
Het LangeLand heeft hectische dagen beleefd 
tijdens de coronacrisis. Elke dag bracht 
belangrijke nieuwe informatie en inzichten 
waarmee iets gedaan moest worden. “Mijn 
achtergrond als chirurg werkte voordelig”, blikt 
Lya terug. “Als je een operatie ingaat, weet je 
nooit precies wat je aantreft, hoe goed je het ook 
voorbereidt. Je gaat het doen en je doet het zo 
goed mogelijk. Met die instelling zijn we deze 
crisis ingegaan.”

Reguliere zorg moet doorgaan
Tijdens de zomermaanden is de relatieve rust 
teruggekeerd. De reguliere zorg is opgepakt en 
achterstanden zijn ingehaald. Bijna alle patiënten 
kunnen weer terecht voor een onderzoek of 
behandeling. Maar we zijn nog niet terug bij 
‘normaal’, benadrukt Levert: “er blijven maatregelen 
nodig om te zorgen dat iedereen veilig naar het 
ziekenhuis kan. We screenen bij binnenkomst op 
de poliklinieken, hebben aparte looppaden, bloed-
prikken gaat op afspraak en foto’s maken ook. 
Zo proberen we zo min mogelijk mensen in het 
ziekenhuis te hebben om de kans op besmetting 
te verkleinen. Daarom leveren we ook veel zorg 
via (video)bellen en de ‘Beter Dichtbij’ app.” 

Een belangrijk doel bij de tweede golf, is deze 
gang van zaken vasthouden: “We willen de 
patiëntenstromen gescheiden houden. Vorige 
keer werden we overvallen. Alles moest wijken 
om de coronagevallen aan te kunnen. Deze keer 
willen we de reguliere zorg zoveel mogelijk door 
laten gaan. door slim toe te passen wat we hebben 
geleerd.”

Stappenplan ligt klaar
Met het oplopend aantal besmettingen, houdt de 
directie van het LangeLand de vinger ferm aan de 
pols. Lya Levert: “Er komen nu weer wat meer overleg-
situaties, maar het is anders dan de eerste keer; 
minder reactief. Het stappenplan ligt bovenop 
in de kast. Bij de eerste signalen pakken we dat 
erbij en gaan aan de slag. Iedereen heeft één doel: 
patiënten zo goed mogelijk helpen.”

Hoe die plannen zich naar de praktijk vertalen? 
Lya geeft enkele voorbeelden: “We hebben een 
afdeling verbouwd om coronapatiënten op 
te nemen. Dat werkte goed, maar er waren 
verbeterpunten. Die nemen we mee.
Daarnaast hebben we meer ervaring 
opgedaan met digitale zorg, via videobellen 
en de ‘Beter dichtbij’ app. We weten nu beter 
hoe en wanneer we daarop overschakelen. 

Daardoor hoeft de reguliere zorg geen 
grote achterstand op te lopen.”

Personeel
Mooi dat de plannen klaar liggen, maar is het 
personeel er ook klaar voor? Lya is daar realistisch 
in: “We hebben geprobeerd om onze medewerkers 
de nodige rust te geven, maar iedereen is op een 
andere manier belast door corona. De één heeft het 
vooral druk gehad door extra werk, de ander had 
thuis zieken. De één heeft ook gewoon meer rust 
nodig dan de ander.”

“Tijdens de crisis hebben we al onze medewerkers 
gevraagd een stapje extra te zetten. Iedereen moest 
dingen doen die niet binnen het gebruikelijke 
takenpakket vallen. Van schoonmaak en parkeer-
beheer tot zorgpersoneel en ICT. Nu nog steeds 
moet iedereen blijven omgaan met extra 
maatregelen. Ook dát kost energie. Je kan dus 
nooit met zekerheid zeggen of iedereen er klaar 
voor is. Maar als het nodig is, dan zijn we er voor 
elkaar en doen we het samen.”

Het onwerkelijke is eraf
“Wat ik zou zeggen tegen de inwoners van 
Zoetermeer?” Lya denkt even na: “Het is terecht 
dat u spanning voelt, de landelijke maatregelen 
zijn er niet voor niets. Gelukkig is het LangeLand 
Ziekenhuis goed voorbereid op de tweede golf. 
Het onwerkelijke is eraf: we kennen het virus beter, 
we weten wat er kan en hoe we dat organiseren. 
Zorg dus goed voor elkaar, doe uw best om elkaar 
niet te besmetten. Ook tijdens de tweede golf staan 
we voor u klaar.” 

