
Alternatief voor ingrijpende schildklier operatie
Om een goedaardig gezwel van de schildklier te behandelen, hoef je niet altijd te opereren. Voor bepaalde 
patiënten is er een alternatief: de ‘schildklierablatie’ ingreep. Het LangeLand is hier begin dit jaar mee gestart, 
met groot succes. Interventieradioloog Klink voert de ingreep uit: “Het is minder belastend dan een operatie 
en biedt zeer goede resultaten.”

Met de nieuwe ingreep behoort het LangeLand 
tot de voorlopers van Nederlandse ziekenhuizen. 
De behandeling is in opkomst, maar wordt nog 
lang niet overal uitgevoerd. “Normaalgesproken 
wordt een reguliere operatie uitgevoerd. Sommige 
patiënten willen dat liever niet, of het is voor hen 
te belastend. Wanneer het gezwel te groot wordt, 
kan het problemen met de ademhaling veroorzaken
of valt het erg op. Schildklierablatie, ook wel radio-
frequente ablatie (RFA) genoemd, is dan een goed 
alternatief voor een operatie.” 

Nauwe samenwerking
Nauwe samenwerking tussen specialismen maakt 
de behandeling mogelijk. Dat begint bij internist 
Boot. Zij beoordeelt de patiënt en stelt vast of er 
een behandeling nodig is. Vervolgens overlegt een 
multidisciplinair team over de behandelopties: met 
medicijnen, een operatie of RFA. Is er een ingreep 
nodig, dan stelt chirurg Van der Eb vast of de patiënt 
voor een reguliere operatie of RFA in aanmerking komt.

Vervolgens voert Klink de ingreep uit: “We doen 
dat op de afdeling radiologie. Met behulp van 
een echo zien we precies waar het gezwel zit en 
die verhit ik met een speciale naald. Deze kan 

90 graden worden, waardoor alleen omringend 
weefsel afsterft. Zo kun je heel precies werken. 
De naald laat nauwelijks een litteken achter en 
het gezwel wordt de weken erna snel kleiner.”

Sedatie biedt uitkomst
RFA wordt onder sedatie uitgevoerd. Dat is een 
verdovingsmethode die nu enkele jaren bij het 
LangeLand wordt gebruikt. Het is sterker dan een 
roesje, maar veel minder ingrijpend dan een algehele 
narcose. Klink: “Het is een uitkomst voor ingrepen 
of onderzoeken die vervelend of pijnlijk kunnen zijn. 
Door de sedatie krijg je er nauwelijks iets van mee 
en na de ingreep ben je snel weer op de been.”

Tevreden patiënten
Klink biedt de schildklierablatie behandeling graag 
aan: “In mijn vakgebied is het een interessante 
ingreep om uit te voeren. Maar ik ben vooral blij 
dat het patiënten die ervoor in aanmerking komen 
een minder ingrijpend alternatief biedt voor een 
operatie. Onze patiënten zijn tevreden met het 
resultaat en de ervaringen zijn erg goed. Bij het 
LangeLand verzorgen we deze behandeling voor 
alle patiënten van de ReinierHaga Groep. Ook voor 
hen zijn we Beter Dichtbij.”

Interventieradioloog Klink:
“Met deze ingreep behoort 

het LangeLand tot de 
voorlopers van Nederlandse 

ziekenhuizen.”

Schildklierablatie wordt mogelijk gemaakt door samenwerking van diverse specialismen. V.l.n.r.: interventieradioloog Klink, chirurg Van der Eb en internist Boot.
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“Lieve Mam, 
Kom we gaan slapen. De 

wereld is aan het nadenken hoe 
met jou en al jouw alzheimer- en 

dementerende kompanen, om te gaan. 
We gaan dromen hoe de eenvoud kan 
regeren, als de wereld zich niet meer 

voor jullie geneert en gaat begrijpen dat 
ze jou niet meer hoeven te herinneren 

aan wie je was. Want dat is het 
probleem van de wereld, niet 

jouw probleem.”

