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VAN DE REDACTIE

H
et is herfst, het griepseizoen bij uitstek. Griep en 
Covid-19: een combinatie die kan zorgen voor een 
nog grotere druk op de zorg en ons personeel. Om 
onze patiënten de zorg te blijven bieden die zij van ons 

gewend zijn, houden wij de coronamaatregelen in ons ziekenhuis 
in stand. Zoals het dragen van een mondneusmasker en de 1,5 
meter afstand. Dit kan overigens veranderen nadat dit magazine is 
verschenen. We volgen de actuele ontwikkelingen en passen daar 
de maatregelen op aan. 

Ook zonder Covid-19 en griep, blijft de druk op de zorg groot. Dit 
zien wij ook op onze Spoedeisende Hulp (SEH) en is één van de 
redenen om intensiever samen te werken met de Huisartsenpost. 
Linda Bouman en Joriet Schneider vertellen over deze mooie 
samenwerking en wat dit betekent voor u als patiënt. U leest hier 
alles over op de pagina’s 6 - 9.  

Ook vragen wij in deze editie van InfoLand aandacht voor 
borstkanker. Een ziekte die, bij tijdig ingrijpen, meestal goed 
te behandelen is. In de maand oktober is een wereldwijde 
preventiecampagne gestart. Wat u zelf kunt doen, vertelt onze 
borstzorgdeskundige Andrea Wijnen. Daarnaast maakt u kennis 
met enkele gezichten van het LangeLand: Geriater Heleen Lans 
en vrijwilliger Peter van der Hoeven.  

Wij zijn blij dat Jeff Dadema uit Zoetermeer zijn verhaal met ons wil 
delen. Over hoe hij van een kerngezonde, actieve vijftiger plotseling 
veranderde in een patiënt die een risicovolle openhartoperatie 
moest ondergaan. Welke impact had dit op zijn leven? Hoe ging 
hij daarmee om? En hoe heeft hij de zorg ervaren van het team 
Cardiologie?  

Vlak voor de deadline van dit magazine, kwam het nieuws dat het 
LangeLand een nieuwe directievoorzitter a.i. heeft in de persoon 
van Pier Eringa. Wij zijn zeer verheugd met zijn komst, gezien zijn 
staat van dienst en brede ervaring als bestuurder. Die ervaring zet 
hij graag in voor onze patiënten en medewerkers, zodat wij optimale 
zorg kunnen blijven bieden. Nu en in de toekomst. 

Wij wensen u veel leesplezier! 
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ACUTE ZORG

Vernieuwing 
acute zorg 
Wie straks bij onze Spoedeisende Hulp (SEH) of de 
Huisartsenpost (HAP) komt, hoeft niet meer te kiezen 
tussen twee balies. Er komt één gezamenlijke balie. 
Dat is een van de voordelen van de intensievere 
samenwerking tussen de SEH en de HAP. Linda 
Bouman (medisch leider SEH en SEH-arts) en Joriet 
Schneider (voorzitter van het bestuur van de HAP en 
huisarts) zijn enthousiast.
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“We streven naar de juiste zorg, 

op de juiste plek”

Links: Joriet Schneider (voorzitter van het bestuur van 

de HAP en huisarts). Rechts: Linda Bouman (medisch 

leider SEH en SEH-arts). 

Intensiever samenwerken
Soms heeft u direct medische hulp nodig. Denk 
aan ademhalingsproblemen of na een ernstig 
ongeval. Dan kunt u terecht bij de Spoedeisende 
Hulp (SEH). Is een hulpvraag minder dringend, 
maar is het avond of weekend en kan een check 
door de huisarts niet wachten? Dan kunt u naar de 
Huisartsenpost (HAP). 

De SEH en de HAP zitten al jaren samen in het 
Centrum Acute Zorg aan de Brechtzijde. Nu gaan ze 
intensiever samenwerken, omdat de vraag naar acute 
zorg toeneemt. Zo legt de vergrijzing extra druk op 
de zorg. Dat is landelijk zo en in het bijzonder voor 
Zoetermeer, omdat deze regio sneller vergrijst dan 
de rest van Nederland. Daarnaast heeft de acute 
zorg hier veel te maken met sportblessures door de 
aanwezigheid van speciale sportcentra. Neem een 
skibaan, mountainbikeparcours en een klimhal. Door 
meer samen te werken willen de SEH en de HAP 
inspelen op deze ontwikkelingen. Of dat voordelen 
oplevert voor patiënten? “Zeker weten!”, aldus Linda 
Bouman en Joriet Schneider.

Meer duidelijkheid  
Joriet: “Patiënten hoeven bij binnenkomst niet meer 
uit te zoeken bij welke balie ze moeten zijn, want dat 
is er straks maar één. Dat is helder en overzichtelijk.” 
“Patiënten hebben vaak al genoeg aan hun hoofd”, 
vult Linda aan. “Duidelijkheid geeft rust. Niets is 
vervelender dan doorverwezen worden van de ene 
balie naar de andere, lang wachten of je verhaal 
meerdere keren vertellen. Zeker als je niet lekker 
bent of stress ervaart. Ook moeten medewerkers van 
de SEH en de HAP nu soms dezelfde intakevragen 
stellen, als patiënten zich bij de verkeerde balie 
hebben gemeld. Dubbel werk dus. Dit alles kost 
veel tijd, geduld en geld. Dat gaan we verbeteren!”
 