Lya Levert-Brand:

“Deze keer willen we de 
reguliere zorg zoveel mogelijk 
door laten gaan, door slim 
toe te passen wat we hebben 
geleerd.”

Medisch directeur Lya Levert-Brand:

“Ook bij de tweede coronagolf 
staan wij klaar voor Zoetermeer”
Het LangeLand Ziekenhuis 
heeft de eerste corona golf 
goed doorstaan. Eind mei 
ging de laatste patiënt van 
de beademing af en onze 
medewerkers zijn er gezond 
doorgekomen. Inmiddels zijn 
de voorbereidingen voor de 
tweede golf in volle gang. 
Medisch directeur Lya Levert-
Brand: “Als het nodig is dan 
zijn we er voor elkaar en 
doen we het samen.” 

Verhalen over corona
De coronatijd heeft ons allemaal geraakt; ieder op 
een andere manier. Daarom hebben we verhalen 
geschreven over onze medewerkers en patiënten. 
Hoe zij met corona omgingen, hoe het hun werk 
en leven heeft beïnvloed en hoe de zorg zich heeft 
aangepast.

Lees de verhalen op onze website: 
www.langeland.nl/verhalen.

Medisch directeur Lya Levert-Brand

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:  Chris van Breda, MeerdanTaal;
Liesbeth van Houten, 
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Volg het LangeLand Ziekenhuis op Facebook
LinkedIn, Twitter en Instagram voor regelmatige 
updates en het laatste nieuws.

Het aantal coronabesmettingen in de regio 
neemt toe, maar uw bezoek aan het LangeLand 
Ziekenhuis is en blijft veilig. 

Zo screenen wij onze patiënten en bezoekers 
zorgvuldig en spreken wij onze patiënten niet 
alleen in het ziekenhuis, maar ook via een video- 
of telefonisch consult. Het is daardoor rustiger in 
het ziekenhuis zelf. 

Bezoekt u zelf het LangeLand Ziekenhuis? Dan 
willen we u nogmaals herinneren aan de genomen 
veiligheidsmaatregelen. Zo houden we onder 
meer 1,5 afstand tot elkaar en vragen we u zoveel 
mogelijk alleen naar uw afspraak te komen. 

Bekijk de video met veiligheidsvoorschriften op ons 
youtubekanaal: www.youtube.com/langelandzkh. 
Samen houden we onze zorg veilig.

“Je legt een rode loper neer voor je ziekenhuis.”
Op dit moment heeft elke gespecialiseerd verpleegkundige de keuze uit acht vacatures in het land. Zo groot 
is het tekort in Nederland. Recruiter Merel Luiten zorgt ervoor, samen met een aantal collega’s, dat ze kiezen 
voor het LangeLand Ziekenhuis. En dat doet ze goed! Het ziekenhuis heeft in de eerste helft van 2020 weer 
bijna alle verpleegkundige vacatures kunnen vervullen.

“Ik kom 
graag in contact 

met geregistreerde zorg-
professionals die een carrière 
overwegen in het LangeLand. 

We bespreken dan samen je wensen 
en de mogelijke match die ik voor 
je zou kunnen maken. Mail, app of 

bel mij dus gerust. Ik kijk uit 
naar je berichtje.”

0651286025

m.luiten@llz.nl

Werken bij het LangeLand

De komende tijd vertellen onze collega’s ook op 
social media wat hun motivatie is om te werken bij 
het LangeLand Ziekenhuis. Volg onze sociale media 
om deze berichten te liken, delen of wellicht onze 
toekomstige collega te ‘taggen’. 

Benieuwd naar onze vacatures? 
Ga nu naar www.werkenbijlangeland.nl.

De nieuwe website www.werkenbijlangeland.nl is 
meer dan een vacaturesite. Door middel van fi lmpjes, 
foto’s, succesverhalen, heldere functiebeschrijving en 
arbeidsvoorwaarden weten werkzoekenden precies 
wat het LangeLand te bieden heeft.

