Er zijn 
knopjes voor licht, voor de radio en voor 
het oproepen van een verpleegkundige. 
Ook in de douche- en toiletruimten vindt 
u een oproepsysteem. De gastvrouw of 
de verpleegkundige zal het systeem aan 
u uitleggen. 

Dagindeling 
Een nauwkeurige en complete dagin-
deling is in een ziekenhuis niet te ma-
ken. Er zijn teveel factoren die daarin 
meespelen, zoals tijdstippen van on-
derzoek en behandeling, doktersvisite 
enz. 
 
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 maal-
tijd is een menukaart aanwezig. 
 
Nachtrust 
Wij bepalen natuurlijk niet wanneer u 
moet gaan slapen. Wel rekenen wij  
erop, dat u ervoor zorgt dat u vol-
doende nachtrust krijgt en dat u uw 
medepatiënten niet stoort. Op de af-
delingen waar het is toegestaan om 
mobiel te bellen dient u de telefoon 
om 22.00 uur uit te schakelen of op 
trilstand te zetten.  
 
Om 07.30 uur kunt u uw telefoon weer 
aanzetten; zorgt u er wel voor dat het 
volume van de ringtone niet te hard 
staat. Op sommige afdelingen is het 
gebruik van een mobiele telefoon niet 
toegestaan. Als dit het geval is, staat 
dit aangegeven. Wij wijzen u er na-
drukkelijk op dat mobiele telefoons 
ziekenhuisapparatuur kunnen beïn-
vloeden. U dient 1,5 meter afstand in 
acht te nemen of de telefoon volledig 
uit te schakelen.  
 
Het is gebruikelijk dat op de meer-
persoonskamers het grote licht, in  
onderling overleg tussen de patiënten, 
op een bepaald tijdstip uitgaat. U kunt 
daarna natuurlijk nog met uw bed-
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lampje lezen. Vanwege de nachtrust 
verzoeken wij u na 23.00 uur geen tele-
visie meer te kijken op een meerper-
soonskamer. 
 
Maaltijden/dieet 
Bij de warme maaltijd kunt u een  
keuze maken uit meerdere menu’s.  
Dagelijks komt er een gastvrouw bij u 
langs om te vragen welk menu u voor 
die dag kiest. Zij bespreekt met u wat u 
beslist niet lust of kunt verdragen. Ook 
bij de broodmaaltijden is er een grote 
keus in broodsoorten (waaronder  
beschuit, knäckebröd en ontbijtkoek) en 
beleg. Omdat de broodkar op de zaal 
komt, kunt u ter plekke beslissen wat en 
hoeveel u wilt eten.  
 
De maaltijd wordt in verband met de gel-
dende hygiëneregels na gebruik 
(maximaal 2 uur) door de gastvrouw 
weer opgehaald. Dus ook de componen-
ten die u niet genuttigd heeft, moeten 
terug naar de keukenafdeling.  
Bij het drinken van vruchtensappen be-
velen wij eenpersoonsverpakkingen aan 
in verband met risico’s op bederf.  
Bij hoge uitzondering kunt u in overleg 
met de voedingsassistente eten en/of 
drinken in de koelkast bewaren. 
Voor het uitpersen en schoonmaken van 
fruit komen vrijwilligers van De Unie van 
Vrijwilligers (U.V.V.) bij u langs.  
 
Voor dieetpatiënten, vegetariërs of  
patiënten die geen varkens- of rundvlees 
willen eten zijn speciale maaltijden be-
schikbaar. Indien het nodig is dat u een 
dieet volgt, komt de diëtist bij u op be-
zoek om dit met u door te nemen. Het is 
mogelijk dat u, wanneer u naar huis 
gaat, een dieet moet blijven volgen. Ook 
daarmee zal de diëtist u graag met raad 
en daad terzijde staan. 

Telefoon, radio en televisie 
Het bedrijf Patiëntline verzorgt de 
patiëntentelefoon in ons ziekenhuis. 
Er hangt een blauwe kaart aan het 
bord achter het bed, waarop de infor-
matie staat over hoe u, tegen beta-
ling, telefoon en televisie kan krijgen. 
De geldende tarieven kunt u terugvin-
den op het gratis informatiekanaal van 
Patiëntline op uw televisie. Het kopte-
lefoontje voor de radio wordt door de 
verpleging gratis aan u verstrekt.  
 
Omwille van de nachtrust is het tus-
sen 22.00 en 07.00 uur op de kamers 
niet mogelijk inkomende gesprekken 
te ontvangen. Wel kunt u in geval van 
nood zelf bellen. Wij verzoeken u bij 
gebruik van de telefoon altijd rekening 
te houden met uw medepatiënten. 
 
(Wat merkt u van) Infectiepreventie 
binnen het Ziekenhuis 
 
Een infectie is een reactie van het 
lichaam op het binnendringen van 
micro-organismen, zoals bacteriën en 
virussen. Wanneer zo’n infectie is toe 
te schrijven aan de behandeling of het 
verblijf in een ziekenhuis, spreken we 
van een ziekenhuisinfectie.  
 
