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VAN DE REDACTIE

B
egin december kregen we goed nieuws: het LangeLand 
behoort tot de Top 10 van de best gewaardeerde 
ziekenhuizen in Nederland van 2021. Via ZorgkaartNederland 
waardeerden patiënten onze zorg gemiddeld met een 

9,2 in het afgelopen jaar. Hier zijn we supertrots op! 

Deze waardering van onze patiënten steekt onze artsen en verpleeg-
kundigen een hart onder de riem. Niet in het minst omdat er al 
zo lang, zo veel van hen gevraagd wordt. En ook in de komende 
maanden zal de druk op ons zorgpersoneel onverminderd hoog 
blijven vanwege de berichten over de omikronvariant. 

Met het oog op corona verlopen consulten digitaal of telefonisch 
waar het kan, en fysiek waar nodig. Een goed hulpmiddel is onze 
BeterDichtbij app, die bijdraagt aan het onverminderd kunnen 
blijven bieden van adequate zorg. In dit magazine doen Patricia 
Pavon, de moeder van een jonge patiënt, en onze kinderneuroloog 
Liesl Rehbock uit de doeken hoe deze app in de praktijk werkt. 

Ook interessant is het kijkje achter de schermen bij het team 
Reumatologie. Met maar liefst vier nieuwe artsen, die deels in het 
LangeLand en deels in het HagaZiekenhuis werken. Daarmee 
beschikken zij over uitgebreide deskundigheid en ervaring op het 
gebied van deze chronische ziekte, die meer dan 100 verschillende 
verschijningsvormen heeft. 

Hartverwarmend is ook het werk van de vrijwilligster Mariken 
Bouman - moeder van een van onze SEH-artsen. Zij levert met 
haar creatieve breiwerk een bijdrage aan de zorg voor kwetsbare 
ouderen. 

Wij wensen u veel leesplezier! 
16
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THUISWERKEN

Door corona werken we weer 
bijna allemaal thuis. Met deze 
praktische tips en adviezen blijft 
u fit en vitaal.
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LEVEN MET REUMA 

Reuma is meestal chronisch, 
maar vaak goed te behandelen. 
Onze reumatologen vertellen 
hoe zij patiënten leren leven met 
deze ziekte. 

INHOUD
12

 
BETERDICHTBIJ APP

Beeldbellen met uw arts vanuit 
huis of een appje sturen om een 
korte vraag te stellen? Patricia 
Pavon en Dr. Rehbock vertellen 
hoe dat gaat. 
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REUMATOLOGIE

Reuma te lijf
Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben reuma. Daarmee 
is het een van de meest voorkomende ziektes. Ook in 
Zoetermeer. Sinds de zomer van 2021 jaar werken de 
vakgroepen van het LangeLand en HagaZiekenhuis 
samen. Vier nieuwe, enthousiaste reumatologen 
versterken het team. Reumatoloog Kroese: “Dit is een 
ziekenhuis met korte lijnen. Dat biedt mogelijkheden!”
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REUMA

Meer dan 100 verschillende aandoeningen
Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende 
aandoeningen. De bekendere zijn artrose, reumatoïde artritis, 
jicht en fibromyalgie. Iedereen kan reuma krijgen, op elke 
leeftijd: zo’n 60 procent van de patiënten is jonger dan 65 jaar. 
Reuma is meestal chronisch en nog niet te genezen. Gelukkig 
zijn de meeste vormen van reuma wel goed te behandelen en
tot rust te brengen. Daarmee vermindert de pijn, wordt blijvende 
schade voorkomen en kunnen de meeste mensen een normaal 
leven leiden. 

Beginnende klachten?
Heeft u beginnende klachten aan uw gewrichten, spieren, 
pezen of botten? Blijf er niet mee rondlopen en ga tijdig naar 
de huisarts. Breng uw klachten in kaart met de online tool op 
de website www.reumanederland.nl.  

