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MTC Zoetermeer is aangesloten bij alle verzekeraars.

 
Fysiotherapie De Leyens / Medisch Trainingscentrum 
Zoetermeer is een paramedisch centrum op twee 
locaties binnen Zoetermeer. In het centrum werken 
fysiotherapie, ergotherapie, oefentherapie 
mensendieck, diëtetiek en podotherapie samen 
onder één dak.
 
Fysiotherapie
Het MTC Zoetermeer is gespecialiseerd in de 
behandeling en begeleiding van lichamelijke klach-
ten die ontstaan tijdens het bewegend functioneren. 
Er wordt gestreefd naar de hoogste kwaliteit
binnen de paramedische gezondheidszorg.

Behandeling bij chronische aandoeningen
Het MTC Zoetermeer biedt naast individuele zorg 
ook groepstrainingen, waarbij patiënten met een 
chronische aandoening kunnen trainen. Hiervoor 
beschikken wij over twee ruime oefenzalen.

De doelgroepen zijn COPD, diabetes, oncologie 
en claudicatio intermittens (etalagebenen). Tevens 
bieden wij de mogelijkheid voor fysiotherapie in 
warm water.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Neem dan gerust contact op:

FTC De Leyens                   MTC Zoetermeer   
Hekbootkade 54                   Peter Zuidhove 6
2725 AR Zoetermeer             2717 TK Zoetermeer
T. 079 341 03 00                      T. 079 320 02 11
E. info@ftcdeleyens.nl          E. info@mtczoetermeer.nl 

Manuele therapie | Sportfysiotherapie| Hydrotherapie | Kaakfysiotherapie| Oedeemtherapie

Revalideren na een operatie| Arbeidsfysiotherapie | Medische Fitness | Dry needling  

Ergotherapie | Oefentherapie mensendieck | Personal training
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Van de redactie
Voorwoord

We zijn nog aan het bijkomen van de enorm succesvolle Open Dag op 18 maart. Ruim 2200 
enthousiaste bezoekers kwamen langs voor een exclusief kijkje achter de schermen. Dat 
was nooit gelukt zonder alle collega’s die zich zo belangeloos hebben ingezet om er weer 
een groot succes van te maken. Wat zijn we blij met zulke gedreven collega’s!

De website van het LangeLand Ziekenhuis 
bezoeken met uw smartphone? 

Scan de code!

Die gedrevenheid komt ook tot uiting in de 
zorg die we leveren, waarbij we steeds meer ons 
best doen om deze af te stemmen op de wensen 
van de patiënt. Zie bijvoorbeeld de mogelijkheid 
om sedatie toe te passen bij ingrepen die als 
belastend of pijnlijk worden ervaren (pagina 5) of 
de optie voor verschillende verdovingstechnieken 
bij staaroperaties (pagina 4).

Al net zo gedreven is revalidatiearts Teplova. Zij 
behandelt een groep patiënten die zonder haar 
driemaandelijkse botoxinjecties, dagelijks hinder 
ondervinden van spasticiteit. Gemma Jornick 
is één van die patiënten. Zij vertelt over haar 
ervaringen (pagina 6). 

Ook orthopeed Rudolphy is gedrevenheid niet 
vreemd. Hij reisde af naar het tropische Congo 
om kinderen met klompvoeten en andere 
misvormingen weer een kans te geven. Ondanks 
beperkte medische middelen hebben hij en de 
rest van het team bijna 50 kinderen kunnen 
helpen (pagina 10 en 11)

Gedrevenheid vormt een belangrijk onderdeel 
van onze zorg. We hopen dat u daar niet alleen 
over leest, maar dat ook ervaart wanneer u 
onverhoopt zelf een beroep moet doen op de 
zorg van het LangeLand. Hoe dan ook wensen 
we u veel plezier bij het lezen van deze InfoLand.
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Kort nieuws

Beter Dichtbij met 
nieuwe MRI-scan
Na twaalf jaar trouwe dienst, heeft de 
MRI-scan van het LangeLand Ziekenhuis in 
februari de laatste scan gemaakt. Eind maart 
is een nieuw model in gebruik genomen.

Dankzij een mobiele MRI-scan op de parkeerplaats 
van de Spoedeisende hulp, konden onderzoeken 
gewoon plaatsvinden tijdens de verbouwing. 
Naast de MRI-scan is ook een gedeelte van de 
afdeling Radiologie vernieuwd. De MRI-ruimte 
zelf, de wachtkamers en voorbereidingsruimtes 
hebben allemaal een flinke opknapbeurt gekregen. 

