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neemt na dertig 
jaar afscheid van 
neuroloog Dolf 
Strikwerda

Vrijwilliger Geerte 
de Bruin over 
haar werk bij 
de afdeling KNO

CVA-patiënt 
Dave Kaas over 
zijn beroerte 



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

U kunt bij Happy Nurse terecht 
voor persoonlijke verzorging, verpleging, 
gespecialiseerde verpleging en 
palliatieve zorg.
 
Ons wijkteam bestaat uit een groep 
enthousiaste en professionele verzorgenden 
en verpleegkundigen die iedere dag weer 
hun uiterste best doen om de zorg te 
leveren die aansluit bij de wensen van de 
cliënt. 
 
Interesse in onze zorg? Neem geheel 
vrijblijvend contact op met ons kantoor 
aan de Dublinstraat in Zoetermeer.

Cora Hoogeveen, 
wijkverpleegkundige

06 - 151 42 930 
(Ma, Di, Do, Vr van 7.30 - 15.30 u)

Teamtelefoon
06 - 292 08 595 

(Dagelijks van 7.30 - 12.30 u 
en van 17.00 - 22.00 u) 

Dublinstraat 30 2e etage
2712 HS  Zoetermeer

wijkteam.zoetermeernoord@happynurse.nl
of kijk op happynurse.nl/thuiszorg



Van de 
redactie
Voor u ligt alweer de laatste Infoland van 2020. 
We kijken terug op een bewogen jaar waar we in 
februari te maken kregen met het COVID-19 virus.  
Voor we het wisten belandden we met z’n allen 
in een eerste golf van besmettingen die het hele 
land én de hele wereld op zijn kop zette.

Ook in ons ziekenhuis zijn veel coronapatiënten 
intensief verpleegd, waarbij een groot beroep 
werd gedaan op onze medewerkers. Dit bleef niet 
onopgemerkt, want vanuit heel Zoetermeer en 
daarbuiten kwamen er tal van hartverwarmende 
bedankjes en attenties op ons af. Dit werd enorm 
gewaardeerd, hartelijk dank daarvoor!

In de zomer was het een relatief rustig periode, 
waarin we de reguliere zorg weer opschaalden 
en onze zorgmedewerkers even op adem konden 
komen. Helaas bleef het niet bij een eerste corona-
golf en zitten we alweer geruime tijd in een tweede. 
Momenteel zien we het aantal besmettingen in 
de regio heel voorzichtig afnemen. Maar we zijn er 
nog niet, dus is het belangrijk dat we ons aan de 
veiligheidsmaatregelen blijven houden.

Te midden van alle coronaperikelen is het ook 
prettig om af en toe even te ontspannen. In deze 
Infoland kunt u een aantal boeiende verhalen 
lezen van mensen die op de een of andere manier 
betrokken zijn bij ons ziekenhuis. Zo is er het verhaal 
van vrijwilliger Geerte de Bruin op pagina 4 over haar 
werk op de kinderafdeling en het interview met Dave 
Kaas op pagina 7 over zijn opname en herstelperiode 
nadat hij werd getroffen door een beroerte. Tot slot 
leest u op pagina 10 het interview met onze neuroloog 
Dolf Strikwerda, die na ruim dertig jaar afscheid neemt 
van het LangeLand Ziekenhuis.

We wensen u veel gezondheid toe in 2021. 
Let op elkaar en stay safe!
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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
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Kort nieuws

Nieuw: ‘Bevallen in bad 
in het LangeLand’

“Met de robotarm Mako Smart Robotics van Stryker kunnen 
we veel preciezer werken”, legt orthopedisch chirurg 
Hennie Verburg uit over de robotarm-technologie die 
helpt tijdens knie- en heupoperaties. Hij is samen met 
collega Ruud de Ridder uitgekozen om als eerste hiermee 
te werken. “Door eerst een CT-scan te maken, kunnen 
we zien hoe bijvoorbeeld de knie er precies uit ziet. Deze 
data zetten we over naar de robot, oftewel de computer. 
Welke maat prothese is nodig en hoe gaan we deze erin 
zetten? Tijdens de operatie kunnen we nog finetunen. De 
robot weet daardoor hoe hij de botten moet zagen, zodat 
de nieuwe prothese precies in de goede stand staat. Maar 
er moet altijd iemand bij zijn. De robot doet het samen met 

Het LangeLand Ziekenhuis beschikt vanaf medio 
november over een speciaal opblaasbaar bevalbad, 
dat mogelijk is gemaakt dankzij een donatie van 
de stichting ‘Vrienden van ’t LangeLand’. 

de orthopeed.” Verburg en De 
Ridder volgden een speciale 
opleiding om de robotarm te 
kunnen besturen.

