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et aantal covid-19-patiënten daalt gestaag, terwijl
tegelijkertijd het aantal gevaccineerden stijgt. Daarom
zijn de veiligheidsmaatregelen in het ziekenhuis eind
juni versoepeld. We houden ons nog aan de
1,5 meter afstand, maar de mondkapjes kunnen achterwege
blijven, de screening bij de ingang is afgeschaft en de normale
bezoekregeling is weer geldig. De poliklinische zorg is opgeschaald
en het wordt allemaal weer een beetje meer normaal.
Wat hebben we daar naar uitgekeken! De pandemie heeft een grote
impact gehad op de zorg en het effect zal nog geruime tijd zichtbaar
blijven. Niet alleen wat betreft het inhalen van de uitgestelde zorg
maar ook de manier waarop het contact tussen patiënt en arts
verloopt. Telefonische afspraken en videoconsulten zijn inmiddels
heel gebruikelijk. Ze bieden veel voordelen, maar kunnen zeker niet
alle persoonlijke consulten vervangen.
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In het artikel Samen beslissen staat longarts Klara Rijnten stil bij
de manier waarop het contact tussen arts en patiënt verloopt.
Niet alleen of het digitaal of live plaatsvindt, maar vooral wat de
inhoud is van het gesprek. Hoe komen arts en patiënt gezamenlijk
tot een behandelplan? Hoe voer je met elkaar een goed gesprek,
waarin de patiënt een afgewogen besluit kan nemen? De volledige
medische staf heeft hier in de afgelopen maanden aandacht aan
besteed. Wat u zelf kunt doen, leest u ook in dit artikel.
Uroloog Anne Figdor schetst hoe zij met haar collega’s op een
voortvarende manier een samenwerking heeft opgezet om
nierstenen te behandelen. Het aantal patiënten met nierstenen stijgt
namelijk sterk, maar nierstenen zijn met een juiste aanpak goed
te voorkomen.
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Wellicht is het u opgevallen dat InfoLand een opfrisbeurt heeft
gekregen met een aantal nieuwe rubrieken. Zo vertelt vrijwilligster
Truus van Dijk over haar werk bij de afdeling Spoedeisende Hulp
en maakt u nader kennis met Marjolein de Leeuw die zich als
stafmedewerker achter de schermen inzet voor een continue
verbetering van de zorg. Want goede zorg bieden, dat staat bij
ons voorop.

INHOUD
06 14 18
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Uroloog Anne Figdor
introduceerde een nauwe
samenwerking tussen
specialisten om terugkeer van
nierstenen te voorkomen.

Truus van Dijk werkt al zeven jaar
als gastvrouw op de afdeling
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SAMENWERKING

Nierstenen
voorkomen
Wie een niersteen heeft gehad, loopt een reële
kans dat het terugkomt. Door patiënten zo goed
mogelijk te begeleiden is dat te voorkomen.
Uroloog Anne Figdor introduceerde een nauwe
samenwerking tussen specialisten binnen én
buiten het LangeLand.
Tekst: Ans Meiborg | Foto: Studio Oostrum
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De urologen van het LangeLand, v.l.n.r.: Anne Figdor,
Frederique Cohnen - van Ravesteyn en Pieter Minnee

Nierstenen komen steeds meer voor. In sommige
delen van de wereld is sprake van een stijging van
maar liefst 37 procent. Anne Figdor: “Dat komt
omdat het met ons steeds beter gaat. Het ontstaan
van nierstenen hangt nauw samen met onze
eetgewoonten. Veel vlees, te veel zout en te weinig
drinken zijn enkele risicofactoren. Maar er kunnen ook
andere zaken een rol spelen, zoals medicijngebruik,
overmatig zweten, veelvuldige urineweginfecties of
een te snel werkende bijschildklier. Omdat stenen
vaak terugkomen, is het belangrijk om te kijken of de
oorzaak is te vinden en patiënten zo goed mogelijk
te begeleiden.” Anne Figdor is sinds september 2019
werkzaam als uroloog bij het LangeLand. Samen met
haar collega’s voerde ze - zelfs in dit coronajaar al 115 niersteenoperaties uit. Anne: “Het is een
veelvuldig uitgevoerde operatie in dit ziekenhuis.”

“De zorg voor de patiënt
wordt beter als artsen
actief kennis uitwisselen”
Gekristalliseerde afvalstoffen
Hoe ontstaan nierstenen? Anne: “Nierstenen zijn in
feite kristallen in de urine. Wanneer deze kristallen
achterblijven in de nieren, kunnen stenen ontstaan.
Behandeling is niet altijd nodig. Soms is het beter
om eerst te kijken of het lukt de steen spontaan
uit te plassen. Ingrijpen is nodig als de stenen
pijnklachten of infecties veroorzaken, snel groter
worden of ervoor zorgen dat de urine niet goed weg
kan. Er zijn drie verschillende behandelmethoden
(zie kader). In het LangeLand doen we operaties met
een ureterorenoscoop (URS). Dat is een lang, dun
instrument waarmee we via de urineleider de steen
verwijderen. Niersteenvergruizing vindt plaats in het
HagaZiekenhuis, percutane operaties (via de huid)
worden uitgevoerd in het Sint Franciscus Gasthuis
in Rotterdam of in het HagaZiekenhuis. Wij bereiden
de patiënten voor en zij komen na de operatie voor
controles en begeleiding weer naar het LangeLand.”
Preventie
Het weghalen van stenen is één ding, maar
aangezien ze vaak terugkomen, is preventie net zo
belangrijk. Anne: “Dat begint met het achterhalen
van de oorzaak van de steen. Om dat efficiënt
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aan te pakken, hebben we een nierstenencentrum
opgezet waarin we als urologen samenwerken met
verschillende specialisten. Hoe gaat dat in zijn werk?
Patiënten worden gescreend op risicofactoren.
Mensen met een hoog risicoprofiel hebben al eerder
een niersteen gehad, zijn familiair belast, hebben
stenen in beide nieren, stenen die groeien, of hadden
al stenen op jonge leeftijd. Bij hen doen we enkele
extra onderzoeken, zoals een extra bloedtest en
urinetesten over 24 uur. Daarnaast analyseren we de
chemische samenstelling van de verwijderde steen.
Dat geeft veel informatie. Deze onderzoeksresultaten
zijn de basis voor de verdere behandeling.
Samenwerking binnen en buiten
Alle hoogrisicopatiënten worden verwezen naar
een internist uit ons gespecialiseerde team. Dat
kan zijn een endocrinoloog (arts gespecialiseerd
in hormonen) of de nefroloog (arts gespecialiseerd
in nierziekten). Zij borduren voort op de
onderzoeksresultaten die bij urologie zijn verzameld.
Anne: “Dat is voor patiënten heel fijn. Het scheelt een
consult bij de internist en voorkomt dat de patiënt
opnieuw zijn verhaal aan een andere arts moet
vertellen. Het is een efficiënt proces waarbij geen

