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Uitbreiding capaciteit Reinier Haga
Prostaatkankercentrum
Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum opent per 1 juli een tweede locatie in het
HagaZiekenhuis in Den Haag op de locatie Leyweg. Patiënten met een verdenking op
prostaatkanker kunnen hier terecht voor het eerste consult en onderzoek.
Ook is de capaciteit voor prostaatkankeroperaties in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft
met 50 procent uitgebreid.
Hierdoor wordt de wachttijd voor een operatie verkort van zes tot maximaal drie weken. De
extra voorzieningen zijn nodig om de groeiende stroom van patiënten in de regio zo snel
mogelijk te kunnen behandelen.
De patiënt kiest of hij het eerste consult in Delft of Den Haag wil laten plaatsvinden.
In het prostaatkankercentrum werkt een dedicated team van acht urologen, zes radiologen, vier
radiotherapeuten, vier oncologen, vier oncologieverpleegkundigen en nucleair geneeskundigen
en pathologen in één ruimte en vanuit twee eigen locaties, Delft en Den Haag. Deze
professionals zijn afkomstig uit alle ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep, namelijk het
Reinier de Graaf ziekenhuis, het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis.
Het prostaatkankercentrum is toegankelijk voor alle mannen met de verdenking prostaatkanker
en wordt door haar patiënten beoordeeld met een 8.8 als rapportcijfer.

Palliatieve zorg patiënten met COPD
Deze zomer start onze vakgroep Longgeneeskunde met een onderzoek ten behoeve van het
verbeteren van palliatieve zorg bij patiënten met COPD. Deze patiënten ervaren in gevorderde
stadia van de ziekte veel klachten, die vaak onbehandeld blijven. Hun kwaliteit van leven is
laag, vergelijkbaar met patiënten met ongeneeslijke kanker.
Kwaliteit
Het tijdig starten van palliatieve zorg zou kunnen bijdragen aan een verbetering in kwaliteit van
leven voor patiënt en mantelzorger. Hoewel in de laatste jaren verschillende richtlijnen,
hulpmiddelen en trainingsmodules zijn ontwikkeld om de palliatieve zorg voor deze
patiëntengroep te verbeteren, worden deze nog onvoldoende geïmplementeerd in de dagelijkse
praktijk.
Meer dan zorg
Met subsidie van het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ is daarom een landelijk
vierjarig project gestart om samen met patiënten en zorgverleners een integrale aanpak voor
palliatieve zorg bij COPD te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren.
Studie
Een onderdeel van dit programma is de COMPASSION (COPD Palliative and Supportive care
Implementation)-studie, gecoördineerd door de Long Alliantie Nederland.
Er doen in Nederland acht regio's mee waarvan vier regio's als interventiegroep. Onze regio is
ingeloot in de interventiegroep.
Zoetermeer
Op dit moment worden diverse betrokken zorgverleners in Zoetermeer (onder anderea
huisartsen, verpleegkundigen polikliniek en klinische afdeling, longartsen, verpleegkundige
specialist) getraind om zich beter te bekwamen in het verlenen van palliatieve zorg en een
regionaal verbeterplan op te stellen.
Inclusie patiënten
Komende maand zal er worden gestart met inclusie van patiënten. Deelnemende patiënten en
hun mantelzorgers zullen dan op enkele momenten een vragenlijst invullen over onder andere
kwaliteit van leven en tevredenheid van zorg. We zijn erg enthousiast over deelname aan dit
onderzoek en zijn trots hiermee voorop te lopen in de zorg voor onze patiënten.

Digitale ordermodule labaanvragen
Inmiddels is ons ziekenhuis overgegaan op een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem (HIX 6.2).
Hierbij is onder meer gestart met een digitale ordermodule voor laboratoriumaanvragen.
Uitslagen
Als gevolg van de implementatie van deze ordermodule zijn de afgelopen week de uitslagen
voor de eerste lijn uit twee laboratoriumsystemen gerapporteerd. Dit heeft mogelijk geleid tot
extra werk en onduidelijkheid, waarvoor onze excuses.
Vandaag is de rapportage uit een van de systemen uitgezet en hopen we de onduidelijkheid
verholpen te hebben. Mochten er om onduidelijke redenen uitslagen ontbreken dan horen wij
dat graag.

Accountmanager huisartsen Tine van der
Ham met pensioen
Op 1 augustus gaat onze zeer gewaardeerde collega Tine van
der Ham met pensioen. Zij zette zich de laatste jaren met
grote toewijding in voor onze relatie met verwijzers in de regio.
Informatie over Tines opvolging volgt later.

Medio november sluit onze polikliniek Bergschenhoek. We
verplaatsen deze zorg naar onze locaties op de Toneellaan en
de Europaweg. Op deze manier kunnen wij onze zorg nog
efficiënter inrichten. Uw patiënten en u krijgen hierover nog
informatie.

Verwijzerspagina op www.llz.nl
Speciale informatie voor onze verwijzers (zoals online formulieren en informatie over
scholingen) vindt u onder de blauwe button rechts bovenaan onze homepage
(www.llz.nl/extranet). Inloggen kan met gebruikersnaam Langeland en wachtwoord verwijzers.

Liever op een ander mailadres?
Ontvangt u dit bulletin liever op een ander mailadres? Laat u dit weten via huisartsen@llz.nl.

We horen graag van u!
Dit is een productie van de afdeling Marketingcommunicatie van het LangeLand Ziekenhuis.
Vragen, opmerkingen of verbetersuggesties zijn welkom via communicatie@llz.nl.
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