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Van de redactie
Wanneer u deze InfoLand leest is het nieuwe
jaar waarschijnlijk al begonnen. Wat is het vorige
jaar weer snel gegaan. Ook voor het LangeLand.
Toch hebben we met zijn allen weer veel weten
te bereiken. Daar vertellen we in deze InfoLand
graag over.
Op pagina 3 leest u over het Reinier Haga
Orthopedisch Centrum, wat op dit moment
volop in aanbouw is. We zijn enorm trots dat het
centrum over ruim een jaar geopend zal worden
op het terrein van ons ziekenhuis. Daarnaast
wordt steeds vaker de endeldarmoperatie
toegepast waar u over leest op pagina 5. Met
deze moeilijke operatie wordt endeldarmkanker
met de grootste precisie verwijderd.

De website van het LangeLand Ziekenhuis
bezoeken met uw smartphone?
Scan de code!

Ook dit jaar staat de zorg voor onze ouderen
centraal. En terecht. Daarvoor zijn vorig jaar al
enkele initiatieven gestart. Zoals de opvang van
kwetsbare oudere patiënten die binnenkomen
bij de Spoedeisende Hulp. En de focus op het
voorkomen van botbreuken bij ouderen, ten
gevolge van osteoporose. Maar liefst 25% van
de mensen boven de 50 jaar heeft hiermee te
maken. U leest over deze nieuwe initiatieven
op pagina’s 7, 10 en 11.
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Ook in het nieuwe jaar wensen we u weer veel
voorspoed en gezondheid. Veel plezier met het
lezen van deze InfoLand.

Al meer dan 3500 mensen volgen het LangeLand
Ziekenhuis op Facebook. Zij blijven op de hoogte
van het laatste nieuws, vacatures
en leuke weetjes van het LangeLand.

• ‘Veilig Thuis’ uitkomst voor ouderen op
Spoedeisende Hulp
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Kort nieuws

AD ziekenhuis top 100: LangeLand
beste algemene ziekenhuis in de regio
In november 2018 heeft het AD weer de Nederlandse ziekenhuizen beoordeeld. Deze keer is een onderscheid
gemaakt tussen topklinische ziekenhuizen en streekziekenhuizen. Van de streekziekenhuizen staat het LangeLand
Ziekenhuis op nummer 24 van de 44.
Het LangeLand is ten opzichte van het jaar ervoor een aantal plaatsen
gestegen. Met een percentage van 71,39% scoort het LangeLand als
beste algemene ziekenhuis in de regio. Het streven is om deze stijgende
lijn vast te houden, waarbij de zorg voor onze patiënten zoals altijd
voorop staat.

Bouw Reinier Haga Orthopedisch Centrum
Het Reinier Haga Orthopedisch Centrum komt steeds dichterbij. De bouw verloopt voorspoedig en volgens planning
wordt het centrum in het eerste kwartaal van 2020 geopend. Daarmee krijgen orthopedische patiënten in de regio
Haaglanden en daarbuiten toegang tot de meest hoogwaardige orthopedische zorg.
Gespecialiseerd

foto: Ron Jenner

In het centrum gaan bevlogen en uiterst
deskundige orthopeden werken, ieder met
een eigen specialisatie. Men kan hier terecht
voor alle planbare orthopedische ingrepen.
Kinderorthopedie, orthopedische acute traumazorg en poliklinische afspraken blijven op de
locaties in Den Haag en Delft plaatsvinden.

Voldoende parkeerplaatsen

Om het toenemend aantal patiënten op te
vangen, wordt een parkeergarage gebouwd.
Tijdens de bouw laten medewerkers van het
LangeLand Ziekenhuis de auto thuis. Zo blijven
er voldoende plaatsen beschikbaar voor
patiënten en bezoekers.
Meer lezen over het Orthopedisch Centrum?
Bekijk de website: www.reinierhaga.nl/oc.

Speelgoed voor
onze kinderafdeling
Onze Kinderafdeling werd onlangs érg blij verrast met een
grote berg speelgoed van de Zoetermeerse speelgoedwinkel
Bouwsteenplezier.
Wegens opheffingsuitverkoop mochten al deze mooie spullen naar
de kinderen in ons ziekenhuis. Dat gaat bij ons zeker zorgen voor heel
veel blije gezichtjes! De eigenaars gaan verder met hun andere zaak:
Recycling Zoetermeer. We wensen hen daarmee alle succes en we
danken hen heel hartelijk namens de kinderen van de kinderafdeling.
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Medische vernieuwing

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 operatietechniek om endeldarmkanker effectiever te verwijderen.
“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.”

Topzorg op gebied van darmchirurgie
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 vooral voor onze patiënten en natuurlijk voor mezelf, omdat
ik constant wil verbeteren en mee wil lopen met de nieuwste
ontwikkelingen.”
Chirurgen Heijnen (links) en
El-Massoudi voeren de nieuwe
operatietechniek samen uit.

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 flinke 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:

“Met deze behandeling
kunnen we endeldarmkanker
veel gerichter verwijderen.”
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Medische
vernieuwing
Spoedeisende
hulp

‘Veilig Thuis’ uitkomst voor
ouderen op Spoedeisende Hulp
Wanneer je bent geholpen op de Spoedeisende Hulp, wil je het liefst zo snel mogelijk weer naar huis. Bij ouderen
kan dat lastig zijn. Bijvoorbeeld wanneer ze niet zelfstandig naar huis kunnen, maar ze ook niet opgenomen
hoeven te worden. Voor deze patiënten doet het LangeLand mee aan een pilot, waarbij ter plekke wordt gezocht
voor een oplossing.
De pilot is opgezet samen met Veilig Thuis. Een
initiatief van thuiszorgorganisatie Vierstroom.
Er rijden 24/7 twee auto’s met verpleegkundigen
rond, die reageren op oproepen. Daardoor
kunnen ze snel ter plaatse zijn. Naast zorgverlening bij ouderen thuis, helpt Veilig Thuis
ook ouderen vanaf de Spoedeisende Hulp.

Verschillende situaties

“We zijn ontzettend blij met de pilot”, vertelt
SEH-arts Bouman. “Er komen bij ons namelijk
veel verschillende ouderen binnen.” Sommige
kunnen nog goed zelfstandig leven, tot er iets
onverwachts gebeurt. Zoals een gemene valpartij. Dan is het evenwicht weg en valt alles als
een soort kaartenhuis in elkaar. Andere ouderen
worden door mantelzorgers binnengebracht. Dan
‘gaat het gewoon niet meer’ thuis. In die gevallen

is een ziekenhuisopname ongeschikt, omdat zij een ander soort
zorg nodig hebben. Geen behandeling, maar verzorging. Voor hen is
bijvoorbeeld een overnachting in een verpleeghuis beter geschikt,
terwijl er wordt gezocht naar een structurele oplossing.

