
Een CT-scanner is simpel gezegd een apparaat dat 
3D-röntgenfoto’s kan maken van het hele lichaam, 
van hoofd tot teen. Het hele lichaam kan hiermee
dus stukje voor stukje in kaart gebracht worden. Het 
onderzoek duurt meestal ook erg kort en daarom 
wordt een CT in de normale praktijk vaak gebruikt.

Oplossing
“Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking 
tot zorg en diagnostiek rondom onder meer een 
herseninfarct en hersenbloeding stond een upgrade
van de huidige CT-scanner of de aanschaf van een 
tweede CT-scanner al op het wensenlijstje van het 
ziekenhuis”, vertelt interventieradioloog Camiel 
Klink, die sinds 2015 in het LangeLand Ziekenhuis 
werkzaam is.

De coronacrisis liet zien dat het hebben van één 
CT-scanner te kwetsbaar is voor het ziekenhuis.
Het onderzoek naar de upgrade of aanschaf van een 
nieuwe CT-scanner kwam in een stroomversnelling
terecht. “Er ontstond een toenemende zorgvraag 
in het ziekenhuis, maar we hadden slechts één 
CT-scanner. Na elke patiënt met of zonder (een 
verdenking op) corona, moesten onze laboranten de
scanner rigoureus schoonmaken. Daarmee kwamen 
we logistiek in de problemen. Toen hebben we via 
leverancier Canon binnen tien dagen een tijdelijke 
CT-scanner kunnen regelen. Dit was een knap stukje 
teamwork. Hierbij hebben Canon, in Zoetermeer 
gevestigd met het hoofdkantoor voor Europa, en 
onze bouwaannemers samen een wereldprestatie 
geleverd. Hierdoor konden we de reguliere zorg en 
(eventuele) coronapatiënten van elkaar gescheiden 
houden. En zo kon de continuïteit van zorg gewaarborgd 
blijven. De waarde van de tweede CT-scanner heeft 
zich inmiddels ruimschoots bewezen.”

Hergebruiken
Aan een splinternieuwe scanner hangt echter een 
behoorlijk prijskaartje, maar samen met Canon 
kwam het LangeLand Ziekenhuis tot de perfecte
oplossing. “In het plan voor de tijdelijke scanner 
hebben we rekening gehouden met materialen 
die we later konden hergebruiken bij onze nieuwe
scanner, zoals een stroomkabel en loodglas. Zo 

hebben we de bouwkosten relatief laag kunnen 
houden. Ook op personeelskosten is bespaard door 
enkele muren in het ziekenhuis door te breken,
zodat de radiodiagnostisch laboranten vanuit één 
ruimte de twee CT-scanners kunnen bedienen.”

Het grootste voordeel werd gehaald uit het model. 
Het betreft een drie jaar oude refurbished 
CT-scanner waarbij enkele gebruiksonderdelen
werden vervangen en enkele extra opties werden 
toegevoegd. “Hierdoor is er een state of the art 
apparaat ontstaan voor ongeveer de helft van de 
nieuwprijs.”

Kortere wachttijd
De komst van de tweede CT-scanner is ook goed 
nieuws voor de patiënten. Het betekent namelijk 
een kortere wachttijd. Daarnaast kunnen (spoed-
eisende) onderzoeken vaker tussendoor gepland 
worden, waardoor patiënten nog sneller een 
diagnose en eventueel een behandeling kunnen 
krijgen. Ook kan men dankzij de nieuwe CT-scanner 
steeds vaker in het LangeLand Ziekenhuis terecht 
voor meer veeleisende diagnostiek en beeld-
vorming. “Specialistische onderzoeken 
waarvoor we eerder patiënten naar 
omliggende ziekenhuizen moesten
verwijzen, kunnen we nu volledig 
zelf doen. Voor bijvoorbeeld hart-
onderzoeken hebben wij dankzij deze 
CT-scanner een betere diagnostiek. 
Zo kunnen we het onderzoek van de 
kransslagaderen nu op een hoger 
niveau doen dan voorheen. Ook 
kunnen we het effect van metaal 
op de scan verminderen. Dat is heel 
handig voor patiënten van het naast-
gelegen Reinier Haga Orthopedisch 
Centrum. Een röntgenapparaat levert 
altijd röntgenstralen op, maar bij dit 
nieuwe model is stralen hygiënischer. 
Dat is vooral het geval bij specialistische 
onderzoeken, zoals hartscans, waarbij veel 
beelden worden gemaakt. Bij de onderzoeken 
met het oude model is de stralingsdosis al laag, 
maar die kunnen we nu nog verder verminderen.”