Behandeling van
nierstenen
Behandeling van nierstenen
Er zijn verschillende manieren om
nierstenen te verwijderen. Welke
methode het beste is, hangt af van
de grootte, de hardheid en locatie
van de steen en de algehele
gezondheid van
de patiënt.
Vergruizen
Uitwendige vergruizing van de
steen met behulp van trillingen van
buitenaf, gericht op de steen. De
trillingen breken de steen in kleine
stukjes, zodat de patiënt deze in
kleinere stukjes kan uitplassen.
Deze behandeling wordt zonder
narcose uitgevoerd.

tijd verloren gaat en de patiënt zich gezien voelt. Als de oorzaak is
gevonden, volgt een behandelplan met medicatie en/of speciaal
voedingsadvies. Omdat wij hier geen diëtist hebben, ben ik op zoek
gegaan naar een diëtist in Zoetermeer. Zij heeft zich gespecialiseerd
in nierstenen en maakt nu ook deel uit van ons team.” Als drijvende
kracht achter deze multidisciplinaire aanpak ervaart Anne het
voordeel van een kleiner ziekenhuis. “Alle specialisten kennen elkaar
persoonlijk, we hebben korte lijnen en kunnen snel schakelen om
onze werkwijze op elkaar af te stemmen.”
Belang van de patiënt
“Het belangrijkste verschil in deze werkwijze is echter de manier van
kijken. Niet vanuit je eigen specialisme, maar vanuit het belang van
de patiënt. Ik heb veel kennis en ben heel gepassioneerd in mijn
vak. Maar niemand heeft alle wijsheid in pacht. Als wij bij urologie
niet alle kennis in huis hebben, dan schromen we niet om experts
in te schakelen uit ons netwerk. Voordat ik bij het LangeLand
kwam, werkte in het Leids Universitair Medisch Centrum, in het
HagaZiekenhuis in Den Haag, en deed ik verdiepingsstages in
het St. Antonius in Nieuwegein en in het Franciscus Gasthuis in
Rotterdam. Hierdoor heb ik een uitgebreid netwerk met artsen die
van sommige zaken nog meer weten dan ik. Binnen dit netwerk
is een laagdrempelig contact, waarin we kennis en expertise
uitwisselen. Zorg kan alleen maar beter worden door nauwe
samenwerking, daar ben ik van overtuigd.”

Operatie met een
ureterorenoscopie (URS)
De uroloog brengt via de plasbuis
een zeer dun instrument in
de urineleider om de steen te
verwijderen. Dit gebeurt onder
algehele narcose of met een
lokale verdoving (ruggenprik).
Tijdens de ingreep beoordeelt de
arts of de steen klein genoeg is
om in zijn geheel te verwijderen
met behulpvan een vangnetje
(basket) of paktang. Is de steen
te groot, dan wordt hij met behulp
van een laser in kleine stukjes
verpulverd. Met een flexibele URS
is het mogelijk om ook in de nier
te komen.
Operatie via de huid (percutane
behandeling)
De nier wordt via de rugzijde
benaderd met een dunne naald
door de huid. Via deze naald
brengt de uroloog een scoop
(kijker) aan waarmee hij in de
nier kan kijken en de steen kan
verwijderen. Vaak wordt de steen
eerst gefragmenteerd (in kleine
stukjes). Deze operatie gaat onder
algehele narcose.
InfoLand Magazine - zomer 2021
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NIEUWS

Versoepelingen
Omdat het aantal covid-19-patiënten sterk is gedaald
en het aantal gevaccineerden is toegenomen, zijn
vanaf 26 juni de covid-19-maatregelen versoepeld.
l De

l

l

l

IJs voor LangeLanders
Medewerkers van het LangeLand Ziekenhuis werden
op donderdag 24 juni getrakteerd op een verkoelend
ijsje van Zuliani’s Gelato. Een traktatie van het college
van burgemeester en wethouders van Zoetermeer om
de ziekenhuismedewerkers te bedanken voor hun inzet
in de coronatijd.
“Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen
neemt af, de maatregelen zijn versoepeld en veel
mensen denken: ‘we zijn bijna terug naar normaal’”,
aldus wethouder Ingeborg Ter Laak (Zorg en
Welzijn), die hielp bij het uitdelen van de ijsjes. “En
voor velen is dat gelukkig ook zo. Maar in de zorg
is de drukte nog niet voorbij, nu alle uitgestelde
zorg ingehaald wordt. Daarom trakteerden wij de
medewerkers van het LangeLand graag op een
verkoelend ijsje van Zuliani’s. Een klein gebaar om
onze waardering uit te spreken voor de tomeloze
inzet tijdens de afgelopen periode.”
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poliklinische zorg wordt verder opgeschaald.
Daarbij blijven de huidige algemeen geldende regels
echter van kracht. Dat wil zeggen dat we 1,5 meter
afstand houden en de juiste hand- en hoesthygiëne
toepassen. En kom alleen, tenzij begeleiding van
maximaal 1 persoon noodzakelijk is.
W ij stellen u geen vragen meer over uw
gezondheid in de centrale hal, alleen bij de
poliklinieken zal nog een vragenlijst met u worden
doorgenomen.
Een mondneusmasker dragen we alleen nog
bij contact tussen de medewerker en de patiënt
binnen 1,5 meter afstand en indien u zich hierbij
prettiger voelt.
O p de verpleegafdelingen zijn de reguliere
bezoektijden van 15.30 tot 19.30 uur weer van
kracht. Per patiënt is er maximaal 1 bezoeker
toegestaan. Het is mogelijk om te wisselen
van bezoeker, mits het afwisselen buiten het
ziekenhuis plaatsvindt. Bezoekers dienen uiteraard
klachtenvrij te zijn en zich aan de regels te houden.