Joriet: “Soms is het heel duidelijk waar een 
patiënt moet zijn. Mensen met acute ademhalings-
problemen, pijn op de borst of een epileptische 
aanval gaan bijvoorbeeld naar de SEH. Een kind 
met koorts of iemand met een huidallergie gaat in 

principe naar de HAP. Er zijn ook twijfelgevallen. 
Daarnaast kan een huisarts iemand toch doorsturen 
naar de SEH. Hoe fijn is het dat je in zo’n geval 
van arts kan wisselen, zonder dat je je eerst bij 
een andere balie moet inschrijven? Wij zorgen dat 
patiënten na een kort gesprek de juiste arts en 
adequate zorg krijgen.”

Metamorfose
Om dit mogelijk te maken wordt het Centrum Acute 
Zorg verbouwd. Joriet: “Ook de wachtkamers krijgen 
een metamorfose. Deze worden ruimtelijker en 
prettiger met meer licht en betere stoelen. Wel zo fijn 
als je bijvoorbeeld moet wachten met je kleuter op 
schoot.” 
Met de nieuwe indeling krijgen de teams van de SEH 
en de HAP gezamenlijke ruimtes. Linda is daar blij 
mee: “Dat maakt het makkelijker voor SEH-artsen 
en huisartsen om even met elkaar mee te kijken, te 
overleggen en een second opinion te vragen. De 
samenwerking wordt dus intensiever.” 
“Precies”, beaamt Joriet, “het is belangrijk dat we 
elkaar zo goed mogelijk aanvullen. Stel dat een 
huisarts iemand moet hechten, waar een speciale 
techniek voor nodig is. Dan kunnen we meteen 

de hulp inroepen van de SEH-arts, zonder dat de patiënt hoeft te 
verhuizen naar een andere ruimte.”  

Toekomstbestendig
De intensievere samenwerking past bij het toekomstbestendig 
maken van de zorg. Een landelijk doel om in de toenemende 
vraag naar zorg te kunnen blijven voorzien en de zorg betaalbaar 
te houden. Joriet: ”Zo vernieuwen we bijvoorbeeld zorgpaden als 
dat nodig is. Een zorgpad is een soort route die patiënten met een 
bepaalde aandoening doorlopen. Die route beschrijft de stappen in 
het zorgproces, de zorgverleners die deze actie moeten ondernemen 
én wanneer ze dat moeten doen.” 

Linda: “Een mooi voorbeeld van een nieuw zorgpad is dat voor 
kinderen met bronchiolitis (benauwdheid). Kinderen die een 
verneveling nodig hebben, moeten nu naar de SEH. Straks kan de 
HAP de verneveling doen. Alleen als dat niet voldoende werkt, gaat 
de patiënt alsnog door naar de SEH. Zo houden we de zorg bij de 
huisarts, waar het kan. En indien nodig gaan patiënten naar de SEH. 
Zonder extra rompslomp en onnodig hoge kosten, want de tweede 
lijn – de SEH – is duurder. Door op deze manier slimmer samen te 
werken, zorgen de teams van HAP en SEH voor de juiste zorg, op 
de juiste plek. Daarmee kunnen we patiënten sneller, efficiënter en 
beter helpen en blijft de kwaliteit van de zorg ook in de toekomst 
gewaarborgd.” 

Verbouwing Centrum 

Acute Zorg

Het Centrum Acute Zorg aan de 
Brechtzijde wordt verbouwd. Dit is 
nodig om de intensievere samen-
werking tussen de Spoedeisende 
Hulp (SEH) en de Huisartsenpost 
(HAP) mogelijk te maken, zodat zij 
aan de groeiende vraag naar acute 
zorg kunnen blijven voldoen. We 
verwachten begin december 2021 
klaar te zijn met de verbouwing.

Bereikbaarheid
Tijdens de verbouwing gaat de 
dienstverlening gewoon door, 
maar er zijn wel dingen anders. 
De HAP en de Dienstapotheek 
(DAP) zitten tijdelijk op een andere 
locatie. De SEH heeft tijdens de 
verbouwing een andere ingang.

Tijdelijke locatie HAP en DAP
Gezondheidscentrum De Leyens

De HAP maakt gebruik van de 
praktijkruimte van Huisartsenpraktijk 
Het Kompas, op de eerste etage 
van het gezondheidscentrum. 
De DAP verzorgt de uitgifte van 
medicijnen via een loket op de 
begane grond.

Tijdelijke ingang SEH 
De SEH blijft tijdens de verbouwing 
in het Centrum Acute Zorg. De 
ingang wordt wel tijdelijk iets 
verplaatst, naar de ambulancehal 
rechts van het centrum.

Excuses voor het ongemak
Het is niet te voorkomen dat 
medewerkers en patiënten overlast 
ervaren van de verbouwing. 
Samen met de bouwers doen we 
ons uiterste best om de overlast 
te beperken. We vragen uw begrip 
daarvoor en zien ernaar uit om u 
na de verbouwing nog beter van 
dienst te zijn.
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NIEUWS

Omslagdoeken van 
het Magische Draadje
Het LangeLand Ziekenhuis kreeg mooie, gekleurde 
omslagdoeken van het ‘Magische Draadje’. Zo’n 
30 stuks. We geven deze doeken aan patiënten 
die op onze Intensive Care (IC) liggen.