Vijf reumatologen 
In het LangeLand werken reumatologen Visser, Kroese, 
Ronday en Ruiterman (allen uit het HagaZiekenhuis) en 
De Bois (uit het Haaglanden Medisch Centrum).

van samenwerking. Zo startten de reumatologen 
met het zogenaamde ‘meekijkconsult’. Hiervoor 
werken zij samen met de huisartsen van Zoetermeer. 
Reumatoloog Visser: “Het is een landelijk initiatief 
om mensen zo snel mogelijk de juiste zorg te 
bieden (‘Juiste zorg op de Juiste plek’). De huisarts 
inventariseert de klachten en wij kijken op afstand 
mee. Met aanvullende vragen en extra informatie 
van bijvoorbeeld bloeduitslagen, geven wij advies. 
Zonder dat we de patiënt zelf hebben gezien. Er is 
dan geen verwijzing naar het ziekenhuis nodig. Dit 
kan bijvoorbeeld heel goed bij jicht of osteoporose. 
Voor ontstekingsreuma of de meer ingewikkelde 
systeemziekten is het wel altijd nodig om naar een 
reumatoloog in het ziekenhuis te gaan.

Korte lijnen
Daarnaast willen de reumatologen de samenwerking 
met andere specialismen een impuls geven. 
Bijvoorbeeld met de longartsen, oogartsen en 
orthopeden uit het Reinier Haga Orthopedisch 
Centrum. Kroese: “Ik wil ook graag met Gynaecologie 
een gezamenlijk spreekuur opzetten om zwangere 
vrouwen met reuma te begeleiden. Gelukkig is dit een 
ziekenhuis met relatief korte lijnen waarbij specialisten 
elkaar onderling snel weten te vinden. Dat biedt 
mogelijkheden. Voor ons én voor onze patiënten.” 

Reuma ontregelt het afweersysteem van het lichaam. 
Daardoor ontstaan chronische ontstekingen - vooral 
van gewrichten - met pijn, stijfheid en vermoeidheid 
tot gevolg. De klachten van patiënten zijn heel divers. 
Daarom is zorgvuldig onderzoek nodig om de juiste 
diagnose te kunnen stellen. Reumatoloog Sylvia 
Kroese vertelt: “Bij het lichamelijk onderzoek kijken we 
met een brede blik. Mensen zijn soms verbaasd dat ik 
hen van top tot teen nakijk. ‘Ik kwam toch alleen voor 
pijn in mijn hand?’” 

Die brede blik is nodig, omdat verschillende klachten 
kunnen samenhangen met een reumatische aandoening. 
Klachten die ogenschijnlijk los van elkaar staan. Zo 
kan reuma zowel oogklachten en huidafwijkingen 
als gezwollen gewrichten veroorzaken. Er kan ook 
sprake zijn van een zogenaamde systeemziekte, een 
complexe ziekte die effect heeft op meerdere organen. 
Bij het eerste consult doet de reumatoloog lichamelijk 
onderzoek. Zo nodig gevolgd door een bloedtest 
en röntgenfoto’s of echo’s. Kroese: “We kijken of 
de klachten door een ontsteking komen. Er kunnen 
namelijk ook andere oorzaken van pijn zijn. Zoals 
slijtage, overbelasting of een vitaminetekort.”

Vast aanspreekpunt
Na die eerste afspraak worden de diagnose gesteld 
en een behandelplan opgezet. Afhankelijk hiervan, 
volgt een afspraak met de reumaconsulent Bonita 

van der Voort. “Ik ben vast aanspreekpunt voor onze 
patiënten. Iemand bij wie ze altijd terecht kunnen met 
vragen”, vertelt Bonita. “Ik zie de patiënten regelmatig 
voor controles en geef extra informatie over hun ziekte. 
We bekijken het effect van de medicatie en controleren 
of de patiënt last heeft van bijwerkingen. Sommige 
medicijnen worden met een injectie toegediend. In 
dat geval geef ik een instructie, zodat patiënten dit zelf 
thuis kunnen doen, bijvoorbeeld met een prikpen.” 
Bonita deelt haar bevindingen met de artsen en 
overlegt met hen over aanpassing van de medicatie 
of de dosering. Daarnaast adviseert zij hoe patiënten 
kunnen omgaan met beperkingen thuis of op het 
werk.