COLUMN

Onze geestelijk verzorgers hebben aandacht voor
uw mentale en emotionele welzijn. Ze bieden u
steun en begeleiding. In deze column delen ze
verhalen uit de praktijk.
HET BANKJE

Blij met een
frisse blik
Een ingreep ondergaan in een
ziekenhuis brengt de nodige
(natuurlijke) spanning met zich
mee. Het is een groot compliment
wanneer men desondanks de
ingreep in ons ziekenhuis als
prettig heeft ervaren. Zo ook
Nancy van Bergen, die haar
ervaringen met ons deelde, nadat
zij werd behandeld op onze
afdeling Plastische Chirurgie.
“Begin juni ben ik geopereerd
aan mijn oogleden in het
LangeLand Ziekenhuis. Via een
goede kennis, die erg enthousiast
was over zijn behandeling,
ben ik aan dit adres gekomen.
Na te hebben gebeld over de
mogelijkheden, adviseerde de
assistente mij een afspraak te
maken met de plastisch chirurg.
Na een bezoek aan de plastisch
chirurg besloot ik om de operatie
te ondergaan. De dag van de
operatie verliep alles prima,
iedereen was erg vriendelijk.
Ook de nazorg was goed, ik
kreeg ruim de tijd om bij te
komen van de ingreep, ook al
was dat onder lokale verdoving.
Bij het naar huis gaan werd me
nogmaals op het hart gedrukt dat
ik te allen tijde mocht bellen als ik
nog vragen had.”

Naast de ingang van het ziekenhuis staat een geel bankje. Het is een
eenvoudig bankje waarop je even kunt uitrusten. Een bezoek aan
het ziekenhuis kan immers inspannend zijn. Niet alleen vanwege een
beperkte gezondheid, maar ook vanwege de informatie die je hebt
gekregen. Op het bankje kun je even op adem komen. Om daarna weer
verder te gaan.
Het is ook een plek om te wachten. Bijvoorbeeld omdat je wordt
opgehaald om naar huis te gaan. Als alles vlot gaat, is er niets aan de
hand. Als het wachten lang duurt, kan het een beproeving zijn. Maar ook
een moment om na te denken of om wat om je heen te kijken of iets te
lezen. Er staat niet bij hoe lang je op dat bankje mag blijven zitten. Dus
waarom neem je niet de tijd? Niemand jaagt je weg. En als je steun wilt
zoeken terwijl je op het bankje zit? Waarom niet? Het is een hele goede
plek om te bidden, of hoe je het ook wilt noemen.
Voor wie met ánderen op het bankje zit, is het een plek om met elkaar
te praten. Als het iemand is die je kent, dan gaat dat vanzelf. Als het een
onbekende is, begint het meestal met een vriendelijke groet. Soms blijft
het daarbij. Het kan uitlopen op een kort gesprek over het weer of zo.
Maar het kan ook gebeuren dat het gesprek met deze onbekende ineens
dieper gaat. Dan deel je voor een moment de zorgen met elkaar en
groeit er iets van verbondenheid. Het zou niet de eerste keer zijn dat een
bankje de plek is waar vriendschappen worden geboren. Dus loop niet te
gemakkelijk aan dit bankje voorbij.
Ga er even op zitten, het kan je
leven veranderen.
Ik wil het bankje zeggen: ‘Bedankt voor
het gemak dat je mensen geeft, voor je
draagkracht, voor je gastvrijheid, voor de
ruimte die je biedt aan mensen om met
zichzelf en anderen in gesprek te gaan. Ik
hoop dat je nog lang naast het LangeLand
blijft staan!’
Frank Kazenbroot
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PREVENTIE

VERSTANDIG GENIETEN VAN DE ZON

Bescherm u uw huid
Het aantal mensen met huidkanker stijgt nog steeds.
Door verstandig te genieten van de zon, kunt u zelf veel
problemen voorkomen.
Smeer met factor 30
Het lijkt misschien veel, maar mensen smeren
zonnebrandcreme meestal minder dik dan zou
moeten, dus factor 30 wordt voor alle huidtypen
aangeraden. Factor 50 verhoogt de bescherming
met een paar procent. Dat is niet heel veel, maar wel
raadzaam als u een zeer gevoelige huid heeft of last
heeft van andere huidproblemen.
Smeer op tijd
Wacht niet met smeren totdat uw huid rood is.
Wees voorbereid en zorg dat u altijd een tubetje
zonnebrand bij u heeft voor als u bijvoorbeeld
onverwachts op het terras gaat zitten.
Smeren, kleren, weren
Onthoud het motto: ‘smeren, kleren, weren’. Smeer
met factor 30. Draag een hoofddeksel wanneer u
naar buiten gaat. Ontloop de zon door op het heetst
van de dag onder een parasol te zitten. Let op
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dat kleding niet altijd genoeg bescherming biedt.
Zwemmen in een dun wit t-shirt betekent bijvoorbeeld
niet dat u de zonnebrandcrème kunt overslaan.
Al verbrand? Beperk de schade
Zorg dat uw verbrande huid niet meer in de zon komt
en smeer andere delen van uw lichaam en gezicht
alsnog in. Vochtinbrengende crème helpt bij het
herstellen van de huid. Er zijn ook positieve signalen
vanuit de wetenschap omtrent het effect van crèmes
met anti-oxidanten.
Schakel op tijd een arts in
Het is lastig om huidkanker zelf te herkennen. Zit
er langer dan een maand een plekje dat u niet
vertrouwt, ga dan naar de dokter. Hetzelfde geldt
voor moedervlekken die ineens opduiken, grillig van
uiterlijk worden of gaan bloeden.

KENNISMAKEN MET...

Marjolein de Leeuw
Bij het LangeLand werken meer dan 1000 medewerkers:
artsen, verpleegkundigen, laboranten en medische
ondersteuners. Wie zijn die mensen met een hart
voor de zorg? We stellen ze graag aan u voor.
Tekst: Ans Meiborg | Foto: Studio Oostrum Foto + Film

Wat houdt jouw functie in?
“Ik ondersteun de zorgmanager die verantwoordelijk is voor het
zorgbeleid op de beschouwende afdelingen (Interne Geneeskunde,
Neurologie, Longgeneeskunde en Cardiologie) en alle poliklinieken.
Zij zet de grote lijnen uit en ik vertaal dat beleid naar de praktijk. Ik
ben nu bijvoorbeeld bezig met het selecteren van nieuwe bedden.
Die moeten aan allerlei eisen voldoen. Comfortabel en veilig voor de
patiënt, handig in gebruik voor de verpleegkundige, goed te reinigen
voor de schoonmaakploeg en praktisch in onderhoud voor de
technische dienst. Zo heeft elke afdeling eisen waar ik rekening mee
moet houden.”