Monique Büsscher, zorgverlener bij de IC en hart-
bewaking: “We hebben al flink wat patiënten blij 
gemaakt met de omslagdoeken. Heerlijk om ze 
om te doen als mensen uit bed mogen. Het biedt 
warmte en troost, zeker voor patiënten die weinig 
bezoek ontvangen. Ook hebben we gehaakte 
engeltjes gekregen van het Magische Draadje. 
Een leuk presentje voor mensen die het zwaar 
hebben, bijvoorbeeld na een operatie. Een klein 
gebaar, met een groot effect.”

Het Magische Draadje is opgezet door Yolanda 
Scholte en Samantha Hendriks, moeder en dochter. 
Yolanda: “Ons motto is: ‘Samen toveren we een 
lach’. Hoe mooi is het om een warme groet te 
krijgen van iemand die je niet kent? We maken 
de doeken dan ook met plezier!”

Aanpak wachtlijsten 
obesitaspatiënten

Monique Büsscher met 

één van de omslagdoeken 

voor IC-patiënten.

Vanaf eind september 2021 werkt het LangeLand 
Ziekenhuis samen met de Nederlandse Obesitas 
Kliniek (NOK), om meer maagoperaties te kunnen 
uitvoeren bij obesitaspatiënten. Zo verkleinen we 
samen de lange wachtlijst die is ontstaan door de 
coronapandemie. “Mensen met overgewicht lopen 
meer risico op een ernstiger verloop van een Covid-19
infectie en daarom is deze stap erg belangrijk,” aldus 
Kobus Dijkhorst (directeur van de NOK). 

Het LangeLand zorgt voor compleet ingerichte 
operatiekamers en de zorg rondom de opname, 
de NOK voert de operaties uit. Egbert Broers 
(lijnmanager bij het LangeLand) is erg trots op deze 
samenwerking: “Zo zorgen we er samen met de 
NOK voor dat mensen met ernstige obesitas de zorg 
krijgen die ze nodig hebben. Ons ziekenhuis – met 
een breed aanbod aan planbare basiszorg – is zeer 
geschikt voor de nodige behandelingen. Daarom 
zijn deze patiënten bij ons van harte welkom.”

“Mensen met obesitas de zorg bieden die ze nodig hebben.”

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.

TRANEN

“Sorry hoor”, zegt een patiënt als er tijdens een gesprek tranen vloeien. 
Blijkbaar vindt hij het ongemakkelijk om in gezelschap te huilen. Tranen 
worden vaak ervaren als teken van zwakte op momenten dat men sterk 
wil zijn. Ik kijk daar anders tegenaan. 
 
Meestal communiceren we met woorden. Woorden kunnen duidelijk 
maken hoe we over iets denken en uiting geven aan ons gevoel. ‘Ik ben 
verdrietig.’ ‘Ik ben boos.’ ‘Ik ben angstig.’ Maar taal kent haar grenzen. 
Als gevoelens dieper gaan, zijn er soms geen woorden voor te vinden. 
Gelukkig kun je je gevoelens op een andere manier uiten. Als je blij bent, 
kun je een vreugdedansje maken of het uitschreeuwen van plezier. Of 
huilen van vreugde. 

Ook als je pijn hebt of verdriet, of als je het allemaal even niet meer weet, 
dan spreken je tranen hun eigen taal. Het is helemaal niet nodig om 
‘sorry’ te zeggen, want je tranen hebben je juist veel te zeggen. Ze komen 
uit de diepte van je wezen en laten je contact maken met je gevoel. Door 
ze te laten stromen, komt dat wat pijn doet los. Een huilbui lucht op en na 
een potje huilen wordt er vaak weer spontaan gelachen.

In ons leven zijn er steeds weer situaties ‘om 
te huilen’. Het begon al bij onze geboorte 
toen we huilend ter wereld kwamen. En 
wie heeft er als kind nu niet gehuild? Als 
we volwassen zijn, denken we misschien 
dat het huilen moet stoppen. Maar 
waarom? Er zijn genoeg redenen om 
af en toe de tranen te laten vloeien. 
Bij tegenslag, ziekte, grote blijdschap 
of ontroering. En soms weten we niet 
waarom we eigenlijk moeten huilen, 
maar worden we geraakt in onze ziel. 

Tranen geven ruimte aan ons diepste 
gevoel. Dat is waardevol en daarom 
mogen ze er helemaal zijn. Tranen 
bieden anderen ook de ruimte om ons 
te steunen en te troosten. Dus laat de 
tranen vrijelijk stromen. Het maakt het 
leven menselijker en draaglijker als we 
elkaar troosten in plaats van onze diepste 
gevoelens te onderdrukken.

Frank Kazenbroot

Welkom 
Pier Eringa!
Goed nieuws: het LangeLand 
Ziekenhuis heeft per 1 oktober 
2021 een nieuwe directievoorzitter 
ad interim. Dat is Pier Eringa. Hij 
is tevens benoemd tot lid raad 
van bestuur van de Reinier Haga 
Groep. 

