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Nieuwe geestelijk 
verzorger luistert 
met zijn hart

Hart- en vaat-
ziekten aangepakt

LangeLand scoort hoog 
in AD top 100 en Elsevier

Uw veiligheid topprioriteit   
tijdens week van de 
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Herkent u zich in het volgende?
- Acne
- Beginnende zonneschade
- Huidafwijkingen, zoals
  ouderdomswratten en steelwratjes
- Huidverbetering
- Pijnlijke of ontsierende littekens
- Lymf- en lipoedeem

EOS is gevestigd in de Huidkliniek 
van het LangeLand Ziekenhuis

Europaweg 151 | 2711 ER ZOETERMEER
www.eoshuidkliniek.nl |  079-3462684

Zoekt u professioneel advies 
over uw huid of huidklachten?
De huidtherapeut werkt samen met huisartsen en medisch 
specialisten, zoals dermatologen en plastisch chirurgen 
en kan u advies geven over uw huid en biedt u deskundige 
huidbehandelingen.

- Ongewenste haargroei
- Pigmentvlekken
- Storende roodheid 
- Spataderen
- Tatoeageverwijdering
- Vitiligo
- Wijnvlekken



Van de 
redactie

De zorg is een intensief beroep. Dagelijks zetten 

we ons in om onze patiënten de best mogelijke 

zorg te bieden. Daarom zijn we erg trots op onze 

5e plaats in de AD ziekenhuis Top 100 van alle 

algemene en streekziekenhuizen in Nederland.  

Het is een bevestiging van onze inzet voor u.

In deze editie van de InfoLand leest u over onze 

initiatieven die gericht zijn op het leveren van de best 

mogelijke zorg. Op welke manier dan ook. Zoals de in 

het najaar van 2019 gestarte cardiovasculaire poli, die 

hart- en vaatziekten snel en effectief wil aanpakken. 

Op pagina’s 10 en 11 leest u meer over de poli en één 

van de specialisten die zich hiervoor inzet.

Ook leest u over de nieuwe geestelijk verzorger op 

pagina’s 7 en 8. Een belangrijke steun en toeverlaat, 

voor mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. 

De geestelijk verzorger staat open voor iedereen en 

alle vragen die men kan hebben. 

Minder zichtbaar, maar minstens zo belangrijk zijn de 

apotheek en afdeling kwaliteit. In deze editie leest u 

over de week van de patiëntveiligheid die zij samen 

hebben georganiseerd, de vele verbeteringen die zijn 

doorgevoerd op het gebied van medicatieverstrekking 

en wat we doen om patiëntveiligheid scherp op het 

netvlies te houden. Lees erover op pagina’s 4 en 5.

We geven u graag een inkijkje in wat er allemaal 

gebeurt in het LangeLand en wensen u weer veel 

leesplezier!
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Zoekt u professioneel advies over uw 
huid of huidklachten?
De huidtherapeut werkt samen met huisartsen en medisch specialisten, 
zoals dermatologen en plastisch chirurgen en kan u advies geven over 
uw huid en biedt u deskundige huidbehandelingen.

Europaweg 151  |  2711ER Zoetermeer 
Telefoon: 079-3462684  |  Email: info@skinso.nl

SKINSO is gevestigd in de Huidkliniek van het LangeLand Ziekenhuis

Herkent u zich in het volgende?
- Acne
- Beginnende zonneschade
- Huidafwijkingen, zoals
  ouderdomswratten en steelwratjes
- Huidverbetering
- Pijnlijke of ontsierende littekens
- Lymf- en lipoedeem

- Ongewenste haargroei
- Pigmentvlekken
- Storende roodheid 
- Spataderen
- Tatoeageverwijdering
- Vitiligo
- Wijnvlekken

Alpo zorg is op zoek naar verzorgenden ig, verpleeg-
kundigen niveau 4,5 en Huishoudelijk medewerkers.

 Voor meer informatie: 079 - 737 02 08
of bezoek onze website: www.alpozorg.nl 

Heeft u zorg nodig?
Alpo zorg is een kleine organisatie voor volwassenen. 
Wij geven zorg aan huis met kwaliteit en een glimlach, 
werken met gediplomeerde zorgverleners en vinden 

persoonlijk contact belangrijk. Daarom werken wij met 
kleine teams rondom de cliënt. Dit doen wij via zorg in 

natura, WMO, het persoonsgebonden budget en particulier. 

Wij bieden de volgende diensten:
• Verzorging                      
• Verpleging    
• Terminale zorg

• Huishuidelijke hulp
• Thuisadministratie
• Begeleiding

Alpo zorg is een erkend leerbedrijf 
en lid van Zorgthuisnl

Kwaliteit
Respect

Vertrouwen
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Kort nieuws

We scoren vooral goed op ons beleid rond operaties, het 
lage aantal complicaties en her-operaties, erg goede 
resultaten van staaroperaties en controle van patiënten 
op pijn en ernstige verwardheid, wat een goed herstel in 
de weg staat. 

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

Ook in Elsevier positief beoordeeld
Het LangeLand Ziekenhuis scoort opnieuw hoog als 
het gaat om patiëntgerichtheid. Dat blijkt uit het 
jaarlijkse kwaliteitsonderzoek van weekblad Elsevier 
onder Nederlandse ziekenhuizen. 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 zieken-
huizen in Zuid-Holland.

LangeLand op 5de plek 
in Landelijke AD Top 100 
ziekenhuizen

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 
streekziekenhuizen. Een prachtig resultaat, waar we 
allemaal hard voor werken en enorm trots op zijn.

De buitenpoli paste niet meer bij onze missie om 
persoonlijke zorg dicht bij huis te verlenen. Door ons 
op de zorg in Zoetermeer te concentreren, kunnen 
we u de zorg blijven verlenen die u van ons gewend 
bent en mag verwachten. 

LangeLand polikliniek 
Bergschenhoek gesloten 

Op 16 november 2019 is LangeLand polikliniek 
Bergschenhoek, de buitenpolikliniek van 
het LangeLand Ziekenhuis in Lansingerland, 
gesloten. 

Al bijna 20 jaar verblijdt Stichting DaDa 
kinderen in het ziekenhuis met het mooiste 
speelgoed. In die tijd hebben wij al veel 
schenkingen mogen ontvangen. 

Mega-donatie Stichting Dada

    Erik Booden directievoorzitter LangeLand 
Ziekenhuis (links), Katinka Klop, zorgmanager 
LangeLand (midden), André van Duivenbode, 
Voorzitter van stichting DaDa (rechts).

De laatste is wel heel bijzonder. Want DaDa stelt 
maar liefst 23.000 euro beschikbaar voor nieuw 
speelgoed, dat voldoet aan alle moderne vereisten 
op het gebied van hygiëne en veiligheid. Voor een 
veilig én leuker bezoek aan het ziekenhuis.