Belangrijke voordelen
Met de nieuwe MRI kunnen, behalve de MRI 
onderzoeken die altijd al verricht werden, ook MRI 
mammografie en MRI cardiologie worden verricht. 
Deze onderzoeken zullen respectievelijk in mei en 
september van dit jaar worden opgestart. Patiënten 
hoeven voor deze onderzoeken dan niet meer 
worden doorverwezen naar een ander ziekenhuis, 
maar kunnen gewoon in het LangeLand worden 
gescand. Ook op het gebied van MRI-onderzoek is 
het LangeLand dus ‘Beter Dichtbij’! 

De kraamsuites beschikken over de modernste faciliteiten, zoals 
een eigen badkamer met (zit-)douche en toilet, slaapgelegenheid 
voor de partner en uiteraard wifi om snel foto’s en filmpjes naar 
het thuisfront te sturen. 

Direct naast de kraam-
suite is een ruimte met 
alle apparatuur voor deze 
allereerste extra zorg. Wat 
het voor ouders en kind 
mogelijk maakt om na 
de bevalling continu bij 
elkaar te zijn. Ook wanneer 
de baby extra zorg nodig 
heeft.

Benieuwd naar onze 
vernieuwde kraamsuites? 
Kom gerust een keer 
kijken op een van onze 
voorlichtingsavonden! Je 
vindt ze in onze agenda op 
de website. Opgeven kan 
via: www.langeland.nl/
bevallen.

Open Dag druk bezocht
Het was rustig in het Stadshart zaterdag 
18 maart. Iedereen kwam namelijk naar de 
Open Dag van het LangeLand Ziekenhuis! 
Met maar liefst 2200 bezoekers was het 
nog drukker dan voorgaande jaren. 

Zo hebben ook de gipsmeesters een record 
gevestigd met maar liefst 439 ingegipste kinderen. 
Daarnaast liep het storm op de afdeling radiologie, 
waar onder meer onze nieuwe MRI-scan te zien 
was. Andere publiekstrekkers waren de operatie-
kamer en het laboratorium. Een unieke plek, die 
je niet vaak van dichtbij kunt bekijken. Ook bij 
Verloskunde was enorm veel belangstelling, onder 
meer voor onze compleet vernieuwde kraamsuites,  

Nog even napraten over de Open Dag of de leukste 
foto’s bekijken? Bezoek dan ook eens onze Facebook-
pagina. Zo blijf je altijd op de hoogte van het laatste 
nieuws van het LangeLand Ziekenhuis. 

Verloskamers vernieuwd
Vol trots openden directeur Erik Booden en medisch directeur 
Lya Levert onlangs twee prachtige nieuwe verloskamers. 
Hiermee beschikt het LangeLand over maar liefst vijf kraam-
suites. Genoeg om zelfs op de drukste dagen zo comfortabel 
mogelijk in het ziekenhuis te bevallen.



4

MKA-zorg vanaf 
mei in LangeLand

Zoetermeerders die voor MKA-zorg (Mondziekten, 
Kaak- en Aangezichtschirurgie, ook wel bekend als 
Kaakchirurgie) naar het ziekenhuis moeten, zijn 
doorgaans aangewezen op een reis naar Den Haag, 
Rotterdam of Leiden. Het LangeLand wil graag 
hét ziekenhuis zijn voor iedereen in Zoetermeer 
en omstreken. Daarom hebben het LangeLand en 
de vakgroep MKA-chirurgie van het Haga Zieken-
huis de handen ineengeslagen om vanaf mei 2017 
MKA-zorg naar het LangeLand te brengen.

Complete zorg
Ter voorbereiding op de start van MKA-zorg 
vindt er een grondige verbouwing plaats. Op de 
begane grond van het LangeLand Ziekenhuis 
wordt een moderne, volledig uitgeruste poli-

kliniek gerealiseerd. Naast alle MKA-chirurgen van de vakgroep, komt 
ook het ervaren ondersteunende personeel naar Zoetermeer toe. 
Patiënten kunnen dan terecht voor volledige MKA-zorg. Van röntgen-
foto’s en het stellen van een diagnose, tot poliklinische ingrepen.

Uitbreiding
Voor de specialisten van het Haga betekent de extra zorg in het 
LangeLand Ziekenhuis een flinke uitbreiding van hun werkzaamheden. 
Daarom is het team aangevuld met een extra MKA-chirurg en zullen 
alle vijf de MKA-chirurgen afwisselend in het LangeLand werken. Naast 
de reguliere MKA-zorg, heeft iedere MKA-chirurg eigen aandachts-
gebieden. Hierdoor kunnen patiënten gezien worden door de specialist 
die de meeste ervaring heeft met het desbetreffende probleemgebied.

LangeLand behandelt 
staar veilig en vakkundig
Voor goede staarzorg kun je ook dicht bij huis terecht. Het 
LangeLand Ziekenhuis heeft alles in huis voor een persoonlijke
en betrouwbare behandeling. 