Passende zorg

De hulp van Veilig Thuis neemt de SEH-artsen veel werk uit handen,
vertelt Bouman enthousiast: “Voorheen belden we zelf zorginstellingen
af om te vragen of ze nog een plekje vrij hadden. Nu bellen we
Veilig Thuis om te overleggen over de situatie. Samen maken we een
inschatting over de beste zorg voor de patiënt. Dat is fijn, want zo
weten we dat de patiënt op de juiste plek terecht komt.”
Voor de meer zelfstandige patiënten is het genoeg als de Veilig Thuis
verpleegkundige zelf de acute thuiszorg levert die op dat moment
nodig is. Daarna kunnen ze vaak zelfstandig verder. Voor een ander
is een overnachting in een zorgpension of verzorgingshuis nodig. In
die gevallen zorgt de verpleegkundige van Veilig Thuis ervoor dat de
patiënt wordt overgedragen aan de juiste thuiszorgorganisatie.

Vruchtbare samenwerking

“Ik ben erg blij dat we
onze ouderen deze zorg
kunnen bieden.”

De pilot is een goed voorbeeld van samenwerking tussen eerstelijnszorg (huisarts en thuiszorg) en tweedelijnszorg (ziekenhuis). Bouman:
“Op deze manier versterken we elkaar, door allebei te doen waar we
het beste in zijn. Wij zorgen voor de eerste behandeling en Veilig Thuis
zorgt voor de hulp erna. Ik ben erg blij dat we onze ouderen deze zorg
kunnen bieden en ik hoop dat het succes van de pilot zorgt voor een
blijvende oplossing.”
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Poliklinische zorg
LangeLand ziekenhuis

Het LangeLand Ziekenhuis is hét medisch centrum voor de
regio Zoetermeer. Patiënten en hun naasten kunnen bij ons
vertrouwen op hoogwaardige en betaalbare zorg, dichtbij huis.

Het LangeLand Ziekenhuis onderscheidt zich in kleinschaligheid en oprechte persoonlijke aandacht. Onze
patiënten staan centraal bij alles wat we doen. Dankzij
onze kleinere schaal hebben onze ervaren medisch
specialisten onderling veel contact. Door deze korte
lijnen leveren we efficiënte zorg op maat.
8

Het LangeLand Ziekenhuis werkt samen met huisartsen, andere ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. We kennen onze kwaliteiten

Specialismen
Cardiologie
Chirurgie
Geriatrie

Gynaecologie
Interne Geneeskunde
Kindergeneeskunde
KNO

en verwijzen voor zorg die we zelf niet leveren door naar
onze partners in de ReinierHaga Groep. Voor nazorg kan
de patiënt weer bij ons terecht, in zijn of haar vertrouwde
omgeving.
De Spoedeisende Hulp is 24 uur per dag geopend voor
spoedzorg. Naast de Spoedeisende Hulp bevinden zich de
Huisartsenpost en de Dienstapotheek Zoetermeer.
Bekijk onze website voor meer informatie: www.llz.nl

Longgeneeskunde
MDL-zorg
MKA-zorg
Neurologie

Oncologie
Oogheelkunde
Orthopedie
Radiologie

Reumatologie
Revalidatie
Urologie
Verloskunde

Toneellaan 1, 2725 NA Zoetermeer, (079) 346 26 26

Polikliniek

Telefoonnummer

Polikliniek

Telefoonnummer

Anesthesiologie

(079) 346 25 49

Klinische Neurofysiologie

(079) 346 25 63

Chirurgie

(079) 346 25 85

Longgeneeskunde

(079) 346 28 83

Cardiologie / hartfunctie
Dermatologie / Huidkliniek
Dialysecentrum

Endoscopie centrum
Geheugenpoli
Geriatrie
Gipspoli

Gynaecologie
Hartfalenpoli

Incontinentiepoli

Inschrijf-/registratiebalie
Interne Geneeskunde
Kindergeneeskunde

Keel-, neus- en oorheelkunde

(079) 346 28 08

Laboratorium

(079) 346 23 66

Mammapoli

(079) 346 24 63

(079) 346 25 09
(079) 346 23 62
(079) 346 23 35

(079) 346 25 85

(079) 346 25 89
(079) 346 28 79

(079) 346 28 60
(079) 346 26 30

(079) 346 28 80
(079) 346 25 58

(079) 346 25 93

MKA-zorg

Neurologie
Oncologie

Oogheelkunde
Orthopedie

Plastische Chirurgie
Radiologie

Reumatologie
Revalidatie

Rook-stop-poli
Urologie

Vaatlaboratorium

(079) 346 25 72

(079) 346 25 85
(079) 346 43 55

(079) 346 25 63
(079) 346 28 81
(079) 346 25 52
(079) 346 25 35

(079) 346 28 04
(079) 346 25 20

(079) 346 28 94
(079) 346 28 43

(079) 346 28 83

(079) 346 28 60
(079) 346 25 85

Poliklinische zorg
LangeLand polikliniek Bergschenhoek

LangeLand Huidkliniek

Polikliniek Bergschenhoek biedt de hoogwaardige zorg van het
LangeLand Ziekenhuis op locatie in Bergschenhoek. Ingericht volgens
de modernste inzichten, biedt polikliniek Bergschenhoek een rustige
en comfortabele omgeving waarin ons behulpzame team u volledig
op uw gemak laat voelen. In polikliniek Bergschenhoek werken alleen
specialisten die ook in het LangeLand Ziekenhuis werkzaam zijn.
Ingrepen waar u normaal voor naar het ziekenhuis zou moeten,
kunnen zij poliklinisch uitvoeren in polikliniek Bergschenhoek. Zo is
het LangeLand Ziekenhuis ook in Lansingerland ‘Beter Dichtbij’.

In de LangeLand Huidkliniek zijn diverse
specialismen van het LangeLand Ziekenhuis
gevestigd. Naast dermatologie kunt u hier
terecht voor plastische chirurgie en cosmetische
zorg. Deze specialismen werken samen met
zelfstandige zorgaanbieders voor een compleet
aanbod van verzekerde en onverzekerde zorg.

Bekijk onze website voor meer informatie: www.langelandparkzoom.nl.
Tjeerd Kuipersstraat 17, 2662 GM Bergschenhoek, (079) 346 43 33

Specialisme

Specialist

Spreekuur

Bloedafname 		
		

Dagelijks van
8.00 tot 10.00 uur

Gynaecologie
Combinatiespreekuur
Menopauze

Dinsdagochtend
Dinsdagochtend
2x per maand

mw. Van der Meer
mw. Van der Meer en
mw. Van der Wielen

Interne Geneeskunde
mw. Ekokobe
		

Vrijdagmiddag
1x per 2 weken

Kindergeneeskunde

mw. Langendonck
dhr. Stam
		

Dinsdagmiddag
Vrijdagmiddag
1x per twee weken

Longgeneeskunde
dhr. Brahim
		

Woensdagochtend
1x per 2 weken

Neurologie

Donderdagochtend
Dinsdagochtend

dhr. Strikwerda
dhr. Zylicz

Plastische Chirurgie
mw. dr. Zguricas
		

Dinsdagochtend
1x per 2 weken

Reumatologie
dhr. dr. Lard
		

Vrijdagochtend
1x per 2 weken

Beschikbaarheid Radiologie:
Even weken: maandag- en vrijdagochtend van 08.30 - 12.00 uur.
Oneven weken: maandag- en woensdagochtend van 08.30 - 12.00 uur.
Bekijk voor meer informatie www.llz.nl of bel: (079) 346 4333.