We zijn erg blij met zijn komst, want 
Pier Eringa is een ervaren bestuurder 
in de publieke en semipublieke sector. 
Zo is hij voorzitter van Stichting 
Open Nederland. Deze organisatie is 
verantwoordelijk voor het organiseren 
van testcapaciteit in de Covid-19 
pandemie. Ook de wereld van zieken-
huizen is hem bekend. Zo was hij 
voorzitter van de raad van bestuur 
van het Albert Schweitzer ziekenhuis 
in Dordrecht.

Pier: “Ik ga met veel enthousiasme 
aan de slag in dit mooie ziekenhuis. 
Waar ik mij hard voor ga maken? Dat 
we samen met alle medewerkers 
de juiste zorg, op de juiste plek 
blijven bieden aan de inwoners van 
Zoetermeer en de wijde omgeving. 
Nu en in de toekomst.” 
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Tekst: Ans Meiborg | Foto: Studio Oostrum Foto + Film

Jeff: “Begin van de zomer kreeg ik het benauwd bij 
het hardlopen. Ik schonk er niet veel aandacht aan. 
Ik had tijdens de coronaperiode minder gesport 
en dacht dat het wel over zou gaan. Maar na de 
zevende of achtste keer, ging ik toch maar naar 
de huisarts. Die nam mijn klacht serieus en belde 
met de afdeling Cardiologie van het LangeLand. 
Twee dagen later kon ik op gesprek bij cardioloog 
Kenneth Tandjung. Hij vermoedde dat het om angina 
pectoris (hartkramp) ging en plande verschillende 
onderzoeken in.” 

Snelle actie
“Ik kreeg eerst een CT-scan. In de dagen daarna zou 
bloedonderzoek plaatsvinden en een röntgenfoto 
worden gemaakt. Maar een dag na de CT-scan 
belde dokter Tandjung al. Hij zei: ‘Ik zie ernstige 
vernauwingen, dus ik wil liever niet nog twee 

‘En dan ben je 
opeens hartpatiënt’
Het leven zit soms vol onverwachte wendingen. Jeff Dadema - een sportieve, 
fitte vijftiger - was vrijwel nooit ziek. Tot deze zomer, toen hij plotseling een 
openhartoperatie moest ondergaan. Op 12 juli kreeg hij drie bypasses, maar 
nu trekt hij weer vijf keer per week zijn hardloopschoenen aan.

PATIËNTENVERHAAL  

“Het moeilijkste was dat ik de 

controle uit handen moest geven”weken wachten.’ De volgende dag zat ik weer in 
zijn spreekkamer. Hij draaide er niet omheen: de 
kransslagaderen waren op twee plekken voor 70 
procent vernauwd en één vernauwing zat op een hele 
vervelende plek. Precies daar waar de kransslagader 
zich splitst in twee takken die naar de linkerkant van 
het hart leiden. Ik schrok, maar vond het tegelijkertijd 
prettig dat hij zo duidelijk was. Alles wees erop dat 
een bypassoperatie nodig was.” 

Katheterisatie
“Omdat een CT-scan soms een vertekend beeld 
geeft, volgde een hartkatheterisatie. Daarbij wordt 
een dun slangetje in de bloedvaten gebracht, zodat 
je de binnenkant van de bloedvaten kunt bekijken. 
Dat is een dagopname met plaatselijke verdoving. 
Van tevoren kreeg ik voorlichtingsmateriaal waarin 
ook de mogelijke complicaties staan beschreven. 

Dat zijn er nogal wat: een hartinfarct, een hersen-
infarct, nierfalen. Echt allemaal hele ernstige 
dingen. Ik vond het doodeng. Het personeel in de 
hartkatheterisatiekamer was heel begripvol en het 
ging allemaal heel relaxed. Dokter Tandjung voerde 
zelf de katheterisatie uit, dat was prettig. Direct na 
de ingreep bekeken we samen de foto’s en die 
bevestigden het beeld van de CT-scan: bypasses 
waren noodzakelijk.”

Samenwerking met hartteam Haga 
“Daarna nam het hartteam van het HagaZiekenhuis 
in Den Haag het over. Dat gebeurde allemaal binnen 
een paar weken. Door de stress was ik ondertussen 
vijf kilo afgevallen. Ik maakte me grote zorgen 
over mogelijke complicaties, een losgeschoten 
bloedpropje of iets anders dat blijvende schade kan 
veroorzaken. Ik had me behoorlijk verdiept in de 
materie en gelezen wat er allemaal mis kon gaan. 
Ik ben iemand die graag de touwtjes in handen 
heeft, maar hier had ik totaal geen controle over. 
Ik vroeg of ik de chirurg kon ontmoeten die mij zou 
opereren. Dat gesprek gaf me meer vertrouwen door 
de gedetailleerde manier waarop hij over de ingreep 
sprak. Hij stelde mij gerust en zei: ‘Je bent jong, fit en 
hebt geen onderliggende medische problemen. Dus 
ik verwacht absoluut geen complicaties.’ Er zat niets 
anders op dan het maar los te laten. Misschien was 
dat nog wel het moeilijkste van alles. Veel dingen in 
het leven kun je zelf beïnvloeden door de keuzes die 
je maakt. Maar in dit geval moest ik de controle uit 
handen geven.” 