Met een persoonlijke benadering doet het betrokken team er alles 
aan om patiënten op hun gemak te stellen. Daarbij hoort ook zorg 
op maat. In overleg met de oogarts wordt bepaald welke vorm van 
verdoving het meest geschikt is. Dat kan zijn met druppels, diepere 
verdoving achter het oog of algehele  anesthesie. Want iedere 
patiënt verdient de best passende zorg, dicht bij huis. 

De meeste mensen hebben wel eens 
ervaren hoeveel ongemak problemen in het 
aangezicht en de mond kunnen veroorzaken. 
Het is fijn als je dan dicht bij huis terecht kan 
voor de juiste zorg.

Veiligheid staat voorop in het LangeLand Zieken-
huis. De ervaren oogartsen zijn bekend met alle 
aspecten van de oogheelkunde, waardoor zij 
ook andere oogziektes of aandoeningen kunnen 
herkennen en uitsluiten. Een dag na de operatie 
vindt standaard een uitgebreide nacontrole 
plaats. Daarnaast heeft het LangeLand alle 
faciliteiten in huis om veilige zorg te garanderen. 

Veilig

Alle verdovingstechnieken mogelijk 

Kort nieuws

De MKA-chirurgen van het Haga Ziekenhuis 
brengen hun expertise naar het LangeLand.

Jaarlijks verrichten de oogartsen van het LangeLand Ziekenhuis 
meer dan 800 staaroperaties. Door deze routine is het gehele team 
goed op elkaar ingespeeld en krijgen de oogartsen de operatie 
letterlijk goed in de vingers. Dat is terug te zien in het hoge succes-
percentage van hun staaroperaties.

Binnen 4 weken kunnen patiënten met een 
verwijzing al terecht. Tijdens één bezoek 
worden alle nodige onderzoeken uitgevoerd 
en een afspraak ingepland voor de operatie. 
Vaak kan die al binnen 3 weken plaatsvinden.

Vakkundig

Snelle toegang
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Medische vernieuwing

“Het is een uitkomst voor veel ingrepen en onderzoeken 
die als onprettig worden ervaren.” Aan het woord is 
anesthesioloog Nouri, die samen met zijn collega’s 
van de afdeling Anesthesie sedatie uitvoert in het 
LangeLand. Nouri: “Sedatie is vergelijkbaar met een 
diepe slaap, waardoor patiënten pijn of ongemak bijna 
niet meer meekrijgen en prettig weer wakker worden.”

Breed inzetbaar
Voor sedatie wordt dezelfde stof gebruikt als voor 
een narcose, maar dan in veel kleinere hoeveelheden. 
Daardoor is een sedatie een stuk minder ingrijpend. 
Waar het lichaam bij een narcose bijvoorbeeld moet 
worden ondersteund om de ademhaling op gang te 
houden, is dat bij sedatie niet nodig. Daarom is het 
breed inzetbaar en wordt de patiënt binnen 5 minuten 
zelf weer wakker. Patiënten wordt echter wel aangeraden 
een half uurtje bij te komen en niet te fietsen of auto 
te rijden.

“Voor onderzoeken die een kort moment pijn 
veroorzaken, kan de lichte slaap waar een roesje 
voor zorgt net niet sterk genoeg zijn. In die gevallen 
is sedatie een beter alternatief,” legt Nouri uit. 
“Daarnaast zetten we het in voor patiënten met 
claustrofobie die een CT scan moeten ondergaan, 
of patiënten die last kunnen krijgen van paniek-

aanvallen. Dit is beter voor zowel de patiënt als 
de arts, die zich hierdoor volledig op zijn werk kan 
concentreren.”

Vooruitstrevend
Sinds eind vorig jaar zijn twee sedatiepraktijk-
specialisten (speciaal opgeleide anesthesiemede-
werkers) door het hele ziekenhuis actief met hun 
mobiele sedatie unit. Het stelt hen in staat op bijna 
iedere polikliniek sedatie toe te passen. Nouri: “Per 
specialisme zijn we in gesprek om te bekijken bij welke 
ingrepen sedatie kan worden toegepast. Verandering 
is altijd spannend, maar het aantal specialismen dat er 
gebruik van maakt groeit. Vooral gynaecologie biedt 
bij steeds meer onderzoeken en behandelingen de 
mogelijkheid voor sedatie, maar ook de endoscopie 
en radiologie zien de voordelen ervan in.”

Vaker sedatie
In de toekomst verwacht Nouri vaker sedatie toe te 
passen: “Naarmate we sedatie vaker toepassen, ervaren 
meer patiënten en specialisten de voordelen. We 
verwachten daarmee meer te voldoen aan de wensen 
van onze patiënten en op termijn het aantal narcoses 
of ruggenprikken te verkleinen. Patiënten kunnen altijd 
met hun specialist overleggen over de mogelijkheden 
van sedatie voor hun onderzoek of behandeling.” 