André van Duivenbode, voorzitter van Stichting 
DaDa, is er trots op: “We willen afleiding creëren 
voor de kinderen die hier komen. Leuk speelgoed 
maakt een ziekenhuisbezoek een stuk aangenamer.” 
Directievoorzitter Erik Booden (links) is blij met de 
schenking: “Van dit bedrag kunnen we het nodige  
verantwoorde speelgoed aanschaffen. Onze 
patiëntjes zullen er ongewijfeld heel blij mee zijn.”
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In het ziekenhuis kom je om beter te worden. Daarom staat aandacht voor patiënt-
veiligheid altijd met stip op één. Toch is het goed om hier eens in de zoveel tijd extra 
aandacht aan te besteden. Dat doen we tijdens de jaarlijkse week van de patiënt-
veiligheid, iedere keer met een ander thema. 

Uw veiligheid ‘top of mind’ tijdens 
Week van de Patiëntveiligheid

Dit jaar is er extra aandacht 
voor medicatieveiligheid, waarin 
de afgelopen jaren belangrijke 
verbeteringen zijn doorgevoerd. 
“We hebben in het LangeLand 
ontzettend veel bereikt met zijn 
allen”, vertelt ziekenhuisapotheker 
Maisa Sjak Shie enthousiast. 
“Daar mogen we best trots op 
zijn. Naast bewustwording op het 
gebied van medicatieveiligheid, 
grijpen we de week van de 
patiëntveiligheid dus ook aan 
voor een klein feestje.” 

Meer tijd voor de patiënt
Helemaal niet onterecht, 
want de verbeteringen van de 
afgelopen jaren mogen er zijn. Zo 
is de registratie van medicatie 
helemaal gedigitaliseerd en zijn 
er voor de verpleegafdelingen 
satellietapotheken en vernieuwde 
ruimtes voor het klaarmaken 
van medicijnen gerealiseerd. 
Daardoor zijn er ook vaker 
apothekersassistenten 
op de afdeling aanwezig. 

Deze verbeteringen zijn 
voordelig voor patiënten 

én verpleegkundigen, leggen 
Sjak Shie en stafmedewerker 
kwaliteit Els de Haan-Rus uit: 
“Voorheen hadden we vooral 
contact als er iets niet 
goed ging en de apothekers-
assistenten werkten vooral in de 
centrale ziekenhuisapotheek. 
Nu ze dichtbij werken, voelt het 
verzorgen van de medicatie als een 
echte samenwerking. We begrijpen 
van elkaar wat de uitdagingen 
zijn en spelen erop in.” 

Apothekersassistenten zetten 
nu bijvoorbeeld dagelijks de 
medicatie uit en binnenkort 
starten zij ook de medicatie- 
intake bij acute opname. Hierdoor 
is er altijd actuele informatie en 
medicatie beschikbaar met 
minder kans op fouten en 
daardoor hebben de arts en 
de verpleging meer tijd voor 
de patiënt zelf.

Positieve focus
Tijdens de week van de patiënt-
veiligheid zijn er door het 
hele ziekenhuis activiteiten 
georganiseerd. Zo vond er een 
symposium plaats met diverse 
sprekers, zijn er attenties 
uitgedeeld ter bewustwording van 
het thema en is er een heuse 
Escape Room gerealiseerd. “Het 
zorgt ervoor dat je op een positieve 
manier je kennis toepast”, vertelt 
Alie Haze-Visser, senior adviseur 
kwaliteit en veiligheid.

Het is een trend die zich ook in 
de rest van de zorg voordoet, 
vertelt Alie: “Vroeger keken we 
vooral naar wat er mis ging. Nu 
ligt de focus op wat er goed 
gaat en hoe we dat kunnen 
versterken. Vanuit het positieve 
werken dus. Dat geeft meer 
energie en zorgt voor betere 
resultaten, doordat het 
meedenken en creativiteit 
aanmoedigt. Zo blijven we onze 
zorg én veiligheid verbeteren. 
Tijdens de week van de patiënt-
veiligheid, worden we daar 
allemaal weer even aan herinnerd.”

      V.l.n.r.: 
ziekenhuisapotheker 
Maisa Sjak Shie, 
senior adviseur 
kwaliteit en veiligheid 
Alie Haze-Visser en 
stafmedewerker 
kwaliteit en veiligheid 
Els de Haan-Rus.
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Satellietapotheek

Zoals er satellieten om de aarde draaien, 
zo zijn er op de 2e en 3e verdieping 
van het ziekenhuis kleinere satelliet-
apotheken gebouwd. Een belangrijke 
stap naar veiliger en efficiënter werken 
én betere samenwerking. Maisa Sjak Shie: 
“We hebben hier de ruimte voor een 
assortiment aan medicijnen die 
belangrijk is voor de patiënten op 
deze afdeling. Zo hebben de verpleeg-
kundigen altijd medicijnen die ze 
nodig hebben bij de hand én zijn de 
apothekersassistenten dichterbij om 
vragen te beantwoorden.”

Positief leren in de Escape Room 

Speciaal voor de week van de patiëntveiligheid is een Escape Room in 
het leven geroepen. Aan de hand van een spannend verhaal lopen de 
deelnemers vier kamers door. Ieder met eigen puzzels en uitdagingen. 
Alie Haze-Visser: “De Escape Room draait vooral om de vitaal bedreigde 
patiënt. Een acute situatie waarin 
je snel moet handelen om een patiënt 
te redden. Voor die momenten zijn er 
diverse protocollen en werkwijzen, die 
je nodig hebt om uit de Escape Room 
te ontsnappen. Iedereen wordt hierop 
getraind en dit is de ideale manier om 
die training weer fris in het geheugen 
te brengen.” 

Medicatie bereidingsruimte

Naast de satellietapotheken, zijn er 
vier bereidingsruimtes gerealiseerd. 
Deze zijn vooral handig voor medicijnen 
die via het infuus worden toegediend. 
Els de Haan-Rus: “We hebben de 
ruimtes zo ingericht dat ze uitnodigen 
om goed te werken. Vergelijk het 
met koken: in een goede keuken heb 
je de ruimte voor alle ingrediënten, 
pannen en apparaten, waardoor je 
netter werkt en lekkerder kookt. Hier 
werkt dat net zo. Verpleegkundigen 
die eens op een andere afdeling 
werken, kunnen daar ook meteen 

uit de voeten. Want alle bereidingsruimtes zijn identiek gebouwd 
en ingericht. Wel zo veilig én gemakkelijk” Computer 

on Wheels

De medicatie CoW (Computer 
on Wheels) wordt gebruikt om 
medicijnen uit te delen aan 
patiënten. Zoals de naam al 
aangeeft, met behulp van 
een computer. Maisa Sjak Shie: 
“Je hebt alles bij de hand: Een 
actueel medicijnoverzicht, de 
laatste wijzigingen van de arts, 
eventuele aanvullende toedien 
informatie over de medicatie 
en de medicatie zelf. Het 
maakt medicatie delen veel 
makkelijker en de zorg nóg 
veiliger.”



• Kleinschalig en 
 24 uur per dag 
 zorg op maat

• Zorgverzekering 
 fysiotherapie 
 mogelijk 
 (afhankelijk van 
 indicatie en 
 voorwaarden)

• Via de aanvullende 
 verzekering kan, 
 afhankelijk van de 
 polisvoorwaarden, 
 (een deel van) 
 de verblijfkosten 
 vergoed worden. 

