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Nieuws en informatie van het LangeLand Ziekenhuis

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.

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

EOS is gevestigd in de Huidkliniek
van het LangeLand Ziekenhuis

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

Klaar in
het ziekenhuis
maar nog niet
klaar om naar huis
te gaan?
In beweging biedt uitkomst.
Met onze hulp en uw inzet werkt u aan een spoedig herstel.
Onze eenpersoonskamers zijn modern, van alle gemakken
voorzien en bieden u maximale privacy.
We zijn goed bereikbaar en parkeren is geen probleem!

kijk op www.in-beweging.org
voor meer informatie
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Wat is het een enerverende tijd geweest voor ons
allemaal. We hopen dat u en uw naasten gezond
door de coronacrisis heen gekomen zijn. Ook voor
het LangeLand hebben de afgelopen maanden
bijna volledig in het teken gestaan van het corona
virus. In deze InfoLand bieden wij u een inkijkje in
die tijd.

Op de cover:

Arts over corona:
ervaringen op de
Spoedeisende hulp.
Pagina’s 8 t/m 11

Zo leest u op pagina’s 3 en 5 over voorzorgsmaatregelen die we hebben getroffen in de coronatijd. Met een tweede CT scan, protocollen om veilig
te kunnen bevallen, hygiënevoorschriften en looppaden in het ziekenhuis. Op pagina 3 vindt u tevens
een overzicht van de geweldige steun die we de
afgelopen tijd hebben ervaren.
Voor directievoorzitter Erik Booden en medisch
directeur Lya Levert en hun team was het sprinten
geblazen. Voor hen was het, net als onze collega’s
aan het bed, alle hens aan dek om goed door de
coronacrisis te komen. Wat daar allemaal bij kwam
kijken, leest u op pagina’s 6 en 7.
Verder geeft poortarts Joren Verhoog u een kijkje
op de Spoedeisende hulp afdeling. De poort van het
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ziekenhuis voor coronapatiënten. Daarmee kwam er
een belangrijke taak op zijn schouders: om patiënten
te helpen en het ziekenhuis veilig te houden. Hoe hij
daarmee omgaat? Blader snel door naar pagina’s 8
t/m 11.
De coronacrisis is nog niet voorbij. De komende maanden
blijven we behoedzaam. De zorg wordt nooit meer
helemaal hetzelfde. Gelukkig blijft onze instelling
wel hetzelfde: de beste, persoonlijke zorg voor onze
patiënten. Daar blijven we ons voor inzetten. Blijf gezond
en zorg goed voor elkaar.
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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.
Herkent u zich in het volgende?
- Acne

- Ongewenste haargroei

- Huidafwijkingen, zoals

- Storende roodheid

- Beginnende zonneschade
ouderdomswratten en steelwratjes

- Huidverbetering

- Pijnlijke of ontsierende littekens
- Lymf- en lipoedeem

- Pigmentvlekken
- Spataderen

- Tatoeageverwijdering
- Vitiligo

- Wijnvlekken
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Kort nieuws
Giften en donaties
in coronatijd

Kleur in een moeilijke periode
Deze prachtige kleurplaten geven kleur aan het LangeLand
in moeilijke tijden. Bedankt Dorien Luijten en alle kinderen
die zo hun best hebben gedaan

De donaties blijven binnenstromen. Het is
letterlijk niet in één beeld te vatten hoeveel
giften wij in ontvangst mochten nemen. De
lijst is oneindig lang, maar hieronder staan
een aantal van de gulle gevers vermeld.

Bedankt!
• SP voor de emmertjes met paaseieren.
• Selecta Nederland voor de verfrissende dorstlesser.
• Philips en bol.com voor nog eens 21 babyfoons
met camera.
• Rabobank Regio Den Haag voor nog eens 8 tablets.
• @Francis Bolle voor het opzetten en uitvoeren
van een cupcake-actie.
• Bloemetje voor de zorg voor het bezorgen van
ruim 500 bossen bloemen.
• Museum Meermanno | House of the book voor de
boeken voor patiënten en onze eigen medewerkers.
• Ronald Baptiste van Habo Gvw riooltechniek voor
de gevulde paasbroden.
• @Hoppe Food Group voor de 700 per stuk
verpakte koekjes voor bij de koffieautomaten.
• Jumbo Bogaard Groenblauwlaan Zoetermeer voor
de vier grote tassen vol paasartikelen.
• Pepsico voor de dozen met chips.
• @Irene Stokx-de Groot, namens Embrace Design
voor de 500 nieuwe mondkapjes
• Eten&Zo voor de honderden maaltijden

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 luchtwegklachten?
- 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.

