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Onze zorg 

 
 

De gezondheid van Zoetermeer en omgeving. Daarvoor zetten wij ons heel graag 

in, van dag tot dag. Hoe we dat deden in 2016? We geven u met trots een kijkje 

achter onze schermen! 
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Terugblik 2016 en vooruitblik 2017 

Het jaar 2016 was het eerste volle jaar van het LangeLand Ziekenhuis in de Reinier 
Haga Groep. Vrijwel alle afdelingen en vakgroepen hebben mogelijkheden voor 
samenwerking verkend en soms ook al succesvol ingezet.  

In 2016 hebben meer patiënten het LangeLand bezocht en een behandeling ondergaan 
dan in voorgaande jaren. In het afgelopen jaar was het LangeLand Ziekenhuis ook 
veelvuldig positief in het nieuws. Met de steun van de gemeente en door de goede 
werkrelaties met de huisartsen, verpleeghuizen en andere zorgaanbieders in 
Zoetermeer kan deze goede lijn de komende jaren doorgezet worden. Het LangeLand 
Ziekenhuis, partner in de Reinier Haga Groep, zal als algemeen ziekenhuis in 
Zoetermeer alle basiszorg kunnen blijven leveren inclusief de acute zorg. Dat is erg 
belangrijk in een zorgstelsel dat onder druk staat door de vele veranderingen en waar 
toegankelijkheid en betaalbaarheid op gespannen voet staan. Voordeel van het 
LangeLand is dat het ziekenhuis helemaal gericht is op de stad Zoetermeer en 
daardoor het beste in kan spelen op de zorg die hier nodig is. Ons motto is daarom ook 
‘Beter Dichtbij’. 

De medewerkers van het LangeLand hebben jaren van grote onzekerheid over het 
voortbestaan van het ziekenhuis achter de rug. Het is heel fijn dat we nu weer kunnen 
bouwen aan de toekomst, waarbij er nog steeds grote uitdagingen voor ons liggen. 
Streven is dat we met onze goede zorg zoveel mogelijk patiënten kunnen helpen, zowel 
binnen de muren van het ziekenhuis als met onze zorgpartners in de stad en met de 
topklinische partners in Delft en Den Haag.  

Door goede afspraken met de zorgverzekeraars kunnen we in 2017 ons zorgaanbod 
uitbreiden met het bevolkingsonderzoek naar darmkanker, kaakchirurgie, extra 
geriatrische zorg en de acute zorg voor mensen met een beroerte. Naar deze basiszorg 
blijkt in Zoetermeer grote behoefte en mensen moeten daarvoor nu uitwijken naar 
andere ziekenhuizen.  

Door samenwerking in de Reinier Haga Groep kan de kwaliteit van zorg voor de 
Zoetermeerse inwoners verder verbeteren. Daarvoor zijn diverse plannen uitgewerkt, 
met als meest aansprekende plan de vorming van een Orthopedisch Centrum in 
Zoetermeer. Dit centrum moet eind 2018 haar deuren openen en zal een 
bovenregionale functie krijgen. Voor andere behandelingen, bijvoorbeeld voor minder 
vaak voorkomende operaties, gaat de Zoetermeerder voor de ingreep naar Delft of Den 
Haag. Daar staan voor die behandelingen gespecialiseerde teams klaar met de meest 
moderne apparatuur. 

We zijn klaar voor de toekomst! 

E. Booden 

directievoorzitter LangeLand Ziekenhuis 
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Missie 

 

Het LangeLand Ziekenhuis is hét ziekenhuis voor de regio Zoetermeer. Patiënten en hun 

naasten kunnen vertrouwen op hoogwaardige, veilige en vriendelijke zorg dichtbij huis. Wij 

voelen ons verbonden met onze zorgpartners met wie wij goed samenwerken. Verzekeraars 

contracteren ons voor zorg van topkwaliteit tegen concurrerende tarieven. 

 

Visie 

Het LangeLand Ziekenhuis heeft als motto ‘Beter Dichtbij’ en onderscheidt zich in de 
regio door het leveren van betrokken, deskundige, betrouwbare, respectvolle en 
gastvrije zorg. 

 Wij leveren kwalitatief goede en veilige zorg 

Wie zorg behoeft, vertrouwt allereerst op de best mogelijke kwaliteit van medische zorg. 
Onze specialisten beschikken over de meest actuele kennis en ruime ervaring om hun 
patiënten te diagnosticeren en te behandelen. We weten waar we goed in zijn en wat 
we kunnen bieden, en verwijzen voor hoogcomplexe zorg door naar onze partners. Ook 
voor nazorg kan de patiënt weer bij ons, dus in zijn of haar vertrouwde omgeving, 
terecht. 