Het LangeLand kent pas sinds enkele jaren 
de functie van recruiter. Waarom werd deze 
functie gecreëerd? 
“Organisaties zoals banken, verzekeraars en hotels 
kenden deze functie al jaren. Toen ook in de zorg 
krapte ontstond op de arbeidsmarkt, moesten wij 
actief gaan werven. Vooral voor gespecialiseerd 
zorgpersoneel. Daarnaast zijn mensen veel minder 
honkvast. Daarom is het belangrijker dan ooit om 
een aantrekkelijke werkgever te zijn. Gelukkig hebben 
we hier de ervaring dat mensen lang blijven wanneer 
ze eenmaal binnen zijn. Werven is tegenwoordig 
extra uitdagend omdat er heel veel online platforms 
bij zijn gekomen. Je moet per soort functie afwegen 
waar je het beste kunt adverteren. Als recruiter 
probeer je bij wijze van spreken een rode loper neer 
te leggen voor je ziekenhuis. Ik ben ook erg trots op 
de nieuwe website die deze zomer online is gegaan. 
Daarop laten we echt zien hoe werken bij ons eruitziet.”

Zijn er veranderingen doorgevoerd om werken 
hier aantrekkelijker te maken? 
“Jazeker. Zorgmanagers zetten zich in met verbeteringen 
in werkomgeving en werksfeer. We verdiepen

ons nog meer dan voorheen in de persoonlijke 
wensen van onze sollicitanten. In de zorg werken 
betekent ook onregelmatige diensten draaien. 
Maar we proberen echt rekening te houden met de 
wensen van ouders met jonge gezinnen of mantel-
zorgers. Ik zoek al tijdens het sollicitatieproces naar 
de mogelijkheden, zodat ik kandidaten een reëel 
beeld kan geven van de baan. Op dit moment lukt 
het ons gelukkig goed om voldoende algemeen 
verpleegkundigen aan te trekken. Maar wat ik heel 
graag benadruk: we gaan zorgvuldig om met iedere 
kandidaat. Ook wanneer iemand wordt afgewezen, 
besteden we uitvoerige aandacht aan goede feed-
back. We helpen deze sollicitanten daarmee en 
het maakt de ervaring met ons ziekenhuis hopelijk 
alsnog positief. “

Welke uitdagingen kwamen op je pad tijdens 
de coronacrisis? 
“We riepen direct extra mensen op via onze sociale 
media en website, de wervingssite Indeed en diverse 
instanties. Ook hebben we oud-medewerkers 
benaderd. We kregen honderden aanmeldingen, 
wat natuurlijk hartverwarmend was! Een groot deel 
bood zich vrijwillig aan. Er was zelfs een vrouw bij 
van 78. Dat was geweldig, maar we hebben haar 
uit veiligheidsoverwegingen voor haar gezondheid 
helaas niet kunnen inzetten. Een week later belde 
directievoorzitter Erik Booden mij op zondagochtend 
heel vroeg uit bed. Hij wilde dat ik mensen uit deze 
pool met onmiddellijke ingang zou uitnodigen om 
te komen werken. Diezelfde zondag ben ik gaan 
bellen en heb ik de kortste sollicitatiegesprekken 
ooit gevoerd: ‘Sorry dat ik je op zondag bel. Mag ik 
je gegevens en diploma’s hebben? Dit salaris kan ik 
je bieden, kom je helpen?’ Gelukkig reageerden heel 
veel mensen positief. Ik kon merken dat ze blij en 
trots waren om een bijdrage te leveren.”

                             Verwacht je problemen, mocht 
         er nog eens extra hulp 
                                         nodig zijn? 
                  “We hebben op dit moment 
     een enorme pool aan 
       verpleegkundigen die 
        we zo nodig kunnen 
         inzetten. Dat gaat om
                       wel zestig mensen die we
                       we elk moment kunnen 
                     benaderen. Met alle acties 
                   die we achter de rug hebben 
                 weet ik nu dat we iedereen, 
             die mogelijk kan helpen, wel 
         in beeld hebben. Dat vind ik 
                 een heel prettig idee.” 

Recruiter Merel Luiten

Toename coronabesmettingen 
in de regio, bezoek LangeLand 
veilig

Radioloog onderzoekt een patiënt achter een plexi-
glazen scherm.