Minder pijn of angst 
dankzij sedatie
Soms zijn er behandelingen en onderzoeken nodig, die vervelend of pijnlijk kunnen zijn. In die 
gevallen biedt sedatie uitkomst. Een nieuwe verdovingsmethode die sterker is dan een roesje, 
maar veel minder ingrijpend dan algehele narcose. Sinds enkele maanden wordt de methode bij 
het LangeLand toegepast.

“Sedatie is een uitkomst 
voor ingrepen en onderzoeken die 

als onprettig worden ervaren.”



Revalidatiearts Teplova is bij het LangeLand 
Ziekenhuis doorgaans het eerste aanspreek-
punt voor patiënten met spasticiteit. Zij worden 
naar haar verwezen via de huisarts, andere 
medische specialisten, de fysiotherapeut of 
door de specialist ouderengeneeskunde. In 
een multidisciplinair overleg met de revalidatie-
arts, neuroloog, handtherapeut en handchirurg 
wordt bepaald of een patiënt behandeld kan 
worden en welke behandeling dan het beste 
past.

Per persoon verschillend
“Spasticiteit komt in vele vormen voor,” legt 
Teplova uit. “Het kan aangeboren zijn, maar ook 
ontstaan door bijvoorbeeld een hersenbloeding 
of een herseninfarct. Tijdens het spreekuur zie 
ik vooral die laatste patiëntengroep. Bij hen 
trekken bepaalde spieren zich samen, zonder dat 
ze daar controle over hebben. Behalve functionele 
beperkingen, kan het ook veel pijn geven of 
zorgen voor hygiënische problemen. Soms wordt 
bijvoorbeeld een hand zó sterk dichtgeknepen, 
dat je die niet open krijgt om te wassen. Vooral 
bij ouderen kan dat voor problemen zorgen.”

Spasticiteit kan op verschillende manieren 
behandeld worden, zoals met medicijnen die 
de spieren verslappen. Helaas zorgen die vaak 
ook voor sufheid. Een andere methode is door 
de spieren gericht te verslappen met botox. 
Teplova: “De hersenen sturen nog steeds een 
signaal naar de spier, maar door de botox kan 
die niet meer zo hard worden aangespannen.”

Chirurgisch ingrijpen
Hoewel botox een uitkomst kan zijn, is het geen 
blijvende oplossing. Daarom is handchirurg 
Zguricas ook aanwezig bij het multidisciplinair 
overleg. Zij kan inschatten of een chirurgische 
ingreep uitkomst biedt. Zguricas: “De signalen 
van de hersenen kunnen we niet veranderen; 
bij mensen met een verlamde arm of hand zal 
de functie nooit terugkeren. Bij mensen die nog 
wel functie hebben, kunnen we bestaande pezen 
omleggen naar de functie die het meest nodig 
is door middel van zogenaamde peestransfers.”

“Met een peestransfer kunnen we de hand of 
arm beter in balans brengen en wordt het weer 

mogelijk om de (verlamde) hand schoon te maken, of in een natuurlijke 
positie te brengen.” Het effect van de ingreep verschilt per geval, 
benadrukt Zguricas: “Van tevoren bespreken we uitgebreid wat de 
verwachtingen zijn. Als de functie beperkt is, kan het grote winst 
opleveren. Verwachten we maar minimale vooruitgang, dan kunnen 
we ook van een operatie afzien.” 

Baat bij botox
Gemma Jornick is een van Teplova’s patiënten die goed geholpen 
is bij een behandeling met botox. Gemma is op vierjarige leeftijd 
gevallen, met een hersenbloeding tot gevolg. Daarna volgde een lange 
periode van herstel. Gemma: “De hersenbloeding had vooral invloed op 
de rechterkant van mijn lichaam. Ik revaldeerde met hulp van Sophia 
Revalidatie, waardoor ik weer leerde lopen en later ook fietsen en auto-
rijden. Zo heb ik mezelf en mijn handicap goed leren kennen en heb ik 
geleerd om altijd positief te blijven.

Op mijn eigen manier en met voldoende rust, kan ik bijna alles doen 
wat ik wil.” De behandeling met botox helpt daar enorm bij, vertelt 
Gemma: “Zonder botox staat mijn arm constant onder spanning; het 
voelt alsof er de hele tijd in geknepen wordt. Dat kost veel energie en 
leidt voortdurend af. Daarom krijg ik vier keer per jaar een paar prikjes 
botox. Met behulp van echografie bekijkt mevrouw Teplova waar ze die 
precies moet zetten. De prikjes doen even pijn, maar dat heb ik er graag 
voor over. Ik kijk ondertussen wat op mijn telefoon als afleiding. Zijn 
de prikjes eenmaal gezet, dan voel ik meteen een deel van de spanning 
wegvallen. Dat is echt een verademing!”
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Medische vernieuwing