 Wij zijn kleinschalig georganiseerd en leveren persoonlijke, overzichtelijke zorg 
dichtbij huis 

In een wereld die globaliseert groeit de behoefte aan nabijheid, kleinschaligheid en 
oprechte persoonlijke aandacht. Dat is precies waarin het LangeLand Ziekenhuis zich 
onderscheidt. Het LangeLand Ziekenhuis is overzichtelijk en vertrouwd. Onze patiënten 
en hun veiligheid staan centraal bij alles wat we doen. Wij hechten groot belang aan de 
persoonlijke aandacht voor onze patiënten. Zo voelen onze patiënten zich gezien en 
gehoord, op belangrijke kwetsbare momenten in hun leven. 

 Wij werken aan samenhangende efficiënte zorg in de regio 

Wij werken samen met huisartsen, andere ziekenhuizen, verpleeg- en 
verzorgingshuizen, GGZ en mensen in de thuiszorgorganisatie. We hebben oog voor de 
behoefte van verwijzers (efficiënt doorverwijzen, korte wachttijden, goede 
terugkoppeling, nauwe samenwerking) en zorgverzekeraars (hoogwaardige zorg tegen 
concurrerende tarieven). Het resultaat: betere kwaliteit in de zorg tegen de laagst 
mogelijke kosten. 

 Wij investeren in goed werkgeverschap 

Wij stimuleren de ontwikkeling van onze medewerkers enerzijds om aan te kunnen 
(blijven) sluiten bij de markt en anderzijds ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling, 
omdat wij vinden dat investeren in medewerkers loont. 
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Kernwaarden 

Wij verlenen zorg aan onze patiënten vanuit vijf kernwaarden: 
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Onze zorg 

Ook na de bestuurlijke fusie tot de Reinier Haga Groep in 2015, is het LangeLand 
Ziekenhuis in 2016 een algemeen ziekenhuis voor de bevolking van Zoetermeer en 
omstreken gebleven. Het profiel van het LangeLand Ziekenhuis is in 2016 verankerd in 
de strategienota die in oktober 2016 werd vastgesteld door de Reinier Haga Groep.  

Wij bieden onze zorg vanuit verschillende locaties. In Zoetermeer vanuit de Toneellaan 
(hoofdlocatie) en de Europaweg (huidkliniek, plastische chirurgie en 
huisartsenlaboratorium). In Lansingerland vanuit onze LangeLand polikliniek 
Bergschenhoek. 

Wij leveren onze zorg door middel van een ‘brede voordeur’ voor poliklinisch consulten, 
diagnostiek, 24/7 acute zorg, verloskunde, klinische opnames en dagbehandelingen op 
een breed scala van aandoeningen en vakgebieden. Voor de meer complexe zorgvraag 
is het LangeLand Ziekenhuis het verwijspunt naar gespecialiseerde ziekenhuizen in de 
omgeving. Hierbij is de individuele zorgvraag leidend voor de keuze ten aanzien van het 
ziekenhuis waar naartoe doorverwezen wordt, met een voorkeur binnen de Reinier 
Haga Groep. 

Het LangeLand Ziekenhuis heeft haar samenwerking met de diverse 
partnerziekenhuizen en zorgpartners ook in 2016 voortgezet, geëvalueerd en op 
onderdelen aangepast. Hiermee realiseren wij de best passende zorg, verbeteren we 
kwaliteit en doelmatigheid van zorg en dienstverlening en versterken wij onze 
opleidingscapaciteit. 

Het LangeLand Ziekenhuis werkt binnen de Reinier Haga Groep nauw samen op het 
gebied best practices, scholing, uniformering van procedures en protocollen en 
zorgpadontwikkeling. Niet alleen in Reinier Haga Groep verband maar ook binnen het 
ziekenhuis zijn wij continue bezig onze zorg te verbeteren. Het Stafbestuur van de 
Vereniging Medisch Specialisten ziet hierop toe. In het kader hiervan treedt het 
Stafbestuur geregeld in overleg met vakgroepen, worden visitatierapporten ingezien en 
worden verbeterprojecten gefaciliteerd. 
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Profileringsgebieden 