Aandacht
Vijf jaar geleden werd de vakgroep Radiologie flink 
vernieuwd met nieuwe specialisten met extra 
aandachtsgebieden. Na de opleiding en specialisatie
tot interventieradioloog in het Erasmus MC in
Rotterdam kwam Klink in Zoetermeer terecht. “De 
nieuwe vakgroep Radiologie was een interessante 
uitdaging, vooral door de leuke groep met verschillende 
subspecialisaties en de samenwerking met het 
HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf. Ik werk zelf ook 
twee dagen in het HagaZiekenhuis. In dat zieken-
huis ligt de focus meer op onderzoek en opleiding en 
in het LangeLand kunnen we door de kleinschaligheid 
vaak meer flexibiliteit in de doorstroming van zorg-
processen realiseren. Zo hebben wij specialisten 
onderling heel laagdrempelig contact en helpen
elkaar met onze kennis. Hierdoor kunnen we sneller 
iets voor elkaar krijgen voor onze patiënten, die wij 
in het LangeLand goed kennen. Voor mij is dit het 
beste van twee werelden.”

Langgekoesterde wens in vervulling:

Tweede CT-scanner geeft 
véél meer mogelijkheden
Het coronavirus heeft op meerdere niveaus invloed op het LangeLand 
Ziekenhuis. Zelfs op de CT-scanner van het ziekenhuis. Hoe? Er ontstond 
een grote toename van patiënten met (een verdenking op) corona 
die een CT-scan nodig hadden. Dat betekent uiteraard ook strenge 
hygiënemaatregelen, waardoor het maken van een CT-scan langer 
duurde dan normaal. Sinds kort is dat verleden tijd. Het LangeLand 
Ziekenhuis beschikt nu namelijk over een tweede CT-scanner.

“De waarde van de tweede 
CT-scanner heeft zich inmiddels 
ruimschoots bewezen!”

Camiel Klink:



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

Waarom overkomt mij dit? En wat gebeurt er na de dood? In een ziekenhuis opgenomen zijn kan, vooral na 
een ernstige diagnose, tot veel vragen en emoties leiden. Geestelijk verzorgers Annelies Hommens en Frank 
Kazenbroot staan voor alle patiënten in het LangeLand klaar.

In gesprek gaan met een geestelijk verzorger? Dan 
moet je toch gelovig zijn? Dat lijken veel mensen
onterecht te denken. Welk geloof, levensovertuiging 
of achtergrond een patiënt ook heeft, Annelies en
Frank bieden een luisterend oor. “Ik denk niet dat 
alle patiënten beseffen dat we er echt voor iedereen 
zijn. Wij luisteren altijd met respect, zodat we beter 
kunnen begeleiden”, vertelt de 39-jarige Annelies, die 
tevens dominee is. Het duo vertelt hun verhaal in het 
Stiltecentrum op de vierde etage (route 73), dat 24 uur 
per dag open is. Het is een rustgevende ruimte, waar 
iedereen op eigen wijze gebruik van kan maken, zoals 
in stilte zitten, lezen, schrijven en mediteren.

Leed delen
“Voor zieken is dit een moeilijke tijd”, merkt de 
63-jarige Frank, die ook pastor is. Daar delen wij
in als geestelijk verzorgers. Het is belangrijk dat 
bijvoorbeeld coronapatiënten hun zorgen niet 
alleen hoeven te dragen. Wij kunnen luisteren, 
meeleven en eventueel bidden.” Het duo krijgt met 
heftige omstandigheden te maken. Ook familie en 
naasten kunnen een beroep doen op de geestelijke 
verzorging. “Daar kunnen wij de tijd voor nemen.
We willen graag nabij zijn en iemands hand vast-
houden, maar dat kan door corona helaas niet. Ook 
ik vind het soms moeilijk om daar mee om te gaan.” 

Met onder meer beschermende kleding en een 
mondmasker bezoeken Annelies en Frank ook de 
corona-afdeling in het ziekenhuis. “Die bescherming
maakt het contact wel moeilijker”, zegt Frank. 
“Daarom hebben wij een foto van onszelf bij ons,
zodat patiënten kunnen zien hoe wij er onder dat 
pak uitzien. Sommige coronapatiënten hebben het
zo benauwd. Ze raken daardoor uitgeput en kunnen 
nauwelijks praten. Toch hebben ze de behoefte om 
iets te vertellen over hun eenzaamheid.”