- Adelheid Roosen
www.mantelzorgelijk.nl

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

Thema-avond: ‘de overgang’

Tijdens de informatieve en gezellige bijeenkomst, wordt door de gynaecoloog, fysiotherapeut en overgang-
consulent uitgelegd wat ‘de overgang’ eigenlijk is en hoe u het kan herkennen. Daarnaast krijgt u tips om op 
een goede manier met de symptomen om te gaan. 

Er is ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen. De vorige thema-avond is door de aanwezigen 
beoordeeld met een ruime 8. Zij vonden het heel verhelderend om op deze manier inzicht te krijgen in de 
overgang en alles wat daarbij komt kijken. 

• Datum: dinsdag 23 oktober 2018
• Tijd: de presentatie start om 19.15 uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur. De zaal is vanaf 19.00 uur geopend.
• Locatie: LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer, Toneelzaal (begane grond). 

Ongemak doorbreken
‘Mam’, stond centraal tijdens de Alzheimer Dag 
bijeenkomst. De fi lm van Adelheid Roosen laat zien 
hoe zij met haar dementerende moeder omgaat.
“De fi lm maakte diepe indruk”, vertelt organisator 
Annemieke Schipper, verpleegkundig specialist 
neurologie en lid van de Keten Dementie. “Het 
kan erg ongemakkelijk zijn om mee te bewegen in 
hun wereld. Die ongemakkelijkheid, daar moet je 
doorheen om contact te maken.” Geïnspireerd op 
de fi lm, werd een workshop ‘alzheimer fl uisteren’ 
georganiseerd. Waarin mensen zelf hun ongemakken 
probeerden te doorbreken.

Muziek als geruststelling
Er was ook muzikale aandacht voor alzheimer. Door 
middel van een interactieve workshop liet ‘Alzheimer-
MuziekGeluk’ zien hoe muziek kan bijdragen aan 
dementiezorg. “Iedereen die naar muziek luistert, weet 
hoe belangrijk dit voor je kan zijn. Bovendien stimuleert 
het enorm veel hersengebieden. Mensen met dementie 
herinneren zich vaak de muziek waar zij vroeger naar 
luisterden. De ‘juiste’ muziek kan tijdens de dagelijkse 
zorg geluk geven aan iemand met dementie, waarmee 
het zorgen makkelijker wordt.”

Zorg goed op orde
Annemieke kijkt terug op een geslaagde dag: “Voor 
alle betrokkenen werd duidelijk dat de dementie-
zorg in Zoetermeer goed op orde is. Daar mogen we 
blij mee zijn én trots dat wij daar een belangrijke rol 
in spelen. Samen met mijn collega’s Riet Middelhoek 
(ketenregisseur dementie) en Corina Benschop (case-
manager dementie) hebben we een inspirerende 
dag georganiseerd met een lach en een traan.” 

Alzheimer fl uisteren op Wereld Alzheimer Dag
Op Wereld Alzheimer Dag, 
21 september, staan we allemaal 
even stil bij alzheimer en dementie. 
Voor de gelegenheid organiseerde 
het LangeLand op 20 september 
een bijzondere bijeenkomst bij 
het CKC, in samenwerking met de 
Keten Dementie Zoetermeer. Mantel-
zorgers, personen met dementie en 
verschillende zorgverleners kwamen 
samen om inspiratie op te doen of 
even in het zonnetje te worden gezet. 

Elke vrouw krijgt er vroeg of laat mee te maken: de overgang. Het LangeLand Ziekenhuis 
organiseert in samenwerking met fysiotherapie PMC Impact een speciale thema-avond. 

De bijeenkomst was tevens de kick-off voor een campagne om dementie op jonge leeftijd onder de aandacht 
te brengen. Wethouder Ingeborg ter Laak (2e van rechts) nam de eerste poster in ontvangst.

Wilt u erbij zijn? De toegang is gratis. U hoeft zich alleen maar vóór vrijdag 19 oktober aanstaande aan
te melden via email: polibergschenhoek@llz.nl. Vermeld hierbij uw naam en telefoonnummer. 

www.mantelzorgelijk.nl