De operatie
“Bij een bypassoperatie worden een of meerdere 
(in mijn geval drie) omleidingen gemaakt met 
bloedvaten elders uit het lichaam. Om bij het hart te 
komen, zaagt de chirurg het borstbeen doormidden. 

Een pittige operatie die zo’n 4 uur duurt. Ik werd 
op maandag rond 13.00 uur de OK binnengereden 
en het eerste wat ik me daarna herinner is dat ik 
om 03.00 uur ‘s nachts wakker werd op de intensive 
care. De operatie was vlekkeloos verlopen. In de 
loop van de ochtend werd ik losgekoppeld van de 
bewakingsapparatuur en naar de verpleegafdeling 
gebracht. De dag na de operatie zat ik rechtop, 
de tweede dag mocht ik al stukjes lopen. Tijdens 
de operatie liggen je longen een tijdje stil. Het 
voelt alsof ze worden afgeknepen, waardoor je 
oppervlakkig gaat ademen. Daarom moest ik veel 
ademhalingsoefeningen doen met een Triflow 
(ademvolumemeter). Na een paar dagen werd ik 
overgeplaatst naar het LangeLand om verder aan
te sterken en op zaterdag kon ik alweer naar huis.” 

Revalidatie 
“Na een week mocht ik buiten wandelen en na 4 
weken liep ik alweer zo’n 5 tot 10 kilometer per dag. 
Toen ik na 6 weken weer mocht fietsen en autorijden 
had ik mijn vrijheid terug. In september startte ik 
met het revalidatietraject bij Basalt, waarbij je onder 
begeleiding een gericht trainingsprogramma volgt 
om weer conditie op te bouwen. Het gaat heel 
goed: ik werk weer volledig, ik loop bijna elke dag 
hard en heb het vertrouwen in mijn lichaam weer 
helemaal terug. Ik ben ontzettend blij met het snelle 
en adequate handelen van zowel mijn huisarts als 
het team van cardiologen. Ik houd wel medicatie en let 
tegenwoordig nóg beter op mijn voeding. Maar daar 
valt goed mee te leven.” 

InfoLand Magazine - Herfst 202112 | InfoLand Magazine - Herfst 2021 | 13  



InfoLand Magazine - Herfst 202114 | 

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

“Ik geniet van het contact met 

mensen en de dynamiek in het 

ziekenhuis”

“Goedemiddag, welkom!“ Iedereen die via de 
draaideur het ziekenhuis betreedt, wordt door Peter 
hartelijk ontvangen. Peter: “De meeste mensen 
komen hier niet voor de lol. Een positieve benadering 
maakt het wat plezieriger. Ik heet mensen welkom, 
vraag hoe laat ze een afspraak hebben en wijs ze 
graag de weg. Mijn functie is ingesteld in coronatijd. 
Mensen mogen hooguit 10 minuten van tevoren 
aanwezig zijn, zodat de wachtkamers niet te vol zijn. 
Anders is de 1,5 meter niet gewaarborgd. Dus als 
mensen te vroeg zijn, dan zeg ik: ‘U bent mooi op 
tijd. Maar u mag nog eventjes wachten in de centrale 
hal.’”

Vriendelijk én vasthoudend
“Daarnaast check ik of ze een mondkapje dragen 
en vraag ik of ze hun handen willen desinfecteren. 
Verreweg de meeste mensen vinden dat geen 
probleem. Sommigen vergeten het en een enkeling 
moppert. Dan leg ik uit waarom het belangrijk is. 
Ik ben vasthoudend en probeer het altijd op een 

vriendelijke manier te brengen. Een geduldige en 
rustige uitleg werkt altijd het beste, is mijn ervaring.”

Een dynamische wereld
“Sinds begin augustus werk ik hier elke week een 
ochtend en een middag. Twee jaar geleden ging ik 
met pensioen. Ik heb genoeg hobby’s en vermaak 
me prima, maar dit is gewoon zo leuk om te doen. 
Je bent er even uit en je bent nuttig. Ik geniet van 
het contact met mensen en maak kennis met een 
andere wereld. Ik kwam weleens in een ziekenhuis, 
maar dan krijg je niet zo’n beeld van de drukte en de 
dynamiek die er heersen. Ik vind het leuk om vanuit 
mijn kennis en werkervaring te kijken hoe zaken hier 
georganiseerd zijn.” 

Tot op de minuut nauwkeurig 
“Het valt me op dat sommige afspraken strak 
gepland zijn. Tot op de minuut nauwkeurig zelfs. 
Bijvoorbeeld: bloedprikken om 09.12 uur of een 
afspraak bij radiologie om 10.22 uur. Dat is heel 
efficiënt en ook klantvriendelijk, want mensen 
hoeven dan niet lang te wachten. Het valt me 
ook op dat iedere afdeling op een andere manier 
afspraakbevestigingen verstuurt. Dan denk ik: ‘Zou 
het niet handiger zijn om dat op dezelfde manier te 
doen?’ Als relatieve buitenstaander zie je nu eenmaal 
andere dingen dan wanneer je ergens al een tijdje 
werkt. Enfin, je ziet: ik voel me snel betrokken bij de 
organisatie en denk graag mee.” 