“Direct effect hebben op de kwaliteit
van de zorg, dat motiveert mij”
Hoe ben je in dit werk terechtgekomen?
“Ik ben opgeleid als verpleegkundige en heb een aantal jaren op
de intensive care gewerkt en in een revalidatiekliniek. Daarna heb ik
een paar jaren een managementfunctie vervuld. Maar als manager
had ik voor mijn gevoel te weinig invloed op de dagelijkse zorgpraktijk.
In deze functie komen die twee werelden bij elkaar. Praktische
verbeteringen doorvoeren in nauw overleg met de werkvloer.”
Hoe lang werk je in het LangeLand?
“Ik werk hier nu drie jaar. Hiervoor werkte ik bij het Leids Universitair
Medisch Centrum en bij een revalidatiekliniek. Ik heb bewust gekozen
voor het LangeLand vanwege de informele sfeer. Het Erasmus
Medisch Centrum in Rotterdam was ook een optie geweest, maar in
een kleiner ziekenhuis zijn de communicatielijnen korter. Er is meer
ruimte voor eigen initiatief en je ziet direct resultaat.”
Wat doe je in je vrije tijd?
“Als moeder van drie kinderen in de lagere schoolleeftijd zijn
mijn dagen goed gevuld. Als ik een moment voor mezelf wil,
ga ik hardlopen. Dat vind ik heel ontspannend. Daarnaast
geniet ik van activiteiten met het gezin en ben ik actief in de
medezeggenschapsraad op de school van de kinderen. Ik vind het nu
eenmaal leuk om dingen te verbeteren.”
InfoLand Magazine - zomer 2021
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VRIJWILLIGER

TRUUS VAN DIJK, GASTVROUW BIJ DE SPOEDEISENDE HULP

“Het is zoveel meer
dan een kopje koffie”
Elke dag verrichten vrijwilligers praktische
hand-en-spandiensten in het LangeLand.
Zinvol werk dat het verblijf in het ziekenhuis
voor patiënten en verpleging lichter maakt.
Tekst: Ans Meiborg | Foto: Studio Oostrum Foto + Film

“Van tevoren weet ik niet hoe de dag zal verlopen,
want de dynamiek op de afdeling Spoedeisende
Hulp (SEH) is groot. Dat maakt mijn werk heel
afwisselend. Ik ondersteun de verpleging door
patiënten en hun begeleiders zorg en aandacht te
geven in de vorm van een kopje koffie, een maaltijd,
een gesprekje of door gewoon even bij hen te zitten.
Sommige patiënten vinden het fijn om met rust te
worden gelaten. Anderen stellen gezelschap juist
op prijs of willen graag hun hart even luchten. Dat

“Het ontroert me als mensen mij
hun kwetsbaarheid tonen”
is een kwestie van aftasten. Ik probeer me altijd te
verplaatsen in hun positie en in te voelen wat hij of
zij prettig zou vinden.”
Gesprekken met diepgang
“Soms leidt dat tot mooie gesprekken met
diepgang. Het verrast me dat mensen zoveel
prijsgeven van hun gedachten en gevoelens.
Dat zij mij op zo’n moment van kwetsbaarheid in
vertrouwen nemen. Dat maakt het voor mij heel
waardevol en het ontroert me soms dat ik daar zo
dichtbij mag komen.”
Tijd overbruggen
“Ik let ook op het welzijn van de begeleiders van
patiënten. Die zijn vaak halsoverkop in de auto
gesprongen om bij hun naaste te zijn.

Ze zijn helemaal gefocust op wat er aan de hand
is. Eenmaal op de SEH volgt allerlei onderzoek
en moeten ze soms veel tijd overbruggen voordat
onderzoekresultaten bekend zijn. Ze zijn heel
blij met een kopje koffie of thee. Als de eerste
bezorgdheid gezakt is, merken ze soms pas dat
ze ook trek hebben. Ik houd dat in de gaten en
bied ze dan iets te eten aan. Ze moeten immers
ook goed voor zichzelf zorgen. Dat wordt altijd erg
gewaardeerd. Het gaat om zoveel meer dan dat
kopje thee en die boterham.”
Waardering van collega’s
“De samenwerking met de verpleging verloopt heel
soepel. Zij kunnen zich volledig focussen op de
medische aspecten en ik merk dat zij ons werk echt
waarderen en ons als collega’s behandelen. Tijdens
het hoogtepunt van corona mochten we een tijdje
niet komen. De eerste dag dat we weer aan de slag
gingen, kregen we zo’n warm welkom. Ze hadden
ons echt gemist. Dat maakt dat ik dit werk al
zeven jaar met veel plezier doe.”

ZINVOL WERK DOEN EN MENSEN
BLIJ MAKEN?
Word ook vrijwilliger! Mannen en vrouwen, jong
en oud, iedereen is welkom. Het LangeLand
werkt samen met de Unie Van Vrijwilligers
Nederland. Meer informatie vindt u op
www.uvv-zoetermeer.nl
InfoLand Magazine - zomer 2021
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ONTSPANNING

Lezen, kijken, doen...
1

rangtelwoord

bergpas
familielid

vorstenverblijf

bewaarplaats

6

8

smal

slepende
ruzie

afdeling

Japans
bordspel

stellage
cement

4

speciale
genodigde
windrichting

hoffelijk

haarstijl

kort
ogenblik

bedrukt
katoen

9

vlijtig
springstof

Ned.
omroep

3

zuiver
gewicht

deel v.d.
bijbel

onguur
gezicht

vogelverblijf

10

5
eettafel

2

centigram

elektrisch
geladen
deeltje

avondeten

1

2

grasland

3

4

5

6

7

8

9

10

7

hemellichaam

Stuur uw oplossing voor 30 augustus 2021 naar
communicatie@llz.nl en vermeld uw adresgegevens.
U maakt kans op een cadeaubon t.w.v. 20 euro.

n  Serie:

Lupin
n  Genre: Mysteriethriller
n  Te zien op: Netflix

n  Spel:

Dixit
n  Type: Bordspel
n  Geschikt voor: 3 tot 8 spelers

n  Boek:

Meeslepende verhaallijn
Geïnspireerd door de avonturen
van Arsène Lupin probeert de
galante dief Assane Diop zijn
vader te wreken voor het onrecht
dat een rijke familie hem heeft
aangedaan.