• Eerstelijnsverblijf

• Respijtzorg

Herstelhotel Medisch Hart Bleiswijk
Een sfeervol herstelhotel met persoonlijke

aandacht en medische ondersteuning

Kijk voor meer informatie op
www.herstelhotelbleiswijk.nl

of bel 010 - 870 99 99

Wij bieden ook revalidatie
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Frank Kazenbroot weet als 
geen ander dat het leven vol 
verrassingen kan zitten. Na twintig 
jaar als broeder in een klooster 
te hebben gewoond, heeft 
hij tien jaar in een gevangenis 
gewerkt als geestelijk verzorger. 
Nu leidde zijn leven hem naar 
het LangeLand. Frank: “Ik zie het 
als een geschenk wanneer ik 
weer op een nieuwe plek terecht 
kom.”

Bewuste keus
Zijn keuze voor het LangeLand 
was een heel bewuste, vertelt 
Frank. “Na 10 jaar in een 
gevangenis werken, was ik 
toe aan iets anders. Ik zag 

de vacature langskomen van 
het LangeLand en voelde me 
geroepen. Het sprak me aan om 
mensen die ziek zijn te helpen 
in een moeilijke periode. En ik 
voelde me aangetrokken tot de 
kleinschaligheid en persoonlijke 
sfeer van het LangeLand. 
De eerste weken maken die 
verwachting al waar; het voelt 
als een warm bad.”

Frank gelooft dat een mens 
altijd van waarde is. Met die 
gedachte stelt hij zich open 
voor iedereen. Ongeacht 
iemands geloof of levens-
overtuiging. Frank: “Zelf ben 
ik Rooms-Katholiek en als 

iemand dat ook is, kan ik daarop 
aansluiten. Als dat niet zo is, 
vind ik het alleen maar boeiend 
om te horen wat iemands 
overtuiging is. Als iemand een 
andere overtuiging heeft, dan 
leer ik daar juist van.” 

Luisteren is het startpunt
“Het belangrijkste is om goed 
naar iemand te luisteren”, 
zegt Frank stellig wanneer hij 
wordt gevraagd wat een goede 
geestelijk verzorger maakt. 
“Niet alleen naar woorden, maar 
ook door te letten op de ogen 
of lichaamstaal.   

Wanneer je in het ziekenhuis ligt, kan er een hoop op je afkomen. Vooral wanneer er een 
ernstige diagnose wordt gesteld, die veel vragen en emoties oproept. Gelukkig is er dan de 
geestelijk verzorger die een luisterend oor biedt en met je van gedachten wisselt. Na 16 jaar 
toegewijde dienst, draagt Lisette Hendriks haar stokje over aan collega geestelijk verzorger 
Marijn Gilhuis en Frank Kazenbroot, die in november 2019 is gestart in het LangeLand. 

Spreken en luisteren met je hart

Frank Kazenbroot:

“Als iemand een andere 
overtuiging heeft, dan 
leer ik daar juist van.”  

      Frank Kazenbroot 
hoopt met zijn open 
houding en flinke dosis 
levenservaring een 
waardevolle gespreks-
partner en raadgever 
te zijn voor de patiënten 
van het LangeLand 
Ziekenhuis.
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Lees verder op pagina 9
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Het stelt je in staat om contact te maken op een 
dieper niveau. En dat doe je ook met je hart. Op die 
manier kan ik iemand begeleiden, door een stukje 
mee ‘op weg te gaan’. Soms kan één gesprek al 
heel belangrijk zijn.”

Iemand die in het ziekenhuis ligt, heeft daar niet 
om gevraagd. Frank is zich daar terdege van 
bewust en stelt zich open voor de vragen die de 
situatie voortbrengt. “Mensen vragen zich af 
waarom hen dit overkomt, verliezen de moed voor 
het leven of hebben zorgen over anderen. Ik help 
ze zoeken naar antwoorden, maar probeer ze niet 
te beantwoorden. Dat doen mensen zelf en soms 
mogen ze daar best wat hulp bij gebruiken.”

Omgaan met verdriet
In zijn werk krijgt Frank te maken met de nodige 
moeilijke en verdrietige situaties. Hij weet dat die 
hem zullen gaan raken: “Ik ben niet van steen; het 
gaat ook over mijn eigen leven. Ik ben sterfelijk en 
mis mensen die ik heb verloren. Gelukkig heb ik al 
veel meegemaakt en kan ik het een plekje geven. 
Of delen met anderen, zoals mijn collega Marijn. Ik 
sta open voor wat er op me af kan komen en hoop 
die open houding te bewaren. Dat verdienen de 
patiënten die mijn hulp vragen.”

Stiltecentrum

Het LangeLand Ziekenhuis beschikt over een 
stiltecentrum, waar alle patiënten, bezoekers 
en medewerkers een moment rust kunnen 
nemen. Voor de meeste geloven staan er 
boeken en is er de mogelijkheid om te bidden. 

Het stiltecentrum bevindt zich op de 4e etage, 
route 73 en is 24 uur per dag geopend.

Lisette Hendriks is 16 jaar geestelijk 
verzorger geweest in het LangeLand 
Ziekenhuis. Eind oktober nam ze afscheid 
om te genieten van haar pensioen. 

Loslaten

“Er is veel gebeurd in 16 jaar. Zowel ín als mét 
ons ziekenhuis. En er gebeurt nog steeds veel. 
Het is niet meer die heftige storm van een 
aantal jaren terug, maar het blijft flink waaien in 
de zorg. Zelf heb ik hier, op die ‘stormjaren’ na, 
altijd met veel plezier gewerkt. De gesprekken 
met patiënten vormen het hart van mijn werk. 
Ze gaan over de vragen en emoties die zich 
melden als mensen ernstig ziek zijn. Soms waren 
het een of twee gesprekken tijdens een opname, 
maar vaak ook liep het contact over meerdere 
jaren.

Ook met medewerkers heb ik veel mogen delen. 
Over werk en over zorgen om gezondheid of 
thuissituatie. Dat gaf verbondenheid. De 
bescheiden omvang van ons ziekenhuis draagt 
daaraan bij: de lijnen zijn kort, je kunt gemakkelijk 
bij elkaar binnenlopen en allemaal dragen we ons 
eigen steentje bij aan de zorg voor patiënten in 
dit ziekenhuis. 

Ik laat mijn werk in het LangeLand nu los. Ik wil 
iedereen bedanken voor de fijne samenwerking 
op zoveel momenten en plaatsen. De gesprekken 
die ik met patiënten heb gevoerd 
blijf ik koesteren en het zieken-
huis blijf ik zeker volgen!” 

Lisette Hendriks:

“De gesprekken 
die ik met 
patiënten heb 
gevoerd blijf 
ik koesteren!”  

Vervolg van pagina 7



Teamband opbouwen
Wat maakt Fazil dan zo gelukkig? “Tijdens de opleiding 
maak je al lange dagen en het is een lange opleiding. 
Dat bereidt je voor op het werk, waarvoor je ook 
soms 24 uur per dag beschikbaar moet zijn en 
verantwoordelijk bent voor patiënten die soms 
levensbedreigend ziek zijn. Het houdt je scherp 
en maakt je bewust van je verantwoordelijkheid. 
Dat vind ik vooral motiverend en daar haal ik veel 
energie uit. Het is een uitdaging die je alleen als 
team (medespecialisten, verpleegkundigen en 
arts-assistenten) kan waarmaken en dat schept 
een band. Je kent elkaar professioneel, maar ook 
persoonlijk. Dat komt de zorg ten goede en het 
stelt ons in staat dag en nacht beschikbaar te 
zijn. Dat is best bijzonder.”