Nog beter product
De robot kijkt overal doorheen 
en heeft driedimensionaal zicht. “Wij kijken tegen het 
bot aan, dus de robot ziet het beter. De bottenzaag 
maakt de ideale cuts die wij van tevoren hebben 
bepaald. We kunnen er niet eens mee uitschieten. Het 
apparaat stopt als het door het bot is, omdat het 
precies weet hoe dik het is”, aldus Verburg. De Ridder 
vult aan: “De kans op een net niet perfecte prothese 
wordt hierdoor kleiner. We kunnen een beter product 
leveren.” Eind november worden de eerste patiënten 
geopereerd met de robotarm. De Ridder: “Ik verwacht 
dat dit dé toekomst is en er over tien jaar overal in 
ziekenhuizen robots staan.”

Zie ook: www.rhoc.nl

Van het bevalbad kan gebruik worden gemaakt om weeën 
op te vangen en in te bevallen. “Het bevallen in warm 
water wordt door veel vrouwen als positief ervaren”, zegt 
gynaecoloog Mieke Vosmar. “Onderzoek heeft aangetoond 
dat het bad zorgt voor ontspanning van spieren en de 
psyche. Dit komt doordat er waarschijnlijk meer endorfines 
worden aangemaakt, die als een soort natuurlijke pijn-
stiller werken. Weeën worden als minder heftig ervaren 
en de ontsluiting gaat vaak sneller”.

Van het bad kan niet alleen gebruik worden gemaakt bij 
een poliklinische bevalling met een eigen verloskundige, 
maar ook bij een medische indicatie als de gynaecoloog 
samen met de klinisch verloskundige de bevalling doet.
  
Gynaecoloog Mieke Vosmar geeft aan dat de hart-
tonen van de baby ook onder water kunnen worden 

bewaakt met een draadloos CTG-apparaat. “De vraag 
naar mogelijkheden om in bad te bevallen komt steeds 
vaker voor. Wegens het ontbreken van een bevalbad 
gingen zwangere vrouwen uit Zoetermeer daarom 
regelmatig naar ziekenhuizen in de randgemeenten 
om daar te gaan bevallen”, aldus Mieke. 

Klinisch verloskundige Dora Nieland is dan ook blij dat 
we nu zelf een bevalbad kunnen aanbieden. “Het bad 
is mobiel, zodat het naar de verloskamer kan worden 
gebracht op het moment dat de aanstaande moeder 
in bad wenst te bevallen”, aldus Dora. 

Reinier Haga Orthopedisch Centrum heeft primeur 
in Randstad: robotarm helpt bij operaties

Gynaecoloog 
Mieke Vosmar 
(links) en 
Klinisch 
Verloskundige 
Dora Nieland
(rechts) 

links: Ruud de Ridder rechts: Hennie Verburg



“Ik heb jarenlang voor de klas 
gestaan. Ook daar hadden we 
te maken met ouders die hun 
kindje moesten achterlaten. Ik 
merkte toen al dat het mij goed 
afging om hen op te vangen. Al 
een hele tijd had ik in mijn hoofd 
dat ik zo graag gastvrouw zou 
zijn in het ziekenhuis. Dus toen ik 
daarvoor een vacature zag heb 
ik meteen gesolliciteerd.”

Heb je bewust gekozen voor 
het werken met kinderen?
Ja, absoluut. Er werken hier 
normaalgesproken ook vrijwilligers 
op de Spoedeisende hulp, in de 
centrale hal, in de huiskamer bij 
Geriatrie en bij Fysiotherapie. Op 
dit moment is dat helaas niet 
meer overal zo, vanwege corona. 
Maar voor mijn gevoel kan ik hier, 
in het contact met de ouders en 
kinderen, het meeste toevoegen. 
En het is fijn om te merken dat 
ook de verpleegkundigen en 
artsen het waarderen wanneer 
ik er ben. Ik voel me in die zin 
echt onderdeel van het team.

