
Tijdens de crisis is daarom hun zorg in no time 
verhuisd naar onze locatie aan de Europaweg. 
Zo konden nagenoeg alle behandelingen gewoon 
doorgaan. En daar zijn we trots op, want dat was 
lang niet overal in het land het geval.

Inmiddels is er meer bekend over het virus en het 
besmettingsrisico. Daarnaast is het aantal besmette 
patiënten zeer beperkt. Daarom kon de dag-
behandeling weer terugverhuizen naar onze hoofd-
locatie aan de Toneellaan. Oncologieverpleegkundige 
Martien van der Lugt coördineerde beide verhuizingen. 
Hij blikt terug op de afgelopen periode.

Wat veranderde er voor je patiënten tijdens 
de coronacrisis?
“Eigenlijk hebben de meesten er, behalve de 
andere locatie, weinig van hoeven te merken. In 
korte tijd hebben mijn collega’s van het Facilitair 
Bedrijf de behandelstoelen, verrijdbare computers 
en voorraden verhuisd. Daarnaast stelden artsen 

van de Europaweg zich beschikbaar als achter-
wacht voor deze patiënten. Dat is altijd nodig 
voor wanneer zich tijdens de behandeling acute 
situaties zouden voordoen. Gelukkig zijn deze 
niet aan de orde geweest, maar het was wel een 
belangrijke veiligheidsvoorwaarde. 

Ook kregen we veel hulp van de verpleegkundigen 
en doktersassistentes van de locatie Europaweg. We 
voelden ons er al met al heel welkom. Mijn collega’s 
op de polikliniek hebben veel extra werk verricht om 
de behandelingen door te laten gaan. Dat geldt met 
name voor de andere oncologieverpleegkundigen, 
de oncologen, de planner van de kuren en de collega’s 
van de dagbehandeling Oncologie.”

Hebben jullie ook je eerste ervaringen 
opgedaan met communicatie via de app 
Beter Dichtbij?
“Ja, we gebruiken deze nieuwe app steeds vaker 
en dat bevalt iedereen erg goed. Patiënten stellen 

vragen via de app en kunnen binnen drie dagen 
antwoord van ons verwachten. Het gaat dan 
uiteraard om minder spoedeisende vragen zoals: 
Wanneer ontvang ik mijn recept? Kan ik een brief 
met mijn diagnose meekrijgen op vakantie? Hoort 
deze klacht bij mijn chemokuur? 

Tot nu toe lukt het ons goed om al binnen één dag 
te reageren. Dankzij de app krijgen we minder 
telefoontjes en kunnen we de patiënten op ons 
spreekuur en tijdens de behandelingen alle aandacht 
geven. Op een rustiger moment beantwoorden we 
de vragen via de app. Het scheelt tijd en veel patiënten 
vinden het prettig om zo te communiceren.”

Kunnen mensen met kanker de juiste 
behandeling krijgen in het LangeLand 
Ziekenhuis?
“Ja absoluut. De zorg begint sowieso altijd hier, en 
wanneer het nodig is verwijzen we door. We bieden 
hier hoogwaardige oncologische zorg dichtbij huis 
en we hebben wekelijks video-overleg met onze 
collega’s in het HagaZiekenhuis, het Reinier de 
Graaf ziekenhuis en het Leids Universitair Medisch 
Centrum. Ik heb zelf ook ervaring in een groter 
ziekenhuis. Het voordeel van het overzichtelijke 
LangeLand is wel dat hier zoveel expertise letterlijk 
binnen handbereik is. Als een patiënt bij mij zit met 
een specifieke vraag, kan ik vaak direct contact leggen 
met een collega van een andere vakgroep. We kennen 
elkaar hier allemaal persoonlijk en dat helpt hierbij 
zeker mee. Vaak kan zo’n collega de vraag direct 
beantwoorden. En als het even kan, loopt hij of zij 
direct ook even langs om de patiënt te zien. Zo 
bieden we tijdens één afspraak vaak heel complete zorg. 
Dat is in een groter ziekenhuis lang niet zo eenvoudig. 
We weten hier in het LangeLand wat we kunnen, 
en - ook heel belangrijk - we weten precies wanneer 
iemand heel gespecialiseerde kennis nodig heeft en 
in nog betere handen is bij één van onze partners.”

