
Zorg na beroerte op de kaart in Zoetermeer
Een herseninfarct of hersenbloeding 
(beroerte), zijn goed te behandelen. 
Als we er snel bij zijn tenminste! 
Daarom wordt op 8 mei voor de 14e 
keer de Europese Dag van de Beroerte 
georganiseerd. Om aandacht te vragen 
voor een beroerte, de herkenning 
én preventie. Het LangeLand Zieken-
huis organiseert een informatie-
markt in de centrale hal, waar je 
alles hoort over de zorg na een 
beroerte in Zoetermeer.

De zorg na een beroerte in Zoetermeer heeft vorig 
jaar een nieuwe impuls gekregen. Met de opening 
van de Stroke Unit in het LangeLand Ziekenhuis, zijn 
patiënten niet langer op de Haagse ziekenhuizen 
aangewezen. Zij worden gewoon in het LangeLand 
Ziekenhuis behandeld en daar komt ook de nodige 
nazorg bij kijken. Al deze zorg is gebundeld in 
de zogenaamde ketenzorg CVA, waarin diverse 
zorgorganisaties samenwerken: LLZ, SGZ, Sophia 
Revalidatie en Fundis.

Wat is ketenzorg? 
“Ketenzorg betekent dat de zorg die je krijgt in 
elke fase van de aandoening, door verschillende 
zorgaanbieders gegeven wordt. Deze zorg sluit 
goed op elkaar aan, als een keten.” Aan het woord 
is Annemieke Schipper. Zij werkt in het LangeLand 
Ziekenhuis als verpleegkundig specialist Neurologie

is

en is ketenregisseur CVA. Annemieke: “Als keten-
regisseur controleer ik of alle afspraken worden 
nageleefd en de keten werkt zoals we dat samen 
hebben bedacht. Dit staat beschreven in een 
zorgprogramma en de folder ‘Keten CVA’ voor 
patiënten. Daarnaast organiseer ik overleggen 
tussen de verschillende zorgverleners.” 

Nazorg bij een beroerte
Ketenzorg komt in actie nadat de beroerte zelf is 

behandeld. De zorg verplaatst zich dan vanuit het 
ziekenhuis naar huis, het verpleeghuis of revalidatie-
centrum. Annemieke: “Het ziekenhuis draagt de 
patiënt over aan andere zorgverleners. Afspraken 
in de keten zorgen dat dit op een bepaalde manier 
gebeurt. Ook bij verdere overdrachten. Zo houden 
we overzicht en weet iedere zorgverlener waar in de 
keten de patiënt zich bevindt. Zo werken we efficiënt 
aan goede zorg, mét oog voor de patiënt.”  

Verschillende disciplines
Het afstemmen van zorg is nodig, omdat de zorg die 
een patiënt krijgt heel divers kan zijn. Van de acute 
fase, de revalidatiefase en de nazorgfase thuis. In 
dit gehele proces, wat een jaar of langer kan duren, 
kunnen naast de fysieke problemen,  psychische 
problemen ontstaan. Deze klachten openbaren zich 
vaak pas wanneer de patiënt weer thuis is. Het is 
belangrijk dat de huisarts dan precies weet welke 
zorg de patiënt al heeft gehad. Om hier goed op in 
te spelen en voor verdere samenwerking.

Enthousiaste zorgverleners
“Volgend jaar zijn we van plan nog meer te 
organiseren rond de Dag van de Beroerte”, vertelt 
Annemieke. We zijn allemaal enthousiast over de 
complete ketenzorg die we met de komst van de 
Stroke Unit weer kunnen verlenen. We worden er 
actiever van en hebben allemaal ideeën om de zorg 
nog verder te verbeteren. We gaan samen voor de 
beste beroertezorg. Gewoon dicht bij huis, voor alle 
Zoetermeerders.” 

Op 8 mei staat de informatiemarkt in de centrale 
hal van het LangeLand Ziekenhuis. Meer weten 
over een beroerte en de ketenzorg in Zoetermeer? 
U bent van harte welkom!

Ketenregisseur CVA Annemieke Schipper (links) en gespecialiseerd verpleegkundige neurologie Anita Neele zijn 
enthousiast over de zorg na een beroerte die zij met andere zorgverleners voor Zoetermeer organiseren.

Eind vorig jaar is de nieuwe Stroke 
unit in het LangeLand Zieken-
huis geopend. Mensen met een 
beroerte hoeven sindsdien niet 
meer naar Den Haag voor hun 
spoedzorg, wat belangrijke tijd-
winst oplevert. 

In het geval van een infarct, kunnen 
dat hele cruciale minuten zijn. 
Sinds de start zijn al meer dan 
100 Zoetermeerders zo snel 
mogelijk geholpen. En naar 
tevredenheid, zoals blijkt uit 
hun reacties. Zo schrijft één van 
hen zelfs na afloop diep onder 
de indruk te zijn van de wijze 
waarop het team op elkaar is 
ingespeeld. Voor het hele team
geldt de slogan: ‘Time is brain!’ 

Een half jaar Stroke Unit 
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Het LangeLand Ziekenhuis is hét algemene
ziekenhuis voor Zoetermeer en de regio. Poli-
klinieken 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.

Kennismaken met cosmetische zorg

U kunt met al uw hieraan gerelateerde cosmetische vragen terecht.* Natuurlijk kosteloos en geheel vrijblijvend.
In de korte tijd van een speeddate kunnen onze specialisten geen ingreep verrichten. Wel denken ze graag 
met u mee en geven ze deskundig advies wanneer u een ingreep overweegt. 