Bekijk de websites voor meer informatie:
www.langelandhuidkliniek.nl
www.langelandplastischechirurgie.nl
www.langelandcosmetischezorg.nl
Avondspreekuur plastische chirurgie:
iedere dinsdagavond.
Europaweg 151, 2711 ER Zoetermeer, (079) 346 2886

Afspraak maken en afzeggen

Een afspraak maakt u gemakkelijk vanuit
huis via ons online afsprakensysteem op
www.langeland.nl. Bent u verhinderd om
naar een afspraak te komen, dan kunt u zich
uiterlijk 24 uur van tevoren bij de betreffende
polikliniek afmelden. Doet u dit niet, dan zijn
wij genoodzaakt het landelijk vastgestelde
no-show tarief in rekening te brengen.

Bloedprikken

U kunt op deze locaties ook terecht voor
bloedafname.
LangeLand Ziekenhuis:
dagelijks van 7.00 tot 16.30 uur.
LangeLand polikliniek Bergschenhoek:
dagelijks van 8.00 tot 10.00 uur.
LangeLand Huidkliniek:
dagelijks van 7.30 tot 12.00 uur.
Bekijkt u voor meer bloedafnamelocaties
pagina 19 van deze InfoLand.
Meer informatie vindt u op de website:
www.langeland.nl/bloedafname.
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Zorg voor ouderen

Fractuurpreventiepoli
wil botbreuken voorkomen
foto: LangeLand Ziekenhuis

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
fractuurpreventiepoli. Een nieuwe poli die toekomstige botbreuken wil voorkomen.
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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.
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

Angelique de Zwart:

“We weten dat mensen
vaak voortijdig stoppen
met medicijnen innemen.”

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

Wie hebben een groter risico op botbreuken?
Geriater Lans: “Naarmate mensen ouder worden, neemt
het risico op botbreuken toe. Naast de leeftijd zijn
ondergewicht, herhaaldelijk vallen en vooral eerdere
botbreuken de belangrijkste risicofactoren.” Mensen boven
de 50 jaar met een botbreuk hebben in het jaar daarna
een vijf- tot twintig keer hoger risico op een volgende botbreuk. En mensen boven de 50 met een wervelfractuur,
hebben een vijf keer hoger risico op een volgende wervelfractuur. Zij hebben ook een twee
keer hoger risico op een andere
fractuur.
Botbreuken kunnen de
kwaliteit van leven duidelijk
verminderen. Dat is vooral
het geval na een gebroken
heup of meerdere wervelfracturen. Daarnaast verhoogt
de kans om te overlijden.
Daarom spannen we ons in om
het aantal botbreuken te
verminderen.

Fotografie: Ron Jenner

Zorg voor ouderen
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 fractuurpreventiepoli 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.”

Hoe kun je het aantal botbreuken
verminderen?
Internist-endocrinoloog Boot: “Bij veel mensen boven de
50 jaar die na een val een bot breken, heeft één op de vier
last van botontkalking (osteoporose). Dat is tegenwoordig
goed te behandelen. Met een behandeling worden de
botten sterker, waardoor het risico op botbreuken afneemt.
Daarvoor zijn diverse middelen beschikbaar die heel
effectief zijn.
Ik ben al langer voorstander van
systematisch onderzoek bij deze
risicogroep, door ze een oproep te
geven voor onderzoek naar botdichtheid. In veel andere ziekenhuizen gebeurt dit al en ik ben
blij dat we dit nu ook aan
patiënten van het LangeLand
Ziekenhuis kunnen aanbieden.
We hopen daarom dat veel
patiënten gehoor geven aan
onze uitnodiging voor de
Fractuurpreventie poli.

11

Waarom is het zo belangrijk om botbreuken te voorkomen?

Gebroken wervels kunnen bijvoorbeeld veel en heel langdurig rugpijnklachten geven. Een
gebroken heup leidt op hogere leeftijd vaak tot een langdurige periode van klachten en
ongemak. Bovendien komen ouderen niet altijd terug op hun oude niveau van functioneren.
Op de gipspoli en de afdeling chirurgie behandelen we heel veel patiënten met fracturen. Vaak
is een gipsbehandeling voldoende, maar regelmatig is een operatieve behandeling noodzakelijk.
Vooral voor een oudere patiënt kan dat ingrijpend zijn.
Helaas zien we veel oudere patiënten regelmatig terugkomen met nieuwe botbreuken. Met de
screening van de fractuurpreventiepoli hopen we veel toekomstige breuken te voorkomen,
waardoor we uiteindelijk minder patiënten met een tweede of derde breuk te zien krijgen.

Specialistenfoto’s: fotografie CArmen

Traumachirurg Stigter: “Een botbreuk is altijd vervelend. Op hogere leeftijd wordt dit nog
vervelender, doordat het herstel moeizamer verloopt. Dat beperkt de mobiliteit en geeft veel
problemen.
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Opname-informatie
Het LangeLand Ziekenhuis vervult als enig algemeen ziekenhuis een kernfunctie in de
gezondheidszorg voor de stad Zoetermeer en omgeving. Het ziekenhuis heeft een
opnamecapaciteit van ruim 200 bedden en uitgebreide poliklinische- en dagbehandelingvoorzieningen, waarbij dagelijks patiënten worden opgenomen. Op de volgende pagina’s
vindt u informatie over een opname in het LangeLand Ziekenhuis.
Bereikbaarheid

Het LangeLand Ziekenhuis ligt in wijk 25 en is
te vinden door de H-borden in de gemeente
Zoetermeer te volgen. Op onze website
(www.llz.nl) kunt u via het kopje ‘Contact’ uw
route bepalen door middel van Googlemaps.
Openbaar vervoer
• Komt u met de RandstadRail lijn 3, dan stapt u
uit bij halte ‘De Leyens’; u loopt vanaf deze halte
in ongeveer 10 minuten naar het ziekenhuis.
• Voor het ziekenhuisterrein, op de Toneellaan,
stopt buslijn 70.
• Personen met een mobiliteitshandicap kunnen
gebruik maken van de ouderenbus. Dit geldt
niet voor rolstoelgebruikers. De buslijnen 65 en
66 stoppen tussen 9.30 en 15.30 uur regelmatig
bij de hoofdingang van het ziekenhuis. De dienstregelingen hangen bij de hoofdingang en zijn
verkrijgbaar bij de receptie.

Parkeren

Bezoekers en patiënten van het LangeLand
Ziekenhuis kunnen gebruik maken van het
parkeerterrein tegen een parkeertarief van € 0,60
per 20 minuten (€ 1,80 per uur) met een maximum
van € 7,- per dag. Bezoekt u het ziekenhuis vaker,
dan zijn er weekkaarten beschikbaar voor € 10,en maandkaarten voor € 35,-. Halen en brengen
is gratis, mits het parkeerterrein binnen 20 minuten
weer wordt verlaten. Voor houders van invalidenkaarten zijn vlakbij de hoofdingang invalidenparkeerplaatsen beschikbaar. Meer informatie
over parkeren bij het LangeLand Ziekenhuis vindt
u op onze website: www.llz.nl. Voor vragen kunt u
terecht bij de parkeerwachter of de receptie.