Ook in 2016 was onze spoedeisende hulp (SEH) 24 uur per dag en 7 dagen per week 
open. De vakgroep SEH-artsen draagt zorg voor de continuïteit van de medische zorg 
op de SEH. Een algemeen ziekenhuis met klinische bedden, operatiekamers, 
verloskunde en een SEH kan geen veilige zorg leveren zonder een afdeling intensive 
care (IC), die ook 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is. De afdeling IC 
voldoet aan de nieuwste eisen van de aanstaande IC-richtlijn van het CBO. De NVIC-
visitatie commissie noemde de IC afdeling van het ziekenhuis een blauwdruk voor de 
kleine IC’s in Nederland. Ter ondersteuning van de acute en algemene zorg, is de 24-
uurs dienstverlening van het laboratorium en radiologie met sneldiagnostiek essentieel. 

In 2016 stond in het bijzonder de ouderenzorg bij het LangeLand Ziekenhuis hoog in het 
vaandel. Het ziekenhuis streeft ernaar de toenemende groep kwetsbare ouderen beter 
te bedienen. Resultaat van deze inspanningen is dat het LangeLand Ziekenhuis in bezit 
is van het keurmerk Senior Friendly Hospital. 

Daarnaast is er in 2016 een volledig aanbod van geboortezorg, inclusief acute 
geboortezorg. Dit alles in nauwe samenwerking en afstemming met de verloskundigen 
in de regio. Het LangeLand Ziekenhuis biedt zowel voor de bevallingen in de 1e lijn als 
de 2e lijn een aantrekkelijke omgeving aan. Ook op het gebied van oncologische zorg 
heeft het LangeLand Ziekenhuis in 2016 met verschillende topklinische en academische 
ziekenhuizen samenwerkingsafspraken voor de behandeling van tumoren. 

In 2016 werden tenslotte plannen gemaakt voor het uitbreiden van het aanbod van 
basiszorg in ons ziekenhuis (MDL, mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, stroke zorg 
en geriatrie).  
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Onderwijs 
 

 
 

Ontwikkelingen in de zorg gaan snel, en dat juichen we van harte toe. Het maakt 

uw zorg alleen maar beter en dat is tenslotte waar alles om draait. Wij blijven 

daarom continu leren en opleiden. Zo kunt u er gerust op zijn dat u volgens de 

meest actuele inzichten wordt gezien en zo nodig behandeld. 

De opleidingsinspanning in 2016 heeft voor een groot deel plaatsgevonden onder de 
paraplu van de Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ). 

Wij hebben in 2016 3,5% van de totale loonsom uitgegeven aan opleidingskosten. Dit is 
los van de kosten van de afdeling opleidingen en exclusief verleturen. 2,6% van de 
loonsom is uitgegeven aan activiteiten onder de Kwaliteitsimpuls. 

Het LLZ heeft in de Kwaliteitsimpuls drie strategische thema’s centraal gesteld: 
1. Kwaliteit & Veiligheid 
2. Klantgerichtheid & Gastvrijheid 
3. Goed Werkgeverschap & Werknemerschap 

Managers hebben hun opleidingsbudget kunnen besteden binnen de thema’s, waardoor 
ook diverse individuele ontwikkel- en scholingstrajecten mogelijk werden. En de 
grootste centraal gestuurde inspanning is gegaan naar gastvrijheid en de uitbreiding 
van het leermanagementsysteem. Dat laatste is een belangrijke motor voor leren door 
iedereen, wanneer het je uitkomt. 

Naast de zorg voor opleidingen van medewerkers die al bij ons in dienst zijn, bieden we 
al jarenlang en ook in 2016 gelegenheid aan jonge mensen / nieuwe instromers in de 
zorg om zich in de praktijk in het vak te bekwamen. 

In 2016 waren er bij ons 27 leerlingen en 29 stagiaires verpleegkunde in huis en vonden 
56 co-assistenten een stageplaats. Naast deze grote aantallen zijn er ook 
doktersassistenten in opleiding, vinden vele snuffelstages plaats en zijn er op andere 
dan verpleegkundige beroepen veelvuldig hbo-stagiaires welkom in het LangeLand 
Ziekenhuis. 
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Opleiding en onderzoek 