In Nederland krijgen gemiddeld 10 op 
de 100 patiënten die zijn opgenomen 
te maken met een ziekenhuisinfectie 
(65.000 per jaar). Gelukkig is er de 
afgelopen jaren een dalende trend 
zichtbaar in het vóórkomen van zie-
kenhuisinfecties, dit geldt zowel voor 
postoperatieve wondinfecties als uri-
neweg- en luchtweginfecties.  
 
Ziekenhuisinfecties kunnen grote ge-
volgen hebben, zowel voor de patiënt 
als het ziekenhuis. Zo kunnen  
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patiënten ongemak en pijn ervaren en 
zijn patiënten met een ziekenhuisinfectie 
vaak langer opgenomen dan patiënten 
zonder ziekenhuisinfectie. Voor ieders 
veiligheid doen wij er dus alles aan in-
fecties tijdens bezoek en opname te 
voorkomen.  
 
De afdeling Infectiepreventie binnen het 
LangeLand Ziekenhuis bestaat uit de 
deskundigen infectiepreventie en de arts
-microbioloog. Samen zetten wij in op 
het voorkomen van ziekenhuisinfecties 
bij patiënten door het opstellen van in-
fectiepreventiebeleid, gevraagd en on-
gevraagd advies geven en door het ge-
ven van voorlichting en scholing aan alle 
afdelingen binnen het ziekenhuis. Daar-
naast is de surveillance van infectieziek-
ten een belangrijke taak en nemen wij 
maatregelen ter preventie. Infectiepre-
ventie: het voorkomen van een infectie.  
 
Project ‘Patiëntjes Online’ 
Kinderafdeling 
 
Een ziekenhuisopname kan voor een 
kind een ingrijpende situatie zijn. Om het 
verblijf op de kinderafdeling te veraange-
namen, is het LangeLand Ziekenhuis 
dankzij een donatie van het Alfrink Col-
lege en medewerking van de gemeente 
Zoetermeer in de gelegenheid om kin-
deren gebruik te laten maken van i-pads 
en computers om te e-mailen, spelletjes 
te spelen en te chatten met leeftijdgeno-
ten. De pedagogisch medewerker of ver-
pleegkundige van de kinderafdeling zijn 
altijd bereikbaar voor vragen over het 
gebruik van deze media. 
 
Post 
 
Wanneer er post voor u is, wordt die zo 
snel mogelijk bij u op de afdeling be-

zorgd. Een goede adressering is heel 
belangrijk. U wordt bij ons ingeschre-
ven onder uw officiële voorletters, dus 
niet onder uw roepnaam. Als de afde-
ling en het kamernummer bij het 
adres staan, helpt dat mee aan een 
vlotte bezorging. 
 
Post bereikt u het snelst wanneer het 
als volgt is geadresseerd: 
 
Uw volledige naam,  
afdeling, kamernummer 
LangeLand Ziekenhuis 
Postbus 3015 
2700 KJ Zoetermeer 
 
Als u zelf post wilt verzenden, kunt u 
deze op de afdeling afgeven aan de 
verpleegkundige of zelf posten in de 
brievenbus van de TNTpost/PostNL-
bus naast de ingang. 
 
Huisregels 
 
Wanneer uw medische toestand dat 
toelaat, kunt u zich vrij door het zie-
kenhuis bewegen. En vanzelfspre-
kend kunt u als lopend patiënt uw ge-
wone kleding aan en uw nachtkleding 
voor het slapen reserveren. Meldt u 
wel van te voren aan één van de ver-
pleegkundigen, dat u de afdeling ver-
laat. Het kan namelijk zijn dat er voor 
u een onderzoek of een doktersvisite 
is gepland, of dat er bij u bloed moet 
worden afgenomen. Het is erg verve-
lend voor u wanneer dit door uw afwe-
zigheid niet door kan gaan. 
 
Roken 
 
Het LangeLand Ziekenhuis is een 
rookvrij ziekenhuis. Het is voor bezoe-
kers, patiënten en personeel niet toe-
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gestaan om binnen het LangeLand Zie-
kenhuis te roken. Roken is alleen toege-
staan in rookabri’s op het terrein. Ook is 
het niet toegestaan voor de ingang van 
het ziekenhuis te roken. 
 
Verblijf- en bezoekregels 
 
Gedragsregels 
Binnen het LangeLand Ziekenhuis gaan 
wij respectvol met elkaar om! Verbaal of 
fysiek geweld, dreigementen, discrimina-
tie, intimidatie, ongewenste intimiteiten, 
vernieling en diefstal worden niet getole-
reerd. Bij onaanvaardbaar gedrag (bijv. 
bij het onder invloed zijn van drugs en/of 
alcohol) en/of het niet houden aan de 
verblijf- en bezoekregels, kunnen bezoe-
kers worden verwijderd. Bij patiënten 
kan de behandelingsovereenkomst tus-
sen de patiënt en het LangeLand  
Ziekenhuis worden beëindigd.  
 
U dient aanwijzingen van de directie, de 
hulpverlener, het personeel en/of de be-
veiliging van het LangeLand Ziekenhuis 
op te volgen. 
 
Het personeel spreekt u aan op uw ge-
drag indien dit niet kan worden getole-
reerd en kan op eigen initiatief de bevei-
liging van het ziekenhuis of de politie 
oproepen. 
 