Wilt u het volledige artikel lezen? 
Dat staat op de website van het LangeLand Ziekenhuis: 
www.llz.nl/nieuws.

“Chemokuren gingen veilig 
door tijdens de coronacrisis.”

Oncologieverpleegkundige Martien van der Lugt coördineerde de verhuizing van de dagbehandeling Oncologie.
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Oncologieverpleegkundige Martien:

“Het bevalt ons en veel patiënten 
goed om te communiceren via 
de Beter Dichtbij app.”

Het LangeLand Ziekenhuis heeft tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk 
reguliere, niet spoedeisende zorg uitgesteld. Dit was nodig vanwege 
het besmettingsrisico in het ziekenhuis. Normaalgesproken zijn 
hier immers veel extra kwetsbare mensen aanwezig. Maar niet alle 
patiënten kunnen zich uitstel van hun behandeling permitteren. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor wie een chemokuur nodig heeft. 

Heb je interesse in onze vacature van (leerling) 
oncologieverpleegkundige? Je bent van harte 
welkom om een dagje mee te lopen. 
Check de vacature op www.llz.nl/vacatures!
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Samen houden we 
onze zorg veilig
Wie ons ziekenhuis onlangs bezocht heeft, is het 
vast en zeker opgevallen. Vanwege het coronavirus 
hebben we de nodige maatregelen getroffen om 
maximale veiligheid en hygiëne te hanteren. 

Patiënten, begeleiders en bezoekers screenen wij 
bij de ingang op coronaklachten. We stellen daarbij 
de volgende vragen:
• Heeft u koorts (temperatuur hoger dan 
 38 graden)?
• Heeft u last van droge hoest?
• Heeft u last van kortademigheid of luchtweg-
 klachten?
• Bent u neusverkouden?

Heeft u wel klachten, maar heeft u met spoed onze 
zorg nodig? Wij helpen u dan om op een veilige 
manier naar uw afspraak te gaan. 

We willen het aantal mensen in het ziekenhuis 
zoveel mogelijk beperken. Wanneer u naar het 
ziekenhuis komt vragen wij daarom:
• Kom zoveel mogelijk alleen. Kinderen mogen met 
 één ouder komen. Bij een zwangerschapsecho 
 mag de partner wel weer aanwezig zijn.
• Kom kort voor uw afspraak. Zo’n tien minuten   
 vooraf is voldoende.
• Desinfecteer direct bij binnenkomst uw handen.   
 Desinfectiemiddel staat voor u klaar.

Alvast bedankt voor uw medewerking. Samen 
houden wij onze zorg veilig voor iedereen. Houdt 
u de website www.llz.nl in de gaten voor de meest 
actuele regels en bezoektijden, voordat u een 
bezoek brengt aan het ziekenhuis.

Daflaar is dan ook erg blij dat het longonderzoek 
nu in het LangeLand mogelijk is: “We hebben hier 
zo’n twee jaar naartoe gewerkt.” Voorheen werd de 
bronchoscopie in het HagaZiekenhuis uitgevoerd. 
Dat was minder efficiënt, want zowel longarts als 
patiënt moesten daarvoor naar Den Haag. “Dat kost 
extra tijd en planning. En bij een spoedgeval is dat 
helemaal lastig. Nu kunnen we altijd terecht in ons 
eigen ziekenhuis.”

Meer dan een onderzoek
Het longonderzoek is breed inzetbaar, vertelt Daflaar 
enthousiast: “Het geeft je een heel waardevol inkijkje 
in de longen. Bovendien kun je ook echt iets doen. 
In het geval van longkanker bijvoorbeeld,  nemen 
we meteen een stukje weefsel af als de afwijking 
zichtbaar is. Dat is onmisbaar voor de rest van de 
behandeling. Ook bij ontstekingen of infecties is het 
heel waardevol. Je ziet hoe de longen eraan toe zijn 
en je neemt direct materiaal af voor onderzoek.”