Openstellen voor je patiënt
Naast die flexibiliteit, geniet Fazil van nadenken 
over zijn patiënten, het opstellen van een goed 
behandelplan en het verbeteren van zorgprocessen. 
“Ik ben benieuwd waarom een patiënt de klachten 
heeft. Het is een grote puzzel die je zo goed 
mogelijk wil oplossen in relatief korte tijd. Soms zijn 
het zelfs meerdere puzzels binnen één patiënt. Het 
geheim om achter de oplossing te komen, is door 
naar iemand te luisteren. Open met je patiënten 

en je medecollega’s omgaan en de ruimte geven 
voor elkaars eigen ideeën. Het stelt je in staat 
om écht met iemand mee te denken en te 
adviseren, maar ook gerust te stellen als dat 
nodig is.”

Korte overleglijnen
Meer specialisten zeggen het en ook voor Fazil is 
de relatieve kleinschaligheid van het LangeLand 
een groot pluspunt. Sinds zijn start in juni 2019 
merkt hij hoe laagdrempelig hij kan samenwerken. 
“De overleglijnen zijn heel kort. Er is een open sfeer 
en collega’s van alle specialismen  zijn altijd bereid 
om je te adviseren én om advies te vragen. Dat 
komt echt ten goede aan de patiënt, die snel op 
de juiste plek terecht komt. Ook voor zorg buiten 
het ziekenhuis. Het is precies wat ik zo prettig vind 
aan werken in het LangeLand. 

Fazil Alidjan wist al op de middelbare school dat hij geen kantoorbaan wilde. Wat hij 
wél wilde doen, vond hij lastiger. “Economie stond hoog op mijn lijstje, net als piloot en 
wiskundeleraar”, denkt Fazil terug. “Een 9-5 baan hoefde van mij niet. Nauw contact 
met mensen, een diagnose stellen en ziektes behandelen leek me veel interessanter. 
Zo kwam ik op geneeskunde uit.” Een keuze waar hij tot op de dag van vandaag geen 
seconde spijt van heeft gehad: “Anders was ik ongelukkig geweest!”

Internist-Vasculair Geneeskundige Fazil Alidjan

Kennismaken met...

Specialisme
Interne geneeskunde

Studie
Geneeskunde: AMC, Amsterdam
Vooropleiding tot Internist: Amphia ziekenhuis, Breda
Specialisatie: Erasmus MC, Rotterdam

Specialisatie
vasculaire geneeskunde 

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

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

    Het cardiovasculaire 
team is op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen, 
waardoor iedere patiënt 
kan rekenen op een 
behandeling op 
maat.

Internisten Alidjan:

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

Coördinator 
poli Interne 
Geneeskunde 
Karen Hagendijk-
de Jong

Dokters-
assistente 
Mariska 
van Eeden-
Petersman.



Polikliniek Telefoonnummer

Anesthesiologie (079) 346 25 49
Cardiologie / hartfunctie (079) 346 28 08
Chirurgie (079) 346 25 85
Dermatologie / Huidkliniek (079) 346 23 66
Dialysecentrum  (079) 346 24 63 
Endoscopie centrum (079) 346 25 09
Geheugenpoli  (079) 346 23 62 
Geriatrie (079) 346 23 35 
Gipspoli (079) 346 25 85
Gynaecologie (079) 346 25 89
Hartfalenpoli (079) 346 28 79 
Incontinentiepoli  (079) 346 28 60 
Inschrijf-/registratiebalie (079) 346 26 30
Interne Geneeskunde (079) 346 28 80
Kindergeneeskunde (079) 346 25 58
Keel-, neus- en oorheelkunde (079) 346 25 93

Polikliniek Telefoonnummer

Klinische Neurofysiologie  (079) 346 25 63 
Laboratorium (079) 346 25 72
Longgeneeskunde (079) 346 28 83
Mammapoli  (079) 346 25 85 
MKA-zorg (079) 346 43 55 
Neurologie (079) 346 25 63
Oncologie (079) 346 28 81
Oogheelkunde (079) 346 25 52
Orthopedie (079) 346 25 35
Plastische Chirurgie (079) 346 28 04
Radiologie (079) 346 25 20
Reumatologie (079) 346 28 94
Revalidatie (079) 346 28 43
Rook-stop-poli (079) 346 28 83
Urologie (079) 346 28 60
Vaatlaboratorium (079) 346 25 85

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

Specialismen
Cardiologie 
Chirurgie
Geriatrie

Gynaecologie
Interne Geneeskunde
Kindergeneeskunde
KNO

Longgeneeskunde
MDL-zorg
MKA-zorg
Neurologie

Oncologie
Oogheelkunde
Orthopedie
Radiologie

Reumatologie
Revalidatie
Urologie
Verloskunde

Het LangeLand Ziekenhuis onderscheidt zich in klein-
schaligheid 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. 

Het LangeLand Ziekenhuis werkt samen met huis-
artsen, andere ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgings-
huizen en de thuiszorg. We kennen onze kwaliteiten 

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

Vestigingen en poliklinieken

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.
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bloedafname
U kunt op deze locaties ook terecht voor 
bloedafname. 

LangeLand Ziekenhuis: 
dagelijks van 7.00 tot 16.30 uur. 

LangeLand Huidkliniek: 
dagelijks van 7.30 tot 12.00 uur. 

Bekijkt u voor meer bloedafnamelocaties 
pagina 23 van deze InfoLand. 

Meer informatie vindt u op de website: 
www.langeland.nl/bloedafname.

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.

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

Bekijk de websites voor meer informatie: 
www.langelandhuidkliniek.nl
www.langelandplastischechirurgie.nl
www.langelandcosmetischezorg.nl

Avondspreekuur plastische chirurgie: iedere dinsdag en woensdag.

LangeLand Huidkliniek

Europaweg 151, 2711 ER Zoetermeer, (079) 346 2886

LangeLand 
Ziekenhuis

Huisartsenpost
Bereikbaar in de avond/nacht/
weekend/feestdagen
(079) 343 16 00

Spoedeisende hulp
24 uur per dag bereikbaar: 
(079) 346 25 39

Centrum Acute Zorg
Ingang achterkant ziekenhuis

Bus 70 
richting Noordhove & richting Centrum-West, 
Iedere 15 minuten

Ouderenbus
Van dinsdag t/m vrijdag enkele keren per dag
Stopt bij hoofdingang ziekenhuis
Voor meer informatie: 088-0234232

LangeLand Huidkliniek

Parkeerterrein LLZ
Eerste 20 minuten gratis uitrijden 
Daarna: €0,60 per 20 minuten
€1,80 per uur, maximum van €7,- per dag

Weekkaart €10,-, Maandkaart €35,-
12 Invalideparkeerplaatsen bij de hoofdingang
Fietsen en motorfietsen gratis parkeren op 
daarvoor bestemde plekken

Parkeergarage Duitslandlaan
Van dinsdag t/m vrijdag enkele Eerste 2 uur 
gratis, daarna € 1,50 per 50 minuten
Maximaal € 12,- per dag
24 uur per dag / 7 dagen per week geopend

Randstadrail lijn 3
richting Den Haag Loosduinen 
& richting Zoetermeer centrum
Iedere 10 minuten, 
5 - 10 minuten lopen 

Bereikbaarheid 

Az
ië

w
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Europaweg

Australiëweg



Legenda

Centrale hal
Restaurant

Poliklinieken
Spoedeisende hulp

Radiologie
Liften

Helaas is niet elk bezoek aan het LangeLand gepland. Gelukkig kunt u in situaties waarbij direct medische 
hulp nodig is, dag en nacht terecht op onze spoedeisende hulp (SEH) aan de achterkant van het zieken-
huis. U kunt zich melden bij de assistente aan het loket. Zij schrijft u in en vraagt u naar uw adres- en 
verzekeringsgegevens. Neem ook een actueel medicatieoverzicht en een geldig legitimatiebewijs mee. 

