
Wat als eerste opvalt wanneer je binnenstapt op de 
poli MKA, is de comfortabele blauwe stoel midden 
in de lichte onderzoeksruimte. “Hier doen we ons 
onderzoek, voor we overgaan tot behandeling in 
de behandelruimte hiernaast”, vertelt MKA-chirurg 
Saridin. Samen met haar collega MKA-chirurgen uit 
het Haga Ziekenhuis, verleent zij de MKA-Zorg in het 
LangeLand. Allemaal zijn ze erg enthousiast over hun 
nieuwe werkplek, vervolgt Saridin: “Het LangeLand is 
een klein, maar heel compleet ziekenhuis. Dat maakt 
goed contact met andere specialismen mogelijk, waar 
we regelmatig mee samenwerken.”

Samenwerking
Dat geldt bijvoorbeeld voor de Cardiologie, in de 
polikliniek ernaast. De specialismen werken onder 
andere samen voor grote operaties, legt Saridin uit: 
 “Bij een hartoperatie kunnen ontstekingen in het 
mondgebied voor complicaties zorgen. Omdat je daar 
helemaal geen last van hoeft te hebben, kan daar 

ongemerkt een ontsteking aanwezig zijn. Daarom 
voeren wij voor de ingreep aan het hart een grondig 
onderzoek uit.”

Daarnaast werkt MKA samen met zorgverleners 
 buiten het ziekenhuis, zoals de tandarts, orthodontist 
of huisarts. Bijvoorbeeld voor tandwortelimplantaten, 
die nodig zijn voor de houvast van gebitsprotheses of 
ter vervanging van verloren gegane elementen. 

Ook kunnen in de kaken botankers worden bevestigd 
die de orthodontist gebruikt bij het verplaatsen van 
 tanden of kiezen. Daarnaast beoordeelt de MKA- 
chirurg regelmatig afwijkende plekjes of bultjes op de 
slijmvliezen in de mond.

Op je gemak
“We vinden het erg belangrijk om onze patiënten 

Zorg tijdens de bevalling
Vrouwen die bevallen in het  LangeLand ziekenhuis, worden   tijdens de bevalling 
begeleid door de eigen verloskundige. Deze wordt hierbij  geassisteerd door een 
kraamzorgverlener. Sinds begin deze maand wordt die assistentie  verleend door 
kraamzorgverleners  van PKZ kraamzorg.

Het LangeLand heeft voor PKZ gekozen, omdat Zoetermeer het werkgebied van deze 
organisatie is. Daardoor kunnen zij snel aanwezig zijn bij de bevalling. De kraamzorgver-
lener van PKZ verleent alleen assistentie bij de bevalling. De kraamperiode thuis wordt 
uiteraard verzorgd door de kraamverzorger van het zelf gekozen kraamcentrum.

Meer informatie over bevallen in het LangeLand? Kom langs op onze 
voorlichtingsavond! Aanmelden kan via onze website: www.langeland.nl/bevallen. 

MKA-zorg positief ontvangen
In het LangeLand terecht voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Sinds vorige maand beschikt het LangeLand Ziekenhuis weer over MKA-zorg, ook wel bekend als 
kaakchirurgie. Met gemiddeld een maand wachttijd, kunnen Zoetermeerders in hun eigen ziekenhuis 
terecht voor de juiste zorg op het gebied van Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

“We willen onze patiënten 
zoveel mogelijk op hun 

gemak stellen.”
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Alle MKA-chirurgen van de vakgroep werken afwisselend in het LangeLand. 
V.l.n.r.: MKA-chirurgen Vos,  Valkenburg, Saridin, Houppermans en Strijbos.

zoveel mogelijk op hun gemak te stellen. Het hele 
team houdt daar rekening mee”, verzekert Saridin. “Op 
de behandelkamer speelt zachte muziek, die de nodi-
ge afleiding biedt tijdens de behandeling. Daarnaast 
leggen we precies uit wat we doen. Of juist niet, als 
de patiënt dat prettiger vindt. Samen met een goede 
verdoving, zorgen we zo voor een vlotte en pijnloze 
ingreep.”

Vertrouwde arts
Grotere operaties, die onder narcose worden uit-
gevoerd, vinden plaats in het Haga Ziekenhuis in  Den 
Haag. Het grote voordeel is dat de MKA-chirurgen daar 
ook werken. Daardoor wordt de behandeling verzorgd 
door de eigen vertrouwde arts die ook het onderzoek 
heeft gedaan. Nazorg, zoals controles, vinden weer 
gewoon plaats in het LangeLand. 

Na een maand in Zoetermeer, merkt Saridin al dat 
patiënten positief reageren op de zorg die de vak-
groep verleent: “In een volwaardig ziekenhuis als het 
LangeLand, mag MKA-zorg eigenlijk niet ontbreken. 
Daarom zijn we blij dat wij deze zorg nu ook in Zoe-
termeer kunnen verlenen en onze patiënten dicht bij 
huis te kunnen helpen.”  



Verpleegkundigen over hun werk op de verpleegafdeling

Het LangeLand Ziekenhuis is hét algemene

ziekenhuis voor Zoetermeer en de regio.

Het LangeLand ziekenhuis is 24 uur per 

dag geopend voor spoedeisende zorg. 

Poliklinieken zijn dagelijks (telefonisch) 

bereikbaar van 8.00 -16.30 uur voor het 

maken van afspraken.