Waarschuwing/Ontzegging van de 
toegang tot het LangeLand Ziekenhuis 
Bij niet te tolereren gedrag ontvangt  
u een brief waarin u wordt gewaar-
schuwd. Indien het gedrag van zodanige 
onacceptabele aard is, of bij herhaling 
van niet te tolereren gedrag, wordt de 
toegang tot het LangeLand Ziekenhuis 
door middel van een brief voor bepaalde 
tijd ontzegd. 
 
 

Ontzegging toegang aan bezoeker 
Indien u als bezoeker de toegang tot 
het LangeLand Ziekenhuis is ontzegd, 
geldt dit eveneens voor uw mogelijke 
toekomstige behandelingen. 
 
Opzegging behandelingsovereen-
komst met patiënt 
Niet te tolereren gedrag tijdens uw 
behandeling als patiënt kan beteke-
nen dat de behandeling wordt beëin-
digd en u voor bepaalde tijd de toe-
gang tot het LangeLand Ziekenhuis 
wordt ontzegd. U bent dan alleen nog 
welkom, indien u met spoed medische 
zorg nodig heeft, omdat u in een le-
vensbedreigende situatie verkeert. De 
arts bepaalt of er sprake is van een 
levensbedreigende situatie. 
 
Toegankelijkheid 
Het is niet toegestaan zonder toe-
stemming vanuit de publieksruimte 
(behandel- en verblijfsruimte voor  
patiënten en bezoek) het personeels-
gedeelte en de dienstruimten te betre-
den. 
 
Registratie en opnemen gegevens 
in bestand 
Bij niet te tolereren gedrag worden uw 
persoonsgegevens genoteerd en op-
genomen in een bestand ter onder-
steuning van het antiagressiebeleid. 
Registratie van uw naam, adres, 
woonplaats, incident(en), data en de 
getroffen maatregelen c.q. afspraken 
enz. vindt dan plaats op basis van 
een gerechtvaardigd belang in de zin 
van de Wet Bescherming Persoons-
gegevens.  
 
Deze gegevens worden gecontroleerd 
via uw patiëntenkaart en/of legitima-
tiebewijs. Door middel van het regi-
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streren van gegevens wordt rust, orde 
en veiligheid binnen het LangeLand Zie-
kenhuis gecreëerd.  
 
Het doel van de registratie is ook om te 
kunnen controleren of de patiënt zich 
houdt aan het gestelde in de waarschu-
wings- of ontzeggingbrief, de getroffen 
maatregelen en de gemaakte afspraken. 
Indien u de toegang tot het LangeLand 
Ziekenhuis is ontzegd, kunnen uw per-
soonsgegevens aan een brede groep 
van specialisten/medewerkers intern 
bekend worden gemaakt.  
 
Voorschriften voor de wijze waarop met 
deze gegevens dient te worden omge-
gaan zijn opgenomen in het binnen het 
LangeLand Ziekenhuis geldende priva-
cyreglement. Dit kan worden ingezien bij 
het secretariaat directie. 
 
Calamiteiten 
Bij brand en calamiteiten bent u  
verplicht de aanwijzingen van onze Be-
drijfshulpverleners (BHV’ers) op te vol-
gen. Vluchtwegen en nooduitgangen 
dienen altijd vrijgehouden te worden van 
obstakels. 
 
Geluid- en beeldopnamen 
Medewerkers, patiënten, bezoekers en 
andere in het ziekenhuis aanwezige 
mensen, mogen niet ongevraagd  
gefilmd of gefotografeerd worden.  
Hiervoor moet van tevoren (schriftelijk) 
toestemming aan de afdeling Market-
ingcommunicatie worden gevraagd.  
 
Bovendien dient iedereen die op de foto 
of film komt ook zijn/haar toestemming 
te geven. Dit geldt ook voor het maken 
van ’selfies’. Ook het maken van  
geluidsopnamen en het opnemen van 
gesprekken met mobiele telefoons is in 

het ziekenhuis niet toegestaan. Dit 
geldt voor het hele gebouw en terrein 
van het LangeLand Ziekenhuis. 
 
Gevaarlijke voorwerpen/stoffen 
Het is niet toegestaan voorwerpen,  
wapens en stoffen (waaronder alcohol 
en drugs), die een gevaar vormen 
voor personen, goederen/zaken of de 
goede orde, in bezit te hebben. 
 
Het ziekenhuis zal aangifte doen van 
het in bezit hebben van wapens en 
zich daarbij niet beroepen op het be-
roepsgeheim, gezien dergelijke infor-
matie geen onderdeel uitmaakt van 
de behandelingsovereenkomst in wel-
ke zin dan ook. 
 
Alcohol en drugs 
Gebruik van, of het in bezit hebben 
en het onder invloed verkeren van  
alcohol of drugs is niet toegestaan. 
 
Medicatie 
Gebruik van medicatie op dokters-
voorschrift is toegestaan. Handel en  
uitdelen van medicatie aan anderen is 
niet toegestaan. 
 
Kleding 
Wij vragen u, te allen tijde, correct  
gekleed te zijn. 
 