Wanneer u naar het ziekenhuis komt
- Kom in principe alleen naar uw afspraak, om het aantal
mensen in ons ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken.
Kinderen mogen met één ouder komen. Bij een zwangerschapsecho mag de partner weer aanwezig zijn.
- Kom kort voor uw afspraak, zodat de wachtruimtes
niet te vol raken. Zo’n tien minuten vooraf is voldoende.
- Zorg ervoor dat u direct bij binnenkomst uw handen
desinfecteert. 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.
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Specialistische
zorg thuis
Bij ons staat
de cliënt en
diens hulpvraag
centraal

Cliënten
beoordelen onze
zorg met een

9,2

op Zorgkaart
Nederland

06 124 35 706
info@wijkzorgzoetermeer.nl
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Veilig bevallen in het LangeLand
De coronacrisis was en is een lastige tijd voor aanstaande ouders. Zij zitten met veel
vragen en twijfels over de bevalling. Gelukkig kunnen ze daarmee terecht bij gynaecoloog
Iris van der Meer, van de vakgroep gynaecologie van het LangeLand.
“Met enige regelmaat horen we
dat aanstaande ouders vragen
hebben. Is het nu bijvoorbeeld
wel veilig om in het ziekenhuis
te bevallen? Het is begrijpelijk
dat je je in de deze rare periode
zorgen maakt, maar het ís veilig
om in ons ziekenhuis te bevallen.
Wij hebben namelijk alle nodige
hygiëne- en veiligheidsmaatregelen
getroffen waardoor jij en je kind
niet in aanraking komen met
coronapatiënten.
Ook is er voldoende capaciteit
en zorgpersoneel om je bevalling
goed te begeleiden. Of het nu
gaat om een medische bevalling
of een bevalling met je eigen
verloskundige. Je partner of een
begeleider is welkom om bij de
bevalling aanwezig te zijn. Echo’s

en controles, die nodig zijn tijdens
de zwangerschap, gaan gewoon
door.
Onze informatieavonden kunnen
voorlopig helaas niet doorgaan,
maar we delen online alle
informatie met je die nodig is.
Kijk hiervoor op www.langeland.nl/
bevallen. Is je vraag nog niet
beantwoord? Laat het ons dan
weten. Let op: trek bij klachten
tijdens je zwangerschap altijd
aan de bel. Stel dit niet onnodig
uit! Wij helpen je graag. Wij staan,
ook nu, voor je klaar om veilig
te bevallen in het Langeland
Ziekenhuis.”

Gynaecoloog Iris van der Meer: 		
“Ik wil je, namens de vakgroep 		
gynaecologie, laten weten dat 		
je net als altijd van harte welkom
bent om te bevallen in ons
ziekenhuis.”

Een kijkje nemen in onze verloskamers? Bekijk de virtuele tour
op www.langeland.nl/bevallen.

Tweede CT-scanner maakt het verschil
Dankzij snel schakelen van onze vakgroep radiologie en
leverancier Canon Zoetermeer, heeft het LangeLand
sinds 24 maart een tweede CT-scanner in gebruik. Die
was onmisbaar om reguliere patiënten en mensen met
(verdenking van) corona te kunnen scannen. Radioloog
Camiel Klink: “Als medisch leider van de afdeling Radiologie
ben ik enorm trots op deze prestatie.”
“We zijn zeer blij met de snelle
levering van de tweede CTscanner”, zegt Klink. “Wij hebben
in een vroeg stadium van de
coronapandemie contact
opgenomen met Canon, de
leverancier van onze huidige
CT-scanner. Zij hebben direct
een geschikte scanner vrijgemaakt voor het ziekenhuis en
meegedacht met de plaatsing.
Er was veel denkwerk, mankracht en een strak staaltje
van coördinatie nodig om de CTscanner te plaatsen. Binnen tien
dagen was de klus geklaard.”

Patiënten die worden verdacht
van corona, hebben een CTscan nodig om vast te stellen
hoe de longen ervoor staan.
Naast de toename van deze
patiënten, bemoeilijkten ook de
strenge hygiënemaatregelen
het werk van de radiologen en
laboranten. Hierdoor duurde
het maken van een CT-scan
langer dan normaal. Al snel
bleek de huidige CT-scanner
niet toereikend te zijn om zowel
COVID-verdachte patiënten
als niet verdachte patiënten
te helpen.
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Na coronagolf begint LangeLand
aan het wegwerken van
de langste wachtlijst ooit
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De laatste patiënt is sinds eind mei van de beademing af op de corona-ic van het
LangeLand. Eindelijk heeft het personeel nu tijd om zélf even op adem te komen. Heel
even, want de wachtlijsten zijn langer dan ooit.
Lange werkdagen waren het
voor de verpleegkundigen op de
corona intensive care. Diensten
van twaalf uur draaiden ze, dik
ingepakt in beschermende kleding.
De Zoetermeerse intensive care
groeide naar tien bedden, maar
de corona-ic is nu leeg.
Begin maart maakte NoordBrabant zich al grote zorgen
over boordevolle ziekenhuizen
terwijl in de Randstad het virus
nog ver weg leek. Niet voor
LangeLand-directeur Erik

Booden, die in Breda woont en
daar dagelijks steeds schrikbarender verhalen hoorde over
Covid-19. “Ik had snel in de gaten
dat we dit heel serieus moesten
nemen”, zegt Booden. “Ik dacht:
dit komt over een paar weken
bij ons en we moeten voorbereid
zijn.”

