
Ook in 2019 heeft het LangeLand Ziekenhuis complete ziekenhuiszorg 
geleverd aan meer dan 70.000 bewoners van Zoetermeer en omgeving. 
Samen met directievoorzitter Erik Booden kijken we terug op een jaar 
van ontwikkeling en intensieve samenwerking met partners binnen de 
Reinier Haga Groep (RHG) en binnen Zoetermeer.

Toekomstbestendig
“De samenwerking binnen de RHG is 
belangrijk voor ons. Onze ambitie is én blijft 
een volledig en toekomstbestendig algemeen 
ziekenhuis te blijven, in goede samenwerking 
met onze lokale en regionale partners. Binnen 
de groep kennen we inmiddels mooie samen-
werkingen, zoals de apotheek met het Haga 
en de gezamenlijke ICT-afdeling en laboratorium 
met het Reinier de Graaf. Daarnaast bouwen 
we tot onze trots op dit moment gezamenlijk 

het toonaangevende Orthopedisch Centrum 
op ons terrein. Wij zien dus onverminderd het 
voordeel van samenwerking in een groep, met 
ieder een eigen profiel en een eigen verzorgings-
gebied.”

Orthopedie
“Het Orthopedisch Centrum opent 29 juni 
volgend jaar. Het centrum is letterlijk verbonden
met het LangeLand. Hierdoor kan de orthopedische 
zorg rekenen op aanvullende zorg vanuit het zieken-

huis. Dat is gunstig voor wie meer zorg nodig 
heeft dan alleen orthopedie. En natuurlijk hebben 
we uitvoerige verpleegzorg en intensieve zorg 
mocht dat laatste onverhoopt nodig zijn. Dat 
zijn voordelen die klinieken, die los staan van een 
ziekenhuis, niet kunnen bieden. We zetten dus een 
heel mooi aanbod neer waarvan onze patiënten 
zeker gaan profiteren.”

Bereikbaarheid
“Helaas is er op dit moment nog veel parkeer-
overlast vanwege de bouw van dit centrum. 
Hiervoor moesten in eerste instantie veel parkeer-
plaatsen wijken. Veel van onze eigen mensen, 
waaronder ikzelf, parkeren nu al ruim een jaar in 
een verder gelegen parkeergarage of komen met 
de fiets. Zo maken we plaats voor onze patiënten 
en bezoekers. Gelukkig is de parkeergarage nu 
bijna klaar en wordt het parkeren voor patiënten,  
bezoekers en medewerkers veel beter. Patiënten 
en bezoekers kunnen in de nieuwe situatie dichtbij 
de ingang een plekje vinden.”

“Ook dit jaar lieten we 
zien wat we waard zijn.”

Directievoorzitter LangeLand Ziekenhuis Erik Booden:

Erik Booden:

“Binnen de Reinier Haga 
Groep kennen we mooie 
samenwerkingen.”

“We gaan 
de zorg in 

Zoetermeer 
nóg beter 

organiseren.”
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Juiste plek
“Samen met onze partners in Zoetermeer bekijken 
we hoe we de zorg beter en goedkoper kunnen 
inrichten. Het gebeurt bijvoorbeeld nog te vaak 
dat kwetsbare ouderen in ons ziekenhuis liggen 
bij gebrek aan een passender plaats. Dat is onnodig 
belastend voor de patiënt en bovendien te duur. 

We gaan deze zorg in Zoetermeer beter organiseren, 
samen met onder meer collega’s bij verpleeghuizen 
en huisartsen. Dat is ook absoluut nodig om ook in 
de toekomst iedereen de zorg te blijven bieden die 
nodig is. We hebben immers steeds meer ouderen 
en die ouderen leven ook langer. Dat is op zichzelf 
heel goed nieuws, maar het vraagt ook om een 
nieuw perspectief op onze zorg. De arbeidsmarkt 
is en blijft immers krap, dus we moeten met 
hetzelfde aantal mensen steeds meer patiënten 
gaan verzorgen. Ook daarom is het nodig dat 
mensen steeds meer regie gaan nemen over 
hun eigen zorgproces.”

Beloning
“Wat de krappe arbeidsmarkt betreft speelt 
natuurlijk de discussie rondom de Cao. Het is 
in het belang van iedereen om hierover tot 
goede afspraken te komen. De voorwaarden 
moeten aantrekkelijk genoeg zijn om in vaste 
dienst te komen, want het inhuren van tijdelijk 
personeel is voor ons als ziekenhuis veel duurder. 
Tegelijkertijd krijgen we hogere salariskosten niet 
gecompenseerd door de verzekeraars. Dat is voor 
alle ziekenhuizen in Nederland een forse uitdaging.”

Geen zorgen
“Financieel gezien scoorden we helaas slecht in 
het jaarlijkse onderzoek van accountskantoor BDO. 
Dat heeft te maken met ons verleden. Wij hebben 
nu eenmaal geen financiële buffer, en dat wordt in 
dit onderzoek altijd zwaar meegerekend. Dankzij 
de borgstellingen vanuit de Reinier Haga Groep 
lopen we minder risico’s. We letten nog steeds goed 
op de kosten en een aantal zorgverzekeraars moet 
meer gaan betalen voor de door ons geleverde 
zorg. Dat samen maakt dat we geen zorgen hoeven 
te hebben over de toekomst van het LangeLand 
Ziekenhuis in Zoetermeer.”