Spasticiteit draaglijker maken
Multidisciplinaire aanpak helpt mensen met spasticiteit

Voor mensen met een spasme zijn alledaagse dingen zoals een broodje smeren, fietsen of gewoon iets oppakken 
een hele uitdaging. Zonder erbij stil te staan sturen we constant tientallen spieren aan. Mensen met een spasme 
verliezen de controle over hun spieren in bepaalde lichaamsdelen. Voor hen werken bij het LangeLand Ziekenhuis 
diverse specialismen samen om spasticiteit te behandelen of draaglijker te maken.
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Gemma Jornick(links) krijgt vier keer per jaar 
botoxinjecties van revalidatiearts Teplova.
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Veiligheid

Veilig achterop   
de fiets

Na de donkere winter, begint eindelijk het zonnetje 
weer te schijnen! Heerlijk weer voor een fiets-

tochtje met de kinderen achterop. Hartstikke leuk 
natuurlijk, maar pas op voor ongelukken. Jaarlijks 
krijgen bijna 3.000 kinderen een voetje tussen 
de spaken, met een bezoek aan de Spoedeisende 

Hulp tot gevolg. 

lopen, maar het blijft onhandig en traumatisch.”

Beter voorkomen…
Christine en Henri raden ouders daarom aan de spaken af te schermen 
en altijd een stoeltje te gebruiken met voetsteuntjes: “Het hoeft niet 
veel moeite te zijn, maar kan wel een hoop verdriet besparen. Oók voor 
degene die voorop zit. We hebben zo’n medelijden met die kleintjes! 
Vooral voor de jongsten, die je vaak nog niet goed kan uitleggen wat 
er is gebeurd, wordt het een traumatische ervaring. Dat leed willen 
we het liefst voorkomen!”

Christine en Henri, gipsverbandmeesters van de 
gipskamer in het LangeLand Ziekenhuis, zien rond 
deze tijd van het jaar steeds meer kinderen met 
onderbeenletsel binnenkomen: “Achterop de fiets 
blijft een voetje gemakkelijk  tussen de spaken 
hangen, waardoor die tussen het wiel en het 
frame bekneld raakt. Daardoor zien we dubbel-
geklapte voetjes met ernstige schaafwonden, 
bandletsels en zelfs botbreuken.” 

In het gips
Op de Spoedeisende Hulp krijgen de kinderen 
een gipsspalk waarop niet gelopen mag worden. 
Na een week komen ze retour op de gipskamer 
voor controle. Het gips gaat er dan af en de wond 
wordt gecontroleerd als dat nodig is.  “Afhankelijk 
van het letsel moet er nieuw gips om voor 
minstens twee weken”, vertelt Christine. “Daar 
kunnen de kinderen meestal wel gewoon mee 

Veilig achterop
Zo voorkom je voetjes tussen de spaken:
• Gebruik een stoeltje met voetsteuntjes 
• Zorg dat de gordel en voetriempjes goed vastzitten
• Zorg voor goede spaakafscherming…
• …of gebruik een fietstas met harde binnenkant

Tijdens de Open Dag hoefden Christine en 
Henry gelukkig geen voetjes in te gipsen.

Veilig 
achterop de fiets? 
Zorg voor goede 

spaak-
afscherming!
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Spreekuren overzicht LangeLand polikliniek Bergschenhoek
Specialisme  Specialist Spreekuur
 
Bloedafname     Dagelijks van 8.00 tot 10.00 uur

Gynaecologie mw. Van der Meer Dinsdagochtend
Combinatiespreekuur Menopauze mw. Van der Meer en mw. Van Lith Dinsdagochtend 2x per maand m.i.v. mei 2017

Interne Geneeskunde mw. Ekokobe Vrijdagmiddag 1x per 2 weken

Kindergeneeskunde mw. Langendonck Dinsdagmiddag
   
 dhr. Stam Vrijdagmiddag 1x per twee weken

KNO dhr. Visser Maandagochtend 1x per 2 weken
 
Longgeneeskunde dhr. Brahim Woensdagochtend 1x per 2 weken

Neurologie dhr. Strikwerda Maandagochtend

 dhr. Zylicz Dinsdagochtend

Orthopedie dhr. Kaptijn Maandagochtend 1x per 2 weken
 
Plastische Chirurgie mw. dr. Zguricas Dinsdagochtend 1x per 2 weken 

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

Beschikbaarheid Radiologie: 
Even weken: maandag- en vrijdagochtend van 08.30 - 12.00 uur. Oneven weken: maandag-, woensdag- en donderdagochtend 
van 08.30 - 12.00 uur. 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.

LangeLand polikliniek Bergschenhoek
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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 en plastisch chirurgische zorg, waarbij veiligheid 
en kwaliteit voorop staan. De ervaren dermatologen en plastisch 
chirurgen 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 - 13.00 uur.