*Deze informatieavond is niet bedoeld voor controle van (verdachte) plekjes of moedervlekken.

“We komen nu enkele jaren bij mensen thuis en dat 
bevalt heel goed”, vertelt verpleegkundig specialist 
Angelique de Zwart. Zij en haar collega Karin den 
Hertog doen de huisbezoeken. “Dat kan allerlei redenen 
hebben”, legt Angelique uit: “Vanwege lichamelijke 
problemen bijvoorbeeld, of wanneer er niemand is 
die de oudere kan begeleiden naar het ziekenhuis. 
Soms ziet iemand zelf de noodzaak niet in, terwijl 

familieleden en huisarts wel vinden dat er onderzoek 
nodig is. Een huisbezoek kan dan uitkomst bieden.”

Uitgebreid onderzoek
Het team geriatrie doet onder andere onderzoek naar 
geheugen- en gedragsproblemen bij ouderen. Ook 
somberheid en angst kunnen redenen zijn voor een 
huisbezoek. Angelique: “we nemen hetzelfde onder-
zoek af als op de polikliniek, inclusief geheugentesten. 
We spreken uitvoerig met de patiënt en diens naasten 
om goed te weten welke problemen er spelen. Ook 
betrekken we iemands voorgeschiedenis, levensloop, 
medicatie en algeheel functioneren. Zo nodig volgt 
overleg met één van de geriaters of de huisarts. Aan 
de hand hiervan komen we tot een diagnose en een 
plan om iemands situatie te verbeteren.”

Belangrijke service
“Het blijkt dat één bezoek vaak al genoeg is voor een 
behandelplan”, weet Angelique: “We koppelen dat 
terug aan de huisarts. Die kan met onze bevindingen 
weer uit de voeten en neemt de verdere zorg over.” 
Angelique ziet huisbezoeken als een belangrijke 
service: “Naarmate de groep Zoetermeerse ouderen 
groeit, is er steeds vaker vraag naar onderzoek. Met 
de huisbezoeken zetten wij onze deskundigheid 
ook in voor mensen die niet naar ons toe kunnen 
komen. Patiënten worden hierdoor erg geholpen. 
Het is mooi dat wij daar op deze manier aan bijdragen!”

Vraag het uw huisarts
Op dit moment zijn er geen wachttijden voor een 
huisbezoek. Heeft u dus familie waarvoor een bezoek 
aan het ziekenhuis te belastend is, of die moeilijk te 
motiveren zijn om te gaan? Of herkent u uzelf hierin? 
Overleg met uw huisarts of een huisbezoek van 
één van onze verpleegkundig specialisten uitkomst 
biedt. Als uw huisarts ook denkt dat dit nodig is, kan 
hij of zij zorgen voor de verwijzing. 

Huisbezoek geriatrie 
efficiënt en effectief
Het team geriatrie van het LangeLand Ziekenhuis richt zich vooral op 
onderzoek en behandeling bij ouderen die naar het ziekenhuis komen. 
Voor sommige ouderen is een bezoek echter te belastend. Zij kunnen 
rekenen op de zorg van onze verpleegkundig specialisten geriatrie. Want 
zij komen deze ouderen gewoon thuis opzoeken. In hun eigen, vertrouwde 
omgeving. Dat is wel zo fijn en een goede eerste stap voor een verdere 
behandeling

Op dinsdag 22 mei krijgt u wederom de kans kennis te maken met onze cosmetische zorg 
middels een korte ‘speeddate’ met de plastisch chirurg of huidtherapeut. 

Meer weten? Bekijk onze website en schrijf u 
direct in om een plekje te reserveren.
www.langelandcosmetischezorg.nl/speeddaten

Bloedglucosemeter 
controledag

Indien zij zich met hun meter en bijbehorende 
hulpmiddelen melden in het ziekenhuis, worden 
zij geholpen door een gespecialiseerd team dat de 
meter helemaal nakijkt en schoonmaakt. De bloed-
glucosemeter is voor veel mensen met diabetes een 
onmisbaar hulpmiddel. Zij moeten immers kunnen 
vertrouwen op een goede werking en betrouwbare 
meetresultaten om hun medicatie goed te 
kunnen doseren. De metercontrole geeft mensen 
met diabetes extra zekerheid dat de meter goed 
functioneert. Naast de controle wordt er ook advies 
gegeven over een goede bloedafname.

De metercontroledag vindt plaats op 16 mei van 17.30 
tot 20.00 uur en is een onafhankelijke gratis service 
van het LangeLand Ziekenhuis. Op de metercontrole-
dag zijn aanwezig: de diabetesverpleegkundigen 
LangeLand Ziekenhuis, Point of Care team van het 
Laboratorium en verschillende leveranciers. Voor 
controle volgt u route 12, bloedafnamepoli. 

Meer informatie over de controledag? Mail onze 
diabetesverpleegkundige: diabetesvpk@llz.nl. 

Onze diabetesverpleegkundigen en 
medewerkers van het laboratorium 
organiseren dit jaar weer de glucose-
metercontroledag. Mensen met 
diabetes die aan zelfcontrole doen, 
kunnen op woensdag 16 mei hun bloed-
glucosemeter gratis laten controleren 
in het LangeLand Ziekenhuis. 

Verpleegkundig specialisten Angelique de Zwart(boven) en 
Karin den Hertog (onder) komen graag op huisbezoek bij 
ouderen voor wie een ziekenhuisbezoek te belastend is.
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