Voorsprong
Daarom vroeg hij op woensdag
11 maart, voor de toespraak
van premier Rutte, aan medisch
directeur Lya Levert om zich
helemaal te richten op het voorbereiden van het LangeLand op
corona. Booden: “Welke stappen
gezet moeten worden als corona
komt. En wat is dan je volgende
stap? Wat is nodig aan personeel,
ruimte, materiaal? We hadden
daardoor een voorsprong.”
Levert gaf vanaf die ‘D-Day’
op 11 maart leiding aan het
crisisbeleidsteam en vanaf
dat weekend ging Nederland
op slot. ”We konden bij de
collega’s in Brabant zien wat ons
waarschijnlijk te wachten stond.

Fotografie: Sacha Grootjans

		

Directievoorzitter
Erik Booden

Een nieuwe patiëntenstroom
die volledig gescheiden moest
worden van de andere patiënten.
Zo beseften we tijdig dat we
voor diagnoses aangewezen
waren op één ct-scanner. Onze
leverancier wist binnen een week
een tweede te plaatsen, een
proces dat normaal een half
jaar duurt,” zegt Levert.

Mondkapjes
Leverts team zocht uit welke
plekken van het ziekenhuis
het meest geschikt en logisch
waren om de coronapatiënten
te ontvangen, te onderzoeken
en te verplegen. Het regelde
extra bedden, zocht personeel
én telde de voorraden, zoals de
mondkapjes. “We hadden zo’n
tien dagen om ons voor te
bereiden. In het begin was er
nog onzekerheid, toen was
het virus nog een onbekend
fenomeen. Wat moesten we
verwachten? Komen er zo veel
patiënten dat er een tent bij
moet worden geplaatst?”
Booden legde ondertussen
contact met de huisartsen
en zorgorganisaties in de
stad. Al snel wordt besloten
de huisartsenpost (HAP) in het
ziekenhuis te verplaatsen naar
gezondheidscentrum Seghwaert.
Daardoor kan in de HAP een
speciale corona huisartsenpost
worden gevestigd. “Zo zaten
ze vlakbij en konden de artsen
makkelijk overleggen. Patiënten
konden we meteen opnemen.”
“We wisten dat er een tsunami
zou komen, alleen niet wanneer”,
zegt Levert. “We zorgden er dus
in de eerste fase voor dat we
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steeds snel bedden beschikbaar
hadden. Dat kregen we voor
elkaar door veelal operaties te
doen waarbij maar kort herstel
nodig was. Zo sorteerden wij
voor op wat komen ging. Het
heeft gewerkt.”

Moeilijk
Uiteindelijk golfde het virus ook
over Zoetermeer heen. Voor het
ziekenhuis was het alle hens
aan dek. ”Toen corona kwam,
waren we er klaar voor”, zegt
Booden. “We wisten welke
stappen we moesten zetten,
alleen nog niet hoe snel. En dat
was soms sneller dan verwacht.
Dan is het een voordeel dat
we een klein ziekenhuis zijn.
We kunnen de zaken snel voor
elkaar krijgen.”
Toen ontkwam ook het
LangeLand er niet aan om flink
te schrappen in de reguliere
zorg om capaciteit vrij te maken
voor de corona-afdelingen.
Dat was een moeilijk besluit,
vinden Booden en Levert. “Het
gaat dan wel om operaties die
kunnen worden uitgesteld. Een
cosmetische borstoperatie is
makkelijk uit te stellen, een liesbreuk kan ook wel even wachten.
Spoedeisende operaties hebben
we wel uitgevoerd.”
Het LangeLand werkt de hele
crisis al samen met zes ziekenhuizen in de regio, zoals LUMC,
HMC en Haga. “Onderling hebben
we de beschikbare materialen
verdeeld. Zo hebben wij slangetjes
voor beademingsapparatuur
aan een ander ziekenhuis kunnen
geven. We hebben nooit zonder
gezeten. Soms was het wel
op het randje en kwam de
bestelling nèt op tijd binnen.”