Elke dag verrichten vrijwilligers 
praktische hand- en spandiensten 
in het LangeLand. Zinvol werk dat 
het verblijf in ons ziekenhuis voor 
patiënten en verpleging aangenamer 
maakt. 

Tekst: Ans Meiborg  | Foto: Studio Oostrum Foto + Film

“Een positieve 
 benadering werkt altijd”

PETER VAN DER HOEVEN, BALIEMEDEWERKER CENTRALE HAL

InfoLand Magazine - Herfst 2021 | 15  

VRIJWILLIGER



PREVENTIE

Tekst: Amke Durville | Beeld: Borstkankervereniging Nederland/Know Your Lemons Foundation

KENNISMAKEN MET...

Heleen Lans, geriater

Wat houdt jouw werk in?
“Mijn werk is gericht op ouderen. De huisarts verwijst bijvoorbeeld naar mij als 
iemand regelmatig valt of geheugenproblemen heeft. De specialist omdat hij 
wil weten of een patiënt een operatie goed kan doorstaan. Ik bekijk de patiënt 
van alle kanten. Hoe functioneert hij lichamelijk: hoe is zijn conditie, is zijn 
voedingstoestand in orde? Hoe gaat het geestelijk: is hij verward, kan 
hij zich thuis nog goed redden? Vaak spelen er meerdere problemen 
tegelijkertijd. Als ik alles in kaart heb, maak ik een behandelplan.”

Welke uitdagingen brengt het je?
“Ik zoek uit wat de samenhang tussen klachten is. Soms laat 
ik een scan van de hersenen of de wervelkolom maken. Zo 
ontdekte ik dat een patiënt steeds naar achteren viel door 
een inzakking van zijn wervelkolom. Met zo’n inzicht kan ik 
gericht hulpmiddelen aanreiken. In dit geval: een korset en 
een rollator. Die puzzel oplossen vind ik heel uitdagend. 
Genezen kan op een zekere leeftijd niet altijd meer. Maar 
ik kan iemand wel begeleiden naar een zo groot mogelijke 
kwaliteit van leven. Wat daarbij belangrijk is, beslis je samen 
met de patiënt.” 

Wat spreekt je aan in dit ziekenhuis?
“Het LangeLand heeft veel aandacht voor kwetsbare ouderen. 
Dat zie je straks op de Spoedeisende Hulp ook terug, waar de 
verpleegkundigen ouderen op een nieuwe manier gaan screenen: 
is er sprake van ondervoeding of van verwardheid? Daarmee 
kun je toekomstige problemen voor zijn. En aan het bed biedt 
de fysiotherapeut een oudere snel begeleiding om te voorkomen 
dat zijn of haar conditie achteruitgaat.

Hoe laad je op na een drukke werkweek?
“Thuis doe ik vooral leuke dingen met mijn kinderen van 4 en 6, 
zoals spelletjes spelen of naar de kinderboerderij. Ik werk vier 
dagen. Eén dag in de twee weken heb ik ouderschapsverlof. 
Zo heb ik tijd voor mezelf om bijvoorbeeld te sporten.” 

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: Monique Linnemann | Foto: Studio Oostrum Foto + Film

“Ik kan iemand wel begeleiden naar een 

zo groot mogelijke kwaliteit van leven”

Oktober is borstkankermaand. Een maand waarin wereldwijd aandacht 
wordt gevraagd voor borstkanker. Dat moment grijpen wij aan om drie 
vragen over borstkanker te stellen aan Andrea Wijnen, verpleegkundig 
specialist borstzorg bij het LangeLand Ziekenhuis.

KENT U UW LICHAAM GOED?

3 vragen over borstkanker

op borstkanker. Alleen weten we niet vanaf hoeveel 
drankjes dat zo is. Ook erfelijkheid kan een rol 
spelen, iets waar je helaas geen invloed op hebt.”

Wat áls ik een verandering aan mijn borst 
of tepel ontdek?
“Maak dan een afspraak bij de huisarts. Hij 
of zij bepaalt of een doorverwijzing naar een 
borstzorgspecialist nodig is. Veranderingen in 
je borst of tepel wijzen gelukkig niet altijd op 
borstkanker. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om
een goedaardige aandoening. Bij twijfel is mijn 
advies om altijd naar de huisarts te gaan. Want 
hoe eerder je borstkanker ontdekt, hoe beter 
deze te behandelen is. Gelukkig is de kans op 
genezing in de loop der jaren flink verbeterd!” 

Hoe ontdek ik borstkanker?
“Door alert te zijn op veranderingen in je lijf. Daarom 
is het zo belangrijk om je lichaam goed te kennen, 
zodat je symptomen kunt zien of voelen. Denk 
aan een ingetrokken tepel, een huidbeschadiging 
of een knobbeltje. Ook een verandering van de 
vorm of grootte van de borst kan een teken zijn. De 
bovenstaande afbeelding laat meer symptomen van 
borstkanker zien.”

Kan ik borstkanker voorkomen? 
“Nee, maar er zijn wel factoren die de kans op 
borstkanker verkleinen. Gezond eten, voldoende 
bewegen en voorkomen van overgewicht: dát 
zijn belangrijke pijlers om de kans te verkleinen. 
Gebruik van veel alcohol vergroot juist de kans 
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Ieder jaar worden zo’n 1200 baby’s 
geboren in ons ziekenhuis. Elke 
bevalling is anders, maar het is altijd 
bijzonder. Dit kwartaal een speciaal 
welkom voor River, het zoontje van 
Nausica Massalve en Jay Zech.

