
Ruimte voor levensvragen en 
persoonlijke behoeften tijdens de 
laatste jaren van je leven. Het lijkt 
de normaalste zaak van de wereld. 
Toch bleek er te weinig aandacht 
voor te zijn bij COPD-patiënten. 
Daarom heeft het LangeLand zich 
aangesloten bij een onderzoek, dat 
hier verandering in wil brengen. 
Longarts Van Oord: “Het heeft ons 
de ogen geopend.”

“Nu we zijn gestart, zien we pas hoeveel meer 
we kunnen doen,” vertelt Van Oord. Samen met 
verpleegkundig specialist Ellen Jacobs pakt zij 
het onderzoek op voor het LangeLand Ziekenhuis. 
Het is onderdeel van een groter programma, 
gecoördineerd door de Long Alliantie Nederland. 
Het doel is kortgezegd om te bepalen wanneer en 
hoe je het beste palliatieve zorg inzet voor COPD-
patiënten die hun laatste levensfase naderen. 

Praktijkgericht onderzoek
Van de acht deelnemende ziekenhuizen, is het 
LangeLand een van de zogenaamde interventie-
ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen volgen voor de start 
van het onderzoek een aantal trainingen. “Op die 
manier krijgen wij hulpmiddelen aangereikt om 
de zorg te verbeteren”, legt Jacobs uit. “Tot de hulp-
middelen behoort een screening, die aangeeft of 
je het gesprek over palliatieve zorg aan kan gaan. 
Daarnaast leren we gesprekstechnieken die we 
oefenen met acteurs. Dat kan heel confronterend 
zijn.” 

Naast zorg in het ziekenhuis, worden ook daarbuiten 
contacten gelegd. Het team werkt samen met 
huisartsen en het regionaal palliatief team om 
te zorgen dat de palliatieve zorg ook buiten het 
ziekenhuis goed verloopt. De andere deelnemende 
ziekenhuizen blijven hun reguliere zorg aan COPD-
patiënten leveren. Zo kunnen ziekenhuizen met en
zonder hulpmiddelen onderling vergeleken worden 
en wordt duidelijk wat het beste resultaat oplevert.

Angst wegnemen
Jacobs is in ieder geval erg blij met de hulpmiddelen. 
Ze helpen haar om moeilijke onderwerpen aan te 
snijden. Bijvoorbeeld over eenzaamheid, maar ook 
angsten. Jacobs: “Patiënten zijn soms bang om te 
stikken.  Tijdens de training hebben we geleerd hoe 

dat kan voelen en hoe je ermee omgaat. We leggen 
onze patiënten uit hoe het in zijn werk gaat als ze 
benauwd zijn en nemen zo een hoop angst weg.”

Waarom COPD patiënten niet eerder deze hulp 
hebben gekregen? “Het is lastig om in te schatten 
wanneer iemand er behoefte aan heeft”, wijst Van 
Oord als belangrijkste oorzaak aan. “COPD is heel 
grillig. Soms is iemand korte tijd erg ziek. Daarna 
gaat het jaren goed. Een andere keer overlijdt 
iemand eerder dan je verwacht.” 

Doorgaan
Jacobs en Van Oord hebben gezien hoeveel 
meer ze kunnen doen voor de patiënten van het 
LangeLand Ziekenhuis. Daarom gaan ze door met 

deze zorg, óók nadat het onderzoek is afgerond: 
“We willen niet meer terug naar onze vroegere 
werkwijze. We kunnen zelfs niet wachten tot 
ook andere ziekenhuizen hiermee gaan werken. 
We verwachten dat het voor alle COPD-patiënten 
de beste zorg oplevert. Dat is waar je het voor 
doet.”

Ellen Jacobs en longarts Van Oord:

“We verwachten dat het voor 
alle COPD-patiënten de beste 
zorg oplevert. Dat is waar je 
het voor doet.”

Palliatieve zorg: wat is dat eigenlijk?
Palliatieve zorg betekent dat de zorg niet meer gericht is op genezen van een ziekte. Het gaat meer om het 
bestrijden van symptomen en zorgen dat iemand zo gezond en comfortabel mogelijk leeft. Vaak kan dat nog 
jaren zijn, ook wanneer de ziekte niet te genezen is. Palliatieve zorg wordt vaak met kanker geassocieerd, toch 
hoeft dat helemaal niet het geval te zijn. Het wordt bijvoorbeeld ook ingezet bij ziektes zoals COPD, hartfalen 
en Parkinson, waar mensen steeds langer mee kunnen leven en ouder mee worden.

Meer weten over palliatieve zorg? Bekijk de website: www.palliatievezorg.nl. 

COPD zorg verbeterd
Kwaliteit van leven verbeterd door actieve inzet palliatieve zorg

Verpleegkundig specialist Ellen Jacobs en longarts Van Oord (rechts) zijn ontzettend enthousiast over de nieuwe 
inzet van palliatieve zorg voor hun patiënten.