Hoe ziet een werkdag 
  voor jou eruit?
      Ik werk één keer per twee 
         weken drie uur, van half 
            acht tot half elf. Op dit 
               moment mag één 
               ouder meekomen met 
              het kind, dat een 
              ingreep nodig heeft. 
            Het gaat dan meestal 
         om buisjes plaatsen in 
         de oren of het verwijderen 
      van keel- of neusamandelen. 
   Ik probeer soms aan het kind 
te vragen of het al weet wat er 
gaat gebeuren. Sommige ouders 
zeggen bewust weinig vooraf, 
anderen leggen alles uit. Dat 
laat ik natuurlijk zo. Als ouders 
weet je het beste wat goed is 
voor je kind. Met name tijdens de 
ingreep probeer ik ouders op 
hun gemak te stellen. Het valt 

“Je kind achterlaten voor een ingreep kan voor ouders 
heel belastend zijn. Ik heb op deze afdeling dan ook te 
maken met alle mogelijke emoties. En daarvoor probeer 
ik op zo’n moment wat steun te bieden,” zegt Geerte de 
Bruin. Ze werkt al zeven jaar als vrijwilliger op de afdeling 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde.

Vrijwilliger Geerte de Bruin over haar werk bij de afdeling KNO: 

“Ik zie aan de lichaamshouding 
wie het moeilijk heeft”
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Geerte de Bruin:

“Ik wilde al heel lang 
gastvrouw zijn in het 
ziekenhuis.”  
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gewoon niet altijd mee om je 
kind hiervoor achter te laten, dat 
is heel goed te merken.

Wat kun je doen voor 
ouders die dat moeilijk 
vinden?
Sommige moeders kunnen heel 
emotioneel zijn en erg huilen. Ik 
begrijp dat heel goed. Voorheen 
kon ik nog wel eens een arm om 
hen heenslaan maar dat kan in 
deze tijd helaas niet meer. Maar 
ik kan nog wel met aandacht 
luisteren naar hoe ze het ervaren. 
Vaders huilen over het algemeen 
niet, maar ik zie aan hun lichaams-
houding wanneer ze het moeilijk 
hebben. Ik probeer dan of ze 
even open staan voor contact, 
om hen even af te leiden. 
Sommigen vertellen hele verhalen, 
dat is zo interessant. En wie liever 
op zichzelf is, laat dat meestal 
merken door in zijn of haar 
telefoon te gaan zitten of meteen 
naar buiten te gaan. En dat is 
natuurlijk ook helemaal goed.

Hoe lang duren de 
ingrepen meestal?
Veel ouders kijken er echt van op 
hoe snel het gaat. Meestal komt 
een kind binnen tien minuten 
alweer terug. Het heeft dan een 
lichte narcose gehad, maar kan 
dan gewoon alweer zelf lopen. 
Zodra het kind zelf schoenen 
en jas aan kan doen, stabiel 
kan lopen en een rondje kan 
draaien zonder duizelig te worden, 

mag het alweer naar huis. Het 
is dus al met al een korte, maar 
wel intense gebeurtenis. Voor 
het kind en soms ook voor de 
ouders.

In coronatijd werden 
veel ingrepen uitgesteld. 
Wanneer ging jij weer aan 
het werk?
Ik ben eind mei weer begonnen, 
als één van de eerste vrijwilligers. 
Ik kon niet wachten om weer wat 
nuttigs te doen, had al veel te lang 
stil gezeten. Daarnaast ben ik 
natuurlijk wel alert op besmetting, 
maar ik ben er niet overdreven 
bang voor. Dat hielp ook wel mee 
om weer snel te beginnen.

Hoe is het werken in deze 
tijd voor jou?
Voorheen waren we met tweeën. 
Maar nu is er steeds maar één 
vrijwilliger aan het werk. Dat is 
wel minder gezellig. En ik vind het 
jammer dat ik ook tot de ouders 
afstand moet houden, niet even 
een hand op hun schouders kan 
leggen.

Toen ik eind mei weer begon trof 
ik op de stoelen in de wacht-
kamer verbodsborden aan, om 
afstand te houden. Dat vond 
ik er voor die kinderen toch zo 
ongezellig uitzien! Toen heb ik 
thuis groene duimpjes geknutseld, 
waar je wél mocht zitten. Daarvoor 
ben ik dan toch al die jaren 
kleuterjuf geweest.