Opname

Wanneer u op advies van uw specialist wordt
opgenomen, zal deze u doorverwijzen naar het
planningsbureau, waar uw gegevens worden
geregistreerd. Daarna wordt u op een wachtlijst
geplaatst. De wachttijd, die wij zo kort mogelijk
proberen te houden, hangt af van onder andere
uw eigen voorkeur voor een bepaalde opnamedatum, de urgentie die uw specialist voor uw
medische situatie aangeeft en de opnamemogelijkheid op de afdeling.

Pre-operatief spreekuur (POS)

Vrijwel altijd wordt voorafgaand aan een opname
voor een operatie met u een afspraak gemaakt
bij het pre-operatief centrum. Tijdens dit
spreekuur wordt uw ziektegeschiedenis met u
doorgenomen. Ook vindt er een laatste controle
van uw persoonlijke gegevens en verzekerings-

gegevens plaats. Tijdens het gesprek wordt u
gezien door een doktersassistent, een anesthesist,
een apothekersassistent en een verpleegkundige. Zij vragen naar medicijngebruik,
allergieën en andere zaken die van invloed
kunnen zijn op het verloop van de operatie.
De medicijnen die u thuis al gebruikt, of een
medicijnenlijst van uw apotheek, dient u mee
te nemen naar het pre-operatief spreekuur. De
anesthesioloog zal ook de wijze van de anesthesie
met u bespreken, die zal worden gebruikt voor
uw operatie. In de meeste gevallen bent u na uw
afspraak bij het POS klaar voor de operatie. Een
enkele keer is aanvullend onderzoek nodig.

Opnamedatum

Ongeveer 10 dagen voor uw opname wordt u
schriftelijk van de datum van opname in kennis
gesteld. Het is noodzakelijk dat u de datum
van opname telefonisch of per e-mailbericht
bevestigt. Soms is een opname onverwacht,
bijvoorbeeld na een ongeluk of bij een plotseling
optredende ziekte. In dat geval zal het noteren
van uw persoonlijke- en administratieve
gegevens na de opname plaatsvinden.

Identificatieplicht

Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht de identiteit
van de verzekerden te controleren. Neemt u
daarom een geldig legitimatiebewijs mee naar
uw intakegesprek bij het planningsbureau.
Neemt u ook uw patiëntenstickerkaart mee,
zodat wij snel uw gegevens bij de hand hebben.

Contactpersoon

Het is voor ons belangrijk om te weten wie er
naast uzelf gemachtigd is om inlichtingen over
u in te winnen. Als u de naam, het adres en
telefoonnummer van deze contactpersoon aan
één van de verpleegkundigen van de afdeling
doorgeeft, kunnen zij, als daartoe aanleiding
bestaat, met hem of haar contact opnemen.
Informatie over de gezondheidstoestand van
patiënten kan door de contactpersoon telefonisch
worden ingewonnen bij één van de verpleegkundigen van de afdeling.

Patiëntendossier

Van iedere patiënt die in het ziekenhuis komt en
door een arts wordt gezien, wordt een medisch
dossier en een verpleegkundig dossier aangelegd.
In de Wet Geneeskundige Behandelings
Overeenkomst (WGBO) wordt een aantal zaken
rondom de behandeling van de patiënt en de
dossiervoering vastgelegd.
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Verzekeringspapieren

Het is noodzakelijk dat u geldige verzekeringspapieren en een polisnummer bij u heeft. Indien
u geen verzekeringspapieren kunt tonen of niet
verzekerd bent, dient u voor de opname een
garantieverklaring te ondertekenen en er kan
om een vooruitbetaling worden gevraagd.

Polsband voor identificatie

Het is in ons ziekenhuis voor alle patiënten
verplicht een polsbandje te dragen met daarop
hun naam en geboortedatum. Dit is om fouten
en vergissingen door naamsverwisseling te
voorkomen.
Voor uw opname wordt u gevraagd naar
eventuele allergieën. Heeft u een allergie die
relevant is voor de opname, bijvoorbeeld voor
bepaalde medicijnen, latex of voedsel, dan
krijgt u een rood polsbandje om. Hiermee wordt
duidelijk aangegeven dat u een allergie hebt.
In uw dossier wordt de aard van de allergie
genoteerd, zodat de verpleegkundige hier altijd
rekening mee kan houden.

Gemengd verplegen
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Op de meeste verpleegafdelingen wordt op de
meerpersoonskamers, “gemengd verpleegd”.
Dat betekent, dat het kan voorkomen, dat
mannen en vrouwen samen op een kamer liggen.
De ervaringen daarmee zijn overwegend positief.
Natuurlijk houden wij daarbij altijd rekening met
de aard van uw aandoening en met uw wensen.
Van gemengd verplegen is altijd sprake op de
afdeling cardiologie.

Het verblijf
De dag van de opname

Op de dag van de opname meldt u zich op de
afgesproken tijd bij de receptie hoofdingang.
Indien nodig worden hier nog enkele persoonlijke
en administratieve gegevens genoteerd.
Daarna wordt u door één van de vrijwilligers
begeleid naar de verpleegafdeling. Hier wordt
u welkom geheten door een verpleegkundige,
die u wegwijs maakt op de afdeling. Komt u
voor een dagbehandeling, dan kunt u zich
melden op de afdeling dagbehandeling. Ouders
met kinderen die komen voor het verwijderen
van keel- en/of neusamandelen of het plaatsen
van trommelvliesbuisjes, melden zich bij de
speelkamer; 1e verdieping.

Wat neemt u mee?

• Uw afsprakenkaart.
• Een geldig legitimatiebewijs (paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs).
• Geldige verzekeringspapieren en een polisnummer.
• Een recent overzicht van uw medicatie.
• Als u in het bezit bent van een patiëntenstickerkaart en eventueel een bloedgroepen
kaart, verzoeken wij u die ook mee te nemen.
• Toiletartikelen (geen handdoeken en washandjes), nachtkleding, badjas, kamerjas of

duster, ondergoed, sokken en bijvoorbeeld
pantoffels. Wanneer u niet de gehele dag in
bed hoeft te liggen, kunt u uw dagelijkse
kleding dragen.
• Uw dieetvoorschriften.
• Als u diabetespatiënt bent, wilt u dan uw eigen
meetapparatuur en insuline meenemen? Ook
als u tijdens uw ziekenhuisverblijf niet zelf wilt
of kunt meten of spuiten.

Wat kunt u beter niet meenemen?

Sieraden, bankpasjes, grote geldbedragen en
andere waardevolle zaken kunt u beter niet
nemen. Het ziekenhuis is in geval van verlies,
diefstal of beschadiging van uw persoonlijke
eigendommen niet aansprakelijk.

Medicijnen

De medicijnen die u thuis al gebruikt, of een
medicijnenlijst van uw apotheek, dient u
altijd mee te nemen naar het ziekenhuis. Uw
medicatiegegevens zullen, indien nodig, bij uw
huisapotheek worden geraadpleegd. Als u hier
bezwaar tegen hebt, kunt u dit kenbaar maken.
Het is voor u van het grootste belang, dat uw
specialist en de ziekenhuisapotheker weten,
welke medicijnen u gebruikt. De belangrijkste
reden hiervoor is, dat op deze manier met uw
geneesmiddelen het meest optimale effect
kan worden bereikt. Het is niet toegestaan om
zonder overleg met uw arts eigen medicijnen
in te nemen. Wanneer is besloten uw gewone
medicatie in het ziekenhuis voort te zetten, krijgt
u deze tijdens uw opname vanuit de apotheek
van het ziekenhuis. De geneesmiddelengegevens
worden verwerkt met behulp van een computersysteem.