Grappige discussies
Dixit bevat prachtige kaarten
die voor meerdere interpretaties
vatbaar zijn. Bij dit bordspel met
weinig spelregels is het belangrijk
om je medespelers goed in te
schatten en je verbeelding de
vrije loop te laten.

Het ultieme bestsellerboek
Na de plotselinge dood van
hun vader komen Maia en haar
zussen bij elkaar. De zussen
werden als baby door Pa Salt
geadopteerd en krijgen na zijn
dood allemaal een brief met een
verwijzing naar hun afkomst.

16 |
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De Zeven zussen
n  Van: Lucinda Riley
n  Te koop: Boekhandel

GEBOREN

Welkom op
de wereld!

Bij ons kunt u 24/7 terecht voor uw
bevalling. Jaarlijks kiezen ruim 1200
vrouwen hiervoor. Goede contacten
met verloskundigen, uitgebreide
begeleiding gedurende de hele
zwangerschap en een goede
bereikbaarheid binnen de regio
dragen bij aan deze keuze.
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 er alles over en beantwoorden al uw vragen.
Aansluitend kunt u deelnamen aan een rondleiding
over de afdeling Verloskunde. De informatieavonden
vinden altijd plaats op een dinsdag. Het programma
begint om 19.30 uur en duurt ongeveer twee uur.
Kraamsuites
Het LangeLand heeft vijf luxe kraamsuites, waar
bevallen zo comfortabel mogelijk wordt gemaakt. De
suites zijn van alle gemakken voorzien:
l e
 en eigen badkamer met (zit)douche en toilet
l e
 en slaapgelegenheid voor de partner
l s
 upersnelle wifi
l g
 especialiseerde apparatuur voor extra zorg
Moeder en kind zijn continu samen, ook wanneer het
kindje extra zorg nodig heeft.

Borstvoeding
Alle medewerkers van de afdeling Verloskunde
en Kindergeneeskunde zijn speciaal geschoold
om aanstaande moeders zo optimaal mogelijk
te begeleiden bij het geven van borstvoeding.
Daarnaast organiseert het verloskundig
samenwerkingsverband van Zoetermeer
11 keer per jaar een informatieavond.
Tijdens deze informatieavond vertelt onze
lactatiekundige samen met haar collega van
PKZ kraamzorg over borstvoeding.
Inschrijven kan via: www.llz.nl/borstvoeding

RONDLEIDING
Wilt u een informatieavond bijwonen en een
rondleiding krijgen over de afdeling Verloskunde?
Kijk op www.llz.nl/bevallen voor de data.
U kunt zich ook via de site inschrijven voor
een bijeenkomst.
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Samen beslissen
Bestralen of opereren? Een nieuwe knie of pijnstillers om te
kunnen blijven tennissen? Welke behandeling het beste past,
is voor iedereen verschillend. Als het goed is, bespreken arts
en patiënt alle voor- en nadelen van de behandelopties en
komen ze samen tot een afgewogen besluit, passend bij de
situatie van de patiënt.
Tekst: Ans Meiborg | Foto: Studio Oostrum

Longarts Klara Rijnten is binnen het LangeLand
verantwoordelijk voor de campagne Samen Beslissen
met als doel het goede gesprek in de spreekkamer op
gang te brengen. Klara: “Er is in de loop der jaren veel
meer openheid gekomen in de communicatie tussen
artsen en patiënten. Maar er is zeker nog ruimte voor
verbetering. Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie
Nederland blijkt bijvoorbeeld dat in nagenoeg
50 procent van de gevallen artsen niet alle passende
behandelopties voorleggen aan de patiënt.”

“Arts en patiënt brengen even
belangrijke expertises in”
Bewustwording bij arts en patiënt
In het LangeLand is ook een enquête gehouden
onder patiënten en de uitkomst was min of meer
hetzelfde. Klara: “Het is lastig om precies te duiden
hoe dat komt. Bij informatieoverdracht spelen
allerlei factoren een rol. Ook al benoemt een arts
alle behandelopties, dan kan het nog steeds zo
zijn dat dit niet voldoende overkomt bij de patiënt.
Bijvoorbeeld omdat iemand veel informatie te
verwerken heeft. Hoe dan ook, het blijft belangrijk
om te werken aan bewustwording en verbetering
van communicatie, zowel bij artsen als patiënten. Bij
artrose in de knie bijvoorbeeld, kun je onder andere
fysiotherapie proberen, pijn bestrijden met pijnstillers
of een operatie ondergaan. Elke optie heeft voor- en
nadelen. Het doel is dat de arts de verschillende
mogelijkheden schetst zonder daarin te sturen, zodat
de patiënt zelf een onderbouwde keuze kan maken
over een behandeling die bij zijn of haar situatie past.”

18 |
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Persoonlijke voorkeuren zijn leidend
Samen beslissen gaat uit van de gedachte dat
zorgverleners en patiënten verschillende, maar even
belangrijke, expertise in te brengen hebben bij het
maken van medische beslissingen. Samen beslissen
betekent voor zorgverleners dat ze beter kunnen
inspelen op de behoeften en voorkeuren van de
patiënt. Voor de patiënt betekent samen beslissen dat
er een keuze wordt gemaakt die het beste aansluit bij
de eigen situatie en persoonlijke voorkeuren.
Rol van de patiënt
De patiënt heeft zelf dan ook een belangrijk
aandeel in het proces van samen beslissen. Via
voorlichtingsmateriaal worden mensen gewezen op
‘De drie goede vragen’. Dit zijn vragen die patiënten
kunnen stellen in de spreekkamer en thuis kunnen
voorbereiden.
1) Wat zijn mijn mogelijkheden?
2)	Wat zijn de voor- en nadelen van die
mogelijkheden?
3) Wat betekent dit in mijn situatie?
Daarnaast zijn er meer hulpmiddelen. Voor veel
voorkomende ziektebeelden bestaan consultkaarten
waarin de behandelopties zijn beschreven, inclusief
voor- en nadelen. Je kunt ze online vinden of vragen
aan je arts. Klara: “Daarnaast raad ik mensen aan om
andere vragen van tevoren op te schrijven en iemand
mee te nemen naar het gesprek. Samen hoor je nu
eenmaal meer dan alleen. Of maak een opname van
het gesprek met je telefoon. Dan kun je het gesprek
thuis nog een keer rustig naluisteren. Las eventueel
een denkpauze in waarin je de informatie kunt laten
bezinken of kunt bespreken met je huisarts.”