Defensie
Die beademingsapparatuur
zorgde voor een spannend
moment toen de intensive
care langzaam vol kwam te
liggen, maar er niet voldoende
beademingsapparaten waren.
“Als een wonder bracht Defensie
‘s nachts drie apparaten. Ze
werden zó bij de receptie neergezet. We weten niet waar ze
vandaan kwamen. De volgende

Een van de corona-intensive
care kamers in het LangeLand
ziekenhuis, nu leeg.
Medisch directeur Lya Levert

ochtend waren ze meteen hard
nodig”, vertelt Levert.
De goede samenwerking met
andere zorgorganisaties in de
stad maakte het ook mogelijk
dat binnen een week twee
coronacentra uit de grond
zijn gestampt. Plekken waar
coronapatiënten die geen
ziekenhuiszorg meer nodig
hadden konden herstellen.
Maar ook waar terminale
coronapatiënten welkom waren,
vaak ouderen die niet meer
naar het ziekenhuis wilden.

Opschalen
De stroom coronapatiënten
lijkt nu op te drogen. “Dinsdag
hebben we de laatste patiënt
van de beademing gehaald. In
de coronakliniek liggen nog twee
patiënten. We komen nu in een
nieuwe fase: opschalen van de
reguliere zorg, terwijl we nog wel
rekening moeten houden met
corona”, zegt Levert.
Het is voor het ziekenhuis wakker
worden in een andere wereld.
Was voor de crisis de wachtlijst
een van de kortste in de regio,
nu is die langer dan ooit. En dat
terwijl de slagkracht gemankeerd
is door de anderhalve meter
afstand die ook in het ziekenhuis
geldt. “Gelukkig gaat in juni het
Orthopedisch Centrum open.
De orthopedische ingrepen

Directeur Lya Levert:

“We konden bij
de collega’s in
Brabant zien wat
ons waarschijnlijk
te wachten stond.”
gaan dan daar naartoe. Maar
ook daar geldt dat anderhalve
meter afstand moet worden
gehouden.”
De crisis leverde het ziekenhuis ook ‘winst’ op. Artsen
en patiënten videobellen
en chatten met de nieuwe
Beter Dichtbij-app waar het
LangeLand aan meewerkte.
En ook maakte het nog eens
de noodzaak voor makkelijk
overdraagbare elektronische
medische gegevens duidelijk,
zegt Booden. “Daar willen we
als LangeLand koploper in zijn.”
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“Onze Spoedeisende hulp is er
voor alle acute zorg en heeft
voldoende capaciteit.”
Onze ziekenhuizen waren ten gevolge van het corona virus meer afgesloten van de buitenwereld dan ooit. Reden temeer om onze verhalen te vertellen. Wat gebeurt er op de
afdelingen die nu te maken krijgen met twee soorten patiënten: mensen mét en zonder
(verdenking op) corona? Hoe verloopt alles voor onze patiënten die nu zijn aangewezen
op ziekenhuiszorg? En hoe ervaren onze collega’s de uitdagingen van deze onverwachte
periode? Poortarts Joren Verhoog geeft ons graag een kijkje achter de schermen van
onze Spoedeisende hulp ten tijde van de coronacrisis.

Joren draagt een foto van zichzelf, zodat
patiënten kunnen zien met wie zij te maken
hebben. Dat maakt het contact wat
persoonlijker.

Fotografie: Sicco van Grieken
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“Ik voel me af en toe nog
wel een broekie,” zegt Joren
Verhoog (26), sinds januari
van dit jaar poortarts bij onze
Spoedeisende hulp. “Zeker
wanneer ik tegen best heel
ervaren verpleegkundigen moet
zeggen wat het behandelplan is
voor een patiënt. Dat is voor mij
nog steeds even wennen, maar
het lukt steeds beter. En dat
wennen geldt andersom vast
ook. Maar het komt vaker voor
dat hier jongere artsen werken,
omdat ze vanwege hun opleiding
ook meestal niet hun hele
carrière blijven.

Wat doet een poortarts
precies?
Het komt erop neer dat je artsassistent bent van de Spoedeisende Hulp. In de avond en
nacht zijn we bij het LangeLand
ook verantwoordelijk voor de
patiënten die zijn opgenomen
in het hele ziekenhuis. Je hoort
dan tijdens de overdracht welke
patiënten mogelijk nog aandacht
nodig hebben. Wij mogen hier
dus ook zelf patiënten zien voor
specialismen zoals cardiologie
en chirurgie. Zo maak ik uitvoerig
kennis met alle mogelijke
specialismen en kan ik uiteindelijk
mijn eigen specialisatie bepalen.

Nee, dat klopt, als je doelt op
het coronavirus. Gelukkig had ik
vorig jaar al vier maanden stage
gelopen bij deze Spoedeisende
hulp. Daardoor ging het inwerken
vrij vlot. En ik merk dat ik nu al als
ervaren poortarts gezien word.