Puzzelen met medicatie 
Medicatie maakt meestal deel uit van de behandeling. 
De laatste jaren zijn die medicijnen enorm in 
ontwikkeling. Reumatoloog Visser: “Bij mensen met 
reuma worden lichaamseigen cellen aangevallen 
door het afweersysteem. De afweercellen die dit 
doen, leggen een soort route in het lichaam af. Met 
medicatie probeer je die route te blokkeren. We 
weten steeds beter welke route bij welke ziekte hoort, 
en welk medicijn daarop ingrijpt. Omdat er zoveel 
soorten reuma zijn - en dus verschillende routes - is 
het soms een zoektocht naar de juiste blokkade. Voor 
de patiënt betekent dit dat het soms een tijdje duurt 
voordat duidelijk is welke aanpak het beste werkt. 
Bij de meeste patiënten krijgen we de reuma binnen 
drie tot zes maanden rustig. Voor iedere patiënt kan 
de behandeling net wat anders zijn, want we houden 
ook rekening met andere medicijnen die de patiënt 
gebruikt of andere ziekten die hij heeft.” 
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Foto rechts: Reumatologen Karen Visser (l) en Sylvia 

Kroese (r), twee van de vier nieuwe reumatologen 

“ Bij de meeste mensen zijn de 

 klachten goed te behandelen”

Nieuwe medicijnen: biologicals
De kennis over de routes die afweercellen afleggen, 
heeft geleid tot een nieuw type medicijn: de biologicals. 
Reumatoloog Visser: ”Dit zijn biologische reumaremmers 
gemaakt uit menselijke of dierlijke eiwitten. Ze kunnen 
de werking van lichaamseigen stoffen blokkeren of 
nabootsen. Op die manier remmen ze het ontstekings-
proces.” Bonita: “Het is een veel gerichtere aanpak. 
Met ‘ouderwetse’ reumaremmers schieten we met hagel. 
Je verwacht dat je dan altijd wel iets raakt. De biologicals 
werken veel gerichter en zijn daardoor effectiever.” 
Toch is ondanks die vooruitgang nog veel onbekend, 
benadrukt reumatoloog Kroese: “Er wordt bijvoorbeeld 
nog veel onderzoek gedaan naar onbekendere routes 
en hoe die kunnen worden aangepakt. Er komen 
gelukkig steeds meer biologicals bij.” 

Medicijnen of leefstijladvies? 
Toch hoeft het niet altijd op medicijnen aan te komen. 
Sommige klachten kunnen worden verlicht met hulp-
middelen of therapie. Zoals fysiotherapie of ergotherapie 
en een brace of spalk. Daarnaast kan een gezonde 
leefstijl, met voldoende beweging en een gezond 
voedingspatroon, ook invloed hebben op de ziekte. 
Wat in ieder geval helpt, is er vroeg bij zijn. Kroese: 
“Ga naar de huisarts bij zwellingen aan de gewrichten 
en pijn die langer dan zes weken aanhoudt. Op de site 
van ReumaNederland (www.reumanederland.nl) staat 
een checklist waarmee je klachten in kaart kunt brengen. 
Die kun je meenemen als je naar de huisarts gaat.” 

Ontwikkelingen en ambities 
De artsen volgen de ontwikkelingen op de voet. Op 
het gebied van medicatie, maar ook op het gebied 



NIEUWS

Sneller zekerheid en meer aandacht 

Nieuw: hartfilmpje op de poli Gynaecologie
Met een CTG (cardiotocogram) wordt de hartslag van 
de baby en het samentrekken van de baarmoeder vast-
gelegd gedurende 30 minuten. Dit geeft informatie over 
de toestand van het ongeboren kindje. Het onderzoek 
wordt alleen verricht als dat nodig is. Bijvoorbeeld als de 
baby niet goed groeit of weinig beweegt. Dit onderzoek 
vond altijd plaats op de afdeling Verloskunde, maar 
sinds kort kan dit ook op de polikliniek Gynaecologie. 

Een groot voordeel volgens Esther Kapteijn, teamleider 
polikliniek Gynaecologie: “Voor patiënten is het fijn 
dat ze een echo kunnen combineren met een CTG op 
de polikliniek. Dat scheelt tijd en gedoe. Bovendien 
kunnen we een CTG goed inplannen. Door deze te 
verplaatsen naar de polikliniek, blijft er op de afdeling 
Verloskunde meer tijd over voor urgente zorgvragen.”
Tijdens het onderzoek ligt de aanstaande moeder 
op een bed en worden met elastische banden twee 
knoppen op de buik bevestigd die de hartslag en 
baarmoederactiviteit registreren. 

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.

