
“In Nederland zijn er minder dan tien ziekenhuizen 
die deze operatie uitvoeren”, vertelt El-Massoudi, 
chirurg bij het LangeLand Ziekenhuis. “Het is een 
uitkomst voor tumoren waar we anders niet 
goed bij kunnen komen. Dat komt vooral voor bij 
mannen, die vaak een smaller bekken hebben dan 
vrouwen. Daarom werken we met deze nieuwe 
techniek via de buik én tegelijk via de anus.”

Effectieve combinatie 
Die combinatie van technieken maakt een effectievere 
behandeling mogelijk. Chirurg Heijnen: “We kunnen 
veel gerichter werken, omdat we beter zicht hebben 
op de tumor. Voorheen was het soms nodig om wat 
extra weefsel weg te halen. Om er absoluut zeker 
van te zijn dat je de hele tumor verwijdert. Nu 

we alles duidelijk kunnen zien, is dat niet meer 
nodig.” Het belangrijkste voordeel hiervan is een 
kleiner risico op een blijvende stoma. Doordat 
meer weefsel van de endeldarm bespaard blijft, 
kan die vaker weer goed worden vastgemaakt 
aan de rest van de darm.”

Uitdagende operatie
Innovatie als deze kost altijd een investering. In 
dit geval nieuwe, state-of-the-art apparatuur, die 
het mogelijk maakt om van twee kanten te werken 
én een fl inke training voor het chirurgisch team.

El-Massoudi: “Het is een uitdagende operatie, zelfs 
voor ervaren chirurgen. De afgelopen twee jaar 
hebben we hier hard voor getraind. Met diverse 

cursussen, door mee te kijken bij topchirurgen in 
het buitenland en mee te doen bij operaties in 
Nederland. Dankzij de inzet van het hele team 
hebben we dit voor elkaar gekregen.”

Letterlijk Beter Dichtbij
Al dat harde werk was de investering meer dan 
waard, concluderen Heijnen en El-Massoudi: 
“We dagen onszelf graag uit om de best mogelijke 
zorg te leveren. Zo maken we het verschil voor 
onze patiënten, want dat verdienen ze. We laten 
zien dat je voor topzorg niet altijd naar een 
groot academisch ziekenhuis hoeft. Het kan 
gewoon om de hoek zitten, hier in Zoetermeer. 
Zo doen we onze slogan eer aan en zijn we écht 
Beter Dichtbij.”

Chirurg El-Massoudi mag zich sinds kort 
‘Fellow of the European Board of coloproctology’ 
noemen. Een titel die slechts twintig chirurgen 
in Nederland dragen. Het geeft aan dat hij alle 
chirurgische darmingrepen op het hoogste 
niveau beheerst. Daarnaast heeft hij alle kennis 
in huis op het gebied van Crohn, anale klachten 
(proctologie) en andere inwendige buikproblemen 
en buikwandproblemen.

Het LangeLand is trots op dit geweldige 
resultaat. Zelf is hij vooral bescheiden: “Het 
geeft niet aan dat ik een betere chirurg ben 
dan een ander. Het verschil is dat ik op deze 
manier bewezen heb actuele kennis te bezitten 
op een breed chirurgisch gebied. Dat doe ik 
voor onze patiënten en natuurlijk voor mezelf, 
omdat ik constant wil verbeteren en mee wil 
lopen met de nieuwste ontwikkelingen.” 

Topzorg op gebied 
van darmchirurgie 

LangeLand koploper met nieuwe 
behandeling endeldarmkanker
Darmkanker is de tweede vorm van kanker waar Nederlanders aan overlijden. Juist daarom zet het LangeLand 
Ziekenhuis zich in voor opsporing en behandeling hiervan. Sinds vorig jaar kunnen Zoetermeerders bij het 
LangeLand terecht voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe operatie-
techniek om endeldarmkanker effectiever te verwijderen.

Chirurg El-Massoudi:
“Met deze behandeling 

kunnen we endeldarmkanker 
veel gerichter verwijderen.”

Chirurgen Heijnen (links) en El-Massoudi voeren de nieuwe operatietechniek samen uit.