Voelt het ook zo, dat
je inmiddels genoeg
ervaring hebt om jouw
rol te vervullen?

Is er extra risico dat
mensen op dit moment
besmet worden bij de
Spoedeisende hulp?

Ja, maar er zijn altijd dingen die
wel spannend blijven. Gelukkig heb
je daarvoor natuurlijk overdag en
’s avonds altijd een supervisor. En
in de nacht overleg je met de
specialisten, die bel je dan uit bed.

We hebben er alles aan gedaan
om dat risico uit te sluiten. Zo
hebben we twee aparte ingangen
gecreëerd met een eigen hal,
aanmeldbalie, wachtkamer en
behandelkamers voor mensen
mét en zonder verdenking op
het virus. Die stromen zijn dus
strikt gescheiden. Voor patiënten
met verdenking op corona
hebben we in no-time een extra
CT-scan laten plaatsen. Dus ook
voor dit onderzoek blijven beide
groepen gescheiden. Ik ben er
trots op hoe dit allemaal in zo’n
korte tijd is gerealiseerd.

Je hebt gisteren dienst
gehad. Hoe was je dag?

“De schone route
blijft voor reguliere
patiënten ook echt
schoon.”

Heb je de indruk dat
mensen nu minder snel
naar de Spoedeisende
hulp komen omdat ze bang
zijn voor besmetting?
Ik krijg inderdaad wel die indruk.
Er komen minder mensen met
botbreuken en dat is nog te
verklaren omdat er minder wordt
gesport en er is minder verkeer.
Maar dat kan geen reden zijn
waarom er ook minder mensen
komen met pijn op de borst
of mogelijk een herseninfarct.
Misschien zijn mensen dus
inderdaad wat banger om te
komen. Of ze bagatelliseren hun
klachten omdat ze denken dat
we te druk zijn, wat niet zo is.

Je had toen je begon in
januari nog geen idee wat
je te wachten zou staan
op de Spoedeisende hulp.

Joren Verhoog:

dan altijd een beetje spannend
hoe stabiel iemand met verdenking
covid-19 naar het ziekenhuis
komt. Maar gelukkig viel het wat
dat betreft mee. Wel vergen
deze patiënten voor mij meer
tijd, omdat ik me steeds moet
omkleden om te voorkomen dat
ik eventuele besmetting zou
meenemen naar mijn werkplek.

Het was zowaar echt druk.
De afgelopen drie weken
waren vooral druk vanwege
de organisatorische kant: we
hebben veel veranderingen
doorgevoerd in protocollen,
maar ook bij het scheiden van
de Spoedeisende hulp in twee
delen: één voor patiënten met
verdenking op corona en één
voor de reguliere patiënten.
Gisteren werden er veel patiënten
tegelijk aangekondigd door hun
huisarts en de ambulance. Het is

De ingangen van beide kanten
zitten overigens dicht; iedereen
meldt zich via de intercom. Zo
kan er niemand per ongeluk de
verkeerde ingang nemen en blijft
de schone route voor reguliere
patiënten ook echt schoon.
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Welk traject doorloopt
een patiënt met coronaklachten bij jullie?
Veel patiënten die bij ons binnenkomen hebben al meerdere
dagen klachten. Als mensen
al vier dagen klachten hebben
kun je met een CT-scan redelijk
betrouwbaar zien hoeveel
schade er eventueel is in de
longen. Na de scan controleert
de verpleegkundige de hartslag,
bloeddruk en zuurstofpercentage
in het bloed. Ook wordt er bloed
geprikt. Daarna spreekt een arts
met de patiënt; deze luistert
verder naar het hart en de
longen, en kijkt bijvoorbeeld ook
meteen naar de buik, omdat er
altijd ook wat anders aan de
hand kan zijn. Het is belangrijk
om een brede blik te houden en
niet alleen door een ‘coronabril’
te kijken.

Lukt het goed om
patiënten comfortabel
te krijgen?
Het verschilt heel erg hoe mensen
eraan toe zijn. Sommigen zijn
heel benauwd of vermoeid: zij
krijgen extra zuurstof via een
slangetje in de neus, of als ze
nog meer nodig hebben een
heel masker. Daarmee wordt
het meestal al wel een stuk
comfortabeler. Mensen die al
longproblemen hadden krijgen
soms ook nog medicijnen
met een pufje. We hopen dat
daardoor de luchtwegen wat
meer open gaan staan.

krijgen, dat ze zich soms eenzaam
gaan voelen, dat sommigen
zelfs alleen of in het bijzijn van
een verpleegkundige of dokter
sterven….het is bizar dat dat
gebeurt. Daar word ik wel
verdrietig van en dat mag denk ik
ook. Het is goed om je er bewust
van te zijn wat het losmaakt bij
alle betrokkenen, zonder het
teveel mee naar huis te nemen.
Wat goed geregeld is: we hebben
op de spoedafdeling nu ook
een buddysysteem, waarbij we
elkaar met twee of drie anderen
een beetje in de gaten houden.
Ik vind het al met al ook een heel
bijzondere tijd om juist nu hier
als arts te mogen werken.