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



Ontwikkelingshulp

Hulp in Congo geeft kinderen weer kans

Na een vliegreis van 12 uur landt Rudolphy 
samen met een medisch team van vrijwilligers 
in een andere wereld: het Afrikaanse Congo-
Brazzaville. Ze zijn onderweg naar het Willem 
Struijs Centrum, in 1978 opgericht door de 
SOGV voor hulp aan kinderen met ernstige 
beperkingen van orthopedische aard en polio-
patiënten. De komende twee weken zet het 
team zich in om kinderen met vergroeide 
benen en voeten te opereren en belangrijke 
medische kennis te delen met de lokale artsen 
en fysiotherapeuten. 

Klompvoeten groot probleem
Dat is hard nodig, want in Congo komen 
misvormingen voor die in Nederland 
ondenkbaar zijn, zoals onbehandelde klomp-
voeten. Rudolphy: “Klomp-voeten zijn goed 
te behandelen als je er na de geboorte snel 
bij bent. Met de nodige hulpmiddelen kan 
de voet weer mooi recht groeien. Doe je er 
niets aan, dan wordt het alleen maar erger. 
Een treffender voorbeeld van ‘beter voorkomen 

dan genezen’ is er bijna niet. Door armoede en gebrek aan medische 
kennis, gebeurt dat in Congo helaas niet.”

In twee weken tijd opereert Rudolphy met het medisch team 
van twee orthopeden en medewerking van Congolese artsen, 
45 kinderen met klompvoeten of misvormde benen. Om de jonge 
patiëntjes te kunnen helpen, zijn forse ingrepen nodig. Alleen door 
grote operaties, waarbij botten op maat worden gezaagd, is een 
been of voet weer recht te krijgen. Rudolphy: “Hier in Nederland 
doe je dat met hulp van gedetailleerde röntgenfoto’s of scans. In 
Congo doe je dat op het oog. Om te bepalen hoeveel bot je moet 
wegzagen en in welke hoek, kun je alleen vertrouwen op je kennis 
en inzicht. Als je dan het mooie resultaat ziet, geeft dat wel enorm 
veel voldoening!”

Lastige omstandigheden
Medische zorg verlenen is in Congo een stuk moeilijker dan in 
westerse landen, vertelt Rudolphy: “Door de armoede en gebrekkige 
infrastructuur is er eigenlijk een tekort aan alles. Beschik je over 
stromend water en elektriciteit, wat lang niet altijd vanzelfsprekend 
is, dan heb je alsnog een chronisch tekort aan medische materialen. 
De weinige materialen die er wel zijn, worden dag en nacht bewaakt 
vanwege diefstal.”

Naast klomp-
voeten komen ook 
vergroeide benen 
veel voor. Rechts 

het resultaat na de 
operatie.
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De maatschappelijke betrokkenheid van het LangeLand houdt niet op bij onze landsgrenzen. Regelmatig stellen onze 
specialisten hun medische kennis beschikbaar in landen waar de lokale bevolking geen geld heeft voor medische 
zorg of waar de medische kennis achter loopt. In samenwerking met ‘Stichting Op Gelijke Voet’ (SOGV) is Orthopeed 
Vincent Rudolphy onlangs naar de Congolese hoofdstad Brazzaville afgereisd. Rudolphy: “Je geeft kinderen weer een 
kans.”

Orthopeed Rudolphy:

“Als je het mooie 
resultaat ziet, 

geeft dat enorm 
veel voldoening!”
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Steriel werken, één van de belangrijkste manieren 
om infecties te voorkomen, is in de tropen ook 
niet vanzelfsprekend, legt Rudolphy uit: “De lucht 
in onze operatiekamers wordt uitvoerig gefilterd, 
zodat het zo schoon mogelijk is. In Congo opereer 
je op een tochtige kamer. Het medisch personeel 
heeft bovendien niet voldoende geleerd om 
steriel te werken. Daarom lieten we ze zien hoe 
je dat kan doen door op een bepaalde manier je 
instrumenten te pakken, enzovoort. Dat werd 
goed opgepikt; sommige artsen zag je zichtbaar 
groeien.” 

Goed gevoel
Terug in Nederland kijkt Rudolphy met een goed 
gevoel terug op zijn reis: “We hebben tientallen 
kinderen weer een kans op een normaal leven 
gegeven. We worden nu nog steeds op de hoogte 
gehouden van het herstel, zo blijven we betrokken. 
Als specialist was het een enorme uitdaging, 
waarvoor je al je mogelijkheden benut. Die 
twee weken hard werken waren dan ook alle 
inspanning waard.”

Orthopeed Rudolphy:

“We hebben 
tientallen kinderen 
weer een kans op 
een normaal leven 
gegeven!”