Het LangeLand Ziekenhuis
Toneellaan 1

2725 NA, Zoetermeer

T: (079) 346 26 26

W: www.langeland.nl

LangeLand polikliniek Bergschenhoek
Tjeerd Kuipersstraat 17

2662 GM Bergschenhoek

T: (079) 346 43 33

LangeLand Huidkliniek & priklab
Europaweg 151 (nabij het Stadshart)

2711 ER Zoetermeer

T: (079) 346 28 86

 

Teksten: MeerdanTaal

Vormgeving: DNA-Graphics

Volg het LangeLand Ziekenhuis op

Facebook en Twitter voor dagelijkse

updates en het laatste nieuws.

Versterk jij ons team?
Het LangeLand Ziekenhuis verleent haar 
kwaliteitszorg aan steeds meer patiënten. 
Op de poliklinieken, operatiekamers én 
verpleegafdelingen. Daarom zijn we voor 
diverse disciplines op zoek naar nieuwe 
verpleegkundigen die het team komen 
versterken. Voor sommige vacatures geldt 
zelfs een aanbrengpremie: 

•  verpleegkundige neurologie/stroke: 
voor onze nieuw te openen stroke-unit, 
waardoor mensen met een beroerte 
dichtbij huis adequate zorg ontvangen.

•  verpleegkundige oncologie/interne 
geneeskunde

• verpleegkundige cardiologie

Ken jij iemand die in deze functie past? 
Draag ze voor! Kijk voor meer informatie 
op www.langeland.nl/nieuwe-collegas.

Aangepaste openingstijden prikposten
Tijdens de zomervakantie van maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus zijn enkele 
prikposten beperkt geopend. 

De aangepaste openingstijden en de prikposten waarvoor deze gelden, staan in 
onderstaande tabel. Prikposten die niet in het overzicht zijn gemeld, zijn geopend 
volgens de reguliere tijden.Bekijk ook het volledige prikpostenoverzicht op onze website: 
www.langeland.nl/bloedafname/.

Passie voor het vak 

Ruurt en Monique werken inmiddels al jaren in het 
LangeLand. Michelle is haar stage aan het afronden en 
hee�  gesolliciteerd voor een baan op de longafdeling. 
Allemaal voelen ze zich op hun plek in de relatief klein-
schalige organisatie. Ruurt: “We kennen elkaar goed en 
hebben graag iets voor elkaar over. Zijn er even han-
den tekort, dan vangen we dat samen op. En we lopen 
gemakkelijk bij elkaar binnen voor advies; ook bij de 
specialist of de afdelingsmanager.”

Meer dan werk
Monique en Michelle verplegen patiënten die met 
 enige regelmaat worden opgenomen, zoals COPD 
patiënten. “Met hen bouw je toch een band op”, denkt 
Michelle. “Dat is vooral ¢ jn voor de patiënt. Vaak zijn 

ze kortademig of voelen zich ziek. Het scheelt dan als 
de verpleegkundige weet wat je voorkeuren zijn en de 
tijd voor je neemt.” Daardoor dragen zij ook de nodige 
verantwoordelijkheid, vult Monique aan: “Omdat wij de 
patiënt veel zien, zijn onze observaties erg belangrijk. 
We zijn een klankbord voor de patiënt, de familie én 
onze collega’s.” 

Ruurt komt op de afdeling Cardiologie met enige regel-
maat in aanraking met verlies en rouwverwerking.  
“Het is dan vooral belangrijk om goed met de familie om 
te gaan”, denkt Ruurt. “We krijgen daar trainingen voor, 
maar het moet ook in je zitten. Heb je geen compassie, 
dan prikken patiënten daar zo doorheen.”

Het is druk op afdeling 2 C/D waar long- en cardiologiepatiënten zijn 
opgenomen. Het werk wordt overgedragen aan de avondploeg en in 
de familiekamer heeft zojuist een gezin met de behandelend arts 
gesproken. Verpleegkundigen Ruurt Deddens en Monique Meijer 
maken samen met stagiair Michelle van Wingerden even tijd voor een 
interview over hun dynamische werk.

Verpleegkundigen Ruurt Deddens (links), Michelle van Wingerden (midden) en Monique Meijer zetten zich in voor 
de beste patiëntenzorg.
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Doorgroeien
Zowel in het LangeLand als binnen de Reinier Haga 
Groep zijn er genoeg mogelijkheden voor verpleeg-
kundigen om door te groeien. Monique: “Jaarlijks volgen 
we scholingen om onze verplichte punten te  behalen. 
Daarnaast kunnen we ons specialiseren richting 
 specialistischer zorg. Bijvoorbeeld op de oncologie-
afdeling of op de neurologische stroke-unit.”

Passievolle teamplayer
“Waar onze nieuwe collega’s aan moeten voldoen?” 
Monique, Ruurt en Michelle overleggen even met 
elkaar. Monique: “Het is belangrijk dat ze passie hebben 
voor het vak en goed in teamverband kunnen werken.” 
Ruurt vult aan: “We werken patiëntgericht, met oog voor 
de naasten die ook begeleiding nodig hebben.” 
“En het helpt als je enthousiast en sociaal bent!” besluit 
Michelle. “Dan pas je goed in het team en zetten we ons 
samen in voor de beste patiëntenzorg.” 