Hoe zou je de cultuur
beschrijven van het
LangeLand Ziekenhuis?
Ik denk dat ik van bijna alle
specialisten nu de naam weet.
Dat was zeker niet gebeurd in
een groter ziekenhuis. En dat wil
wat zeggen, want ik ben niet zo
goed met namen. Het maakt
ook wel dat ik hen gemakkelijk
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weet te vinden wanneer dat
nodig is voor een patiënt. En
daardoor is voor de patiënt ook
weer snel de juiste expertise
beschikbaar.

Wil je tot slot nog wat
kwijt aan de lezers van
dit verhaal?
Bescherm jezelf en je naasten,
dus houd je goed aan de regels.
Daarnaast wil ik graag kwijt dat
we een spoedeisende hulp zijn
voor álle problemen. Mensen
hoeven zich niet bezwaard te
voelen om zich via huisarts of 112
te melden met andere klachten
dan die bij het coronavirus
passen. We hebben genoeg
capaciteit en zo nodig zorgen
we ervoor dat een patiënt op
een andere plek in het ziekenhuis
de zorg krijgt die deze nodig heeft.

Dus als patiënt ben je
op dit moment prima af
in het LangeLand?
Wat mij betreft was je als
patiënt ook vóór de coronacrisis
prima af in het LangeLand, maar
nu zeker ook!”

Op de hoogte
blijven van het
laatste nieuws? Volg
het LangeLand via
Facebook of Instagram
of neem een kijkje
op onze website:
www.llz.nl.

Ben je bang om zelf
corona te krijgen?
In alle eerlijkheid wel een beetje.
Dat komt natuurlijk ook omdat je
in het ziekenhuis van alle ziektes
wel de hevigere vormen ziet.
Maar het houdt me niet tegen
om mijn werk te doen. Gelukkig
hebben de meeste mensen niet
zoveel klachten dat ze naar het
ziekenhuis moeten komen.

Vind je het emotioneel
zwaar om in deze tijd dit
werk te doen?
Deels wel. Als je erover nadenkt
dat het voorkomt dat patiënten
minder tot geen visite kunnen

Joren Verhoog:

“Zo nodig
bel ik ’s nachts
een specialist
uit bed.”

Fotografie: Sicco van Grieken

Fotografie: Sicco van Grieken
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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.

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.
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

Cardiologie / hartfunctie

(079) 346 28 08

Laboratorium

(079) 346 25 72

Chirurgie

(079) 346 25 85

Longgeneeskunde

(079) 346 28 83

Dermatologie / Huidkliniek

(079) 346 23 66

Mammapoli

(079) 346 25 85

Dialysecentrum

(079) 346 24 63

MKA-zorg

(079) 346 43 55

Endoscopie centrum

(079) 346 25 09

Neurologie

(079) 346 25 63

Geheugenpoli

(079) 346 23 62

Oncologie

(079) 346 28 81

Geriatrie

(079) 346 23 35

Oogheelkunde

(079) 346 25 52

Gipspoli

(079) 346 25 85

Orthopedie

(079) 346 25 35

Gynaecologie

(079) 346 25 89

Plastische Chirurgie

(079) 346 28 04

Hartfalenpoli

(079) 346 28 79

Radiologie

(079) 346 25 20

Incontinentiepoli

(079) 346 28 60

Reumatologie

(079) 346 28 94

Inschrijf-/registratiebalie

(079) 346 26 30

Revalidatie

(079) 346 28 43

Interne Geneeskunde

(079) 346 28 80

Rook-stop-poli

(079) 346 28 83

Kindergeneeskunde

(079) 346 25 58

Urologie

(079) 346 28 60

Keel-, neus- en oorheelkunde

(079) 346 25 93

Vaatlaboratorium

(079) 346 25 85

Infoland Magazine

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

Ouderenbus
Van dinsdag t/m vrijdag enkele keren per dag
Stopt bij hoofdingang ziekenhuis
Voor meer informatie: 088-0234232
Bus 70
richting Noordhove & richting Centrum-West
Iedere 15 minuten

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

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

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

LangeLand
Ziekenhuis

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

Azië
w

Centrum Acute Zorg
Ingang achterkant ziekenhuis

LangeLand Huidkliniek
weg

opa
Eur

Au

st

LangeLand Huidkliniek

ra

lië

w

eg

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

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.