Parkeren 
Parkeren van voertuigen en het 
plaatsen van rijwielen geschiedt op  
eigen risico en is alleen toegestaan 
op de daarvoor bestemde plaatsen. 
Op het terrein van het ziekenhuis 
geldt het wegenverkeersreglement. 
Dit houdt in dat bij overtreding kan 
worden beboet. 
 
Bezoekers en patiënten van het  
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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 
€7,00 per dag. Bezoekt u het ziekenhuis 
vaker, dan zijn er weekkaarten beschik-
baar voor €10,- en maandkaarten voor 
€35,-. 
 
Informatie over het parkeerbeleid van 
het LangeLand Ziekenhuis is te vinden 
op de website. U kunt met vragen  
terecht bij de parkeerwachter of per  
e-mail: parkeerbeheer@llz.nl.  
 
Huisdieren 
Het is niet toegestaan huisdieren mee te 
nemen. In bepaalde gevallen is het toe-
gang verlenen van een blindengeleide-
hond c.q. zorghond tot bepaalde delen 
van het ziekenhuiscomplex mogelijk. De 
toelating van een blindengeleidehond of 
zorghond dient te worden gemeld bij de 
receptiebalie. De receptionist kan even-
tueel met de behandelaar of ziekenhuis-
hygiënisten afstemmen of hiertegen me-
disch bezwaar bestaat. Aanvullende af-
spraken hierover dienen dan te worden 
nageleefd. 
 
Privacy 
Informatie over uw gezondheid wordt  
in het kader van de privacy niet aan  
derden verstrekt. Tijdens uw opname 
kunt u als patiënt een contactpersoon 
aanwijzen die anderen over u kan  
informeren. 
 
Inzage in uw dossier 
U heeft recht op inzage in uw dossier. 
Tevens kunt u om een kopie van uw 
dossier vragen. Wanneer u uw  
dossier wilt inzien, dan kunt u dit het 
beste overleggen met uw behandelend 
arts. U kunt een verzoek indienen tot 
inzage in uw dossier of een kopie van 

uw dossier of röntgenfoto’s aanvra-
gen. Informatie over het onderwerp in-
zage en opvragen medische gegevens 
of een kopie van uw medische dossier 
(‘Procedure opvragen medische gege-
vens’) is te downloaden via onze websi-
te: www.langeland.nl. 
 
Privébezittingen 
Het LangeLand Ziekenhuis is niet  
verantwoordelijk voor schade aan of 
diefstal van privébezittingen, tenzij het 
LangeLand Ziekenhuis nalatigheid 
kan worden verweten. Wij raden u 
dringend aan om waardevolle spullen 
thuis te laten. 
 
Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen worden  
centraal bewaard. De rechtmatige 
eigenaar kan het gevonden voorwerp 
tot drie maanden na de datum waarop 
het is gevonden ophalen bij de recep-
tie hoofdingang.  
 
Na het verstrijken van deze periode 
kan hierop geen aanspraak meer wor-
den gemaakt en zal afstand van de 
gevonden voorwerpen worden ge-
daan. Indien de voorwerpen een be-
paalde waarde vertegenwoordigen, 
zullen eventuele opbrengsten bij ver-
koop ten goede komen van de Stich-
ting Vrienden van ‘t Lange Land  
Ziekenhuis. 
 
Aansprakelijkheid 
Alle aanwezige faciliteiten worden in 
bruikleen ter beschikking gesteld. 
Zorgvuldig gebruik van deze facilitei-
ten is een voorwaarde. Bij molest, 
vermissing, verlies en/of schade 
voortvloeiend uit nalatigheid of ondes-
kundig gebruik van materialen van het 
LangeLand Ziekenhuis, worden de 
kosten op de veroorzaker verhaald. 
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Aangifte 
Bij strafbare feiten wordt altijd aangifte 
gedaan en wordt getracht de schade op 
de dader(s) te verhalen. 
 
Algemene voorwaarden 
Wij vragen u zich te houden aan de  
algemene voorwaarden die het zieken-
huis heeft opgesteld. U kunt deze inzien 
op onze website: www.langeland.nl. 
 
Bezoek 
 
Bezoekregels 
De bezoektijd is een belangrijk moment 
van de dag. Toch kan dat bezoek een 
extra belasting voor u en/of uw mede-
patiënten betekenen. De bezoektijden 
van het LangeLand Ziekenhuis zijn heel 
ruim, daarom hebben we een aantal be-
zoekregels opgesteld: 
 

 U kunt maximaal twee bezoekers te-
gelijk ontvangen. Meer bezoekers 
kan weliswaar gezellig zijn, maar is 
vaak te druk voor u of uw  
medepatiënten. 

 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 vor-
men 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. Bovendien kan er dan 
rekening worden gehouden met uw 
situatie. 

 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 verpleegkundi-
gen, zodat men weet waar u bent. 

 
Bezoektijden 
Verpleegafdelingen: 
van 15.30 tot 19.30 uur. 
 
Kinderafdeling: 
van 15.30 tot 19.30 uur. 
Voor ouders de gehele dag  
doorlopend bezoek (kunnen desge-
wenst ook blijven overnachten). 
 