Intensiever
“Soms zijn er mensen die een ingreep of operatie 
hebben en al weten wanneer ze naar huis kunnen. 
Als er dan complicaties optreden, moeten ze opeens
langer blijven. Dat roept onzekerheid en angst op.
Zij moeten wennen aan een onverwachte situatie”, 
vertelt Frank, die door corona een ‘intensievere tijd’ 
ervaart. “Er wordt de laatste tijd vaker een beroep 
op ons gedaan.”

Vanwege corona kunnen patiënten slechts één 
bezoeker per dag ontvangen. Dat heeft uiteraard
effect op de eenzaamheid. Annelies: “Momenteel 
kunnen er geen kleine kinderen op bezoek komen, 
dus sommige patiënten zien wekenlang hun klein-
kinderen niet. Mensen zijn door zulke maatregelen 
eenzamer dan voor corona. Als je in deze tijd ziek bent, 
word je nog meer geconfronteerd met het ziek zijn.”

Uniek verhaal
Goed luisteren is een essentieel onderdeel van het 
onderzoeken van vragen en thema’s als zingeving-

en levensvragen, rouwen verliesverwerking en 
geloof. “Welke woorden gebruikt diegene en met 
welke lichaamstaal? Aan de hand daarvan 
kunnen wij hen verder helpen”, zegt Annelies.

Levensvragen
Annelies en Frank krijgen geregeld te maken met 
grote levensvragen als: waarom ik? En is er leven 
na de dood? “Vrijwel elk mens heeft daar eigen 
gedachten over. Er zijn geen standaard antwoorden 
voor. Wij hebben ook geen pakket met antwoorden 
klaar”, reageert Frank. “Het is logisch dat mensen 
die vragen stellen. Dat kan al enorm opluchten. 
Patiënten hebben vaak ook de behoefte om te 
praten over wat goed en mis ging in het leven.”

In sommige omstandigheden kunnen zij vanuit 
hun rol als dominee of pastor het geloof inzetten. 
Maar dat is zelfs voor Annelies en Frank niet altijd
gemakkelijk. “Na een nare situatie loop ik weleens 
over de gangen met vragen en twijfels over mijn
geloof. Ik denk dan: God, moest dat nou?”, aldus 
Annelies. Frank: “Er zijn grenzen aan wat ik aankan
op een dag. Na meerdere zware gesprekken merk ik 
dat het tijd is om even iets anders te doen. Het laat 
mij niet onberoerd wat ik meemaak met de patiënten.”

Fietsen
Het stukje fietsen van het ziekenhuis naar huis 
helpt Annelies bij het verwerken van schrijnende 
gevallen. “Ik fiets altijd drie kwartier naar huis.
Dat is een mooie tijd om alles uit mijn hoofd te 
laten waaien. Heel soms praat ik er daarna nog over 
met mijn man. Het is ook wel goed dat dingen ons
nog raken. Patiënten mogen best zien dat het ons 
ook iets doet. We zijn geen robots”, zegt Annelies, 
die sinds 2010 als geestelijk verzorger werkzaam 
is. Daarvoor werkte ze in de ouderenzorg. Sinds 
1 december vorig jaar werkt zij in het LangeLand.

Frank werkt inmiddels anderhalf jaar in het 
LangeLand. Daarvoor vervulde hij jarenlang dezelfde
functie in een gevangenis in Rotterdam. “In het 
LangeLand zorgen we allemaal voor zieke mensen. 

Dat is wel wat anders dan in een gevangenis, waar
men meer bezig is met goed en kwaad. Het was een 
behoorlijke overgang van de gevangenis naar het 
ziekenhuis. Het doet mij goed om op deze fijne plek
te werken. We doen het niet met zijn tweeën, maar 
zijn onderdeel van een groot team, van verplegers 
tot artsen. Elke medewerker in het ziekenhuis werkt 
ten dienste van de behandeling en herstel van de
patiënten. Elk mens heeft een uniek verhaal, dus elk 
moment met een patiënt is speciaal. Wij willen er 
graag voor hen zijn.”

Geestelijk verzorgers zijn er voor alle patiënten:

“Elk mens heeft een uniek verhaal”

Frank Kazenbroot en Annelies Hommens: 

“We willen graag nabij zijn en
iemands hand vasthouden, maar
dat kan door corona helaas niet.”

Meer verhalen 
lezen over wat 

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

verhalen

Frank Kazenbroot Annelies Hommens