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

U kunt op deze locaties ook terecht voor
bloedafname. LangeLand Ziekenhuis:
dagelijks van 7.00 tot 16.30 uur.
In verband met de maatregelen m.b.t.
het coronavirus zijn de locaties en tijden
van de bloedafnamepoli aan verandering
onderhevig. U dient eerst een telefonische
afspraak te maken voor bloedafname.
Kijkt u altijd eerst op www.llz.nl voor de
actuele informatie.
Meer informatie vindt u op de website:
www.langeland.nl/bloedafname.
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Een bezoek aan het LangeLand Ziekenhuis
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.
Lift naar verpleegafdelingen en poliklinieken

Ingang SEH

Hoofdingang

Lift naar poliklinieken

Legenda
Centrale hal
Restaurant

Poliklinieken
Spoedeisende hulp

Radiologie
Liften

Bloedprikken

Spoedeisende hulp
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 ziekenhuis. 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 spoedeisende 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 huisarts 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 huisartsenpraktijken en in het
weekend, kunt u terecht
bij de huisartsenpost. Deze
bevindt zich naast de SEH,
aan de achterkant van het
ziekenhuis.
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Polikliniekbezoek of poliklinische ingreep
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.

Verwijzing

Wachtkamer etiquette
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

Sedatie

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 polikliniek of te mailen naar: afzeggen@llz.nl.

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

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.
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Operatie en dagopname
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.

Preoperatief spreekuur

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, bloeddruk 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.

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.

De operatie
Het LangeLand beschikt over vier state-of-theart 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.
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Opname
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.

Opnamedatum
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 opname
ontvangt u een brief met de definitieve
opnamedatum.

Verblijf in het ziekenhuis
Polsbandje: Op de verpleegafdeling krijgt u
een polsbandje met uw naam en geboortedatum. 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.

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

Thuislaten
- Sieraden
- Kostbaarheden
- Contant geld

Bezoektijden
Verpleegafdelingen
15.30 - 19.30 uur

Kinderafdeling

In verband
met het coronavirus
kunnen bezoekuren
aan verandering
onderhevig zijn.
Kijk op www.llz.nl
voor actuele
informatie.

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 verpleegafdelingen onze website: www.llz.nl/bezoekers.
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Bereikbaarheid en parkeren
Zoals bij nagenoeg alle ziekenhuizen is parkeren
bij het LangeLand betaald. De opbrengst
financiert onderhoud en beheer van het parkeerterrein. 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.

Voorzieningen

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.

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.

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

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 horecaproducten 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 19.00 uur
Weekend: 15.30 tot 19.00 uur
Het Stiltecentrum bevindt zich op de 4e etage,
route 73. Deze ruimte is 24 uur per dag open en
toegankelijk voor een ieder.

Vrijwilligers
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.

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.

Geestelijke verzorging
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.
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Bevallen in het
LangeLand Ziekenhuis
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.

Kraamsuites

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
Vanwege het
website: www.llz.nl/bevallen.

coronavirus kunnen
informatieavonden
voorlopig niet doorgaan.
Kijk op www.llz.nl/bevallen
voor informatie en een
virtuele rondleiding
over de verloskamers.

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

Borstvoeding
We vinden het belangrijk om vrouwen goed te
begeleiden bij borstvoeding. Daarom zijn alle medewerkers van de afdeling Verloskunde en Kindergeneeskunde speciaal geschoold om uw borstvoeding
zo optimaal mogelijk te begeleiden. Daarnaast
organiseert het verloskundig samenwerkingsverband van Zoetermeer elf keer per jaar
een informatieavond. Tijdens deze informatieavond vertelt onze lactatiekundige samen met
haar collega van PKZ kraamzorg over borstvoeding.
Wilt u zich voor deze avond inschrijven? Dat kan
gewoon via onze website: www.llz.nl/borstvoeding.
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VRIENDSCHAP MAAKT BETER

Steun De Vrienden van
het LangeLand Ziekenhuis
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.

De Vrienden, kort voor Stichting
Vrienden van het LangeLand
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!”

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.

Dit zijn De Vrienden
Het bestuur van de Stichting
Vrienden van het LangeLand
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

Dankzij De Vrienden
De afgelopen jaren hebben
De Vrienden al veel betekend
voor de patiënten van het
LangeLand Ziekenhuis.
• Speelgoed voor de kinderafdeling
• 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

Hierbij geef ik mij op als donateur van de stichting Vrienden van het LangeLand 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 het LangeLand Ziekenhuis te Zoetermeer.

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 het LangeLand Ziekenhuis: Tiberstroom 26, 2721 CN, Zoetermeer

!

Binnenkort krijg ik van de Vrienden bericht over de voordelen van mijn donateurschap.
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Bekijk
actuele informatie
over onze
priklocaties op
www.llz.nl/
bloedafname.