Uw kamer

Als u op de afdeling bent aangekomen, wordt
u door één van de verpleegkundigen naar uw
kamer begeleid. U deelt een kamer meestal
met anderen. Wij houden graag rekening met
bepaalde voorkeuren, maar dit lukt ons niet
altijd. De verpleegafdelingen bevinden zich
op de 1e tot en met de 4e verdieping van het
ziekenhuis. Bij het indelen van de kamers wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met de
ernst van de klachten en de leeftijd van de
patiënt.
De éénpersoonskamers hebben een eigen douche
en toilet. De toiletten bij de meerpersoonskamers
liggen direct naast de kamer op de gang.
Iedere patiënt heeft een eigen kast voor het
opbergen van persoonlijke eigendommen en
kledingstukken.

Verpleegkundige zorg

Tijdens uw opname in het ziekenhuis staan
onze verpleegkundigen u vierentwintig uur
per dag terzijde. Ook zal er dagelijks een
voedingsassistente bij u langs komen en zult u
regelmatig een interieurverzorg(st)er aantreffen
op de afdeling. Wanneer bij u bloedonderzoek
nodig is, zal er een analist komen voor bloedafname. Ook andere medewerkers, zoals

bijvoorbeeld de diëtist of de fysiotherapeut,
kunnen bij uw behandeling betrokken zijn.
Wanneer uw medische toestand het toelaat,
kunt u zich vrij door het ziekenhuis bewegen.
Meldt u dit wel van tevoren aan de verpleegkundigen, zodat deze hiermee rekening
kunnen houden in verband met eventuele
onderzoeken.

Medische zorg

Uw specialist zal u informeren over de te
verwachten gevolgen van een behandeling, zoals
ongemak en pijn. Mocht u bezwaar hebben tegen
een behandeling of onderzoek, bespreek dit dan
met uw specialist. Uiteindelijk bent u degene die
toestemming moet geven voor een onderzoek
of behandeling. Anderzijds mag de specialist,
wanneer in overleg met u de behandeling is
vastgesteld, verwachten dat u van harte
meewerkt. U dient zich aan de afspraken te
houden en geen dingen te doen die de
behandeling zouden kunnen schaden.

Maaltijden en dieetwensen

Bij de warme maaltijd kunt u een keuze maken
uit meerdere menu’s. Dagelijks komt er een
gastvrouw bij u langs om te vragen welk menu
u voor die dag wenst. Zij bespreekt met u wat
u beslist niet lust of kunt verdragen. Voor dieetpatiënten, vegetariërs of patiënten die geen
varkens- of rundvlees eten, zijn speciale maaltijden beschikbaar. Indien u tijdens uw opname
dieetadvies nodig heeft, komt de diëtist bij u langs
via verwijzing van de arts.

Bloemen

Wilt u bloemen laten bezorgen om iemand op
te fleuren? Boeketten kunt u (laten) bezorgen bij
de receptie in de centrale hal met de naam en
kamernummer van de patiënt. Op de intensive
care afdeling zijn bloemen niet toegestaan.

Meer informatie over dit onderwerp leest u
in de folder ‘Rechten en plichten’, verkrijgbaar
bij de patiënten informatiehoek op de begane
grond.

Pijnbestrijding in het LangeLand

In het LangeLand Ziekenhuis willen we uw pijn
zoveel mogelijk beperken. Niet alleen voor uw
comfort, maar ook omdat dit belangrijk is voor
een snel en voorspoedig herstel. Daarom vragen
wij onze patiënten drie keer per dag hoe het
staat met de pijn. Aan de hand van de pijnscore
die u doorgeeft, kunnen wij bepalen wat we aan
de pijn gaan doen. De behandelend arts kan
hierop inspelen en bij ernstige pijn kunnen we
hier direct op reageren.

Geheimhoudingsplicht

Artsen, verpleegkundigen en ook alle andere
ziekenhuismedewerkers zijn verplicht tot
geheimhouding over alle onderwerpen waar
zij beroepshalve kennis van nemen. Ook de
gegevens die worden vastgelegd in uw dossier,
worden uitsluitend gebruikt door degenen die u
behandelen. De bescherming van uw privacy ligt
vast in het privacyreglement. Dit reglement is
in te zien bij het directiesecretariaat.

Dagindeling
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Post

Wanneer er post voor u is, wordt die zo snel mogelijk
bij u op de afdeling bezorgd. Een goede adressering
is heel belangrijk. Als de afdeling en het kamernummer bij het adres staan, helpt dat mee aan
een vlotte bezorging. Als u zelf post wilt verzenden,
kunt u deze aan de verpleegkundige van de afdeling
afgeven of zelf posten in de brievenbus naast de
hoofdingang.
Post bereikt u het snelst als het op onderstaande
manier is geadresseerd:
Uw volledige naam, afdeling, kamernummer
LangeLand Ziekenhuis, Postbus 3015,
2700 KJ Zoetermeer

Een nauwkeurige en complete dagindeling
is in een ziekenhuis niet te maken. Er zijn
teveel factoren die daarin meespelen, zoals
tijdstippen van onderzoek en behandeling,
doktersvisite etc.

Via de website www.llz.nl bestaat de mogelijkheid om een e-card te sturen aan opgenomen
patiënten. Bent u al ontslagen uit het ziekenhuis, dan sturen wij de post door naar uw huisadres.

Een globale dagindeling:

Mobiele telefoon

07.00 - 07.30 uur:
08.00 uur:
12.00 uur:
17.00 uur:

wekken
ontbijt
broodmaaltijd
warme maaltijd

Voor het kiezen van een warme maaltijd is een
menukaart aanwezig.

Het gebruik van een mobiele telefoon is op
sommige afdelingen, zoals de afdeling Acute
Zorg, OK-complex en Radiologie niet toegestaan;
dit staat ook dan aangegeven. Wij wijzen u
er ook op dat mobiele telefoons storingen
kunnen veroorzaken aan ziekenhuis-/medische
apparatuur.

Nachtrust

Het is belangrijk dat u voldoende nachtrust krijgt.
Een goede nachtrust helpt bij uw herstel. Wij
gaan er vanuit dat u ook rekening houdt met uw
medepatiënten. Let u dus vooral op het geluid
van de televisie, radio en telefoon(gesprekken).

