Darmkanker kun je beter voorkomen dan genezen. Daarom is het
bevolkingsonderzoek darmkanker ingevoerd. Vanaf deze maand
vindt dit onderzoek ook in het LangeLand Ziekenhuis plaats.
Zoetermeerders die ervoor in aanmerking komen, hoeven nu
niet meer naar omliggende gemeenten te reizen. Zij kunnen
veilig en vertrouwd terecht op onze splinternieuwe endoscopieafdeling.
MDL-arts Slangen is trots dat het bevolkingsonderzoek hier kan plaatsvinden. Als één van
de kwartiermakers, was hij nauw betrokken bij
de opzet van de nieuwe afdeling. “Om mee te
mogen doen aan het bevolkingsonderzoek, moet
je aan strenge richtlijnen voldoen. De mensen
die je onderzoekt, mogen geen enkel risico lopen”,
legt Slangen uit. “Daarom hebben we het meteen
goed aangepakt en een deel van de vierde etage
van het LangeLand compleet verbouwd.”

Samenwerking

De samenwerking binnen de Reinier Haga
Groep heeft een grote bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van de nieuwe afdeling. “Het is
een bijzondere samenwerking”, vindt Slangen.
“Ieder ziekenhuis heeft zijn eigen cultuur en manier
van werken. Die verschillen hebben we overbrugd

en onze gezamenlijke kennis in het LangeLand
toegepast. Na de oplevering zijn we met vlag en
wimpel geslaagd voor twee belangrijke audits.
Een enorme beloning voor iedereen die er zo
hard aan heeft gewerkt.”

Beter Dichtbij

Met een vast team van toegewijde artsen, de
modernste apparatuur en een korte wachttijd,
biedt het LangeLand nu endoscopische zorg van
een hoog niveau. Slangen: “We kunnen nu zoveel
meer dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Scherpere
beelden maken het mogelijk ook de kleinste
poliepen op te sporen en de endoscopen zelf
krijgen steeds meer mogelijkheden. Het geeft
veel voldoening om een poliep te verwijderen,
waardoor die nooit tot darmkanker uitgroeit. Dat
is de beste zorg die je kan bieden.”
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Bevolkingsonderzoek
darmkanker nu ook
in Zoetermeer

MDL-arts Slangen is nauw betrokken bij de
endoscopieafdeling van het LangeLand Ziekenhuis.

Bevolkingsonderzoek
Het bevolkingsonderzoek darmkanker is erg
belangrijk om darmkanker te voorkomen of al in
een vroeg stadium te behandelen. Mensen van 55
tot 75 jaar krijgen een test toegestuurd, waarmee
hun ontlasting wordt onderzocht. Zijn daarin
afwijkingen te vinden, dan worden zij uitgenodigd
voor een intakegesprek. Vervolgens vindt binnen
twee weken het endoscopisch onderzoek plaats.
Zo zit niemand lang in spanning.
Voor het endoscopisch onderzoek wordt doorgaans
gebruik gemaakt van een roesje. Daarom is het
verstandig altijd begeleiding mee te nemen. Wel
zo prettig om dan dicht bij huis terecht te kunnen.

State-of-the-art
endoscopieruimte
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Onze nieuwe endoscopieafdeling is gebouwd
volgens de laatste inzichten, met bijpassende
moderne apparatuur.
De endoscopen zelf bevatten de nieuwste technologie,
die geavanceerde ingrepen mogelijk maken. Stateof-the-art beeldschermen tonen de kleinste details
in hoge resolutie. Dat alles is belangrijk om de
kleinste poliepen op te sporen en te verwijderen.
Daarnaast wordt in de endoscopieruimte gebruik
gemaakt van groen licht, waardoor het team niet
meer in een verduisterde ruimte werkt. Zo wordt
het werk minder vermoeiend, terwijl het beeld
goed zichtbaar blijft.

LangeLand en Piëzo winnen Avicennaprijs
Het LangeLand Ziekenhuis wint de Avicennaprijs met het bezoekvrouwenproject. Een samenwerking
met stichting Piëzo. Het biedt ‘praktische multiculturele ondersteuning rondom de perinatale zorg’.
Dus rond de zwangerschap en geboorte. Initiatiefneemster Jacqueline van Zoest: “Dit maakt me zó
blij! Mensen die elkaar helpen, dát verstevigt onze maatschappij.”
Het bezoekvrouwenproject biedt vooral hulp aan
gezinnen van een multiculturele achtergrond, die
vaak zijn gevlucht uit eigen land. Zij worden in hun
eigen taal geholpen door ervaringsdeskundige
vrijwilligers. “Dat is de grote kracht van het initiatief”,
vindt Jacqueline van Zoest. Zij heeft het project
opgezet vanuit haar functie als maatschappelijk
werker en aandachtfunctionaris kindermishandeling
en huiselijk geweld bij het LangeLand Ziekenhuis.