Kwaliteit
“We waren natuurlijk enorm verguld toen we 
in de AD Top 100 een schitterende vijfde plaats 
scoorden. Hiermee lieten we precies zien wat ons 
binnen de zorg in Nederland te doen staat: met 
beperkte middelen toch de meest hoogwaardige 
zorg blijven bieden. De kwaliteit van onze zorg 
behoort tot de beste van de regio en zelfs het hele 
land. Ik ben heel trots op onze zorgverleners, die 
deze waardering echt verdienen.”

Spoedzorg
“We blijven deze hoogwaardige zorg bieden 
door slim en creatief na te denken en door 
samenwerking te zoeken. Zo kent Zoetermeer 
op dit moment meerdere spoedloketten. Deze 
loketten gaan we waar mogelijk meer bundelen, 
zodat er bijvoorbeeld nog maar één loket is 
voor de spoedeisende hulp van het ziekenhuis,  
de huisartsenpost en de acute zorg voor ouderen.

Verder zetten we in op nog betere informatie voor 
patiënten, zodat zij ook in staat zijn om zelf meer 
regie te nemen over hun zorg. Hun medische 
informatie moet op één plek toegankelijk worden, 
zowel voor henzelf als voor al hun zorgverleners. 
Dat maakt de zorg beter, veiliger én efficiënter.” 

Beter Dichtbij
“Ook in het contact met onze professionals 
kunnen we winst behalen. Zo gaan we steeds 

meer digitaal doen, bijvoorbeeld via de app 
Beter Dichtbij. Binnenkort wordt deze app 
beschikbaar voor al onze patiënten, en kunnen 
zij rechtstreeks appen met hun arts of andere 
zorgverlener. Het is puur toeval dat ook ons 
ziekenhuismotto, net zoals de app, Beter Dichtbij 
luidt. Maar het is natuurlijk precies waar het 
in de toekomst met onze zorg naartoe moet en 
waarvoor wij ons van dag tot dag sterk blijven 
maken. Ik kijk dan ook met vertrouwen uit naar 
het nieuwe jaar en naar de plezierige samen-
werking met onze partners binnen en buiten 
Zoetermeer.”

Interview door: Liesbeth van Houten, 
afdeling marketingcommunicatie LLZ

Erik Booden:

“We waren verguld 
met onze vijfde plaats 
in de AD top 100.”

Erik Booden:

“Binnenkort kunnen onze 
patiënten rechtstreeks 
appen met hun arts of 
andere zorgverlener.”
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Het LangeLand scoort vooral goed op het beleid rond 
operaties, het lage aantal complicaties en her-
operaties, erg goede resultaten van staaroperaties en 
controle van patiënten op pijn en ernstige 
verwardheid. Dat laatste is vooral belangrijk, omdat 
deze factoren een goed herstel in de weg staan. 

Positieve beoordeling Elsevier 
Ook in het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek van 
weekblad Elsevier mogen we rekenen op een 
mooie beoordeling. In het onderzoek onder 
Nederlandse ziekenhuizen scoort het LangeLand 
Ziekenhuis opnieuw hoog als het gaat om 
patiëntgerichtheid. 

In het eindoordeel van Elsevier scoort het 
LangeLand Ziekenhuis opnieuw drie van de

 
vier bollen. Net zoals vorig jaar blijkt uit de score 
dat de kwaliteit van zorg consistent hoog is. 
Hiermee scoort het LangeLand even goed als -of 
beter dan- verreweg de meeste ziekenhuizen in 
Zuid-Holland.

Sterk in de regio
Ook het HagaZiekenhuis, onze partner in de 
RHG, scoort hoog: een zevende plek in de lijst 
van topklinische ziekenhuizen. Samen zijn we 
de best scorende ziekenhuizen van de regio.

Wat zijn we trots op onze medewerkers! 
Het LangeLand Ziekenhuis scoort dit 
jaar een vijfde plek in de AD ziekenhuis 
Top 100 van algemene- en streekzieken-
huizen. Een prachtig resultaat, waar we 
allemaal hard voor werken en enorm 
trots op zijn.

LangeLand Ziekenhuis op vijfde plek 
landelijke AD Top 100 ziekenhuizen
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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 & bloedafname
Europaweg 151 (nabij het Stadshart)
2711 ER Zoetermeer  T: (079) 346 28 86

Teksten:  MeerdanTaal 
 Liesbeth van Houten, LLZ
Vormgeving: BC Uitgevers

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

Internisten Alidjan en Ekokobe zijn de poli dit najaar
gestart. “We willen patiënten zo goed mogelijk en zo 
snel mogelijk behandelen”, vertellen ze gepassioneerd.
“Vooral patiënten die al wel behandeld worden voor
hart- en vaatziekten kunnen baat hebben bij onze
poli. Bijvoorbeeld omdat ze al lange tijd geleden 
voor het laatst zijn gezien, waardoor ze inmiddels 
niet meer volgens de laatste richtlijnen worden 
behandeld of bijwerkingen ervaren van hun medicatie. 
Daarom worden patiënten bij ons helemaal in kaart 
gebracht.”