Het LangeLand Ziekenhuis bood in 2016 opleidingsplaatsen aan voor huis- en 
tropenartsen. Om het hoge niveau van zorg te kunnen versterken vonden er ook in 
2016 diverse scholingsprogramma’s voor medisch specialisten plaats. Voorbeelden 
hiervan zijn reanimatietrainingen en beleid- en managementscholingsprogramma’s. 
Daarnaast zijn diverse vakgroepen gevisiteerd door wetenschappelijke 
beroepsverenigingen. Ook in 2016 werd door de medisch specialisten medewerking 
verleend aan een aantal wetenschappelijk onderzoeken. Dit soort onderzoeken hebben 
de verbetering van de patiëntenzorg tot doel en worden uitgevoerd door artsen, 
verpleegkundig specialisten of andere zorgprofessionals, al dan niet in breder verband 
dan het LangeLand Ziekenhuis. Indien nodig, werden deze onderzoeken vooraf getoetst 
door een medisch ethische commissie. Ook vonden in 2016 onderzoeken plaats in het 
kader van afstuderen.  
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Kwaliteit en veiligheid 
 

 
 

Kwaliteit van zorg is in veel gevallen goed meetbaar. Hetzelfde geldt voor 

veiligheid. Het geeft u gelegenheid om onze zorg te vergelijken met die van 

andere aanbieders. En wij kunnen aantonen waarom uw keuze voor ons zeer 

veilig én verantwoord is! 

 

Certificering / accreditering 

In 2016 is het besluit genomen om (uiterlijk in 2020) in gezamenlijkheid met de partners 
uit de Reinier Haga Groep volgens de Qmentum normen geaccrediteerd te worden. In 
2017 zal de verdere uitrol van het traject worden vormgegeven. Tussentijdse evaluatie 
van het kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem heeft in 2016 tweemaal via een 
externe audit plaatsgevonden. Deze audits hebben niet geleid tot bevindingen welke de 
certificering in gevaar brachten. Op enkele bevindingen is een minor non-conformity 
uitgeschreven. Deze punten zijn onderzocht en zijn al deels verbeterd. Tijdens de 
externe audit in juni 2017 zal opvolging plaatsvinden. 

(Integraal) risicomanagement 

Vooruitlopend op 2017 is in 2016 een start gemaakt met het inrichten van het 
risicomanagement systeem iRisk. Hierbij zijn de onderwerpen “Convenant Medische 
Technologie” en “Informatieveiligheid” als ziekenhuisbreed risico doorvertaald naar 
centrale en decentrale beheersmaatregelen. Door een verklaring van toepasbaarheid 
bepaalt de directie op basis van de risico’s welke beheersmaatregelen als eerst worden 
opgepakt en uitgezet in de organisatie. Deze werkwijze zal in 2017 verder worden 
uitgerold. 
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Convenant Medische Technologie 

In 2016 is er extra aandacht geweest voor het convenant Medische Technologie. De 
uitgave van de herziene druk van het convenant (CMT) heeft er binnen het LangeLand 
Ziekenhuis toe geleid dat het convenant en de operationalisering hiervan binnen het 
LangeLand Ziekenhuis opnieuw onder de loep is genomen. Dit heeft geresulteerd tot 
benoeming van “non-compliance op het convenant Medische Technologie” tot één van 
de ziekenhuisbrede risico’s in het kader van integraal risicomanagement. 

Op basis van de onderliggende risico’s is bepaald dat de registratie van bevoegd- en 
bekwaamheden bij gebruik van medische apparatuur en/of hulpmiddelen de hoogste 
prioriteit heeft. Hiertoe is in 2016 vanuit de commissie medisch technologie beleid een 
start gemaakt met herzien van de procedures rondom registratie en bewaking van deze 
bevoegd- en bekwaamheden. Hierbij speelt het leer- managementsysteem (LMS) een 
centrale rol. 

Value Based HealthCare / zorgpad ontwikkeling 

In 2016 is binnen zowel binnen ons ziekenhuis als de Reinier Haga Groep projectmatig 
gestart met het optimaliseren van het beleid rondom zorgpaden, waarmee vorm wordt 
gegeven aan waardegedreven zorg voor bepaalde patiëntengroepen. De 
patiëntengroepen zijn in samenspraak met de medische staven van de drie 
ziekenhuizen geselecteerd. 

Praktisch betekent dit dat voor een specifiek ziektebeeld een multidisciplinair team 
wordt ingericht dat met elkaar het zorgproces standaardiseert in een zorgpad. Hiermee 
wordt een bijdrage geleverd aan het verlenen van effectieve zorg, het verminderen van 
variatie en het organiseren van kwalitatief goede en veilige zorg. 