Rudolphy en zijn collega’s hebben slechts één dag 
vrij genomen om de Congo rivier te bekijken.

Stichting Op Gelijke Voet 
Stichting Op Gelijke Voet is een particulier initiatief in Congo-Brazzaville voor hulp aan kinderen met ernstige 
beperkingen van orthopedische aard of ten gevolge van hersenbeschadiging. De hulp bestaat onder meer uit (para)
medische behandeling: orthopedische chirurgie, gipsbehandeling, revalidatie, fysiotherapie en het aanmeten van 
beugels, prothesen en aangepaste schoenen. Ook worden lokaal 
gefabriceerde driewielers en andere hulpmiddelen verstrekt. 

Bekijk voor meer informatie of om te doneren de website: 
www.sogv.net.

Gevolg 
van een 

onbehandelde 
klompvoet.
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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/bevallen.

Bevallen

Hoe bevalt het 
LangeLand 
Ziekenhuis?
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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 ziekenhuis.
• Voor het ziekenhuisterrein, op de Toneellaan, 
 stopt buslijn 70.
• Personen met een mobiliteitshandicap kunnen 
 gebruik maken van de ouderenbus. Dit geldt 
 niet voor rolstoelgebruikers. De buslijnen 65 en 
 66 stoppen tussen 9.30 en 15.30 uur regelmatig 
 bij de hoofdingang van het ziekenhuis. De dienst-
 regelingen hangen bij de hoofdingang en zijn 
 verkrijgbaar bij de receptie. 

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 invaliden-
kaarten zijn vlakbij de hoofdingang invaliden-
parkeerplaatsen 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 
spreekuur wordt uw ziektegeschiedenis met u 
doorgenomen. Ook vindt er een laatste contro-
le van uw persoonlijke gegevens en verzeke-
rings-gegevens plaats. Tijdens het gesprek wordt 

u gezien door een doktersassistent, een anesthe-
sist, 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.

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.

Opname-informatie
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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 ziekenhuis. 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. 



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 directiesecretariaat..

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 rund-
vlees 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 kamer-
nummer 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
LangeLand Ziekenhuis, Postbus 3015, 
2700 KJ Zoetermeer

Via de website www.llz.nl bestaat de mogelijk-
heid om een e-card te sturen aan opgenomen 
patiënten. 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.

15
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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

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.

Ontspanning
Tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis kunt u 
gebruikmaken van:
• Restaurant De Brasserie.
• Het winkeltje in De Brasserie.
• De dagverblijven.
• Radio en televisie.

Ontslag
Ontslag
Wij streven er naar u tijdig te informeren over de 
datum van ontslag. Als de specialist heeft vast-
gesteld 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 poli-
kliniek. 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 pra-
ten.  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. 

Geestelijke Verzorging 
Een opname in het ziekenhuis kan om verschillen-
de 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 levensbeschouwing of vragen van 
ethische aard). In gesprek gaan met de geestelijk 
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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.

Laat uw ervaring op tip achter
Wanneer u wordt opgenomen kunt u deelnemen 
aan een anonieme enquête, 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.



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 opnamebeleid, de behandeling, de kwaliteit van de zorg, huisvesting- en bouw-
zaken, 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 directie van het ziekenhuis en 
overige betrokkenen. De Cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. Daarvoor kunt u terecht bij de directie, 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 INGB 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, Jamaica 7, 2721 KR 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 

Niemand kan zonder vrienden, ook het LangeLand Zieken-
huis niet. Het is daarom maar goed dat de stichting 
Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis bestaat. De 
stichting heeft als doel om in samenwerking met 
donateurs, bedrijven en/of fondsen een aantal activiteiten 
binnen het ziekenhuis te ondersteunen. Het gaat hierbij 
om zaken die niet uit het reguliere budget van het 
ziekenhuis betaald kunnen worden.

Voor onze patiënten gerealiseerd
In de afgelopen jaren zijn verschillende projecten 
met financiering van de Vrienden tot stand gekomen. 
Recentelijk springen de geheel vernieuwde verlos- 
suites, en de verbouwing van 

de centrale hal het meest in het oog. Eerder hebben de Vrienden 
gezorgd voor de inrichting van een aantal familiekamers, speel-
goed voor de kinderafdeling, de aanschaf van een speciaal hoog/
laag bad, (her)inrichting van de dagverblijven en nieuwe beweg-
wijzeringborden. 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.vriendenlangeland.nl voor meer informatie over 
de Vrienden, wat zij doen en hoe u zich kunt aansluiten. U kunt 
         zich aanmelden door onderstaande bon uit te knippen en  
             in te sturen.