Informatie voor bloedafname

In verband met het coronavirus gaat bloed afnemen tijdelijk anders dan u gewend bent. Om uw en onze veiligheid te blijven
garanderen, werkt het LangeLand vanaf donderdag 11 juni 2020 met een nieuw afsprakensysteem voor bloedafname.
Het afsprakensysteem houdt in dat bloedafname en afgifte van materialen (zoals urine), alleen nog op afspraak kunnen
plaatsvinden.

Zo maakt u een afspraak

- Kies 2 wanneer u een medewerker van de bloedafname wilt
spreken of een afspraak wilt maken voor een functietest.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag tussen 08:00 uur en 16:30 uur op telefoonnummer
079-3462572. Via een keuzemenu krijgt u twee keuzemogelijkheden:
- Kies 1 wanneer u een afspraak wilt maken voor
bloedafname en/of afgifte van materialen.

In beide gevallen helpt een medewerker u aan de lijn verder
met het maken van een afspraak of beantwoorden van uw
vraag. Indien u een afspraak wilt wijzigen of annuleren, kunt
u gebruik maken van hetzelfde telefoonnummer.

Opening nieuwe prikpost

Meenemen bij bloedafname

Ten tijde van uitgave zijn alle prikposten
gesloten, behalve bij het LangeLand Ziekenhuis
zelf. Om de grote aantallen patiënten beter
van dienst te kunnen zijn, start de bloedafname een nieuwe prikpost in Oosterheem.
Vanaf 7 juli 2020 is deze geopend aan het
Oosterheemplein 156 in Zoetermeer.

• Aanvraagformulier/zorgdomeinformulier van uw huisarts, verloskundige
of medisch specialist.
• Controleer of u bent ingeschreven bij het LangeLand Ziekenhuis.
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.

Let op: u kunt hier alleen terecht na het
maken van een afspraak. Hierdoor ontstaan
er geen lange wachttijden en kunt u in een
wachtkamer plaatsnemen waar rekening
gehouden is met de 1.5 meter afstand.
U kunt hier terecht op dinsdag, donderdag
en vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur.

Regels rond corona

Tweede prikpost LangeLand
Ziekenhuis

De laatste wijzigingen rond bloedafname vindt u op de website van het
LangeLand Ziekenhuis. Ga daarvoor naar www.llz.nl/bloedafname. Op alle
bloedafnamelocaties gelden dezelfde regels m.b.t. het coronavirus.
Op de homepage van de website van het LangeLand Ziekenhuis leest
u het laatste nieuws hierover. Onder het kopje ‘nieuws’of via deze link:
www.llz.nl/nieuws. U kunt alleen terecht wanneer:
• uw behandelend (huis)arts de bloedafname medisch noodzakelijk
acht én
• u geen milde of ernstige luchtwegklachten en/of koorts heeft.

Er is een tweede prikpost in het LangeLand
Ziekenhuis (Toneellaan 1) geopend. U kunt op
beide locaties in het ziekenhuis alleen terecht
op afspraak.
DE OVERIGE LOCATIES ZIJN TOT NADER ORDER
GESLOTEN.

Denkt u ook hier zorgvuldig aan het bewaren van afstand. Heeft u
wel luchtwegklachten en/of koorts, dan verzoeken wij u contact op te
nemen met uw huisarts.

Tijdelijk overzicht bloedafnamelocaties:		

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*

8.00-12.00

8.00-12.00

R

OOSTERHEEM
Oosterheemplein 156, 2721 NB Zoetermeer			

8.00-12.00		

*Aanmelden kan tot 16.15 uur R: deze bloedafnamelocatie is rolstoeltoegankelijk.
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Specialistenlijst 1 juli 2020
Specialisme:

naam:

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

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
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
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 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
de
de
de
de

Apotheek

de heer P. Lager
mevrouw M. Sjak Shie
mevrouw A. Sobels

Cardiologie

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

Chirurgie

Dermatologie

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 D.M.W. Balak
de heer V.R. Basdew
de heer E. Honig
Mevrouw Y. Roest
de heer D. Siem

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
geneeskunde

MDL

de heer F.M.F. Alidjan
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
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

heer
heer
heer
heer
heer

H.H. Kaptijn
P.T.H. Langendijk
J. van der Linde
R. de Ridder
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
mevrouw
mevrouw
mevrouw

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 Ravesteyn

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

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

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

MTC
MTC Zoetermeer
Zoetermeer
Peter
Peter Zuidhove
Zuidhove 66
2717
2717 TK
TK Zoetermeer
Zoetermeer
T.
T. 079
079 320
320 02
02 11
11
E.
E. info@mtczoetermeer.nl
info@mtczoetermeer.nl

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

MTC Zoetermeer
Zoetermeer is
is aangesloten
aangesloten bij
bij alle
alle verzekeraars.
verzekeraars.
MTC