KNIKKENDE KNIEËN

Je komt met knikkende knieën naar het ziekenhuis voor een belangrijk 
gesprek met de arts. Of je wacht met kloppend hart op het telefoontje 
met de uitslag van de scan. Iedereen begrijpt meteen hoe je je dan voelt: 
angstig, ongerust of in paniek. Die knikkende knieën en dat kloppende 
hart schilderen de emotie op een krachtige manier.

Het is veelzeggend dat we onze gevoelens beschrijven in beelden die 
met ons lichaam te maken hebben. Ons lichaam staat immers niet los 
van wat we voelen, denken en ervaren. Als er lichamelijke problemen zijn, 
heeft dat invloed op de rest van ons zijn. Lichaam, ziel en geest: ze horen 
bij elkaar. 

Ik merkte dat zelf toen ik patiënt was en regelmatig naar het ziekenhuis 
ging voor behandelingen. Mijn emoties gingen op en neer. Ik kon 
me minder goed concentreren op mijn werk. Ik was blij dat mijn man 
meeging naar doktersafspraken, omdat ik niet alles meekreeg van wat er 
werd gezegd. Gevoel, gedachten en geheugen: ze veranderden door wat 
mijn lichaam meemaakte.

Ik praat regelmatig met patiënten over die samenhang tussen lichaam 
en geest. “Ik vertrouw mijn lichaam niet meer”, zei iemand na een 
hartoperatie. We concludeerden dat hij vooral tijd en hulp nodig 
had. Gelukkig is er hartrevalidatie met deskundige therapeuten, die 
begeleiding bieden bij het weer opbouwen van vertrouwen. 

Een kankerpatiënt bij wie het haar uitviel door 
chemokuren, zei me: “Als ik in de spiegel kijk, 
herken ik mezelf niet meer”. Ze vond het lastig 
om daarmee om te gaan. We voerden een 
indringend gesprek, waar uiteindelijk iedereen 
op de zaal aan meedeed. Haaruitval is geen 
kleinigheid, maar een teken van wat er 
allemaal verandert door de diagnose kanker. 
En dat is niet niks. 

Wat er gebeurt met je lichaam heeft invloed 
op wie je bent. Ziek zijn doet iets met je als 
mens. Lichaam, gevoel en gedachten zijn niet 
van elkaar te scheiden. Het is goed om daar 
oog voor te hebben. En schroom niet om hulp te 
vragen als u die drie weer dichter bij elkaar wilt 
brengen. 

Annelies Hommens, 
geestelijk verzorger

LangeLand 
in Top 10!
Het LangeLand Ziekenhuis is een van 
de 10 best gewaardeerde ziekenhuizen 
van 2021. Dat zeggen onze patiënten 
via ZorgkaartNederland. Gemiddeld 
gaven zij ons een 9,2. Wat zijn we 
trots! Klara Rijnten, longarts en vice-
voorzitter medisch stafbestuur: “Mooier 
kan niet, want bij ons werk draait het 
om de beste zorg voor onze patiënten. 
Juist daarom zijn we zo blij met dit 
nieuws.” Patiënten delen hun mening 
over een aantal punten. Zoals: de 
gegeven uitleg, of de arts goed 
luistert, deskundigheid en de algehele 
behandeling.

Persoonlijke aandacht 
“Het mooiste vind ik dat we al jaren 
een stijgende lijn zien”, zegt Klara 
Rijnten. “Ik denk dat dit komt door 
persoonlijke aandacht. Daar staan 
wij allemaal voor. Een mooi voorbeeld 
daarvan is onze investering in het 
samen beslissen. Onder andere onze 
artsen volgden een speciale training om 
nóg beter het goede gesprek te voeren 
met patiënten. Dit werpt zijn vruchten af.”

Duizenden mensen delen hun 
ervaringen op ZorgkaartNederland. 
Om de zorg samen beter te maken. 
Ook uw mening geven of de 
resultaten bekijken? Ga naar 
www.zorgkaartnederland.nl. 

Bij het vermoeden van borstkanker, wil je het liefst zo snel mogelijk 
duidelijkheid. Daar heeft de mammapoli van het LangeLand Ziekenhuis 
haar werkwijze op afgestemd. Vrouwen die worden doorverwezen, kunnen 
binnen een week terecht. Ze gaan direct naar de afdeling Radiologie voor 
de nodige onderzoeken. De uitslag wordt meteen daarna besproken. 