Bezoektijden

Verpleegafdelingen
Dagelijks: 15.30 tot 19.30 uur.
Kinderafdeling:
15.30 tot 19.30 uur.
Voor ouders de gehele dag doorlopend
bezoek (zij kunnen desgewenst ook blijven
overnachten).
Kraamafdeling
Dagelijks: 15.30 tot 19.30 uur.
Voor partners van kraamvrouwen:
10.00 tot 11.30
en van 13.30 tot 22.00 uur.
IC/CCU
11.00 - 12.00 uur
19.00 - 20.00 uur

Bezoekregels
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De bezoektijd is een belangrijk moment van de
dag. Toch kan dat bezoek een extra belasting
voor u en/of uw medepatiënten betekenen.
Daarom hebben we een aantal bezoekregels
opgesteld:
• U kunt maximaal twee bezoekers tegelijk
ontvangen.
• Laat uw bezoek elkaar afwisselen als
onverwachts meer bezoekers tegelijk
aanwezig zijn.
• Heeft u een grote groep bezoekers, dan
verzoeken wij u met klem deze op de
begane grond te laten wachten en niet op
de gang bij uw kamer. Dit kan namelijk een
grote belasting vormen voor andere
patiënten en het personeel.
• Wij raden u aan met familie te overleggen
wanneer bezoek het meest gelegen komt.
Er kan dan onderling worden afgesproken
wie wanneer gaat.
• Uiteraard proberen wij zoveel mogelijk te
voorkomen dat u onder bezoektijd een
onderzoek heeft. Dit kan echter niet altijd
worden voorkomen.
• Wanneer u uw bed en de afdeling mag
verlaten, kunt u gedurende de gehele dag
bezoek ontvangen in het dagverblijf of in
het restaurant op de begane grond.
Informeert u dan wel één van de verpleegkundigen, zodat men weet waar u bent.
Is uw bezoek niet in de gelegenheid u tijdens
de reguliere tijden te bezoeken? In overleg met
de verpleegkundige kunt u ook een afspraak
maken voor een andere bezoektijd.

Ontspanning

Tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis kunt u
gebruikmaken van:
• Restaurant De Brasserie.
• Het winkeltje in De Brasserie.
• De dagverblijven.
• Radio en televisie.

Ontslag
Ontslag

Wij streven er naar u tijdig te informeren over de
datum van ontslag. Als de specialist heeft vastgesteld dat u weer naar huis kan, wordt dat
meteen met u besproken. Uw specialist zal ook
afspraken met u maken over eventuele nacontrole
en nabehandeling. De receptioniste van de afdeling
maakt voor u zo nodig een afspraak bij de polikliniek. Uw huisarts wordt door uw specialist op
de hoogte gehouden van uw behandeling en
eventuele nazorg. Het kan ook zijn dat u in het
ziekenhuis graag zelf met uw huisarts wilt praten. U kunt dan een afspraak met hem/haar
maken of de verpleegkundige vragen dit voor u
te doen.

Transferbureau

Soms hebt u na het ontslag meer zorg nodig
dan uw familie of andere betrokkenen u kunnen
bieden. Het transferbureau kan u informeren
over alle mogelijkheden en eventueel zorg voor
u aanvragen. Wanneer uw ontslag in zicht
komt, schakelt de afdelingsverpleegkundige het
transferbureau in. De transferverpleegkundige
komt bij u langs om te bespreken wat voor hulp
er nodig is als u met ontslag gaat. Zij kijkt hierbij
naar uw algehele situatie thuis, zoals gezinssituatie, uw mobiliteit en woonsituatie. Zo nodig
wordt contact opgenomen met de familie of
mantelzorgers.

Vervoer naar huis

In de regel zult u ’s ochtends het ziekenhuis
verlaten. Als u geen eigen vervoer heeft, is
het beter dat u een taxi bestelt. Dat kan voor u
worden gedaan door een medewerker van de
receptie bij de hoofdingang. Wanneer vervoer
per taxi medisch noodzakelijk is, zijn de kosten
meestal voor rekening van de ziektekostenverzekering. U heeft wel een verklaring nodig
van de specialist. U dient de kosten eerst zelf aan
de taxichauffeur te betalen en deze dan later te
declareren.

Geestelijke Verzorging

Een opname in het ziekenhuis kan om verschillende redenen een ingrijpende gebeurtenis zijn en
allerlei vragen en gevoelens oproepen. Daarover
praten met iemand kan steun geven. De geestelijk
verzorger kan, indien u dat wenst, een goede
gesprekspartner voor u zijn. Zij kan luisteren naar
uw verhaal, naar wat u bezighoudt en daarin
samen met u wat te ordenen. Zij kan met u
praten over uw angst en verdriet en ook kijken
naar de vragen die er bij u leven (misschien op
het gebied van levensbeschouwing of vragen van
ethische aard). In gesprek gaan met de geestelijk

verzorger kan tijdens de opname en poliklinisch.
Als u denkt dat ook voor uw naasten een
dergelijk gesprek betekenis heeft, kunt u
eveneens een beroep doen op de geestelijk
verzorger. Het spreekt voor zich dat de gesprekken
strikt vertrouwelijk zijn.

Vrijwilligers en hostess-service

In het LangeLand Ziekenhuis zijn vrijwilligers
werkzaam van de stichting unie van vrijwilligers.
Zij begeleiden patiënten naar de poliklinieken,
nemen het bellen van en begeleiden naar taxi’s
voor hun rekening en beheren en verzorgen de
rolstoelen in de centrale hal. Ook helpen ze met
het tillen van bagage en wijzen ‘zoekende’
patiënten de weg. Daarnaast verzorgen zij de
uitleen van boeken uit de patiëntenbibliotheek.

Klachten

Heeft u klachten of problemen, laat ons dit dan
zo snel mogelijk weten. Wellicht kunnen wij er
direct iets aan doen of van uw opmerkingen
leren. Bespreek uw klachten in de eerste plaats
met degene die u verantwoordelijk acht voor
datgene waarover u klaagt, zoals uw specialist
of de verpleegkundige.
Als het u niet lukt uw klacht met de betrokken
medewerker te bespreken of als u dit moeilijk
vindt, kunt u zich wenden tot de klachtenbemiddelaar. Dit kan zowel mondeling,
telefonisch als schriftelijk. De klachtenbemiddelaar informeert u over de mogelijkheden om uw klacht te behandelen. In het
algemeen verzoekt de klachtenbemiddelaar
u bij verdere behandeling van uw klacht, deze

het liefst binnen drie maanden, op schrift te
stellen. Informatie over het klachtentraject
binnen het LangeLand Ziekenhuis is te verkrijgen
via www.llz.nl.

Laat uw ervaring op tip achter

Wanneer u wordt opgenomen kunt u deelnemen
aan een anonieme enquête, waarmee u aan kan
geven wat u tijdens uw verblijf is opgevallen. Dit
kan een suggestie zijn, een compliment of iets
waar u ontevreden over bent. Met de reacties
die zo binnen komen, hopen wij onze zorg steeds
verder te verbeteren.

Patiënttevredenheidsonderzoek (PTO)

Het is belangrijk te weten hoe patiënten hun
bezoek aan ons ziekenhuis ervaren. Dit geldt
zowel voor een bezoek aan de polikliniek in
het LangeLand Ziekenhuis, de Huidkliniek of
LangeLand polikliniek Bergschenhoek als ook voor
(dag)opname in het ziekenhuis. In het PTO wordt
de patiënt gevraagd anoniem via het
internet een vragenlijst in te vullen. Met de
resultaten van het onderzoek kan de zorgverlening waar nodig verbeterd worden.