Huisarts of spoed-
eisende hulp?
Voor kleine ongelukken 
en klachten zoals pijn en 
koorts, kunt u het beste bij 
de huisarts terecht. Als u 
twijfelt of u naar de huis-
arts of de spoedeisende 
hulp moet, kunt u het 
beste eerst uw huisarts 
bellen. Uw huisarts kan u zo 
nodig verwijzen naar de SEH. 
Na sluitingstijd van de huis-
artsenpraktijken en in het 
weekend, kunt u terecht 
bij de huisartsenpost. Deze 
bevindt zich naast de SEH, 
aan de achterkant van het 
ziekenhuis. 

Spoedeisende hulp 

Patiënteninformatie
i

Een bezoek aan het LangeLand kan allerlei redenen hebben: een afspraak met een 
specialist, een onderzoek bij een polikliniek of de radiologie, voor een opname of op 
bezoek bij familie of bekenden. Wat de reden ook is, wij doen ons best uw bezoek zo 
soepel en plezierig mogelijk te laten verlopen. Hier leest u meer informatie over het 
LangeLand Ziekenhuis, onze procedures en faciliteiten.

Een bezoek aan het LangeLand Ziekenhuis

Bloedprikken

Lift naar verpleeg-
afdelingen en poli-
klinieken

Lift naar poliklinieken

Ingang SEH

Hoofd-
ingang
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Alle afspraken met een specialist, onderzoeken en behandelingen waarvoor geen 
opname nodig is, vinden plaats in een polikliniek. Op pagina’s 12 en 13 vindt u een 
overzicht van onze poliklinische zorg en locaties.

Polikliniekbezoek of poliklinische ingreep

Uw huisarts heeft u doorverwezen naar een 
medisch specialist. Van het ziekenhuis krijgt u 
vervolgens een uitnodiging voor een afspraak 
thuisgestuurd. Heeft u een verwijsbrief van 
uw huisarts gekregen, dan is het nodig om
zelf een afspraak te maken. 

Bij een verwijzing maakt u eenvoudig zelf 
een afspraak via het online patiëntenportaal 
op www.llz.nl. Voor het maken van een online 
afspraak heeft u een DigiD nodig. U kunt 
ook rechtstreeks bellen met de polikliniek, 
de telefoonnummers staan op pagina 10 
van deze InfoLand. 

Zorg dat u op tijd bent voor uw afspraak. 
Op die manier kunnen we wachttijden voor 
alle patiënten zo kort mogelijk maken. Bent 
u verhinderd? Laat dit uiterlijk 24 uur van 
tevoren weten door te bellen naar de poli-
kliniek of te mailen naar: afzeggen@llz.nl. 

Meenemen naar uw afspraak
• Verwijsbrief
• Verzekeringspapieren
• Geldig identiteitsbewijs
• Actueel medicatieoverzicht

Verwijzing Wachtkamer etiquette

Sedatie

Soms zijn er behandelingen en onderzoeken 
nodig, die vervelend of pijnlijk kunnen zijn. 
In die gevallen biedt sedatie uitkomst. Een 
nieuwe verdovingsmethode die sterker is 
dan een roesje, maar veel minder ingrijpend 
dan algehele narcose. Het is vergelijkbaar 
met een diepe slaap, waardoor pijn of 
ongemak naar de achtergrond verdwijnen. 
Denkt u behoefte te hebben aan sedatie, 
bespreek dit dan van tevoren met uw 
behandelend arts.

Patiënteninformatie
i

In de zorg hebben we privacy hoog in 
het vaandel staan. We vragen u dan ook 
vriendelijk rekening te houden met het 
volgende:
- Altijd wachten achter de streep bij de 
 polikliniek balie
- Geen (geluids)opnames maken van 
 andere patiënten en/of zorgverleners 
 zonder toestemming
- Geen harde muziek afspelen of bellen 
 via de luidspreker



In het LangeLand Ziekenhuis worden dagelijks tientallen operaties verricht. Voor 
sommige behandelingen of operaties is een opname nodig. Dat kan een dagopname 
zijn of een langere opname. Voor beide kunt u bij het LangeLand terecht. 

Operatie en dagopname

Voor bepaalde operaties biedt een dagopname 
voldoende tijd voor de ingreep en  herstel van de 
verdoving of narcose. De afdeling dagbehandeling 
(ook wel Short-stay genoemd) op de 3e etage, 
is hier speciaal voor ingericht. 

Op de short-stay afdeling wordt u op de operatie 
voorbereid. We nemen nog enkele vragen door, 
u krijgt speciale operatiekleding en we doen de 
laatste checks, zoals controle van de pols, bloed-
druk en temperatuur. Voor een operatie onder 
narcose of met een ruggenprik moet u nuchter 
zijn.

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer 
gebracht, waar u kunt bijkomen. Verpleegkundigen 
houden u nog een tijdje zorgvuldig in de gaten. 
Wanneer u voldoende hersteld bent, gaat u terug 
naar de afdeling dagbehandeling. Daar krijgt u 
thee, koffie en een beschuitje of broodmaaltijd. 
Ontslag: als de behandeling naar wens is verlopen, 
kunt u in de loop van de dag weer naar huis. Vóór 
vertrek maakt de verpleegkundige voor u een 
controleafspraak op de polikliniek. Ook krijgt u 
een brief mee voor uw huisarts.
Vervoer: Wij adviseren u uw vervoer naar huis 
goed te regelen. U kunt over het algemeen niet 
autorijden en reizen met het openbaar vervoer 
raden wij af. Spreekt u daarom met familie of 
vrienden af dat zij u komen halen. Wanneer dat 
niet mogelijk is, kan de verpleegkundige van de 
afdeling een taxi voor u bestellen.

Dagopname

Het LangeLand beschikt over vier state-of-the-
art operatiekamers voor een breed scala aan 
ingrepen. Onze specialisten werken samen met het 
team van de OK om de beste zorg te leveren. De 
OK-medewerkers zijn getraind in de omgang met 
patiënten, om ze zoveel mogelijk op hun gemak 
te stellen. Geef het altijd aan als u zenuwachtig 
bent of het spannend vindt. Dat is heel normaal 
en onze medewerkers helpen u hier graag bij.