Zo doende wordt voor die patiëntengroep met behulp van een gestandaardiseerde en 
integrale aanpak een hoogstaande standard of care neergezet en worden 
behandelresultaten, kosten en specifieke waardegedreven uitkomstmaten vastgesteld. 
Zorgpaden worden op systematische wijze gemonitord en geëvalueerd door het 
multidisciplinaire team, waardoor er continu gewerkt kan worden aan verdere 
verbetering van het zorgproces. Binnen het multidisciplinaire team zijn ook verwijzers 
als meelezer of projectgroeplid betrokken. 

Klachtenmanagement en klachtencommissie 

In 2016 heeft implementatie van de nieuwe eisen (Wkkgz) plaatsgevonden, waaronder 
aanpassing van de klachtenregeling, patiëntinformatiefolder, klachtenformulier en de 
website. Waarborging van de onafhankelijke positie van de klachtenfunctionaris heeft 
plaatsgevonden door realisatie van de functiebeschrijving van klachtenbemiddelaar. De 
tenaamstelling is gewijzigd van klachtenfunctionaris naar klachtenbemiddelaar. 

De klachtencommissie van het LangeLand Ziekenhuis heeft in 2016 naast haar 
reguliere taak van het beoordelen van klachten, ook meegedacht bij de implementatie 
van de Wkkgz. Na afronding van haar werkzaamheden is de commissie opgeheven, nu 
als gevolg van de klachtenregeling de beoordeling van klachten binnen de Reinier Haga 
Groep is vormgegeven. 

De Klachtencommissie bestond in 2016 uit drie medisch specialisten, één lid 
voorgedragen door de CR en drie onafhankelijke leden die geen binding hebben met 
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het LangeLand Ziekenhuis, waaronder de voorzitter. De commissie werd ondersteund 
door een ambtelijk secretaris. 

In 2016 heeft de Klachtencommissie 12 klachten ontvangen met in totaal 26 
klachtonderdelen. Deze zijn alle door de commissie in behandeling genomen. In 11 van 
deze klachtzaken is in 2016 uitspraak gedaan waarvan 1 klacht via bemiddeling is 
afgehandeld en van 1 klacht is in februari 2017 uitspraak gedaan. Van de 26 
klachtonderdelen zijn er 2 klachtonderdelen gegrond verklaard, 18 klachtonderdelen 
ongegrond verklaard en bij 6 klachtonderdelen kwam de commissie tot geen oordeel. 
De klachten zijn zoals in 2015 wederom van zeer uiteenlopende aard.  

Stuurinformatie / data-analyse  

In 2016 heeft het doorontwikkelen van managementinformatie geresulteerd in 
verbeterde stuurinformatie voor het management en de directie. Door ondere andere te 
sturen op indicatoren, is het LangeLand Ziekenhuis in 2016 in de AD-Top 100 gestegen 
naar de 16e plaats. Volgens de beoordelingen van de Elsevier behoorden het 
LangeLand Ziekenhuis tot de beste 10 ziekenhuizen.  

  



jaarverslag RHG/LangeLand Ziekenhuis 2016 

Duurzaamheid 
 

 
 

Respectvol en verantwoord. Zo gaan wij om met onze patiënten, onze 

medewerkers én met onze omgeving.  

Duurzame inzetbaarheid 

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers heeft onze aandacht. In 2016 is 
voortgeborduurd op de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek en 
activiteiten van de bestaande projectgroep Beter Vitaal. Er is een theaterworkshop 
ongewenst gedrag en intimidatie georganiseerd voor medewerkers, de sportieve 
activiteit Meerkamp is uitgevoerd en er zijn kenniskaarten ontwikkeld die helpen de 
dialoog over inzetbaarheid te vergemakkelijken tussen de leidinggevende en de 
medewerker. Ook zijn nieuwe HR tools beschikbaar gesteld, zoals elearningsmodules 
en vitaliteitscoaching, om medewerkers te faciliteren hoe zij gezond en met plezier 
kunnen blijven werken. Tot besluit is ook in 2016 de week van de vitaliteit 
georganiseerd waarin medewerkers konden deelnemen aan diverse activiteiten die het 
thema duurzame inzetbaarheid raken.  

Milieu en energie 

Sinds jaar en dag onderneemt het LangeLand Ziekenhuis milieubewuste activiteiten op 
het gebied van afvalscheiding, energie en gevaarlijke stoffen. Deze acties waren nog 
niet vervat in een beleidsplan milieu- en energiebeleid. 