Kinderafdeling ‘Online’

Een ziekenhuisopname kan voor een kind een
ingrijpende situatie zijn. Om het verblijf op de
Kinderafdeling te veraangenamen, kunnen
kinderen gebruik maken van i-pads en computers
om te e-mailen, spelletjes te spelen en te chatten
met leeftijdgenoten. De pedagogisch medewerker of verpleegkundige van de kinderafdeling
zijn altijd bereikbaar voor vragen over het gebruik
van deze media.
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De Cliëntenraad is er voor u
De Cliëntenraad heeft als doel de medezeggenschap van bezoekers, cliënten en patiënten van het LangeLand Ziekenhuis
te waarborgen. Uw belangen worden meegewogen bij het ontwikkelen en uitvoeren van het ziekenhuisbeleid. Het kan gaan
om de organisatie van de poliklinieken, het opnamebeleid, de behandeling, de kwaliteit van de zorg, huisvesting- en bouwzaken, voeding en hygiëne en cliënten/patiënteninformatie. De raad let daarbij op de algemene gang van zaken, signaleert
problemen en probeert bij te dragen aan de oplossingen daarvan, door te overleggen met de directie van het ziekenhuis en
overige betrokkenen.
De Cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. Daarvoor kunt u terecht bij de directie, de interne klachtenbemiddelaar
of de klachtencommissie van het LangeLand Ziekenhuis.
Bekijk voor meer informatie de website: www.clientenraadllz.wordpress.com

Stichting Vrienden heeft hart voor het LangeLand
suites, en de verbouwing van de centrale hal het meest in het
oog. Eerder hebben de Vrienden gezorgd voor de inrichting van
een aantal familiekamers, speelgoed voor de kinderafdeling, de
aanschaf van een speciaal hoog/laag bad, (her)inrichting van de
dagverblijven en nieuwe bewegwijzeringborden. Daarnaast is het
dialysecentrum ingericht met speciale stoelen en uitgerust met
computers. Zo hebben patiënten tijdens de dialyse de nodige
afleiding.

Voor onze patiënten gerealiseerd

Voor minimaal € 30,- per jaar kunt u de stichting al steunen! Kijk
op www.vriendenlangeland.nl voor meer informatie over de
Vrienden, wat zij doen en hoe u zich kunt aansluiten. U kunt zich
aanmelden door onderstaande bon uit te knippen en in te sturen.

In de afgelopen jaren zijn verschillende projecten
met financiering van de Vrienden tot stand gekomen.
Recentelijk springen de geheel vernieuwde verlos-

Ook vriend worden?

WORD EEN VRIEND - WEES EEN VRIEND
GEEF U OP ALS DONATEUR!!
Hierbij geef ik mij op als donateur van de stichting Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis

!
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Niemand kan zonder vrienden, ook het LangeLand
Ziekenhuis niet. Het is daarom maar goed dat de
stichting Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis
bestaat. De stichting heeft als doel om in samenwerking met donateurs, bedrijven en/of fondsen
een aantal activiteiten binnen het ziekenhuis te
ondersteunen. Het gaat hierbij om zaken die niet
uit het reguliere budget van het ziekenhuis betaald
kunnen worden.

Knip uit

o	Ik zal een bedrag van minimaal € 30,- overmaken op bankrekening NL 76 INGB 0006 4593 37 ten name van de stichting
Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer.

Binnenkort krijg ik van de Vrienden bericht over de voordelen die aan mijn donateurschap verbonden zijn.
De heer/mevrouw

:

Straat

:

Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Deze bon inleveren bij de receptie hoofdingang van het ziekenhuis of opsturen naar de stichting Vrienden van ’t Lange Land
Ziekenhuis, Jamaica 7, 2721 KR Zoetermeer

Bloedafnamelocaties

Meenemen bij bloedafname

• Aanvraagformulier/zorgdomeinformulier van uw huisarts, verloskundige of
medisch specialist;
Voor bloedafname en het inleveren van urine of andere • Patiëntenstickerkaart van het LangeLand Ziekenhuis. Controleer of alle
materialen kunt u terecht bij een van de onderstaangegevens hierop nog correct zijn. Indien u niet staat geregistreerd in het
de bloedafnamelocaties. Deze worden bemand door
ziekenhuis, dan kunnen wij u niet van dienst zijn.
hiervoor gekwalificeerde medewerkers van het laborato- • Een geldig identiteitsbewijs.
rium van het LangeLand Ziekenhuis en zijn toegankelijk • Niet alle testen kunnen geprikt worden, uw huisarts kan u hierover inlichten.
voor alle patiënten van huisartsen, verloskundigen en
• Wij nemen potjes met materiaal alleen in ontvangst als deze aan de buitenspecialisten van het LangeLand Ziekenhuis.
kant schoon zijn en zijn voorzien van uw naam en geboortedatum.
• Voor kinderen onder de 7 jaar is een speciale kinderkamer ingericht bij
Voor meer info:
de bloedafnamepoli in het LangeLand Ziekenhuis. Wij adviseren u daar
www.langeland.nl/bloedafname
naartoe te komen. Maximaal twee volwassen begeleiders.
Locaties Zoetermeer:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

BLOEDAFNAMEPOLI LANGELAND
Toneellaan 1, 2725 NA Zoetermeer

7.00-16.30*

7.00-16.30*

7.00-16.30*

7.00-16.30*

7.00-16.30*

CENTRUM (STADSHART):
LangeLand Laboratorium
Europaweg 151, 2711 ER Zoetermeer

7.30-12.00

7.30-12.00

7.30-12.00

7.30-12.00

7.30-12.00

DORP:
Woon- en Zorgcentrum De Morgenster
Nassaulaan 11, 2712 AT Zoetermeer

8.00-9.00

DRIEMANSPOLDER:
Gezondheidscentrum Driemanspolder		
Geneesmiddel Servicepunt, Bijdorplaan 413,
2713 SZ Zoetermeer
LEYENS:
Woon- en Zorgcentrum Buytenhaghe
Bergmanstrook 45, 2726 RR Zoetermeer

9.30-10.30			

9.30-10.30

8.00-9.00

LEYENS:
Dienstencentrum Gondelkade**				
Gondelkade 33, 2725 EC Zoetermeer
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MEERZICHT:
Dienstencentrum Albrandswaard		
8.00-9.00		
8.00-9.00
Albrandswaard 1, 2716 DA Zoetermeer					

8.00-9.00

NOORDHOVE:
Gezondheidscentrum Noordhove**					
Sullivanlijn 17-21, 2728 BR Zoetermeer
OOSTERHEEM:
Wijkpost Oosterheem		
Oosterheemplein 198, 2721 NB Zoetermeer
ROKKEVEEN:
Prikpost Nathaliegang
Nathaliegang 79, 2719 CR Zoetermeer

9.30-10.30			

8.00-9.00			

ROKKEVEEN:
Gezondheidscentrum Rokkeveen-Oost			
Groen-Blauwlaan 145, 2718 GH Zoetermeer
SEGHWAERT:
Dienstencentrum Petuniatuin
Petuniatuin 7A, 2724 NA Zoetermeer

8.00-09.30

8.00-9.00

8.00-9.00

8.00-9.00			

8.00-9.00

Locaties buiten Zoetermeer:
BENTHUIZEN:
Prikpost De Hoeksteen, Dr. Albert Schweizerlaan 2, 		
8.00-09.00		
2731 EB Benthuizen
				
BERGSCHENHOEK:
LangeLand polikliniek Bergschenhoek,
8.00-10.00
8.00-10.00
8.00-10.00
Tjeerd Kuipersstraat 17, 2662 GM Bergschenhoek
STOMPWIJK:
Bloedafnamelocatie Stompwijk			
Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk

8.00-10.00

8.00-10.00

08:00-08:30
*Aanmelden kan tot 16.15 uur
** Gesloten vanaf 1 januari 2019

Specialisten Per 1 januari 2019
Specialisme:
Anesthesie

de heer P. Baldussu
mevrouw M. van den Bent
de heer J.H.H. de Jonge
mevrouw E.S. Lere
de heer H. Nouri
mevrouw M. Rucinska

Specialisme:

naam:

Klinische Chemie

de heer M. Bots
mevrouw M.A.M. Frasa

Keel- Neus- en
Oorheelkunde

de heer dr. P.A. van der Eerden
mevrouw I.M. Oskam
de heer H.J.A. Visser
mevrouw M.M.H. van Zanten

Apotheek

de heer P. Lager
mevrouw M. Sjak Shie

Longgeneeskunde

Cardiologie

mevrouw T. van den Berg
mevrouw V.A.P. Borghouts
mevrouw S.L. Hamel-Brown
mevrouw M. Hordijk
de heer dr. P. van der Meer
de heer P. Vantrimpont

de heer J.J. Brahim
de heer J.G. Daflaar
mevrouw S. van Oord-Bosselaar
mevrouw M.J. Rijneveld
mevrouw K. Rijnten
de heer H.J.W. Schreur

Medische
microbiologie

de heer M.B. Haeseker

Mond- kaak- en
aangezichtschirurgie

de heer P. Houppermans
mevrouw dr. C. Saridin
mevrouw S. Strijbos- Hoorntje
de heer P. Valkenburg
mevrouw M. Vos

Nefrologie

mevrouw dr. M.M. Buren
mevrouw dr. I.M. van der Meer
mevrouw M.J. Krol-van Straaten
de heer dr. L.J. Vleming

Neurologie

de heer W.Z. Chiu
mevrouw E. Granneman
de heer R.J. Groen
mevrouw M. Kleijer
de heer A.L. Strikwerda
mevrouw J.J.G. Rath
de heer S.A. Zylicz

Oogheelkunde

de heer R. Aberkan
mevrouw Y.M. Bartlema
de heer R.M.M. Boerrigter
mevrouw F.C. van ‘t Hullenaar
mevrouw A. Kwak
de heer W.D. Ramdas

Chirurgie

Dermatologie
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naam:

mevrouw dr. M.M. van der Eb
de heer Y. El Massoudi
de heer dr. B.H.M. Heijnen
mevrouw L. Levert-Brand
mevrouw M.A. Schilders-Springer
de heer W. Stigter
de heer K. Türkcan
de heer V.R. Basdew
mevrouw dr. A. Chang
de heer E. Honig
mevrouw A. Westers

Geriatrie

mevrouw C.A. van Rijn
mevrouw M. Grandiek
mevrouw H. Lans

Gynaecologie

mevrouw dr. E.M. Davelaar
mevrouw dr. E. Hiemstra
mevrouw M.W. de Jong
mevrouw M.L. Lim
mevrouw I. van der Meer
de heer J.M.T. Roelofsen
mevrouw M.B.J.G. Vosmar

Intensive Care

mevrouw F. Oikonomidou
de heer R.C. Pieters
de heer M.E. Seubert
de heer J. Vergragt
mevrouw M. Vrolijk

Orthopedie

De heer V.C. de Bruin
de heer H.H. Kaptijn
de heer P.T.H. Langendijk
de heer R. de Ridder
de heer V.J. Rudolphy

Interne
geneeskunde

mevrouw F. Ayuketah-Ekokobe
mevrouw C. Boot
mevrouw D. Creemers-Schild
mevrouw L. van Gerven
mevrouw A.J.M. van der Pas
de heer M. Schipperus
mevrouw H.P.M. Selten
de heer H. Waanders

Pathologie-anatomie

de heer C. Meijers

Plastische chirurgie

mevrouw L.T. Hoekstra
de heer dr. J.F.A. van der Werff
mevrouw dr. J. Zguricas

Radiologie

de heer C. Klink
de heer M.K. Liem
mevrouw I.I. Reidsma
de heer R.J.P. Weber
mevrouw E.A.M. Weima
mevrouw Y. Ypma

Radiotherapie*

mevrouw J.J.M. Speijer

Reumatologie

mevrouw dr. M.H.W. de Bois
mevrouw H. Gillet- Van Dongen
de heer dr. L.R. Lard

Revalidatie

mevrouw M. Bijleveld
mevrouw M. Heydenrijk
mevrouw M.C. van Mechelen

Spoedeisende Hulp

mevrouw K. Bouma
mevrouw L.V.C. Bouman
de heer K. Moosa
de heer A.F. Westra

Urologie

de heer P. Minnee
de heer R. de Vries

MDL

mevrouw L.R. de Baaij
mevrouw S.V. Jansen
mevrouw D.F.G.M. Josemanders
mevrouw H. Lahri
de heer L. Oterdoorn
de heer J. Reijnders
de heer R.M.E. Slangen
mevrouw M. van der Voorn
mevrouw S.K. van der Wiel

Kindergeneeskunde mevrouw E. Burghard
mevrouw F. Croes
mevrouw Y.L.F. Heijnen-van den Berg
mevrouw N.S.H. Hompes
mevrouw H. Kromhout
mevrouw L. Langendonck
mevrouw J. Punt
de heer J.J.B. Rehbock
mevrouw L. Rehbock
de heer E.D. Stam

Behandeling bij chronische aandoeningen
Het MTC Zoetermeer biedt naast individuele zorg
ook groepstrainingen, waarbij patiënten met een
chronische aandoening kunnen trainen. Hiervoor
beschikken wij over twee ruime oefenzalen.
Fysiotherapie De Leyens / Medisch Trainingscentrum
Zoetermeer is een paramedisch centrum op twee
locaties binnen Zoetermeer. In het centrum werken
fysiotherapie, ergotherapie, oefentherapie
mensendieck, diëtetiek en podotherapie samen
onder één dak.
Fysiotherapie
Het MTC Zoetermeer is gespecialiseerd in de
behandeling en begeleiding van lichamelijke klachten die ontstaan tijdens het bewegend functioneren.
Er wordt gestreefd naar de hoogste kwaliteit
binnen de paramedische gezondheidszorg.

De doelgroepen zijn COPD, diabetes, oncologie
en claudicatio intermittens (etalagebenen). Tevens
bieden wij de mogelijkheid voor fysiotherapie in
warm water.
Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Neem dan gerust contact op:
FTC De Leyens
Hekbootkade 54
2725 AR Zoetermeer
T. 079 341 03 00
E. info@ftcdeleyens.nl

MTC Zoetermeer
Peter Zuidhove 6
2717 TK Zoetermeer
T. 079 320 02 11
E. info@mtczoetermeer.nl

Manuele therapie | Sportfysiotherapie| Hydrotherapie | Kaakfysiotherapie| Oedeemtherapie
Revalideren na een operatie| Arbeidsfysiotherapie | Medische Fitness | Dry needling
Ergotherapie | Oefentherapie mensendieck | Personal training

MTC Zoetermeer is aangesloten bij alle verzekeraars.