Onderzoek vooraf
Voorafgaand aan iemands eerste polibezoek, worden
de nodige onderzoeken verricht. Het maakt het
eerste bezoek zo efficiënt mogelijk. Bloedonderzoek
en een ECG (hartfilmpje) behoren tot de standaard
onderzoeken. Daarnaast vult de patiënt een 

uitgebreide vragenlijst in over zichzelf én de 
familie. Dat geeft informatie over erfelijke factoren 
die aandoeningen kunnen veroorzaken, zoals 
bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of verhoogd 
cholesterol.

Persoonlijke zorg
Met alle informatie bij elkaar, gaan de specialisten
aan de slag. Alidjan: “We bespreken de patiënten en
hun uitkomsten in ons behandelteam. Door op die
manier kennis uit te wisselen, krijg je altijd betere
uitkomsten.” Daarnaast zijn de internisten op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen op hun vak-
gebied. Het stelt ze in staat om behandelingen in te
zetten die het best bij de patiënt passen. “Soms is
een patiënt het best geholpen als je afwijkt van het
standaardprotocol”, legt Alidjan uit. We overwegen
daarbij ook de persoonlijke situatie en kwaliteit van
leven. Zo lever je persoonlijke zorg.”

Behandelplan op maat
Tijdens het eerste polibezoek is alle informatie voor
handen. Daarom kan meteen een behandelplan 

worden opgesteld. Een uniek concept binnen 
de poliklinische zorg. “Zo maken we optimaal 
gebruik van onze tijd én die van de patiënt”, vertelt 
Ekokobe. “We kunnen direct de bevindingen van 
ons onderzoek bespreken en ruim de tijd nemen. 
Anders zou daar pas bij een tweede afspraak ruimte 
voor zijn.” Na 6 weken vindt de eerste vervolgafspraak 
plaats, om de ingezette behandeling te evalueren. 
Daarna kunnen patiënten via hun huisarts worden 
gecontroleerd.

Bekendheid rond hart- en vaatziekten
Naast de zorg voor hart- en vaatpatiënten zo goed,
snel en laagdrempelig mogelijk te maken, wil het
team ook bewustwording creëren rond preventie.
“We zijn van plan een voorlichtingsavond te
organiseren voor patiënten om uit te leggen wat
we doen en waarom. We willen ze bewust maken
van de erfelijke factoren die in de familie kunnen
voorkomen. En ze voorlichten over veranderingen in
leefstijl, die de nodige gezondheidswinst opleveren.
Zo willen we ook preventief werken en mensen 
zoveel mogelijk behoeden voor hart- en vaatziekten.”

Hart- en Vaatziekten aangepakt
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Behandeling op maat bij cardiovasculaire poli LangeLand Ziekenhuis

In 2018 stierven 38.250 Nederlanders 
aan de gevolgen van hart- en vaat-
ziekten. En volgens de Hartstichting 
hebben 1,3 miljoen Nederlanders 
ermee te maken. Een veel-
voorkomend probleem dus, dat 
mensenlevens kost. Alle reden voor 
het LangeLand Ziekenhuis om de 
cardiovasculaire poli te starten. 
Een poli waar patiënten snel 
terechtkunnen en direct met een 
behandelplan de deur uit lopen.

Patiënten doen de Twiddle muff om de armen en kunnen hiermee aandachtig spelen, in plaats van 
bijvoorbeeld met het infuus. Het zorgt ook voor afleiding, omdat een patiënt met de handen bezig is. 
Daardoor is soms minder rustgevende medicatie nodig. De Twiddle muff wordt in een papieren zak ingepakt 
met een persoonlijke kaart van degene die de muff heeft gebreid. De patiënt mag deze ook na ontslag uit 
het ziekenhuis meenemen.

Op de Spoedeisende Hulp worden sinds kort Twiddle muffs 
voor dementerende patiënten gemaakt. Dit zijn gebreide, 
kleurige ‘mouwen’ voor om de onderarmen, soms met 
knopen of lintjes erop. 

Twiddle muff: afleiding voor 
dementerende patiënt

Het cardiovasculaire team is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, waardoor iedere patiënt kan rekenen 
op een behandeling op maat. V.l.n.r.: internisten Alidjan en Ekokobe, coördinator poli Interne Geneeskunde 
Karen Hagendijk-de Jong en doktersassistente Mariska van Eeden-Petersman.

Internist Alidjan:

“Soms is een patiënt het 
best geholpen als je afwijkt 
van het standaardprotocol.”

Helpt u mee?
De Twiddle muffs worden gemaakt door vrijwilligers. Bent u enthousiast geworden over dit mooie project? 
We kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken! U krijgt dan een duidelijke handleiding over het maken van 
een Twiddle muff. Neemt u voor meer informatie contact op via info@llz.nl. 