In het voorjaar 2016 zijn wij daarom begonnen met het opstellen van een beleidsplan 
milieu- en energiebeleid. Er is een werkgroep duurzaamheid ingesteld die belast werd 
met het opstellen van dit milieubeleid en het uitvoeren van gerichte acties op het gebied 
van duurzaamheid conform het beleid. De werkgroep bestaat uit een 
vertegenwoordiging van de OR, sectormanagers, zorgmanagers en medewerkers. De 
werkgroep heeft eind 2016 een concept beleidsdocument aangeboden aan de directie. 
De directie heeft dit beleid vervolgens vastgesteld. Ook in 2017 zal de werkgroep actief 
blijven om het beleid uit te voeren en nieuwe initiatieven op het gebied van 
duurzaamheid uit te rollen.   
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Innovatie 
 

 
 

Wie niet vernieuwt, staat stil. Dat geldt eens te meer in een sector die zo hard in 

ontwikkeling is als de zorg. Het treft daarom dat vernieuwen en verbeteren onze 

grootste passie is. 

In het kader van het project ‘een toekomstbestendig LLZ’ hebben wij onder andere 
gekeken naar de kosten gemoeid met inkoop en de logistieke bewegingen in het 
LangeLand Ziekenhuis.  In Zorgservice XL, een organisatie die werkt voor 6 
ziekenhuizen in Zuid-Holland, hebben we een innovatieve partner gevonden die ons 
helpt om beter, duurzamer en goedkoper onze inkooplogistiek te verzorgen. 

Ook in het primaire zorgproces staan de ontwikkelingen niet stil. Vele technologische 
innovaties, nieuwe geneesmiddelen en ehealth-ontwikkelingen komen op de 
ziekenhuizen af. Voor het LangeLand was het zaak om in 2016 de achterstand in ICT-
voorzieningen weg te werken. Dat is gelukt. Zo is er een nieuw netwerk met wifi 
ingevoerd. De komende jaren kunnen we daardoor mee in de digitaliseringslag binnen 
de muren van het ziekenhuis en in de uitwisseling van gegevens tussen 
zorginstellingen. We gaan ook beginnen met een verkenning van de mogelijkheden 
voor thuis- en telezorg, zoals beeldbellen en thuismetingen. Met de andere kleinere 
ziekenhuizen in Nederland participeren we in een app-ontwikkeling (beter Dichtbij 
geheten), waarmee directe communicatie tussen patiënt en arts mogelijk wordt.    
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Gastvrijheid 
 

 
 
Ons ziekenhuis is kleinschalig en daarmee ook persoonlijk. We halen graag het 

beste in onszelf naar boven om uw bezoek aan ons zo aangenaam mogelijk te 

laten verlopen. In een onzekere periode zijn warmte en gastvrijheid immers 

belangrijker dan ooit. 

Gastvrijheid is één van de kernwaarden van het LangeLand Ziekenhuis. De ervaring 
van klanten speelt daarbij een belangrijke rol. Echter het operationaliseren van 
gastvrijheid in acties, gedrag van medewerkers en een vertaling naar competenties is 
divers. 

In maart 2016 is de LLZ-brede werkgroep ‘gastvrijheid in het LLZ’  aan de slag gegaan 
om het onderwerp nog meer onder de aandacht te brengen. Een uitkomst daarvan was 
om samen met het bureau Trainmark de kernwaarde ‘gastvrijheid’ te operationaliseren. 
Daartoe is in samenwerking met dit bureau het zogenaamde gangmakerstraject 
ingezet.  Gangmakers zijn die medewerkers die feeling hebben met gastvrijheid en 
deze ook willen uitdragen naar de organisatie. In verschillende sessies zijn 
medewerkers meegenomen in bewustwordingsessies over gastvrijheid. Zo zijn een 40-
tal medewerkers in dit traject meegenomen. Dit traject zal ook in 2017 verdere 
doorgang vinden. 

Eveneens in het kader van gastvrijheid organiseerden wij ook dit jaar een Open Dag, 
die wederom een groot succes was. Het aantal bezoekers groeit elk jaar fors en de dag 
staat inmiddels bekend als het leukste gratis familie-uitje van het jaar. Dit jaar mochten 
we zo’n 1.600 mensen begroeten om hen een kijkje te geven achter onze schermen.  
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Samenwerking 
 

 
 
Wie zorg nodig heeft kan te maken krijgen met verschillende professionals. Het is 

dan belangrijk dat hun zorg goed op elkaar aansluit. Dit vergt samenwerking en 

goed overleg. We delen graag onze kennis met huisartsen, fysiotherapeuten en 

collega's uit vervolgzorg. Zo bewaken we met elkaar uw goed afgestemde zorg. 