Kraamafdeling: 
van 15.30 tot 19.30 uur. 
Voor partners van kraamvrouwen: 
van 10.00 tot 11.30 en 
van 13.30 tot 22.00 uur. 
 
Is uw bezoek niet in de gelegenheid u 
tijdens de reguliere tijden te bezoe-
ken? In overleg met de verpleegkun-
dige kunt u ook een afspraak maken 
voor een andere bezoektijd. 
 
Welzijn 
 
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 verzorgers kunnen, in-
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dien u dat wenst, een goede gespreks-
partner voor u zijn. Zij kunnen luisteren 
naar uw verhaal, naar wat u bezighoudt 
en daarin samen met u proberen te or-
denen. Zij kunnen met u praten over uw 
angst en verdriet en ook kijken naar de 
vragen die er bij u leven (misschien op 
het gebied van levensbeschouwing of 
vragen van ethische aard). In gesprek 
gaan met de geestelijk verzorgers 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 gees-
telijk verzorger. Het spreekt voor zich 
dat de gesprekken strikt vertrouwelijk 
zijn. 
 
Aan het ziekenhuis zijn geestelijk  
verzorgers verbonden. U kunt naar 
de geestelijk verzorgers vragen via de 
verpleegkundige of secretaresse van de 
afdeling waar u bent opgenomen. 
De geestelijk verzorgers hebben boven-
dien relaties met vertegenwoordigers 
van allerlei kerken en levensbeschou-
wingen in Zoetermeer en omgeving. Zij 
kunnen voor u een afspraak regelen als 
daar uw voorkeur ligt. Vanzelfsprekend 
is ook uw eigen predikant, pastor, gees-
telijk verzorger of humanistisch raads-
man/vrouw altijd welkom in ons zieken-
huis. 
 
Elke zondag is er in de Toneelzaal van 
het ziekenhuis een oecumenische  
viering. Deze viering wordt afwisselend 
door een geestelijk verzorger van het 
ziekenhuis en door voorgangers uit de 
omgeving verzorgd. Op zaterdag komen 
vrijwilligers u hierover informeren en vra-
gen of u de dienst wilt bijwonen. Zij zor-
gen er ook voor dat u, wanneer u niet 
goed ter been bent, op zondag per bed 
of rolstoel naar de Toneelzaal wordt ge-

bracht. De viering is ook te beluiste-
ren via de huisradio. 
 
Stiltecentrum 
Op de 4e etage (route 73) vindt u het 
Stiltecentrum. Deze ruimte is altijd 
voor u open en toegankelijk voor  
iedereen. Het is een ruimte waarvan 
iedereen op eigen wijze gebruik kan 
maken: in stilte zittend, lezend, schrij-
vend of mediterend. U kunt er uw ge-
dachten of gebedsintenties opschrij-
ven en luisteren naar muziek. Er 
staan boeken uit de verschillende tra-
dities en er zijn gebedskleedjes. De 
ruimte is open voor ieder die even 
verstilling zoekt. 
 
Vrijwilligers 
In ons ziekenhuis zijn vrijwilligers 
werkzaam van de Stichting Unie van  
Vrijwilligers. De vrijwilligers zorgen 
voor ontvangst, begeleiding, een 
praatje, verzorgen uw bloemen, de 
patiëntenbibliotheek, enzovoort.  
Kortom, zij staan altijd voor u klaar. 
 
Hostess service 
In de centrale hal zijn hosts en hos-
tesses aanwezig. Zij begeleiden  
patiënten naar de poliklinieken, ne-
men het bellen van en begeleiden 
naar taxi’s voor hun rekening en be-
heren en verzorgen de rolstoelen in 
de centrale hal. Ook kunnen zij hel-
pen met het tillen van de bagage, 
‘zoekende’ patiënten de weg wijzen 
en meehelpen de wachtruimte ordelijk 
te houden. Alle circa twintig hosts en 
hostesses komen uit de Unie van Vrij-
willigers. 
 
Winkelhoek 
In het restaurant bevindt zich een win-
kelhoek, waar u van alles kunt kopen. 
Behalve fruit, bloemen en snoepgoed, 
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kunt u er ook dagbladen en wenskaarten 
kopen. Als u donateur bent van de 
‘Stichting Vrienden van ‘t Lange Land 
Ziekenhuis’, kunt u bij de winkelhoek 
terecht met de kortingsbonnen uit het 
bonnenboekje. 
 
Openingstijden: 
Werkdagen van 08.00 tot 19.30 uur. 
Weekend van 12.00 tot 19.30 uur. 
 
Restaurant 
Het restaurant is te vinden in de centrale 
hal. U kunt daar genieten van een lekker 
kopje koffie, een lunch en een warme 
maaltijd. Dus wanneer u bezoek ont-
vangt, kom gerust eens langs en vraag 
naar de uitgebreide kaart.  
 
Als u donateur bent van de ‘Stichting 
Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis’, 
kunt u bij het restaurant terecht met de 
kortingsbonnen voor koffie of thee uit het 
bonnenboekje. 
 
Openingstijden: 
Werkdagen van 08.30 tot 20.00 uur. 
Weekend van 12.00 tot 19.30 uur.  
Op feestdagen gelden afwijkende ope-
ningstijden. 
 