Stichting Vrienden heeft hart voor het LangeLand

De leden van De Stichting Vrienden v.l.n.r.: Roy Palm, Bert Broekman, Norbert Jansen, Laetitia Simonis en voorzitter Hilbrand Nawijn
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Het LangeLand Ziekenhuis heeft op een 
aantal locaties door heel Zoetermeer prik-
centra gevestigd. Hieronder vindt u een 
overzicht van deze locaties.

Voor meer info: 
www.langeland.nl/bloedafname 

•	 Uw	patiëntenstickerkaart	van	het	
	 ziekenhuis	en	geldige	verzekerings-
	 gegevens	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.
•	 In	te	leveren	materiaal	moet	voorzien	zijn	
	 van	naam	en	geboortedatum.

Bloedafnamelocaties

*Aanmelden	kan	tot	16.15	uur

Locaties Zoetermeer: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

BLOEDAFNAMEPOLI LANGELAND
Toneellaan	1,	2725	NA		Zoetermeer	 7:30-16:30*	 7:30-16:30*	 7:30-16:30*	 7:30-16:30*	 7:30-16:30*

CENTRUM (STADSHART):
LangeLand	Laboratorium	 7.30-12.00	 7.30-12.00	 7.30-12.00	 7.30-12.00	 7.30-12.00
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
Albrandswaard	1,	2716	DA		Zoetermeer

MEERZICHT: 
Het	Trefpunt	 	 	 	 8.00-9.00
Haagsebos	20,	2715	XN	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	 	 	 8.00-9.00
Groen-Blauwlaan	145,	2718	GH		Zoetermeer

SEGWAERT:
Dienstencentrum	Petuniatuin	 	 8.00-9.00	 	 8.00-9.00
Petuniatuin	7A,	2724	NA		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	 	 10:00-10:30
Dr.	v.	Noortstraat	88,	2266	HA		Stompwijk
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Specialisme: naam:

Klinische Chemie de heer M. Bots
 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 de heer M.B. Haeseker 
microbiologie de heer E. van der Vorm
 
Longgeneeskunde de heer J.J. Brahim
 de heer J.G. Daflaar
 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. Granneman
 de heer R.J. Groen

 mevrouw M. Kleijer 
 de heer A.L. Strikwerda
 mevrouw A. Veldhoven-Rath
 de heer S.A. Zylicz

Oogheelkunde mevrouw Y.M. Bartlema
 de heer R.M.M. Boerrigter
 de heer dr. G.C. van Die
 mevrouw A.M.J. Roefs
 mevrouw R.K. Soebhag 

Orthopedie de heer L.W. Diederix
 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 mevrouw C. Ocampo
 de heer dr. J.F.A. van der Werff
 mevrouw dr. J. Zguricas
 
Radiologie de heer C. Klink 
 de heer M.K. Liem 
 mevrouw C. Nabarro

 de heer S. Oei
 mevrouw I.I. Reidsma
 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 A. Teplova

Spoedeisende  mevrouw A.J. Alkemade
Eerste Hulp mevrouw K. Bouma
 mevrouw L.V.C. Bouman
 mevrouw H. Elzenga
 de heer K. Moosa
 de heer A.F. Westra

Urologie  de heer P. Minnee
 de heer R. de Vries

Specialisme: naam:

Anesthesie de heer P. Baldussu
 mevrouw M. van den Bent
 mevrouw dr. N.L. van der Horst
 de heer J.H.H. de Jonge
 mevrouw E.S. Lere
 de heer H. Nouri
 
Apotheek de heer P. Lager
 mevrouw E.M. Szmigiero

Cardiologie mevrouw V.A.P. Borghouts
 mevrouw M. Hordijk
 mevrouw S. Kanhai
 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
 Mevrouw F.J. Kaste

Gynaecologie mevrouw dr. E.M. Davelaar
 mevrouw dr. E. Hiemstra
 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
 mevrouw F. Oikonomidou 
 de heer R.C. Pieters
 de heer M.E. Seubert
 de heer J. Vergragt
 mevrouw P. van der Weijden

Interne  mevrouw F. Ayuketah-Ekokobe
geneeskunde de heer C.J.M. Bolwerk, MDL
 mevrouw C. Boot
 mevrouw L. van Gerven 
 de heer J. van Hattum, MDL
 mevrouw H. Lahri, MDL
 de heer J. Nicolai, MDL
 mevrouw A.J.M. van der Pas
 de heer M. Schipperus
 mevrouw H.P.M. Selten
 mevrouw S. Toebosch, MDL
 de heer H.F.A. Vasen, MDL
 de heer H. Waanders
  
Kindergeneeskunde mevrouw J.C.D. Brevoord
 mevrouw F. Croes
 mevrouw Y.L.F. Heijnen-van den Berg
 mevrouw H. Kromhout
 mevrouw L. Langendonck  
 mevrouw J. Punt
 de heer J.J.B. Rehbock
 mevrouw L. Rehbock
 de heer E.D. Stam 

Specialisten per 1 april 2017