Hoewel het idee van een slang in je longen misschien 
eng is, benadrukt Daflaar dat het voor de meeste 
mensen meevalt. “Als de verdoving is gezet zit de 
helft er al op, zeg ik altijd. Die verdoving voelt een 
beetje kriebelig en alsof je keel dik wordt. De slang 
zelf is heel dun, waardoor het gemakkelijk langs 
je keel kan. Vinden patiënten het toch eng, dan 
kunnen we het onderzoek onder sedatie uitvoeren, 
waardoor je er bijna niets van meekrijgt.”

Endoscopiecentrum
Het bijna drie jaar geleden opgeleverde 
endoscopiecentrum maakt de bronchoscopie 
mogelijk. “In eerste instantie is dit opgezet voor 
darmonderzoek, maar het blijkt voor veel meer 

onderzoeken toepasbaar”, legt coördinator Jacorine 
Hak uit. “We hebben goed nagedacht over de 
opzet van het centrum. Nu die infrastructuur 
staat, kunnen meer specialismen aansluiten. 
Naast de bronchoscopie staat uitbreiding met 
gynaecologische onderzoeken gepland.”

Veiligheid voorop
Alsnog is een nieuw onderzoek opzetten een hele 
onderneming. Daflaar weet er inmiddels alles van: 
“Er komt veel bij kijken, vooral om de veiligheid 
voor 100% te garanderen. In de luchtwegen heb je 
een grotere kans op infecties. Daarom werken we 
schoon en houden alles bij. Zoals de precieze route 
die een scoop aflegt: van eerste gebruik tot schoon-
maak en reparatie. Het kost tijd om dat goed vast 
te leggen in werkwijzen en de computersystemen 
die je gebruikt.” 

In deze coronatijd komt daar nog een schepje 
bovenop, vertelt Hak: “We voeren onderzoeken uit 
met extra beschermende kleding. En van tevoren 
worden patiënten gescreend met een vragenlijst 
en coronatest. Infecties voorkomen, met corona of 
iets anders, is onze eerste prioriteit.”

Waardevolle toevoeging
Daflaar en de rest van de vakgroep Longgeneeskunde 
zijn erg blij dat bronchoscopieën nu mogelijk zijn 
in het LangeLand. Daflaar: “De eerste weken zijn erg 
goed verlopen. Uiteindelijk gaan alle longartsen van 
onze vakgroep het onderzoek doen. Daarmee zijn 
we flexibel en bieden we op ieder moment de long-
zorg die Zoetermeerders nodig hebben. We kunnen 
écht dicht bij huis voor onze patiënten zorgen. Daar 
doen we het voor.” 

Flexibel en efficiënt longonderzoek 
met bronchoscopie
Het zorgaanbod van het LangeLand is weer een stukje completer 
geworden. Want vanaf juni dit jaar worden ook bronchoscopieen 
hier gedaan. Dit breed inzetbare longonderzoek geeft een belangrijk 
inkijkje in de luchtwegen van patiënten met allerlei aandoeningen. 
Longarts Daflaar: “De bronchscopie is erg belangrijk. Het behoort tot 
het standaard arsenaal van de longarts.”

Longarts Daflaar en Jacorine Hak:

“We kunnen écht dicht bij 
huis voor onze patiënten 
zorgen. Daar doen we het 
voor.”
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Het LangeLand Ziekenhuis is hét algemene
ziekenhuis voor Zoetermeer en de regio. 
Poliklinieken 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 Huidkliniek
Europaweg 151 (nabij het Stadshart)
2711 ER Zoetermeer   T: (079) 346 28 86

Tekst:  Liesbeth van Houten, 
 afdeling Marketingcommunicatie
 LangeLand Ziekenhuis,
 Chris van Breda, MeerdanTaal
Vormgeving: BC Uitgevers

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