Welke eigenschappen vind 
jij belangrijk voor jouw werk?
Het helpt wel mee als je sociaal 
bent en gemakkelijk een praatje 
aanknoopt. Daarbij is wat levens-
ervaring ook fijn. Ik kan gemakkelijk 
rustig blijven wanneer een 
moeder huilt, een enkele vader 
flauwvalt of ouders ruziën. Het 
is wel eens alledrie gebeurd op 
één dag. En er zijn dagen dat 
ik thuiskom met de mooiste 
verhalen die ik weer heb mogen 
horen. Ik zou daarover echt 
een boek kunnen schrijven. Maar 
ik voel me hoe dan ook altijd 
weer voldaan omdat ik ouders 
heb kunnen geruststellen op 
kwetsbare momenten in hun 
leven.

Tekst: Liesbeth van Houten

Meer verhalen 
lezen over wat 

er gebeurt binnen 
de muren van het 
LangeLand? Kijk 
op www.llz.nl/

verhalen

Geerte de Bruin:

“Meestal komt een 
kind binnen tien minuten 
alweer terug.”



06 124 35 706
info@wijkzorgzoetermeer.nl

www.wijkzorgzoetermeer.nl

Cliënten 
beoordelen onze 

zorg met een 

9,2 
op Zorgkaart 

Nederland

Bij ons staat 
de cliënt en 

diens hulpvraag 
centraal

Specialistische
zorg thuis 
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“Op 5 januari ging ik rond middernacht naar bed. Een uur of twee later wilde ik eruit, maar 
kon ik me bijna niet bewegen. Het ging op een soort spastische manier. Mijn vrouw dacht 
eerst dat ik een nare droom had”, herinnert Dave zich. “Ik vroeg haar om de ambulance te 
bellen, die heel snel ter plaatse was. En omdat ik niet via de trap naar beneden kon, kwam 
ook de brandweer, die me via het raam naar buiten takelde.”

“Ik was wel gedeeltelijk bij kennis, 
maar ik voelde me eigenlijk 
helemaal niet angstig. Ik legde 
me gewoon neer bij wat er 
gebeurde en het kwam geen 
moment in me op dat het ook 
fataal zou kunnen aflopen. Dat 
besef kwam een tijdje later wel, 
vooral wanneer ik last had van 
mijn hoofd.”

Snelle behandeling 
De oorzaak bleek een afsluiting 
van een bloedvat in de hersenen 
te zijn, ofwel een beroerte. 
Dave was aan één zijde verlamd 
en hij kon niet meer praten. Bij 
de Spoedeisende hulp van het 
LangeLand Ziekenhuis kreeg hij 
direct een bloedverdunner en 
die werkte wonderwel. “Ik werd 

heel snel weer helder. Ik kon 
bijvoorbeeld vertellen dat mijn 
vader dit ook had meegemaakt. 
Ik ben ervan overtuigd dat ik 
nu in een rolstoel had gezeten 
als ik niet zo snel in het zieken-
huis was geweest. Als je zoiets 
meemaakt is snelle behandeling 
heel cruciaal. Ik knapte zo snel 
op dat ik de arts alweer een 

CVA-patiënt Dave Kaas: 

“Mijn vrouw dacht dat ik 
een nare droom had.”

Dave Kaas:

“Ik kan gelukkig 
nu weer fietsen 
en wat tennissen!”  

Wil je meer 
persoonlijke verhalen 

lezen van patiënten en 
medewerkers van het 
LangeLand Ziekenhuis 
zoals deze? Je vindt 

ze op www.llz.nl/
verhalen





ferme handdruk kon geven, met 
de hand die eerder verlamd 
was.”

Zorgzaam
“Ik heb twee dagen op de 
Intensive Care gelegen. Daarna 
nog tien dagen op de verpleeg-
afdeling. En ik moet zeggen:
 ik heb de zorg ervaren als 
fantastisch goed. Dat had ik 
eerlijk gezegd niet verwacht; 
langere tijd geleden had ik met 
mijn vrouw een veel mindere 
ervaring gehad. En dat heb ik 
destijds ook absoluut laten 
weten. Maar ik kan niet anders 
zeggen dan dat mijn zorg op 
alle gebieden positief was. De 
meisjes van het eten waren zo 
zorgzaam, ze sneden mijn vlees 
en smeerden mijn brood, omdat 
ik dat niet kon. Ik heb in het 
ziekenhuis alweer leren lopen 
met een enorm aardige fysio-
therapeut Paula Weimar.”