Samenwerking in de keten 

Het thema samenwerking in de keten staat hoog op de agenda bij alle betrokken 
ketenpartners in de regio Zoetermeer. Vele zorgprofessionals werken transmuraal 
samen aan de beste zorg voor patiënten, bijvoorbeeld op het gebied van dementie, 
palliatieve zorg, CVA-zorg, cardio vasculair risico management, astma, COPD en 
diabetes. 

In 2016 is veel aandacht besteed aan samenwerking in de keten voor kwetsbare 
ouderen. Daarvoor zijn drie projecten gestart. Allereerst is dat consultatie in de eerste 
lijn, waarbij huisartsen specialisten ouderen geneeskunde en geriaters meer dan eerder 
het geval was kunnen consulteren. Om dit te faciliteren legt onze verpleegkundig 
specialist geriatrie nu ook huisbezoeken af. 

Een tweede project is het zorgpension, waar kwetsbare ouderen opgenomen kunnen 
worden zonder dat nog bekend is onder welke financieringsstroom 
(Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, WMO) de patiënt valt. 

Tot slot het project overdracht in de keten. Hierbij werken ketenpartners samen om de 
informatie van de kwetsbare oudere patiënt tijdig en volledig bij de opvolgend 
zorgverlener te krijgen. Naast deze drie projecten heeft het LangeLand Ziekenhuis het 
project In Beweging in 2016 inhoudelijk ondersteund met het opzetten van een 3D-
afdeling (dementie, depressie, delier). Dit heeft geleid tot de opening januari 2017. 

Ten aanzien van de keten dementie is de capaciteit van het casemanagement 
uitgebreid. Dit is goed nieuws voor onze patiënten van de geheugenpoli en de poli 
geriatrie. 

De samenwerking inzake secundaire preventie van patiënten met coronairsclerose is 
vernieuwd met behulp van een nieuwe Regionale Transmurale Afspraak. Huisartsen en 
cardiologen werken nog beter samen om de zorg voor deze groeiende  
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patiëntenpopulatie te kunnen leveren. Ook zijn zij begonnen met transmurale 
samenwerking voor patiënten in hartfalen. Dit zal in 2017 worden vastgelegd in een 
Regionale Transmurale Afspraak. 

Verder heeft in 2016 een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar het heropenen 
van een stroke unit in het LangeLand Ziekenhuis. Ketenpartners hebben het LangeLand 
Ziekenhuis ondersteund in hun gesprekken met zorgverzekeraars. Eind 2016 is er een 
positief besluit genomen en is gestart met de voorbereidingen. Vernieuwde afspraken in 
de keten maken ook onderdeel uit van het plan van aanpak. 
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Kerncijfers 
 

 
 
Voor het meest complete inzicht presenteren we u ons ziekenhuis in cijfers, 

zoals aantallen bedden, opnamen, polikliniekbezoeken, medewerkers 

en specialisten.  

Medisch 

Om een idee te krijgen van de omvang van ons ziekenhuis en onze zorg vindt u 
onderstaand een aantal medische kerncijfers. U vindt hier onder meer aantallen 
bedden, opnamen, polikliniekbezoeken, eerste hulp consulten, bevallingen, operaties, 
gipsverrichtingen en verpleegdagen in 2016. 

 LLZ 2016 LLZ 2015 

Medisch     

Aantal bedden 255 255 

Opnamen  9.410 9.067 

Eerste polikliniekbezoeken  74.667 72.683 

Eerste hulp consulten 20.492 19.705 

Verpleegdagen 41.911 41.857 

Gemiddelde verpleegduur in dagen 4,45 4,62 

Bevallingen 1.140 1.152 

Aantal operatieve verrichtingen 18.792 18.677 

Aantal gipsverrichtingen 7.344 7.902 
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Personeel 

Ook op het gebied van personeel presenteren we onze kerncijfers met betrekking tot 
het jaar 2016. U vindt hier onder meer het aantal medewerkers, instroom- en 
uitstroomcijfers, verzuimcijfers, leeftijdsopbouw en informatie over arbeidsvoorwaarden. 