Ontslag en nazorg 
 
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. 
 
Transferbureau 
Soms heeft u na het ontslag meer zorg 
nodig dan uw familie of andere betrokke-
nen u kunnen bieden. Het Transferbu-
reau kan u informeren over alle  

(on)mogelijkheden en eventueel zorg 
voor u aanvragen.  
 
Wanneer uw ontslag in zicht komt, 
schakelt de afdelingsverpleegkundige 
het Transferbureau in. De transferver-
pleegkundige 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 
gezinssituatie, uw mobiliteit en woon-
situatie. Zo nodig wordt contact opge-
nomen met de familie of mantelzorg. 
 
Vervoer 
In de regel zult u ‘s ochtends het  
ziekenhuis verlaten. Als u geen eigen 
vervoer heeft, adviseren wij een taxi 
te bestellen. 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 reke-
ning van de ziektekostenverzekering.  
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. 
 
Nazorg 
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. 
 
Huisarts 
Uw huisarts wordt door uw specialist 
op de hoogte gehouden van uw 
behandeling en eventuele nazorg. 
Als u later nog eens met klachten bij 
uw huisarts komt, kan hij/zij nagaan of 
dit misschien nog verband houdt met 
uw behandeling in het ziekenhuis. Het 
kan ook zijn dat u in het ziekenhuis 
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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.  
 
Verrekening geleverde zorg 
 
Een behandeling in het LangeLand Zie-
kenhuis wordt door zorgverzekeraars 
alleen vergoed wanneer er sprake is van 
een verwijzing door de 1e lijn. Hierop 
wordt door zorgverzekeraars streng ge-
controleerd.  
 
Onlangs heeft de Nederlandse Zorgau-
toriteit (NZa) uitgesproken dat een ver-
wijzing met terugwerkende kracht niet 
geldig is. Iedere patiënt die voor het 
eerst op de poli komt met een nieuwe 
zorgvraag, moet dus al in het bezit zijn 
van een geldige verwijsbrief. 
 
Voorheen werd de patiënt de mogelijk-
heid geboden om na het eerste consult 
nog een verwijsbrief te halen bij de ver-
wijzer. Dit is niet meer toegestaan. In de 
Zorgverzekeringswet staat dat een  
patiënt pas recht heeft op vergoeding 
van ziekenhuiszorg als hij vooraf is ver-
wezen door een geldige verwijzer. Heeft 
de patiënt geen geldige verwijzing, dan 
mag hij alleen op consult komen als hij 
zelf betaalt.  
 
Er zijn twee uitzonderingen op deze re-
gel:  

 Als de patiënt zijn verwijsbrief ver-
geten is mee te nemen, dan kan 
het consult doorgaan. De patiënt 
moet dan wel goed geïnformeerd 
worden dat hij zelf de rekening 
moet betalen als hij niet binnen 
een week een geldige verwijzing 
kan tonen.  

 Spoedeisende zorg die wordt 
geleverd op een spoedeisende 
hulp wordt ook zonder verwij-

zing vergoed. 
 
Geldige verwijzers: 
Volgens de polisvoorwaarden van 
Zorgverzekeraars zijn op dit moment 
geldige verwijzers: 

 Huisarts 

 Medisch specialist in een Ne-
derlandse gezondheidszorgin-
stelling 

 Arts voor verstandelijk gehandi-
capten (arts GGZ-instelling) 

 Specialist ouderengeneeskunde 
(verpleeghuisarts) 

 Bedrijfsarts 

 Verloskundige voor verwijzing 
naar gynaecologie 

 Verloskundige voor verwijzing 
naar kindergeneeskunde binnen 
10 dagen na partus 

 Tandarts/orthodontist voor ver-
wijzing naar kaakchirurgie 

 
Alle andere verwijzers zijn geen geldi-
ge verwijzers en kunnen niet als zo-
danig geregistreerd worden. De  
patiënt moet dan beschouwd worden 
als zelfverwijzer en krijgt de rekening 
op het huisadres, de zorgverzekeraar 
zal deze rekening niet vergoeden. De 
patiënt kan er ook voor kiezen eerst 
alsnog naar zijn/haar huisarts te gaan.  
 
Verwijzerregistratie 
Hoe verloopt de verwijzerregistratie in 
het LangeLand Ziekenhuis? 
De Patiëntenregistratie registreert in 
de gegevens van de patiënt ook bij 
welke huisarts de patiënt is aangeslo-
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ten. Aangenomen mag worden dat deze 
huisarts veelal de verwijzer van de  
patiënt zal zijn. Er is dan ook voor geko-
zen deze huisarts standaard als verwij-
zer te noteren bij elk 1e consult van de 
patiënt bij een specialisme.  
 
Indien de huisarts niet de verwijzer van 
de patiënt is, moet deze registratie bij 
het 1e consult worden gecorrigeerd. De 
verwijzer die wordt geregistreerd bij het 
1e consult wordt veelal ook vastgelegd 
bij de DBC welke door de specialist 
wordt geopend. Ook voor die registratie 
geldt: indien de verwijzer voor dit zorg-
traject anders is dan de eigen huisarts 
van de patiënt, dient dit correct te wor-
den geregistreerd in de verwijsgegevens 
van de desbetreffende DBC. 
 