EEN GOED GESPREK
Feedback op gesprekstechnieken
Dit voorjaar hebben alle artsen in
het LangeLand een individuele
training gevolgd. Hierin is de kennis
over gesprekstechnieken opgefrist
en geoefend met een acteur. Die
gesprekken zijn vastgelegd op film
en besproken met een coach. Klara:
“Best spannend om op die manier
feedback te krijgen, maar ook leerzaam.
Ik realiseerde me bijvoorbeeld hoe
belangrijk het is om dóór te vragen.
Onbewust vul je al snel iets in voor een
ander. Stel dat een patiënt zegt: ‘Ik wil
liever geen behandeling met allemaal
poespas’, wat verstaat die persoon dan
precies onder poespas? Ik werd me
ervan bewust dat ik soms de vraag
te veel vanuit mezelf interpreteer.”
Groepstraining
Na de individuele trainingen volgt een
groepstraining, waarin het medisch
team stilstaat bij concrete voorbeelden
uit het LangeLand. Klara: “Ik ben
heel blij dat veel specialisten zich
inzetten voor deze training. Dat is
zeker niet vanzelfsprekend in deze
hectische tijd, waarin corona al zo veel
extra van ons heeft gevraagd. Het is
natuurlijk niet zo dat er nu geen goede
gesprekken plaatsvinden of dat er niet
samen besloten wordt, maar gelukkig
onderkent iedereen het belang van
goede communicatie. En hoe beter de
communicatie, hoe beter de zorg en
hoe tevredener de patiënt.”
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PATIËNTENINFORMATIE

Uw bezoek aan
het LangeLand
Ziekenhuis
Een bezoek aan het LangeLand kan
allerlei redenen hebben. Hier leest u
waar en waarvoor u bij ons terecht kunt
en wat daarbij handig is om te weten.

InfoLand Magazine - zomer 2021
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SPOEDEISENDE HULP (SEH)

HUISARTSENPOST

Voor situaties waarbij direct spoedeisende medische
hulp nodig is, kunt u dag en nacht terecht op onze
Spoedeisende Hulp (SEH). De SEH bevindt zich
aan de achterkant van het ziekenhuis. Neem uw
verzekeringsgegevens, een geldig legitimatiebewijs en,
als u dat heeft, een actueel medicatieoverzicht mee.

Voor kleine ongelukken en klachten zoals pijn
en koorts meldt u zich bij uw eigen huisarts. Uw
huisarts verwijst u zo nodig naar de Spoedeisende
Hulp. Na sluitingstijd van uw huisartsenpraktijk en
in het weekend kunt u op afspraak terecht bij de
huisartsenpost. Deze bevindt zich naast de SEH, aan
de achterkant van het ziekenhuis.
Bereikbaar in de avond/nacht/weekend/feestdagen:
079 343 16 00

POLIKLINIEKEN
Afspraken met een medisch specialist en onderzoeken
en behandelingen waarvoor geen opname nodig is,
vinden plaats in onze poliklinieken. Uw huisarts heeft u
hiervoor doorverwezen.

Eerste afspraak
Heeft uw huisarts u direct verwezen naar een medisch
specialist, dan ontvangt u van het ziekenhuis een
uitnodiging voor een afspraak. Kreeg u van uw huisarts
een papieren verwijsbrief mee, dan moet u zelf een
afspraak maken via het online patiëntenportaal op
www.llz.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. U kunt ook
bellen met de polikliniek.

Afspraak afzeggen
Bent u verhinderd? Laat u dit dan uiterlijk 24 uur van
tevoren weten. U kunt hiervoor bellen naar de polikliniek
of mailen naar: afzeggen@llz.nl. De telefoonnummers
vindt u op pagina 23.
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Telefoonnummers
Polikliniek
Anesthesiologie
Cardiologie / hartfunctie
Chirurgie
Dermatologie / Huidkliniek
Dialysecentrum
Endoscopie centrum
Geheugenpoli
Geriatrie
Gipspoli
Gynaecologie
Hartfalenpoli
Incontinentiepoli
Inschrijf-/registratiebalie
Interne Geneeskunde
Kindergeneeskunde
Keel-, neus- en oorheelkunde
Klinische Neurofysiologie
Laboratorium
Longgeneeskunde
Mammapoli
MKA-zorg
Neurologie
Oncologie
Oogheelkunde
Orthopedie (RHOC)
Plastische Chirurgie
Radiologie
Reumatologie
Revalidatie
Rook-stop-poli
Urologie
Vaatlaboratorium

LangeLand Huidkliniek

Telefoonnummer
079 346 25 49
079 346 28 08
079 346 25 85
079 346 28 86
079 346 24 63
079 346 25 09
079 346 23 62
079 346 23 35
079 346 25 85
079 346 25 89
079 346 28 79
079 346 28 60
079 346 26 30
079 346 28 80
079 346 25 58
079 346 25 93
079 346 25 12
079 346 25 72
079 346 28 83
079 346 25 85
079 346 43 55
079 346 25 63
079 346 28 81
079 346 25 52
079 206 55 00
079 346 28 04
079 346 25 20
079 346 28 94
079 346 28 43
079 346 28 83
079 346 28 60
079 346 25 85

Een aantal specialismen van het LangeLand Ziekenhuis
is gevestigd in de Huidkliniek aan de Europaweg 151.
Hierin werken we samen met zelfstandige
zorgaanbieders voor een compleet aanbod van
verzekerde en onverzekerde zorg.

De specialismen in de huidkliniek zijn:
l
l
l

D
 ermatologie
P
 lastische Chirurgie
O
 ogheelkunde

Meer informatie vindt u op: www.langelandhuidkliniek.nl en
www.langelandplastischechirurgie.nl.