Sociaal jaarverslag 
 

LLZ 2016 LLZ 2015 

Cijfers algemeen  
 

Aantal FTE in loondienst (excl. medisch specialisten) 
 

728 701 

Aantal medewerkers in loondienst (excl. medisch 
specialisten) 
 

994 951 

Aantal specialisten in FTE 
 

79 78 

Aantal specialisten 
 

99 101 

Aantal arts-assistenten 
 

22 21 

Aantal verpleegkundigen 
 

212 289 

Percentage mannen in dienst 
 

14,58% 15,14% 

Percentage vrouwen in dienst 
 

85,42% 84,86% 

Leeftijdsopbouw 
 

44,3 jaar 44,5 jaar 

Arbeidsvoorwaarden en regeling meerkeuzesysteem  
 

Aantal deelnemers meerkeuzesysteem 
arbeidsvoorwaarden (totaal) 

1095 952 

Tablets 
 

235  

Verlof kopen 
 

5  

Uitruil reiskosten 
 

686  

Uitruil studie 
 

1  

Uitruil vakbond 
 

56  

Uitruil beroepsvereniging 
 

70  

Fiets 
 

42 35 

Invoering wet werk en zekerheid (bij alle instroom) 
 

172 112 

Reorganisaties (aantal gesprekken, aantal plaatsingen op 
1ste voorkeur) 
 

6 3 



jaarverslag RHG/LangeLand Ziekenhuis 2016 

Aantal plaatsingen bij reorganisatie op 1ste voorkeur 
 

5 1 

Doorlopend sociaal plan 
 

6 1 

Sociaal fonds (budgethulpverlening, geld lenen) 
 

0 0 

Verzuimpercentage  
 

Verzuimpercentage 
 

4,60% 4,86% 

Instroom/uitstroom  
 

Aantal sollicitanten 
 

2395 1491 

Aantal gestarte vrijwilligers 
 

26 25 

Intern aangenomen kandidaten 
 

11 12 

Extern aangenomen kandidaten 
 

172 122 

MTO cijfer 
 

niet gehouden 7,6 

MTO % respons 
 

niet gehouden 67% 

Instroom in aantallen 
 

172 122 

Instroom in FTE 
 

131 77 

Uitstroom in aantallen 
 

156 137 

Uitstroom in FTE 
 

108 77 

Commissies  
 

Interne bezwarencommissie 
 

0 1 

Adviescommissie sociale begeleiding 
 

0 0 

klachtencommissie medewerkers 
 

1 0 

Klachtencommissie ongewenst gedrag 0 Niet 
aanwezig 

Vertrouwenspersonen 
 

4 5 
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Financiën  

 

Tenslotte presenteren wij hierbij onze kerncijfers op het gebied van financiën. De detail 

informatie is terug te vinden in onze jaarrekening.  

 
 

 
2016 

 
2017 

 
Omzet 

 
 92.118.781 

 
89.684.864  

 
Resultaat 

  
363.750 

 
484.922 

  

https://www.langeland.nl/media/55016/jaarrekening-2016-llz-definitief.pdf
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Bestuur en organisatie 
 

 
 
Goede zorg vereist goede organisatie van alle processen. En natuurlijk 

strategische bestuurders met een vooruitziende blik, die goed inspelen op wat er 

leeft in de zorg. 

Het LangeLand Ziekenhuis heeft een tweehoofdige directie: de directievoorzitter de 
heer E. Booden en de directeur medische zaken mevrouw dr. L. Levert-Brand. De 
directievoorzitter is tevens lid van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep. De 
directie heeft gezamenlijk de leiding over het LangeLand Ziekenhuis.  

Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van het maken van plannen voor de toekomst 
binnen de Reinier Haga Groep, het (blijven) verbeteren van de kwaliteit van 
zorgverlening en het verder verstevigen van een toekomstbestendige bedrijfsvoering.  

Medezeggenschap 

Binnen het LangeLand Ziekenhuis is medezeggenschap in 2016 breed en op 
verschillende manieren ingevuld. De directie heeft veelvuldig overleg gehad met de 
verschillende partijen: Vereniging Medisch Staf, de Ondernemingsraad, de 
Cliëntenraad, de Verpleegkundige Adviesraad, de Vereniging van Medisch Specialisten 
in Dienstverband en de Medisch Specialistische Coöperatie. 

De directie heeft daarnaast diverse voorgenomen besluiten voor advies of ter 
instemming voorgelegd. Dit betrof onder andere de volgende onderwerpen: de 
clustering poliklinieken, de vervanging van de MRI, wijzigingen in het beddenhuis, de 
overgang naar Zorgservice XL en het aanbieden van kaakchirurgie in het LangeLand 
Ziekenhuis. 

Ook zijn nieuwe vormen van medezeggenschap ingezet om de betrokkenheid van de 
medewerkers te vergroten. Op die wijze is het concept beleidsplan milieu- en 
energiebeleid tot stand gekomen. 

 