Op 21 september werd River geboren. Nausica: 
“Ik koos bewust voor een bevalling in het ziekenhuis. 
Het is ons eerste kindje, ik wist niet goed wat ik kon 
verwachten en hier voel ik me veilig. De bevalling 
ging vlot, River was er binnen 7 uur! Omdat ik me erg 
slap voelde en misselijk was, bleef ik ter observatie. 
River moest ook nog wennen aan de borst. Hij hapte 
wel, maar drinken ging nog niet goed. Zo fijn dat 
de verpleegkundige mij kon helpen bij het op gang 
brengen van de borstvoeding.”

Kraamsuites
Het LangeLand heeft vijf kraamsuites die van alle 
gemakken zijn voorzien: een eigen badkamer met (zit)
douche en toilet, een slaapgelegenheid voor de partner 
en wifi. Bevallen in een verlosbad kan bij ons ook. Na de 
bevalling zijn moeder en pasgeborene zoveel mogelijk 
samen. 

Borstvoeding
Alle medewerkers van de afdeling Verloskunde en 
Kindergeneeskunde zijn speciaal geschoold om 
moeders te begeleiden bij het geven van borst-
voeding. Daarnaast organiseert het verloskundig 
samenwerkingsverband (VSV) van Zoetermeer 
9 keer per jaar een informatieavond. Onze 
lactatiekundige vertelt dan alles over borstvoeding. 
Inschrijven kan via: www.llz.nl/borstvoeding. 

Welkom 
op de 
wereld! 

RONDLEIDING

Wilt u een rondleiding krijgen over de afdeling Verloskunde? 
Bekijk dan onze online video op www.llz.nl/bevallen.

n  Boek: Vogeleiland
n  Schrijver: Marion Pauw 
n  Genre: Thriller

Raadselachtige vermissing 
Nicole wil de mysterieuze verdwijning 
van haar zus achter zich laten door 
te verhuizen naar Spanje. Dan 
gebeurt er iets bijzonders dat haar 
naar het onbewoonde Vogeleiland 
leidt. Ontdekt ze eindelijk waar haar 
zus is gebleven?

n  Spel: Regenwormen
n  Type: Dobbelspel 
n  Geschikt voor: 2 tot 7 spelers

Compact dobbelspel
Lekker compact spel voor 
jong en oud dat je overal kunt 
spelen. Verzamel zoveel mogelijk 
tegels met wormen. Omdat 
je tegels mag ‘stelen’ van je  
medespelers, blijft het tot het 
laatste moment spannend. 

n  Serie: Modern Family
n  Genre: Mysterium: Gloria
n  Te zien op: Netflix

Hilarische familieperikelen
U kent ze vast: de gezinnen 
Pritchett, Dunphy en Tucker die 
samen één grote familie vormen. 
Deze ongecompliceerde feelgood 
serie kent 11 seizoenen. Dus er 
zijn zeker afleveringen die u nog 
niet hebt gezien. 
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Stuur uw oplossing voor 30 november 2021 naar 
communicatie@llz.nl en vermeld uw adresgegevens. 
U maakt kans op een cadeaubon t.w.v. 20 euro.

Lezen, kijken, doen...
ONTSPANNING

De oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was: nierstenen. De winnaar hebben we persoonlijk benaderd.
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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. 

| 21  

PATIËNTENINFORMATIE

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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hulp. Na sluitingstijd van uw huisartsenpraktijk en 
in het weekend kunt u op afspraak terecht bij de 
huisartsenpost (HAP). Deze bevindt zich tot begin 
december 2021 tijdelijk in het Gezondheidscentrum 
De Leyens. Adres: Hekbootkade 54, 2725 AR 
Zoetermeer. Na de verbouwing van het Centrum Acute 
Zorg zit de HAP gewoon weer bij de SEH van het 
ziekenhuis.

Bereikbaarheid HAP in de avond/nacht/weekend/feestdagen: 

079 343 16 00 

POLIKLINIEKEN 

Afspraken met een medisch specialist, 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 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.

SPOEDEISENDE HULP (SEH)

Voor situaties waarbij direct 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. 

HUISARTSENPOST (HAP)

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 

LangeLand Huidkliniek

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  Dermatologie
l  Plastische Chirurgie 
l  Oogheelkunde

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

www.langelandplastischechirurgie.nl. 

 Meenemen naar uw afspraak

l  Verwijsbrief 
l  Verzekeringspapieren 
l  Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
l  Actueel medicatieoverzicht 

Houd rekening met elkaar

We vragen u vriendelijk rekening te houden met het 
volgende:
l  Kom op tijd, dat voorkomt lange wachttijden voor 

andere patiënten.
l  Gun een ander de nodige privacy en wacht bij de 

balie altijd achter de streep.
l  Maak geen (geluids)opnames van anderen zonder 

toestemming.
l  Speel geen harde muziek af.
l  Telefoneer niet via de luidspreker.