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

De fractuurpreventiepoli is dit najaar gestart: 
een samenwerking van de afdelingen Interne 
Geneeskunde en Geriatrie. Verpleegkundig 
specialisten geriatrie Angelique de Zwart en 
Karin den Hertog nemen de spreekuren voor hun 
rekening. De verpleegkundig specialisten hebben 
zich goed voorbereid, vertelt Karin: “Vanaf maart 
hebben we ons intensief geschoold. Inhoudelijk 
komt er heel wat bij kijken.” 

Risico op osteoporose
Personen boven de 50 die iets breken, hebben 
een erg hoog risico op osteoporose; wel 25%. Dat 
wordt vastgesteld met een botdichtheidsmeting, 
doormiddel van een DEXA-scan. Dit apparaat 
meet de hoeveelheid kalk in het bot. “Aansluitend 
bespreken we de uitslag”, vertelt Angelique. “We 
bespreken dan ook verdere aandachtspunten. 
Zoals bewegen, vitamine D en voeding.”

Osteoporose is tegenwoordig goed te behandelen 
met medicijnen, die de botten versterken. Het is 
dan wel belangrijk deze trouw in te nemen. Daarom 
houden de verpleegkundig specialisten een vinger 
aan de pols. Karin: “We weten dat mensen vaak 

voortijdig stoppen. Daarom maken we na ongeveer 
vier maanden nog een telefonische afspraak. Voor 
vragen, overleg en om het belang van de medicijnen 
te bespreken. Na 5 jaar meten we de botdichtheid 
opnieuw.”

Screenen op valrisico
Naast de aanpak van osteoporose, screent de 
fractuurpreventiepoli op valrisico. “Daarmee 
bieden we een combinatie van onderzoek en 
behandeling”, legt Angelique uit. “Als het nodig 
is verwijzen we naar de internist of geriater. Is 
er bijvoorbeeld sprake van een hoog valrisico, 
dan schakelen we de valpoli in. Bij ingewikkelde 

vormen van osteoporose neemt de internist de 
behandeling van ons over.” 

Aantal breuken halveren
Op hogere leeftijd zijn botbreuken extra vervelend: 
herstel verloopt moeizamer, de mobiliteit vermindert 
en het kan zorgen voor langdurige klachten. Het 
hele team is dan ook blij dat de fractuurpreventie-
poli is gestart: “We hopen dat veel patiënten 
gehoor geven aan onze uitnodiging, zodat we veel 
personen met osteoporose en een hoog valrisico 
kunnen opsporen. Met onze grondige aanpak hopen 
we op termijn het aantal fracturen na een eerste 
breuk te halveren.” 

Fractuurpreventiepoli wil botbreuken voorkomen
Iets gebroken op oudere leeftijd? 
Dan wordt de kans op een 
volgende breuk groter. Vooral 
voor mensen van 50 jaar of ouder. 
Nadat zij met een botbreuk bij het 
LangeLand zijn gekomen, worden 
ze uitgenodigd voor de fractuur-
preventiepoli. Een nieuwe poli 
die toekomstige botbreuken wil 
voorkomen.

Kennismaken met cosmetische zorg
Op woensdag 19 december organiseren wij weer een ‘speeddate avond’ op onze locatie aan de Europaweg. Onze 
plastisch chirurgen en huidtherapeute maken op deze avond graag - vrijblijvend en kosteloos - kennis met u! 
In de korte tijd van een speeddate kunnen onze specialisten geen ingreep verrichten. Wel beantwoorden zij 
graag uw vragen. In het overzicht hieronder ziet u met welke vragen u terecht kunt.

Overweegt u een cosmetische ingreep? Kom speeddaten met onze specialisten!

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

Huidtherapie
• ongewenste 
 haargroei
• pigmentvlekken

• tatoeages
• storende roodheid

Plastische chirurgie
• fi llers
• botox
• borstvergroting

• borstverkleining
• ooglidcorrectie
• littekens verwijderen

Angelique de Zwart en Karin den Hertog:
“Met onze grondige aanpak 

hopen we op termijn het 
aantal fracturen na een 

eerste breuk te halveren.”

Verpleegkundig specialisten Angelique de Zwart (links) en Karin den Hertog zetten zich samen met het team 
van de fractuurpreventiepoli in om botbreuken bij oudere mensen te voorkomen.