Meenemen naar afspraak
l
l
l
l

V
 erwijsbrief
V
 erzekeringspapieren
G
 eldig identiteitsbewijs
A
 ctueel medicatieoverzicht

Houd rekening met elkaar
We vragen u vriendelijk rekening te houden met het
volgende:
l K
 om op tijd, dat voorkomt lange wachttijden voor
andere patiënten
l G
 un een ander de nodige privacy en wacht bij de
balie altijd achter de streep
l M
 aak geen (geluids)opnames van anderen zonder
toestemming
l
l

S
 peel geen harde muziek af
T
 elefoneer niet via de luidspreker
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Verdoving
Sommige behandelingen en onderzoeken kunnen
vervelend of pijnlijk zijn. In die gevallen biedt sedatie
uitkomst. Dit is een verdovingsmethode die vergelijkbaar
is met een diepe slaap, waardoor pijn of ongemak naar
de achtergrond verdwijnt. Heeft u behoefte aan sedatie,
bespreek dit dan van tevoren met uw behandelend arts.

DAGOPNAME
Voor sommige behandelingen of operaties volstaat een
dagopname voor zowel de operatie als het herstel van
de verdoving of narcose. Een dagopname vindt plaats
op de afdeling dagbehandeling (ook wel: shortstay) op
de derde verdieping.

Verblijf op de shortstay
l

l

l

l
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K
 om nuchter naar het ziekenhuis als u een operatie
onder narcose of met een ruggenprik ondergaat.
O
 p de shortstay-afdeling bereiden we u voor op de
operatie: we nemen nog enkele vragen door,
u krijgt speciale operatiekleding en we doen
de laatste checks, zoals controle van de pols,
bloeddruk en temperatuur.
G
 eef het altijd aan als u zenuwachtig bent of het
spannend vindt. Onze medewerkers helpen u hier
graag bij.
N
 a de operatie brengen we u naar de uitslaapkamer.
Verpleegkundigen houden u hier 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.
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Vóór de operatie
Voorafgaand aan uw operatie vult u een vragenlijst
in en heeft u een telefonisch consult met de
apothekersassistent en de anesthesioloog. Zij vragen
naar uw medicijngebruik en 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’ voor
de operatie krijgt. Soms is een fysiek consult met de
anesthesioloog nodig.
Twee dagen voor de operatie wordt u gebeld door het
planningsbureau met het tijdstip waarop u zich op de
opnamedag moet melden

De operatie
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 operatiekamer (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.

.

Ontslag en vervoer

Als de behandeling naar wens is verlopen, kunt u in de
loop van de dag naar huis. U krijgt een controleafspraak
op de polikliniek mee en een brief voor uw huisarts. Na
de ingreep kunt u over het algemeen niet zelf autorijden.
Reizen met het openbaar vervoer raden wij af. Zorgt
u er daarom voor dat iemand u kan komen halen. We
kunnen zo nodig een taxi voor u bestellen.

MEERDAAGSE 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

Meenemen
l

l
l
l

Wanneer u in het LangeLand Ziekenhuis moet worden
opgenomen, spreekt het planningsbureau met u een
voorlopige operatie- en opnamedatum af. De wachttijd
proberen we zo kort mogelijk te houden. Deze hangt af
van de urgentie van de behandeling en de beschikbare
bedden op de afdeling.
Heeft u vragen over uw opname? Dan kunt u bellen naar
079 346 26 25 of mailen naar planningsbureau@llz.nl
onder vermelding van uw naam en geboortedatum.

Verblijf in ziekenhuis
l

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.
l G
 emengd verplegen: Op de verpleegafdelingen
liggen mannen en vrouwen samen op een kamer.
Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, zoeken we
samen naar een oplossing.
l M
 edicijnen: Tijdens een opname krijgt u uw
medicijnen van de apotheek van het ziekenhuis.
l	
Wifi: In het LangeLand kunt u overal gebruikmaken
van gratis wifi via het LangeLandGast-netwerk.
l

l
l

U
 w medicijnen in de originele verpakking of een
schriftelijk overzicht van uw medicijnen (op te vragen
bij uw apotheek)
D
 ieetvoorschriften
I nformatie m.b.t. allergieën
A
 rtikelen voor persoonlijke verzorging (nachtkleding,
ondergoed, toiletspullen)
P
 antoffels
L
 ectuur

Thuislaten
l S
 ieraden, kostbaarheden, contant geld

Weer naar huis
Het kan zijn dat u na het ontslag uit het ziekenhuis
meer zorg nodig heeft dan uw familie of naasten u
kunnen bieden. Het Transferbureau kan u informeren
over de mogelijkheden voor extra hulp en eventueel
zorg voor u aanvragen.

Bezoek: Bezoek is welkom tijdens de bezoektijden.
Iedere afdeling heeft een familiekamer waar u plaats
kunt nemen.
InfoLand Magazine - zomer 2021
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BEZOEKTIJDEN
Verpleegafdeling: 15.30 - 19.30 uur. 1 bezoeker per
patiënt. Het wisselen van bezoeker is toegestaan mits
het wisselen buiten het ziekenhuis plaatsvindt.
Bezoek op de kinderafdeling: maximaal
2 volwassenen per dag die elkaar afwisselen. Gelijktijdig
bezoek is niet toegestaan. Of 1 volwassene en
2 kinderen onder de 12 jaar (broertje/zusje) per dag.
Bezoek op de couveusekamers: maximaal
2 volwassenen per dag die elkaar afwisselen.
Gelijktijdig bezoek is niet toegestaan. Of 1 volwassene
en 1 kind onder de 12 jaar (broertje/zusje) per dag.
Op de kraamafdeling: maximaal 2 volwassenen per
dag die elkaar afwisselen. Gelijktijdig bezoek is niet
toegestaan. Of 1 volwassene en 2 kinderen onder de
12 jaar (broertje/zusje) per dag.
Op de verloskamer: maximaal 2 volwassen toegestaan
die elkaar afwisselen. Het is niet toegestaan om
gelijktijdig in de verloskamer aanwezig te zijn.
IC/CCU: maximaal 2 bezoekers per dag per patiënt.
Deze mogen niet tegelijktijdig aanwezig zijn en moeten
zich buiten het ziekenhuis afwisselen

Meenemen bij bloedafname
l	
A anvraagformulier/zorgdomeinformulier

van uw
huisarts, verloskundige of medisch specialist
l	
Geldig identiteitsbewijs

Wat u verder moet weten
l	
Om

u te kunnen helpen moet u ingeschreven zijn bij
het LangeLand Ziekenhuis.
l	
We nemen een potje met materiaal alleen aan als het
aan de buitenkant schoon is en is voorzien van uw
naam en geboortedatum.
l	
Kinderen onder de 7 jaar kunnen (met maximaal
1 volwassen begeleider) terecht in de speciale
kinderkamer bij de bloedafnamepoli in het
LangeLand Ziekenhuis.