De operatie

Alle operaties worden van tevoren ingepland 
en grondig voorbereid. Een bezoek aan het 
preoperatief spreekuur (POS) vormt een belangrijk 
onderdeel van die voorbereiding. Bij het POS 
wordt u gezien door een apothekersassistent, 
een doktersassistent, een anesthesist en zo 
nodig een verpleegkundige. Zij vragen naar 
medicijngebruik, allergieën en andere zaken die 
van invloed kunnen zijn op het verloop van de 
operatie. Van de anesthesioloog hoort u of u 
‘groen licht’ krijgt voor de operatie.

Preoperatief spreekuur

Patiënteninformatie
i
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Soms is een langere opname in het ziekenhuis nodig. Bijvoorbeeld om goed te herstellen 
na een operatie of omdat het even duurt om beter te worden. 

Opname 

Wanneer u in het LangeLand Ziekenhuis moet 
worden opgenomen, verwijst uw behandelend 
specialist u door naar het planningsbureau. 
Daar worden een voorlopige operatie- en 
opnamedatum afgesproken. De wachttijd 
proberen we zo kort mogelijk te houden en is 
afhankelijk van de urgentie van de behandeling 
en beschikbare bedden op de afdeling. 

Ongeveer tien dagen voor uw opnam
ontvangt u een brief met de definitieve 
opnamedatum. 

Meenemen
- Toiletartikelen
- Nachtkleding
- Schoon ondergoed
 en sokken
- Pantoffels
- Boeken, 
 tijdschriften, etc. 
 om uzelf bezig te 
 houden. 

Thuislaten
- Sieraden
- Kostbaarheden
- Contant geld

Opnamedatum

Verblijf in het ziekenhuis

Meenemen of thuislaten?

Bezoektijden

Verpleegafdelingen
15.30 - 19.30 uur

Kinderafdeling
15.30 - 19.30 uur
Ouders kunnen de hele dag bij hun kind zijn 
(overnachten is mogelijk)

Kraamafdeling
15.30 - 19.30 uur 
Voor partners van de kraamvrouwen van 10.00 
- 11.30 en van 13.30 - 22.00 uur 

IC/CCU
11.00 - 12.00 uur 
19.00 - 20.00 uur.

In overleg met de verpleegkundige is 
bezoeken op een ander tijdstip mogelijk.

Bekijk voor een overzicht van de verpleeg-
afdelingen onze website: www.llz.nl/bezoekers.

Polsbandje: Op de verpleegafdeling krijgt u 
een polsbandje met uw naam en geboorte-
datum. Dit om fouten en vergissingen door 
naamsverwisseling te voorkomen. Heeft u een 
allergie? Dan krijgt u een rood polsbandje om, 
zodat wij dit snel kunnen herkennen.
Gemengd verplegen: Op de verpleegafdelingen 
wordt gemengd verpleegd. Dit betekent dat 
mannen en vrouwen samen op een kamer 
liggen. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, 
zoeken we samen naar een oplossing.  
Medicijnen: Tijdens een opname krijgt u uw 
medicijnen van de apotheek van het ziekenhuis. 
De naam of verpakking kunnen er anders 
uitzien, maar de werking is hetzelfde. 
Wifi: In het LangeLand kunt u overal gebruik 
maken van gratis wifi via het LangeLandGast 
netwerk.
Bezoek: Bezoek kan tijdens de bezoektijden 
langskomen. Op iedere afdeling bevindt zich 
een familiekamer waar u samen kan zitten. 
Natuurlijk kunt u ook altijd naar De Brasserie, 
om samen een kopje koffie te drinken.
Opnameboekje: Wanneer u wordt opgenomen, 
krijgt u een opnameboekje waar alles instaat 
dat belangrijk is tijdens uw opname. 

Meer informatie vindt u ook op onze website: 
www.llz.nl. 

Patiënteninformatie
i



‘Potzen kunnen verschillende vormen hebben,
gedichten, liedjes, voordrachten, beelden in de
geest, documentaires, schilderijen. 
Ze willen indruk maken en aandacht trekken. 
De basis van het bedrijf vormen de zogenaamde
statische Potzen. Beelden die tijd kosten en me
de tijd doortrekken. 

Ik ben mijn eigen baas en knecht. 
Ik kies mijn eigen kooi. 
De vrijwillige gevangenis van het beeld waar ik 
me door werken uit bevrijd. Een beeld moet een 
strekking hebben, een bedoeling. Zonder dat 
kan ik niet werken.’

ik ga de stad
voor je verven
en op de muren schrijven
ik zal de stad voor je verven
en op de straten schrijven 
dat ik van je hou

ik vraag de auto’s
of ze willen remmen 
en aan de mensen
dat ze hoi tegen je zeggen

www.janketelaar.nl
Iedere laatste zaterdag van de maand 
open werkplaats in Drachten (Tussendiepen 6) of 
bel voor een afspraak 06-36009606

- ADVERTORIAL -



Vrijwilligers van de UVV leveren een belangrijke 
bijdrage aan onze patiënten. Op de afdeling 
zijn ze aanwezig voor een praatje of om oudere 
patiënten te helpen. In de centrale hal staan 
ze klaar om patiënten en bezoekers de weg te 
wijzen. 

Ook vrijwilliger worden bij het LangeLand? Bekijk 
de website van de UVV: www.uvv-zoetermeer.nl.

Vrijwilligers 

Rolstoelen staan klaar in de centrale hal. Voor 
een muntstuk van één euro kan de rolstoel 
worden geleend, en deze krijgt u terug bij retour.

In de Brasserie kunt u genieten van een heerlijke 
kop koffie, een gezond broodje of een lekker 
tussendoortje. Vrienden van het LangeLand 
krijgen hier tevens een korting van 20% op horeca-
producten op vertoon van hun Vriendenpas. 
Hier bevindt zich ook een winkel voor kleine 
benodigdheden, etenswaren of magazines.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 20.00 uur
Weekend: 15.30 tot 20.00 uur

Het Stiltecentrum bevindt zich op de 4e etage, 
route 73. Deze ruimte is 24 uur per dag open en 
toegankelijk voor een ieder.

Voorzieningen

Zoals bij nagenoeg alle ziekenhuizen is parkeren 
bij het LangeLand betaald. De opbrengst 
financiert onderhoud en beheer van het parkeer-
terrein. Bezoekers en patiënten betalen €0,60 
per 20 minuten (€1,80 per uur) met een maximum 
van €7,00 per dag. Motorfietsen en (brom-)fietsen 
kunnen gratis worden geparkeerd op de daarvoor 
bestemde plekken.

Halen of brengen kan kosteloos, mits het 
parkeerterrein binnen 20 minuten wordt verlaten. 

Voor houders van een invalidenkaart zijn 
12 parkeerplekken gereserveerd dicht bij de 
hoofdingang. Direct bij de hoofdingang zijn 
3 zogenaamde ‘kiss’n ride’ plekken gereserveerd 
voor het halen en brengen van invaliden, mits 
ze in het bezit zijn van een invalidenkaart.

Abonnementen zijn beschikbaar voor mensen 
die het ziekenhuis regelmatig bezoeken. De week-
kaart voor €10,- en een maandkaart voor €35,-. 
Deze zijn verkrijgbaar in de automaat buiten 
naast de hoofdingang. 