Verschillend
“Na mijn ontslag uit het zieken-
huis ben ik nog anderhalve 
maand opgenomen bij revalidatie-

centrum Basalt. Het lopen ging 
alweer aardig goed, maar ik 
moest oefenen met de motoriek 
en spierkracht in mijn hand en 
arm. Het viel me in die tijd op 
hoe verschillend lotgenoten 
eraan toe waren. De één kon 
veel meer dan ik, de ander zat 
in een rolstoel en kreeg voeding 
met een rietje.”

Tablet 
“Daarna was het plan dat ik 
voor dagtherapie nog zou 
langsgaan bij Basalt, maar 
dat is maar één keer gelukt. 
Vervolgens kregen we te maken 
met corona, waardoor de 
afdeling werd gesloten. Ik heb 
in die tijd oefeningen gekregen 
via de tablet, bijvoorbeeld voor 
logopedie. Zo moest ik dingen 
voorlezen en daar kreeg ik dan 
online begeleiding bij.”

Vooruitgang
“Op dit moment functioneert 
mijn geheugen nog niet zoals 
vroeger. En mijn hand en arm wil-
len nog niet 100% meewerken. 
’s Ochtends is mijn hand dik en 
kan ik mijn arm niet goed recht 
krijgen. Ook kan ik bijvoorbeeld 
geen vuist maken of iets zwaars 
optillen. En ik ben veel sneller 
vermoeid dan voorheen. Dat is 
wel frustrerend. Fietsen op mijn 
elektrische fiets lukt gelukkig 
wel aardig, zo’n tien tot twintig 
kilometer. Dat is fijn. En nog 
mooier: ik kan weer een heel 
klein beetje tennissen. Ik was 
best redelijk goed en ik speelde 
competitie. Mijn fysiotherapeut 
moedigt ook van harte aan dat 
ik tennis. Het is goed voor mijn 
arm en schouder. En natuurlijk 
voor mijn sociale contacten. 
Tijdens mijn allereerste pogingen 
kreeg ik nog geen bal over het net. 
Maar als ik nu iemand heb die ze 
netjes aangeeft kan ik wel een 
kwartiertje spelen. Dat is heerlijk, 
en het is heel fijn om te merken 
dat er toch vooruitgang in zit!”

Tekst: Liesbeth van Houten

Dave Kaas:

“De meisjes van 
het brood waren 
zo zorgzaam.”  
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Dave Kaas:

“Als ik niet zo snel in 
het ziekenhuis was 
geweest zat ik nu in 
een rolstoel.”  
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Een geheim heeft hij niet. Voor Dolf Strikwerda vlogen de jaren voorbij tijdens zijn werk 
als neuroloog in het LangeLand Ziekenhuis. Dertig jaar om precies te zijn. Op 8 december 
neemt hij op zijn 63ste afscheid van zijn geliefde ziekenhuis.

LangeLand neemt na dertig jaar afscheid van neuroloog Dolf Strikwerda 

“Lustrumjaar is hét moment 
om te stoppen”

1 november 1990. Het was Dolfs 
eerste werkdag in het LangeLand 
Ziekenhuis. Ruim twee jaar na de 
opening van het Zoetermeerse 
ziekenhuis. De neuroloog had toen 
nooit gedacht dat hij dertig jaar 
later nog in hetzelfde zieken-
huis zou werken. “Het werk als 
neuroloog is zo leuk om te doen. 
Dat maakte het vrij gemakkelijk 
om het dertig jaar vol te houden”, 
zegt Dolf met een glimlach. 
Samen met Rutger Groen, die 
nog wel doorgaat, is Dolf nu 
de langstzittende arts in het 
ziekenhuis. “Mijn lustrumjaar is 
hét moment om te stoppen.” 

Noorderling
Het had zomaar kunnen 
gebeuren dat Dolf niet eens 
bij het LangeLand Ziekenhuis 
aan de slag was gegaan. Hij kon 
na zijn opleiding tot neuroloog 
aan het Academisch Ziekenhuis 
Groningen namelijk ook terecht 
bij een ziekenhuis in Hoogeveen. 
“Ik ben een noorderling, maar 
voelde me niet gebonden aan 
het noorden.”