Fotografie: Chris van Breda



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 & bloedafname
Europaweg 151 (nabij het Stadshart)
2711 ER Zoetermeer  T: (079) 346 28 86

Teksten: MeerdanTaal 
Vormgeving: BC Uitgevers

Volg het LangeLand Ziekenhuis op Facebook 
LinkedIn, Twitter en Instagram voor regelmatige 
updates en het laatste nieuws.

Hoekstra is inmiddels niet meer weg te denken uit 
het mammateam. Ze neemt deel aan het multi-
disciplinair overleg waarin alle patiënten besproken 
worden, begeleidt patiënten voor en na de operatie 
en voert de operaties uit, samen met plastisch 
chirurg Zguricas. Hoekstra: “Opereren is mijn passie. 
Ik vind het vooral fijn vind om met mijn handen 
bezig te zijn en ik ben altijd al iemand geweest 
die niet stil kan zitten. Ik wil graag actief met een 
patiënt bezig zijn en dan is mijn vak ideaal.”

Realistisch advies
Die passie komt goed van pas bij de borstoperaties 
die zij uitvoert. Hoekstra vindt het vooral belangrijk 
om goed met haar patiënten te overleggen over de 
mogelijkheden: “Op basis van mijn ervaring geef 
ik een realistisch advies. Ik benoem alle voor- en 
nadelen en bespreek samen met de patiënt wat 
haar wensen zijn. Pas als dat helemaal duidelijk is, 
nemen we een besluit.” 

Dat besluit mag best even op zich wachten, vertelt 
Hoekstra: “Dat kan ook een week later zijn. Als 
iemand tijd nodig heeft om erover na te denken, 
is dat beter dan een overhaaste beslissing nemen. 
Vaak komt het uiteindelijke besluit neer op wat de 
patiënt in gedachten heeft. “Wat we ook beslissen, 

de relatie met mijn patiënten en hun veiligheid 
staan voor mij altijd voorop.”

Het beste resultaat
“Ik vind het belangrijk om erg nauwkeurig te werken; 
ik ben een echte perfectionist”, lacht Hoekstra. “Het 
beste resultaat hangt van zóveel factoren af. Een 
patiënt kan bijvoorbeeld kiezen tussen een directe 
borstreconstructie of een reconstructie op een later 
moment. Daarnaast hebben ze de keuze tussen 
lichaamseigen weefsel of lichaamsvreemd, zoals 
een borstprothese. Je past je werkwijze aan op 
de patiënt. Want iedere vrouw, en iedere borst, is 
anders. Het belangrijkste vind ik om vrouwen in 
deze situatie te kunnen begeleiden. Ze verdienen alle 
aandacht en de best mogelijke zorg die ik kan bieden.”

Betrokken bij borstkanker

Mammapoli biedt 
snel zekerheid 
We vinden het belangrijk dat u snel terecht kunt 
op onze mammapoli. Daarom is er altijd binnen één 
week plek en zijn er spreekuren op de maandag-, 
woensdag- en vrijdagochtend. Tijdens de mamma-
poli worden de klachten besproken en aansluitend 
vinden de nodige onderzoeken plaats. De uitslagen 
worden meteen beoordeeld door de specialist. 
Daardoor kunnen we nog dezelfde dag de uitslag 
delen. 

Plastisch chirurg Hoekstra over haar rol in het mammateam

In oktober, borstkankermaand, 
staan we stil bij de borstkanker-
zorg van het LangeLand Ziekenhuis. 
Plastisch chirurg Hoekstra 
versterkt sinds eind vorig jaar 
het team plastische chirurgie en 
is dicht betrokken bij de borst-
kankerzorg van het LangeLand 
Ziekenhuis. Hoekstra: “Deelname 
aan het mammateam was voor 
mij één van de belangrijkste 
overwegingen om bij het 
LangeLand te gaan werken.”

Datum: dinsdag 15 oktober 2019
Locatie: LangeLand Ziekenhuis, Toneelzaal

De presentatie start om 19.15 uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur. De zaal is vanaf 19.00 uur geopend. 
Toegang is gratis.

Aanmelden
Vóór vrijdag 11 oktober aanstaande aanmelden via: polibergschenhoek@llz.nl. Vermeld hierbij naam, e-mail-
adres en telefoonnummer. Voor meer informatie: (079) 346 4333.

Dinsdag 15 oktober aanstaande organiseren het LangeLand Ziekenhuis en het 
Paramedisch Centrum Impact een thema-avond over de overgang. Tijdens de avond 
hoor je alles over de overgang, bijkomende klachten, hoe je deze kan herkennen en 
wat je eraan kan doen.

Thema-avond: ‘De overgang … 
vlieg op of kom maar op!’

Plastisch chirurg Hoekstra in het gebouw van de Huidkliniek, waar de poli plastische chirurgie gevestigd is.

Plastisch chirurg Hoekstra:

“De relatie met mijn 
patiënten en hun 
veiligheid staan voor 
mij altijd voorop.”

Fotografie: Chris van Breda