In alle gevallen waarbij er sprake is van 
een situatie waarbij een verwijzing nood-
zakelijk is, maar deze toch ontbreekt, 
wordt de patiënt geregistreerd als zelf-
verwijzer. De patiënt zal in dit geval de 
rekening op het huisadres ontvangen, 
de zorgverzekeraar zal deze rekening 
niet vergoeden.  
 
Patiënteninformatie 
 
Voor informatie over uw ziekte en be-
handeling, is uw behandelend specialist 
de aangewezen persoon om u te infor-
meren. Heeft u algemene vragen over 
ziekten, onderzoeken, behandelingen of 
bijvoorbeeld het bestaan van patiënten-
verenigingen, kunt u terecht bij de dok-
tersassistentes van de poliklinieken. En 
mochten zij de informatie die u zoekt 
niet zelf hebben, dan brengen wij u in 
contact met een ziekenhuismedewerker 
die u wel verder kan helpen. U bent van 
harte welkom! 
 

Klachten 
Iedere dag worden in een ziekenhuis 
honderden mensen geholpen. Het is 
onvermijdelijk dat daarbij wel eens  
fouten of vergissingen worden  
gemaakt, ook al doen we er alles aan 
om die te voorkomen. Heeft u klach-
ten of problemen, laat ons dit dan zo 
snel mogelijk weten. Wellicht kunnen 
wij er terstond iets aan doen of iets 
van uw opmerkingen leren.  
 
Bespreek uw klachten in de eerste 
plaats met degene die u verantwoor-
delijk acht voor datgene waarover u 
klaagt, zoals uw specialist of de ver-
pleegkundige. 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. Met de 
klachtenfunctionaris kunt u uw klacht 
bespreken. De klachtenfunctionaris 
informeert u over de mogelijkheden 
om uw klacht te behandelen, zodat u 
daar een keuze in kunt maken. Infor-
matie over het klachtentraject binnen 
het LangeLand Ziekenhuis is te ver-
krijgen via onze website: 
www.langeland.nl.  
 
Patiënttevredenheidsonderzoek 
(PTO) 
 
Goede zorg kan altijd beter. Natuurlijk 
stellen wij alles in het werk om u tij-
dens uw bezoek of verblijf zo goed 
mogelijk te behandelen, te verzorgen 
en te begeleiden. Wij zijn altijd be-
nieuwd om te horen of wij daar ook in 
slagen. Wat moeten we blijven doen, 
wat kan beter? Deel uw ervaring of tip 
anoniem met ons via een korte en-
quête op onze website: 
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De Stichting heeft ten doel: het dienen 
van de materiële en immateriële be-
langen van de patiënten van het  
LangeLand Ziekenhuis te Zoetermeer 
en het bevorderen van het welzijn van 
die patiënten in de meest ruime zin. 
Dit betekent, dat de Vrienden allerlei 
extra zaken bekostigen, die niet uit 
het normale budget van het zieken-
huis kunnen worden betaald.  
 
Bijvoorbeeld aanschaf van speciale 
rolstoelen, nieuwe aankleding van de 
centrale hal, diverse beeldschermen 
voor informatievoorziening, project 
Baby in Beeld, speelgoed voor de kin-
derafdeling, de inrichting van familie-
kamer IC, aankleding en inrichting 
van het stiltecentrum en verschillende 
andere wachtruimtes, inrichting dialy-
secentrum, project Senior Scout, en 
nog een heleboel andere projecten. 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden 
om het werk van de ‘Stichting Vrien-
den van ‘t Lange Land Ziekenhuis’ te 
steunen. U kan donateur worden voor 
minimaal € 30,00 per jaar. U krijgt dan 
een bonnenboekje met daarin kor-
tingsbonnen voor bijvoorbeeld kopjes 
koffie of thee in het restaurant of voor 
aankopen in het restaurant van het 
ziekenhuis. Bij opname in het zieken-
huis krijgen donateurs bovendien een 
bloemetje bij het bed en een krant 
naar keuze. 
 
Ook eenmalige giften zijn echter meer 
dan van harte welkom. Het bankreke-
ningnummer van de Stichting is:  
IBAN NL76 INGB 0006 4593 37. 
 
Meer informatie over de ‘Stichting 
Vrienden van ’t Lange Land Zieken-
huis’ vindt u in de folder die verkrijg-

www.langeland.nl. Uw reactie komt dan 
terecht op onze afdeling Kwaliteit. Deze 
afdeling geeft uw tip door aan de leiding-
gevende van de betreffende afdeling en 
voert waar mogelijk verbeteringen door.  
 
Tevens kan het zijn dat u na uw (dag)
opname door ons wordt benaderd om 
deel te nemen aan het grote jaarlijkse 
patiëntentevredenheidsonderzoek. Hier-
in wordt een grote groep patiënten ge-
vraagd hoe zij een bezoek aan een af-
deling van het LangeLand Ziekenhuis 
en/of opname in het ziekenhuis hebben 
ervaren. De resultaten worden gebruikt 
om onze zorgverlening te verbeteren.  
 