 Telefoonnummers

Polikliniek  Telefoonnummer 
Anesthesiologie  079 346 25 49
Cardiologie / hartfunctie  079 346 28 08
Chirurgie 079 346 25 85
Dermatologie / Huidkliniek 079 346 28 86
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
Klinische Neurofysiologie 079 346 25 12
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 (RHOC) 079 206 55 00
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
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Vóór de operatie

Voorafgaand aan uw operatie vult u een vragen-
lijst 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 ophaalt. We kunnen zo nodig 
een taxi voor u bestellen. 

Meenemen 

l  Uw medicijnen in de originele verpakking of een 
schriftelijk overzicht van uw medicijnen (op te vragen 
bij uw apotheek)

l  Dieetvoorschriften 
l  Informatie m.b.t. allergieën 
l  Artikelen voor persoonlijke verzorging (nachtkleding, 

ondergoed, toiletspullen)
l  Badslippers, stevige pantoffels
l  Lectuur 

Thuislaten
l Sieraden (zoals uw trouwring), kostbaarheden, 
 contant geld 

Weer naar huis

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

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 

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  Gemengd 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  Medicijnen: 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  Bezoek: Bezoek is welkom tijdens de bezoektijden. 
Iedere afdeling heeft een familiekamer waar u plaats 
kunt nemen.   
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Verdoving

Sommige behandelingen en onderzoeken kunnen 
vervelend of pijnlijk zijn. In die gevallen biedt sedatie 
uitkomst. Dit is een nieuwe 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  Kom nuchter naar het ziekenhuis als u een operatie 
onder narcose of met een ruggenprik ondergaat. 

l Op de Shortstay-afdeling bereiden we u voor op de 
 operatie: we nemen nog enkele vragen met u door, 
 u krijgt speciale operatiekleding en we doen de 
 laatste checks, zoals controle van de pols, bloed-
 druk en temperatuur. 
l  Geef het altijd aan als u zenuwachtig bent of het 

spannend vindt. Onze medewerkers helpen u hier 
graag bij. 

l Na 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 een 
 broodmaaltijd. 
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Vrienden 
bedankt!
De afgelopen periode 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: 

E-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.

VRIENDEN
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Meenemen bij bloedafname 

l Aanvraagformulier/zorgdomeinformulier van uw 
 huisarts, verloskundige of medisch specialist 
l Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of 
 rijbewijs)
l Verzekeringspas 

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

Toneellaan 1, 2725 NA Zoetermeer, Tel: 079 346 2626.

Parkeren 
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

Adres LangeLand Huidkliniek

Europaweg 151, 2711 ER Zoetermeer, Tel: 079 346 2886.

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

BEZOEKTIJDEN EN -REGELS 

Verpleegafdeling: 18.30 - 20.00 uur. Maximaal één 
bezoeker per dag. Het is niet mogelijk om te wisselen 
van bezoeker. 
Bezoek op de kinderafdeling: Bij opname heeft één 
ouder/verzorger toestemming om overdag aanwezig 
te zijn. Het is mogelijk dat ouders/verzorgers elkaar 
afwisselen. Er mag geen ander bezoek komen. Bij 
dagopname mag één ouder/verzorger aanwezig zijn. 
Afwisselen is dan niet toegestaan. Er mag geen ander 
bezoek komen.
Bezoek op de couveusekamers: Beide ouders/
verzorgers mogen tegelijkertijd aanwezig zijn. Er mag 
geen ander bezoek komen.
Op de kraamafdeling: De partner van de kraamvrouw is 
de gehele dag welkom. Er mag geen ander bezoek komen.
Op de verloskamer: Bij de bevalling mag de partner 
of één andere persoon aanwezig zijn. Er mag geen 
geboortefotograaf aanwezig zijn bij de bevalling.
IC/CCU: 11.00 - 12.00 uur en 19.00 - 20.00 uur. Maximaal 
één bezoeker per patiënt. Wisselen van bezoeker is niet 
toegestaan. 

De bezoektijden en -regels kunnen in verband met de 

coronamaatregelen wijzigen. Kijk voor de meest actuele 

informatie over bezoek aan het LangeLand Ziekenhuis op: 

www.llz.nl/bezoekers. 

Brasserie

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 de winkel zijn geopend van maandag 
t/m vrijdag tussen 09.00 - 15.00 uur. In het weekend en 
op feestdagen gelden andere openingstijden. 

BLOEDAFNAME

Kijk voor actuele informatie op www.rhmdc.nl.  

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.rhmdc.nl. Hier vindt 
u ook de bloedafnamelocaties. Heeft u vragen over het 
maken van uw online-afspraak? Bel dan op werkdagen 
tussen 08.00 en 16.30 uur naar 079 346 25 72, keuze 1.

 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 
gemakkelijk 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).  



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

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

Dé oplossing
voor elk haar-
probleem

Dé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossingDé oplossing
voor elkvoor elkvoor elkvoor elkvoor elkvoor elkvoor elkvoor elkvoor elkvoor elkvoor elkvoor elkvoor elkvoor elkvoor elkvoor elkvoor elkvoor elkvoor elk haar-haar-haar-haar-haar-haar-haar-haar-haar-haar-haar-haar-haar-haar-haar-haar-haar-haar-haar-haar-haar-haar-haar-
probleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleemprobleem
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 samen-
werking met U, een optimaal 
resultaat behalen.

www.haarhuisvantongeren.nl



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



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