“Hoogeveen vond ik maar een 
ingeslapen provinciestadje. 
Toen ik voor Zoetermeer koos, 
verklaarde iedereen in Groningen 

mij voor gek. Ze dachten dat 
Zoetermeer juist een slaapstad 
was, met alleen maar galerij-
flats. Ik zie dat heel anders”, 
zegt Dolf en wijst vanuit zijn 
woonkamer op zijn uitzicht op 
de Zoetermeerse Plas. “Ik heb 
totaal niet het gevoel dat ik in 
de Randstad woon. In het zieken-
huis in Hoogeveen vond ik de 
dynamiek en werksfeer totaal 
anders dan in Zoetermeer.”

Solidariteit
In het begin werkte Dolf lange 
tijd in twee ziekenhuizen. De vak-
groep was toen nog verdeeld 
over het LangeLand Ziekenhuis 
en Antoniushove in Leidschendam. 
“Dat heb ik ongeveer 15 jaar 
gedaan. Daarna was ik enkele 
jaren stafvoorzitter in het 
LangeLand Ziekenhuis, dus 
het werd te druk om dit te 
combineren met het werken 
op twee locaties. We hebben 
in Zoetermeer heel wat 
turbulente tijden achter de 
rug, maar dat leidde altijd 
tot meer solidariteit onder 
het personeel. We zijn er 
samen sterker uitgekomen.”

Moeilijke momenten
Moeilijke momenten beleefde 
Dolf toen het Antoniushove 
fuseerde met het Westeinde. 
Daar kwam later ook Bronovo 
nog bij, wat het Haaglanden 
Medisch Centrum tot gevolg 
had. In die setting werd 
het LangeLand Ziekenhuis 
gemarginaliseerd. Het 
LangeLand vormde later 
met het HagaZiekenhuis 
en Reinier De Graaf 
Gasthuis de Reinier

Dolf Strikwerda:

“Toen ik koos voor 
Zoetermeer verklaarde 
iedereen in Groningen 
mij voor gek.”  
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Haga Groep. “Het Westeinde en 
HagaZiekenhuis zijn van oudsher 
geen vrienden van elkaar. We 
waren opeens bij het Westeinde 
niet echt meer welkom. Toen zijn 
we als een zelfstandige vakgroep 
in Zoetermeer verder gegaan, 
en zijn inmiddels uitgegroeid tot 
een groep van zeven neurologen, 
met een mooie mix van ervaring 
en jong enthousiasme.

Een duidelijk dieptepunt kwam 
toen jaren geleden verzekeraars 
wilden bezuinigen. Het zieken-
huis moest daardoor schrappen. 
“De verpleegafdeling Neurologie 
was volgens het ziekenhuis-
management verliesgevend. 
Binnen een paar dagen moesten 
we dicht. Opeens was het 
team verpleegkundigen hun 
baan kwijt. Zij gingen elders 
solliciteren. De medische staf 
kwam in opstand en ging 
financieel garant staan voor 
de afdeling. Toen braken de 
verpleegkundigen hun gesprekken 
bij andere ziekenhuizen af en 
kwamen terug naar ons.”

  “Het ziekenhuis moest verder 
    bezuinigen en een deel van 
     de interne geneeskunde 
    kwam in het Groene Hart 
       Ziekenhuis terecht. 
      Verpleegkundigen werden 
         verspreid en de neurologie  
          verbrokkelde. Onze 
        verpleegkundigen moesten 
           opeens voor long- en 
           internistische patiënten 
           zorgen. Uiteindelijk zijn we 
            ongeveer driekwart jaar 
            dicht geweest. Achteraf 
             bleek dat de aanname 
             dat de neurologie 
          verliesgevend was niet
             klopte. Gelukkig hebben 
           we uiteindelijk weer een 
        mooie afdeling kunnen 
      opbouwen.”

Ontwikkelingen
Van dichtbij maakte Dolf 
veel ontwikkelingen mee in de 
neurologie. Dat maakte het 
werk volgens hem steeds 
intensiever. “De stroke-unit 
voor mensen met een acute 
beroerte bijvoorbeeld. Toen 
ik net begon, werd ik weleens 

door een huisarts gebeld met 
de mededeling: ‘Een patiënt 
heeft gisteravond een beroerte 
gehad. Het lijkt me belangrijk 
dat hij nu naar het ziekenhuis 
gaat.’ Het beleid was toen 
nog met name gericht op 
zorg, nu zijn er geavanceerde 
therapeutische interventies 
mogelijk en belt iedereen 
meteen 112. Er zijn nu ook meer 
therapeutische mogelijkheden bij 
andere ziekten, zoals Parkinson 
en MS. Maar naarmate je ouder 
wordt, valt bij nacht en ontij 
werken steeds zwaarder.”