Giften en geschenken 
 
Wij hopen dat u over het verblijf in het 
LangeLand Ziekenhuis tevreden bent.  
U hoeft ons dit niet te laten merken door 
het geven van geschenken of een gelde-
lijke bijdrage. Het is immers ons werk 
om u een zo goed mogelijke behande-
ling en verzorging te geven. Daarvoor 
worden wij betaald en daarvoor betaalt u 
weer premie aan uw ziektekostenverze-
kering.  
 
Wanneer u wilt laten blijken dat u het 
ziekenhuis een warm hart toedraagt, 
doe dit dan door een positieve vermel-
ding op een website zoals 
www.zorgkaartnederland.nl, waar zorg-
instellingen worden beoordeeld. Wilt u 
ons geldelijk steunen, denkt u dan eens 
aan een donatie aan de Stichting Vrien-
den van ‘t Lange Land Ziekenhuis. 
 
Stichting Vrienden van ‘t 
LangeLand Ziekenhuis 
 
De ‘Stichting Vrienden van ‘t Lange 
Land Ziekenhuis’ is in 1992 opgericht. 

http://www.langeland.nl
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bruikers, gebruik maken van de oude-
renbus. De lijnen 65 en 66 stoppen 
tussen 09.00 en 15.30 uur regelmatig 
bij de hoofdingang van het zieken-
huis. De dienstregelingen hangen bij 
de hoofdingang en zijn verkrijgbaar bij 
de receptie. 
 
Slotopmerking 
 
In alle gevallen waarin de in dit boekje 
opgenomen informatie niet voorziet, 
beslist de directie. Voor klachten be-
treffende de verzorging en/of de alge-
mene gang van zaken in het Lange-
Land Ziekenhuis kan men zich tot de 
klachtenfunctionaris wenden, tele-
foonnummer (079) 346 24 16. 

baar is bij de receptie hoofdingang of via 
de website: 
www.vriendenvanhetlangeland.nl. 
 
Over het LangeLand Ziekenhuis 
 
Het LangeLand Ziekenhuis is partner 
van de Reinier Haga Groep (RHG). De 
RHG bestaat uit het Haga Ziekenhuis in 
Den Haag, het Reinier de Graaf Gast-
huis in Delft en het LangeLand Zieken-
huis in Zoetermeer.  
 
Website 
Het LangeLand Ziekenhuis heeft een 
website: www.langeland.nl. Hier kunt u 
informatie en voorlichtingsfilmpjes vin-
den over bijvoorbeeld de specialismen, 
de behandelingen, de voorzieningen, 
openingstijden, informatie over opname, 
klachten/suggesties en het digitaal ma-
ken van afspraken. 
 
Route 
Het LangeLand Ziekenhuis ligt in wijk 25 
en is gemakkelijk te vinden als u de  
H-borden in de gemeente volgt. Uw auto 
kunt u tegen vergoeding parkeren op het 
parkeerterrein van het ziekenhuis. Er 
zijn invalidenparkeerplaatsen beschik-
baar, die vlakbij de hoofdingang zijn ge-
situeerd.  
 
Op de website van het ziekenhuis kunt u 
via het kopje ‘Contact’ uw route bepalen 
door middel van Googlemaps. 
 
Komt u met de RandstadRail lijn 3, dan 
stapt u uit bij halte ‘De Leyens’. U kunt 
van daar in ongeveer 10 minuten naar 
het ziekenhuis lopen. 
 
Voor het ziekenhuisterrein, op de 
Toneellaan, stopt de bus van lijn 70. 
Personen met een mobiliteitshandicap 
kunnen, met uitzondering van rolstoelge-

http://www.vriendenvanhetlangeland.nl
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Wat neemt u mee voor uw opname? 9 
Website 25 
Wegblijftarief/No-showtarief 6 
Welzijn 19 
Winkelhoek 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patiëntenstickerkaart 6 
Patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) 23 
Persoonlijke eigendommen 9 
Pijnbestrijding 10 
Pijncijfer 10 
Pijnstilling volgens vast schema 11 
Polsbandje voor identificatie 8 
Post 15 
Preoperatief gesprek (POS) 7 
Privacy 18 
Privébezittingen 18 
Project ‘Patiëntjes Online’ 15 
 
Q 
 
R 
Reanimatiebeleid 7 
Registratie en opnemen gegevens 
in bestand 16 
Registratie gegevens 12 
Restaurant 21 
Roken 15 
Route 25 
 
S 
Slotopmerking 25 
Specialist en behandeling 9 
Stichting Vrienden van ‘t 
Lange Land Ziekenhuis 24 
Stiltecentrum 20 
 
T 
Telefoon, radio en televisie 14 
Toegankelijkheid 16 
Transferbureau 21 
 
U 
Uw kamer 13 
 
V 
Verbetering of aanvulling van 
uw dossier 7 
Verblijf 12 
Verblijf- en bezoekregels 16 
Verrekening geleverde zorg 22 
Vervoer 21 
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LangeLand Ziekenhuis 
Postbus 3015 
2700 KJ Zoetermeer 
Toneellaan 1 
2725 NA Zoetermeer 
Tel. (079) 346 26 26 
www.langeland.nl 
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