Openbaar vervoer: Het LangeLand is bereikbaar 
met buslijn 70. Deze stopt bij de halte op 100 
meter afstand van de hoofdingang. Ook 
de ouderenbus doet het ziekenhuis 
regelmatig aan, deze stopt 
direct voor de hoofdingang. 

Het ziekenhuis is 
tevens bereikbaar 
via Randstadrail: 
halte de Leyens. 
Deze ligt op 10 minuten 
loopafstand.

Bereikbaarheid en parkeren

Patiënteninformatie
i
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Voor geestelijke bijstand aan patiënten zijn twee 
geestelijk verzorgers aanwezig. U kunt altijd een 
beroep op hen doen via de verpleegkundige. 
Wanneer u liever met iemand anders praat of 
uw eigen vertrouwenspersoon, kan dit ook: de 
pastors regelen een afspraak voor u. Elke zondag 
vindt in de Toneelzaal een kerkdienst plaats. 
Wanneer u niet goed ter been bent, kunt u hier 
per bed of rolstoel naartoe worden gebracht. De 
dienst wordt ook uitgezonden via de huisradio.

Geestelijke verzorging



Bij het LangeLand kunt u 24/7 terecht voor uw 
bevalling. Jaarlijks kiezen ruim 1200 vrouwen 
voor een bevalling in het LangeLand Ziekenhuis. 
Goede contacten met verloskundigen, 
uitgebreide begeleiding gedurende de hele 
zwangerschap en een goede bereikbaarheid 
binnen de regio dragen bij aan deze keuze. 

Bevallen in het 
LangeLand Ziekenhuis 

Hoe bevalt het LangeLand 
Ziekenhuis?

Hoe bevallen in het LangeLand in zijn werk 
gaat, vertellen we u graag persoonlijk tijdens 
de maandelijkse informatieavond. Een van 
onze gynaecologen en een verpleegkundige 
vertellen u alles over bevallen in het LangeLand.  
Aansluitend vindt er een rondleiding plaats over 
de afdeling Verloskunde. 

De informatieavond vindt altijd plaats op een 
dinsdag, in de Toneelzaal van het LangeLand 
Ziekenhuis. Het programma begint om 19.30 uur 
en duurt ongeveer twee uur. 

Inschrijven voor de informatieavond? 
Dat doet u gemakkelijk via onze website: 
www.llz.nl/bevallen. 

Het LangeLand beschikt over vijf luxe kraamsuites, 
waar bevallen zo comfortabel mogelijk wordt 
gemaakt. Direct naast de kraamsuite is een 
ruimte met alle apparatuur voor de allereerste 
extra zorg. Dat maakt het voor ouder en kind 
mogelijk om na de bevalling continu bij elkaar te 
zijn. Ook wanneer de baby extra zorg nodig heeft. 

De kraamsuites beschikken over moderne 
faciliteiten, zoals:
• Een eigen badkamer met (zit-)douche en 
 toilet
• Slaapgelegenheid voor de partner 
• Eigen wifi om snel foto’s en filmpjes naar het 
 thuisfront te sturen

Kraamsuites
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Borstvoeding

We vinden het belangrijk om vrouwen goed te 
begeleiden bij borstvoeding. Daarom zijn alle mede-
werkers van de afdeling Verloskunde en Kinder-
geneeskunde speciaal geschoold om uw borstvoeding 
zo optimaal mogelijk te begeleiden. Daarnaast 
organiseert het verloskundig samenwerkings-
verband van Zoetermeer elf keer per jaar 
een informatieavond. Tijdens deze informatie-
avond vertelt onze lactatiekundige samen met 
haar collega van PKZ kraamzorg over borst-
voeding. 

Wilt u zich voor deze avond inschrijven? Dat kan 
gewoon via onze website: www.llz.nl/borstvoeding. 



De Vrienden, kort voor 
Stichting Vrienden van ’t Lange 
Land Ziekenhuis, zetten zich al 
jaren in voor het ziekenhuis. 
De laatste jaren met Hilbrand 
Nawijn als voorzitter. Hij roept 
iedereen op De Vrienden te 
steunen: “Als vrienden willen 
we gezamenlijk een steun 
zijn voor het ziekenhuis. Een 
helpende hand bieden om het 

welzijn van de patiënten te 
bevorderen. Daarom wil ik 
graag een oproep doen aan 
alle Zoetermeerders: steun 
het LangeLand Ziekenhuis! 
U kunt bijdragen aan nieuwe 
en verbeterde faciliteiten 
voor alle Zoetermeerders. 
Samen zijn we vrienden van 
het ziekenhuis: vriendschap 
maakt beter!” 

Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers van het 
LangeLand Ziekenhuis zetten zich iedere dag in voor de beste 
zorg. Dat is natuurlijk onze belangrijkste taak. Daarnaast 
streven we naar een zo prettig mogelijk verblijf voor patiënten 
in ons ziekenhuis, bijvoorbeeld met comfortabele stoelen, 
moderne faciliteiten of speelgoed voor de kleintjes. Dat soort 
extraatjes verzorgen De Vrienden.

Steun De Vrienden van  
’t Lange Land Ziekenhuis

De afgelopen jaren hebben 
De Vrienden al veel betekend 
voor de patiënten van het 
LangeLand Ziekenhuis. 
• Speelgoed voor de kinder-
 afdeling
• Gerenoveerde chemokamers 
 oncologie
• Vernieuwde wachtruimte
• Interactieve tovertafel 
 geriatrie
• iPads om tijdens de 
 bevalling in andere talen 
 te communiceren
• Vernieuwde verloskamers
• Kersttraktatie voor 
 patiënten en medewerkers 
• Routeborden centrale hal
• Keuken Spoedeisende Hulp

Dankzij De Vrienden

Het bestuur van de Stichting 
Vrienden van ’t Lange Land 
Ziekenhuis bestaat momenteel 
uit vijf leden:
Voorzitter: Hilbrand Nawijn
Penningmeester: 
Marc van der Veen
Fondsenwerving en PR: 
Bart Bakker
Secretaris: Bert Broekman
Lid: Flip Huisman

Dit zijn De Vrienden

VRIENDSCHAP MAAKT BETER

Iedereen kan vriend worden!

Ook meehelpen aan nieuwe voorzieningen voor onze patiënten, 
speelgoed voor de kleintjes en mooi opgeknapte ruimtes? 
Word dan ook vriend van het LangeLand! Samen zorgen we 
voor elkaar: door een betere ervaring voor iedereen die in 
het ziekenhuis wordt opgenomen, onderzocht of behandeld. 

U wordt al een Vriend voor €30,- per jaar en voor bedrijven die 
maatschappelijk willen ondernemen bieden we verschillende 
pakketten en toegang tot de vriendenclub voor ondernemers. 

Vul de strook hieronder in of schrijf je in via de website van 
De Vrienden: www.vriendenlangeland.nl.

Hierbij geef ik mij op als donateur van de stichting Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis

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 van mijn donateurschap.

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: Tiberstroom 26, 2721 CN, Zoetermeer

Hartelijk dank!