Eén patiënt is Dolf, zelfs na 
25 jaar, niet vergeten. Diegene 
had een bloeding uit een 
aneurysma gehad. Na een 
geslaagde operatie kwam hij er 
weer bovenop. De patiënt uit 
Benthuizen had thuis schapen 
en als dank voor de goede 
zorgen werd een van de 
pasgeboren lammetjes Dolf 
genoemd. “Huppelde ‘ik’ 
opeens in de weilanden in 
Benthuizen.”

Geen angst voor 
zwarte gat
Dolf zal binnenkort niet meer 
‘rondhuppelen’ in het LangeLand. 
“Ik heb wel afgesproken dat 
ik één keer per maand op 
de koffie kom om even bij te 
kletsen. In de schoolvakanties 
kunnen ze af en toe versterking 
gebruiken. Dan wil ik best een 
paar weken waarnemen, op de 
tent passen.”

Angst om in een zwart gat te 
vallen heeft hij absoluut niet. 
“Ik ben altijd sportief geweest, 
deed aan voetballen en volley-
ballen. Hardlopen vind ik ook 
heerlijk om te doen. Pianospelen 
en schaken wil ik ook weer 
oppakken. Daarnaast ga ik 
een telescoop kopen en me 
verdiepen in de sterrenkunde. 
Mijn vrouw Betsy en ik willen, 
na corona, gaan reizen nu we 
nog vitaal en gezond zijn.”

Nee, stilzitten is niets voor 
Dolf. In februari start hij met 
een opleiding tot SCEN-arts. 
Nadat een patiënt samen met 

de huisarts heeft gekozen 
voor euthanasie, oordeelt de 
SCEN-arts of dit de juiste keuze 
is. “Ik wil graag iets blijven doen 
voor de maatschappij. Hiernaast 
word ik mogelijk bestuurlijk actief 
bij het Hospice in Zoetermeer.”

Ontvlechting
Tot slot klinkt het woord 
ontvlechting. De geplande 
fusering met het HagaZiekenhuis 
en het Reinier de Graaf Gasthuis 
gaat stoppen. “In het verleden 
zeiden ze dat Zoetermeer wel 
zonder ziekenhuis zou kunnen. Nou, 
je moet er toch niet aan denken 
dat er in de derde stad van Zuid-
Holland, ca. 130.000 inwoners, er 
geen ziekenhuis zou zijn, geen 
SEH/IC, je moet toch ook in je 
eigen stad kunnen bevallen? 
Als iedereen de A12 over moet, 
komen er veel ‘snelwegbaby’s’. 
Hopelijk komt er een goed 
samenwerkingsverband met 
een van de ziekenhuizen van de 
Reinier Haga Groep. Ik hoop dat 
mijn collega’s, als ze dat zouden 
willen, net als ik, ook nog dertig 
jaar bij het LangeLand kunnen 
werken.”

Tekst: Silvester van der Hansz

Dolf Strikwerda:

“Ik heb wel afgesproken 
dat ik één keer per 
maand op de koffie 
kom om even bij te 
kletsen.”  



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
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 of op 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, 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.

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 30 minuten gratis uitrijden Daarna: 
€0,50 per 15 minuten, €2.- per uur, maximum 
van €7,50 per dag. De parkeergarage is 
gesloten tussen 23.00 uur en 07.00 uur. Binnen 
die tijd is het niet mogelijk in of uit te rijden.

Weekkaart €11,-, maandkaart €37,50
15 Invalideparkeerplaatsen bij de hoofdingang
Fietsen en motorfietsen gratis parkeren op 
daarvoor bestemde plekkenParkeergarage Duitslandlaan

Eerste 2 uur gratis, daarna 
€ 1,90 per 50 minuten. 
Maximaal € 15,- per dag. 
De parkeergarage is 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
eg

Europaweg

Australiëweg

Kijkt u in 
verband met 

corona eerst op 
www.llz.nl voor het 

maken van een 
afspraak.