BEREIKBAARHEID EN PARKEREN
Adres LangeLand Ziekenhuis

Zie www.llz.nl voor overige informatie over bezoek aan het
LangeLand Ziekenhuis

Brasserie

Toneellaan 1, 2725 NA Zoetermeer
Tel: 079 346 2626

Parkeren
Voor een kopje koffie, thee of iets te eten kunt u terecht in
de Brasserie op de begane grond. Hier is ook een winkel
met tijdschriften, fruit, snoepgoed, boeken en bloemen.
De Brasserie en winkel zijn geopend van maandag t/m
vrijdag tussen 9.00 - 15.00 uur. In het weekend en op
feestdagen gelden andere openingstijden.

BLOEDAFNAME
Kijk voor actuele informatie altijd eerst op www.rhmdc.nl of

Het LangeLand Ziekenhuis ligt in wijk De Leyens en is
goed bereikbaar met de auto. Parkeren is mogelijk op
het eigen parkeerterrein of in de parkeergarage aan de
Duitslandlaan.
Parkeerterrein LangeLand (open 07.00 – 23.00 uur)
Eerste 30 minuten (halen en brengen):		
gratis
Elke 15 minuten:
€
0,50
Maximaal dagtarief:
€
7,50
Weekkaart (via betaalautomaat)
€
11,00
Maandkaart (via parkeerbeheerder)
€
37,50

www.llz.nl/bloedafname.

Adres LangeLand Huidkliniek

Afspraak maken
Bloedafname in het LangeLand Ziekenhuis verloopt
via het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum
(RHMDC). Bloedafname, het inleveren van materiaal
voor onderzoek (urine, ontlasting) en overige
onderzoeken zijn alleen mogelijk op afspraak via het
online-afsprakensysteem via www.llz.nl/bloedafname.
Hier vindt u ook de bloedafnamelocaties.
Heeft u vragen over het maken van uw online afspraak?
Bel dan op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur naar
079 346 25 72, keuze 1.
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Europaweg 151, 2711 ER Zoetermeer,
Tel: 079 346 2886

Parkeren
Parkeren in de nabijheid van de Huidkliniek in de garage
aan de Duitslandlaan (open 24 uur per dag)
Eerste 2 uur:		
gratis
Elke 50 minuten:
€
1,90
Maximaal dagtarief:
€
15,00

VRIENDEN

Mindervaliden

De invalidenparkeerplaatsen
bevinden zich bij de hoofdingang.
Ook zijn hier kiss-and-rideplekken
voor het halen en brengen
van invaliden in bezit van een
invalidenkaart. Rolstoelen staan
klaar in de centrale hal. Deze zijn
te ontgrendelen met een muntstuk
van 1 euro.

Fietsen en
motorfietsen
Gratis parkeren op de daarvoor
bestemde plekken.

Openbaar
vervoer

Het LangeLand Ziekenhuis is
makkelijk bereikbaar met het
openbaar vervoer. Buslijn 70 stopt
op 100 meter afstand van de
hoofdingang. Randstadrail lijn 3,
halte De Leyens, ligt op 10 minuten
loopafstand. De ouderenbus stopt
op dinsdag t/m vrijdag direct voor
de hoofdingang (informatie via
088 023 42 32).

Vrienden
bedankt!
Ook dit kwartaal waren er weer
hartverwarmende initiatieven van
onze vrienden. Een kleine greep
uit de gulle giften, die dankzij de
bemiddeling van de Vrienden tot
stand kwamen:
l	15

nieuwe stethoscopen voor
de afdeling covid-19
l	100 knuffelbeertjes voor de
kinderafdeling
l	geschenk voor vrijwilligers
die coronacheck deden bij de
ingang

SAMEN MAKEN WE HET NOG EEN BEETJE BETER

Word ook vriend
De stichting Vrienden van het LangeLand wil het verblijf in ons ziekenhuis
voor iedereen zo prettig mogelijk maken. Particuliere donateurs en
lokale ondernemers regelen allerlei extra’s voor patiënten, personeel en
vrijwilligers. Zoals speelgoed voor de kinderafdeling, iPads om in andere
talen te kunnen communiceren en een tovertafel voor ouderen met een
diagnose dementie.
Ook vriend worden?
Wilt u een steentje bijdragen? Word dan ook Vriend van het LangeLand.
Dat kan al vanaf 30 euro per jaar. Vul de bon hieronder in of meld u aan via
de website van de Vrienden: vriendenlangeland.nl. Voor ondernemers zijn
er verschillende mogelijkheden en is er toegang tot de vriendenclub.

Ja, ik word donateur en maak een bedrag van minimaal 30 euro over op
bankrekening NL 76 INGB 0006 4593 37 t.n.v. Stichting Vrienden van het
LangeLand Ziekenhuis te Zoetermeer.
De heer/mevrouw:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Mailadres:

Lever deze bon in bij de receptie van het ziekenhuis of stuur hem op naar Stichting
Vrienden van het LangeLand Ziekenhuis, Tiberstroom 26, 2721 CN, Zoetermeer.
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EOS is gevestigd in de Huidkliniek
van het LangeLand Ziekenhuis

Openingstijden
ma t/m vrij:
09:00 - 17:00 uur
24/7 telefonisch
bereikbaar

Willem Dreeslaan 422, 2729 NK Zoetermeer, T 079- 23 40 111
E info@aplus-szh.nl, W www. aplus-szh.nl

Dé oplossing
voor elk haarprobleem
Haarproblemen zijn er in alle
soorten en maten. En zowel
mannen als vrouwen hebben
er last van. Wij weten als geen
ander wat haarproblemen
met mensen kunnen doen.
Haarhuis van Tongeren kent
alle haarproblemen en zal
met al haar deskundigheid
en persoonlijkheid in samenwerking met U, een optimaal
resultaat behalen.

Locatie Zoetermeer
Dijkmanschans 198,
Zoetermeer (wijk 28)
T: 079 - 331 29 93

Locatie Leiden
Breestraat 32-36,
Leiden
T: 071 - 512 52 12

www.haarhuisvantongeren.nl