Hilbrand 

Nawijn

!
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Meenemen bij bloedafname
• Aanvraagformulier/zorgdomeinformulier van uw huisarts, verloskundige 
 of medisch specialist.
• Patiëntenstickerkaart van het LangeLand Ziekenhuis. Controleer of alle 
 gegevens hierop nog correct zijn. Indien u niet staat geregistreerd in 
 het ziekenhuis, dan kunnen wij u niet van dienst zijn. 
• Een geldig identiteitsbewijs. 
• Niet alle testen kunnen geprikt worden, uw huisarts kan u hierover inlichten.
• Wij nemen potjes met materiaal alleen in ontvangst als deze aan de 
 buitenkant schoon zijn en zijn voorzien van uw naam en geboortedatum.
• Voor kinderen onder de 7 jaar is een speciale kinderkamer ingericht bij 
 de bloedafnamepoli in het LangeLand Ziekenhuis. Wij adviseren u daar 
 naartoe te komen. Maximaal twee volwassen begeleiders.

Bloedafnamelocaties

*Aanmelden kan tot 16.15 uur
R: deze bloedafnamelocatie is rolstoeltoegankelijk.

Locaties Zoetermeer:  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
	 	
BLOEDAFNAMEPOLI LANGELAND
Toneellaan 1, 2725 NA  Zoetermeer R 7.00-16.30* 7.00-16.30* 7.00-16.30* 7.00-16.30* 7.00-16.30*

CENTRUM (STADSHART):  
LangeLand Laboratorium R 7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00
Europaweg 151, 2711 ER  Zoetermeer 	

DORP:
Woon- en Zorgcentrum De Morgenster R 8.00-9.00
Nassaulaan 11, 2712 AT  Zoetermeer 

DRIEMANSPOLDER:
Gezondheidscentrum Driemanspolder R  9.30-10.30   9.30-10.30
Geneesmiddel Servicepunt, Bijdorplaan 413,
2713 SZ  Zoetermeer

LEYENS:
Woon- en Zorgcentrum Buytenhaghe R 8.00-9.00
Bergmanstrook 45, 2726 RR  Zoetermeer

MEERZICHT: 
Dienstencentrum Albrandswaard R  8.00-9.00  8.00-9.00 8.00-9.00
Albrandswaard 1, 2716 DA  Zoetermeer	 	 	 	 	

OOSTERHEEM:	
Wijkpost Oosterheem   9.30-10.30   8.00-09.30
Oosterheemplein 198, 2721 NB  Zoetermeer

ROKKEVEEN:  
Prikpost Nathaliegang R 8.00-9.00   8.00-9.00
Nathaliegang 79, 2719 CR  Zoetermeer	

ROKKEVEEN:
Gezondheidscentrum Rokkeveen-Oost R   8.00-9.00
Groen-Blauwlaan 145, 2718 GH  Zoetermeer

SEGHWAERT:
Dienstencentrum Petuniatuin  8.00-9.00   8.00-9.00
Petuniatuin 7A, 2724 NA  Zoetermeer

Locaties buiten Zoetermeer:

BENTHUIZEN:
Prikpost De Hoeksteen, Dr. Albert Schweizerlaan 2,  R  8.00-09.00  
2731 EB  Benthuizen

STOMPWIJK:
Bloedafnamelocatie Stompwijk R  08:00-08:30
Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA  Stompwijk

Voor bloedafname en het inleveren van urine of 
andere materialen kunt u terecht bij een van de 
onderstaande bloedafnamelocaties. Deze worden 
bemand door hiervoor gekwalificeerde medewerkers 
van het laboratorium van het LangeLand Ziekenhuis 
en zijn toegankelijk voor alle patiënten van huis-
artsen, verloskundigen en specialisten van het 
LangeLand Ziekenhuis.

Voor meer info: 
www.langeland.nl/bloedafname



Specialisme: naam:

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
 de heer S.W. de Wee
	
Apotheek	 de heer P. Lager
 mevrouw M. Sjak Shie
 mevrouw A. Sobels

Cardiologie	 de heer U. Asim
 mevrouw T. van den Berg
 mevrouw S.L. Hamel-Brown
 mevrouw M. Hordijk
 de heer dr. P. van der Meer
 de heer P. Vantrimpont

Chirurgie	 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

Dermatologie	 de heer V.R. Basdew
 mevrouw dr. A. Chang
 de heer E. Honig
 de heer D. Siem
 mevrouw A. Westers

Geriatrie	 mevrouw B. van den Bliek
 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 A. Nieuwenhof
 de heer M.E. Seubert
 mevrouw M. Vrolijk

Interne		 de heer F.M.F. Alidjan
geneeskunde mevrouw F. Ayuketah-Ekokobe
 mevrouw C. Boot
 mevrouw L. van Gerven
 de heer O. Leeksma
 mevrouw A.J.M. van der Pas
 mevrouw H.P.M. Selten
 de heer H. Waanders

MDL	 mevrouw L.R. de Baaij
 mevrouw S.V. Jansen
 mevrouw D.F.G.M. Josemanders
 mevrouw H. Lahri
 de heer L. Oterdoom
 de heer J. Reijnders
 de heer R.M.E. Slangen
 de heer 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
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Specialistenlijst 1 januari 2020
Specialisme: naam:

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

Keel- Neus- en de heer dr. P.A. van der Eerden
Oorheelkunde mevrouw I.M. Oskam
 de heer H.J.A. Visser
 De heer W.M. de Vries

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

Medische	 de heer M.B. Haeseker	
microbiologie	

Mond- kaak- en	 de heer P. Houppermans 
aangezichtschirurgie	 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 H.P.M. Selten
 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	 mevrouw Y.M. Bartlema
 de heer R.M.M. Boerrigter
 de heer T.H. van Essen
 mevrouw F.C. van ‘t Hullenaar
 mevrouw A. Kwak
 de heer W.D. Ramdas

Orthopedie	 de heer H.H. Kaptijn
 de heer P.T.H. Langendijk
 de heer J. van der Linde
 de heer R. de Ridder
 de heer V.J. Rudolphy

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 dr. M.K. Liem
 mevrouw I.I. Reidsma
 mevrouw dr. E.A. Roskott
 de heer dr. R.J.P. Weber
 mevrouw Y. Ypma

Radiotherapie*	 de heer J.H. Franssen

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

Revalidatie	 mevrouw M. Bijleveld
 mevrouw R.G.A. de Boer
 mevrouw C. Bouwhuis
 mevrouw M.C. van Mechelen

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

Urologie		 mevrouw A. Figdor
	 de heer P. Minnee
 mevrouw F.C.H. van Ravensteyn





MTC Zoetermeer is aangesloten bij alle verzekeraars.

 
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 klach-
ten die ontstaan tijdens het bewegend functioneren. 
Er wordt gestreefd naar de hoogste kwaliteit
binnen de paramedische gezondheidszorg.

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.

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                   MTC Zoetermeer   
Hekbootkade 54                   Peter Zuidhove 6
2725 AR Zoetermeer             2717 TK Zoetermeer
T. 079 341 03 00                      T. 079 320 02 11
E. info@ftcdeleyens.nl          E. info@mtczoetermeer.nl 

Manuele therapie | Sportfysiotherapie| Hydrotherapie | Kaakfysiotherapie| Oedeemtherapie

Revalideren na een operatie| Arbeidsfysiotherapie | Medische Fitness | Dry needling  

Ergotherapie | Oefentherapie mensendieck | Personal training
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