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. Voorafgaand aan uw operatie 
vult u een vragenlijst in en heeft u een telefonisch 
consult met de apothekersassistent en de 
anesthesioloog. Zij vragen naar medicijngebruik, 
allergieën, nemen de vragenlijst met u door en 
bespreken 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. Soms is een fysiek consult met 
de anesthesioloog nodig. U wordt twee dagen van 
voor de operatie gebeld door het planningsbureau 
met een meldtijd voor de opnamedag. Tijdens dit 
gesprek worden u ook screeningsvragen gesteld 
rond het corona virus.

Preoperatief consult

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. 

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 verpleeg-
afdelingen 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.

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

Patiënteninformatie
i

In verband 
met het coronavirus 
kunnen bezoekuren 

aan verandering 
onderhevig zijn. 

Kijk op www.llz.nl 
voor actuele 
informatie.





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 19.00 uur
Weekend: 15.30 tot 19.00 uur
In verband met corona kan de Brasserie tijdelijk 
gesloten zijn.

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 €0,50 
per 15 minuten (€2,- per uur) met een maximum 
van €7,50 per dag. Motorfietsen en (brom-)fietsen 
kunnen gratis worden geparkeerd op de daarvoor 
bestemde plekken. De parkeergarage is gesloten 
tussen 23.00 uur en 07.00 uur. Binnen die tijd is 
het niet mogelijk in of uit te rijden.

Halen of brengen kan kosteloos, mits het 
parkeerterrein binnen 30 minuten wordt verlaten. 

Voor houders van een invalidenkaart zijn 
15 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 €11,- en een maandkaart voor €37,50. 
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 hoofd-
ingang. 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 geestelijk 
verzorgers 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. 

Vanwege het 
coronavirus kunnen 
informatieavonden 

voorlopig niet doorgaan. 
Kijk op www.llz.nl/bevallen 

voor informatie en een 
virtuele rondleiding 

over de verlos-
kamers.



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!” 

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  
het LangeLand 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 het LangeLand 
Ziekenhuis bestaat momenteel 
uit zes leden:
Voorzitter: Hilbrand Nawijn
Penningmeester: 
Marc van der Veen
Fondsenwerving: 
Rolien van Groeningen
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 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.

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 het LangeLand Ziekenhuis: Tiberstroom 26, 2721 CN, Zoetermeer

!
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Opening nieuwe prikpost
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, is de bloedafname 
een nieuwe prikpost gestart aan het 
Oosterheemplein 156 in Zoetermeer. 

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.

Tweede prikpost LangeLand 
Ziekenhuis
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. 

Meenemen bij bloedafname
• 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 geboorte-
 datum.
• 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.

Regels rond corona
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.

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.

Informatie voor bloedafname

Zo maakt u een afspraak
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 keuze-
mogelijkheden:
- Kies 1 wanneer u een afspraak wilt maken voor
 bloedafname en/of afgifte van materialen.

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

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.

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. 

Tijdelijk overzicht bloedafnamelocaties:  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*

OOSTERHEEM 
Oosterheemplein 156, 2721 NB Zoetermeer   8.00-12.00  8.00-12.00  8.00-12.00

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

Bekijk 
actuele informatie 

over onze 
priklocaties op 

www.llz.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
 mevrouw M. Weekhout
	
Apotheek	 de heer P. Lager
 mevrouw M. Sjak Shie
 mevrouw A. Sobels
 mevrouw A. van Velzen

Cardiologie	 de heer U. Asim
 mevrouw S.L. Hamel-Brown
 mevrouw M. Hordijk
 de heer dr. P. van der Meer
 De heer K. Tandjung
 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 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		 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 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 december 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 (tot 1-1-2021)
 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

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

Pathologie-anatomie	 de heer C. Meijers

Plastische chirurgie	 mevrouw dr. J. Zguricas
 de heer N. Brinkman
	
Radiologie	 de heer C. Klink
 de heer dr. M.K. Liem
 mevrouw I.I. Reidsma
 mevrouw dr. E.A. Roskott
 de heer W. Stomp
 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
 Mevrouw S. van der Zalm

Spoedeisende Hulp		 mevrouw L.V.C. Bouman
 de heer K. Moosa
 de heer W.R. van Straalen
 de heer A.F. Westra

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



Vivaldi
Brechtzijde 45

Zoetermeer
079 712 21 79

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

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