“De zorg van vrijwilligers
reikt verder dan de muren
van het ziekenhuis.”

Eerst even wennen

“Het moest wel even landen”, vertelt Van Zoest. “Artsen
en verpleegkundigen zijn niet gewend dat er een
vrijwilliger met een patiënt meeloopt. Wat mag je
daarvan dan verwachten en wat juist niet? Toch hoorde
ik steeds meer positieve verhalen. Hulp met vertalen
draagt bij aan begrip voor de situatie en geeft inzicht in
culturele verschillen. De vrijwilligers bieden zichtbaar
veel steun en zij bouwen heel snel een netwerk aan
hulp in de thuissituatie. Deze zorg reikt verder dan de
muren van het ziekenhuis en dat zien we heel graag.”
Van Zoest gaat daar verder op in: “Wanneer je geen
sociaal - en familienetwerk hebt, de taal niet spreekt,
de noodzakelijke spullen niet hebt, de andere kinderen
naar school moeten en je zelf bij je te vroeg geboren
kind in het ziekenhuis nodig bent, kun je echt hulp
gebruiken. De bezoekvrouwen zorgen dan voor dagelijkse
ondersteuning. Zij regelen kraamzorg en vervoer, helpen
bij het inrichten van de kinderkamer, doen boodschappen,
begeleiden naar de thuiszorgwinkel, enzovoort.”

Mooie bevestiging

Het bezoekvrouwenproject werkt en wint nu snel aan
populariteit. Steeds vaker wordt een beroep gedaan
op de vrijwilligers, ook vanuit andere afdelingen,
merkt Van Zoest: “Er ontstaan steeds meer dwarsverbanden, binnen én buiten het ziekenhuis. We zijn nu
bijvoorbeeld in gesprek over werkervaringsplaatsen voor
gediplomeerde statushouders. Samen met de Avicennaprijs, is dat een prachtige bevestiging van onze inzet.”
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Praktische hulp

Jacqueline van Zoest is ontzettend trots op het bezoekvrouwenproject en het behalen van de Avicennaprijs.

Avicennaprijs
De Avicennaprijs is een tweejaarlijkse prijs voor zorgverleners of instellingen die bijdragen aan een
wezenlijke verbetering van de zorg aan migranten. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag
van €1500,-. Dit bedrag wordt ingezet voor de aankoop van speciale pictogrammen die de communicatie
tussen migrantenmoeders en verpleegkundigen verder ondersteunen.

Bevallen in het LangeLand? Laat je informeren!
Bij het LangeLand bevallen jaarlijks meer dan duizend vrouwen in
een van onze geboortesuites. Natuurlijk willen we die vrouwen en
hun partners allemaal goed informeren. Daarom organiseren we
maandelijks voorlichtingsavonden.
Zorgeloos bevallen
Tijdens onze voorlichtingsavond over bevallen, komt u alles te weten over
een bevalling in het LangeLand. Eén van onze gynaecologen en een verloskundige houden een presentatie met de belangrijkste informatie. Indien
mogelijk volgt een rondleiding over de verloskunde afdeling. Schrijf u vroeg
in, want de gratis informatieavonden zitten snel vol.
Borstvoeding geven
Bij het LangeLand vinden we het belangrijk om ook aandacht te hebben
voor borstvoeding. Onze lactatiekundige Cora Moerman organiseert
daarom maandelijkse voorlichtingsavonden. Tijdens deze avonden
krijgt u de belangrijkste informatie over borstvoeding en hoe u
zich hierop kunt voorbereiden. Kosten voor de avond zijn €15,-.
Hiervoor krijgt u een reader met alle informatie mee en uw
partner mag kosteloos mee.
Ook inschrijven voor één van onze voorlichtingsavonden?
Daarvoor kunt u terecht op onze website: www.langeland.nl. Op
onze homepage staan aankomende bijeenkomsten vermeld in de agenda.

Het LangeLand Ziekenhuis is hét algemene
ziekenhuis voor Zoetermeer en de regio. Poliklinieken zijn dagelijks (telefonisch) bereikbaar
van 8.00 -16.30 uur voor het maken van afspraken.
Spoedeisende zorg is 24 uur per dag beschikbaar.
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: BC Uitgevers
Volg het LangeLand Ziekenhuis
op Facebook en Twitter voor
dagelijkse updates en het laatste
nieuws.