Bij een groot deel van de patiënten blijkt er niets ernstigs aan de hand. 
Zij hoeven niet meer onnodig bij de chirurg te komen. Is er wél meer 
onderzoek nodig, dan wordt dat nog dezelfde dag gedaan en wordt 
wél een gesprek met de chirurg gepland. Meestal al de dag na het 
onderzoek. 

Dankzij deze nieuwe werkwijze is er meer tijd om de uitslag 
te bespreken en een persoonlijk behandelplan op te stellen. 
Alles gaat in persoonlijk overleg met de patiënt. Zo bieden 
we vrouwen met (het vermoeden van) borstkanker de 
juiste zorg, op de juiste plek.

Meer weten over onderzoek naar en behandeling 
van borstkanker bij het LangeLand? Kijk op onze 
website: www.llz.nl/specialismen/borstkanker. 

NIEUWE WERKWIJZE MAMMAPOLI
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Tekst: Ans Meiborg | Foto: Studio Oostrum Foto + Film

We interviewen Patricia Pavon en haar zoon Joaquin 
(11) thuis in Zoetermeer over hun ervaringen met de 
BeterDichtbij app. Een gratis app waarmee je eenvoudig 
en veilig in gesprek kunt gaan met je zorgverlener. 
Patricia: “Het contact is laagdrempelig en het is heel 
makkelijk om even tussendoor een vraag te stellen. Je 
krijgt gegarandeerd binnen drie dagen antwoord.”

Veel contact 
De familie Pavon en kinderneuroloog Liesl Rehbock 
kennen elkaar al negen jaar. Patricia: “Onze zoon 
voelt zich bij haar erg op zijn gemak. Joaquin heeft 
cerebrale parese, ontstaan door een zuurstofgebrek 
bij de geboorte. Dat is een houdings- en bewegings-
stoornis die veroorzaakt wordt door een beschadiging 
in de hersenen. Het is een complexe aandoening met 
verschillende aspecten. Waaronder een ontwikkel-

Direct in contact met de 
arts, gewoon vanuit huis
Stel je voor: even een appje sturen aan uw arts met een vraag over medicijnen. 
Videobellen vanaf de bank om de uitslag van het bloedonderzoek te bespreken. 
Patricia Pavon en kinderneuroloog Liesl Rehbock doen dit al bijna drie jaar en 
zijn laaiend enthousiast.

BETERDICHTBIJ

“ Beeldbellen is veel minder   

 belastend voor de patiënten” 

achterstand, motorische problemen en een IQ-beperking.” 
Joaquin is vanaf zijn tweede bij Rehbock in behandeling. 
Als kinderneuroloog coördineert zij ook de inzet 
van andere specialisten, zoals de oogarts en 
de orthopeed. “Ik stem veel met haar af over de 
verschillende behandelingen”, vervolgt Patricia. “Dat 
gaat een stuk makkelijker dankzij de BeterDichtbij app.”

Meer rust en aandacht 
In april 2019 (al vóór de coronapandemie) nam Liesl 
Rehbock het initiatief om de app te gebruiken: “Ik 
zag grote voordelen, want ik kan veel meer patiënten 
spreken op één dag. In de ochtend zie ik patiënten 
in het ziekenhuis en in de middag doe ik mijn 
spreekuur via videobellen. Daardoor is er veel meer 
rust gekomen en heb ik meer tijd voor de kinderen 
en hun ouders.” Alles wat niet persoonlijk hoeft te 

gebeuren, communiceert de kinderneuroloog via de 
app. Bijvoorbeeld uitslagen van bloedonderzoek. “Als 
die goed zijn en er geen vervolgacties nodig zijn, geef 
ik dat door via de app. Vroeger deed ik dat telefonisch. 
Maar in zeventig procent van de gevallen, kon ik 
ouders niet bereiken. Dan waren ze nét te laat met 
opnemen of ze stonden in de rij bij de kassa of ergens 
waar ze de telefoon niet hoorden. Al met al kostte het 
veel meer tijd om informatie uit te wisselen.” 

Beeldbellen is een uitkomst
“Als het nodig is om te overleggen, plannen we een 
afspraak via beeldbellen in. Er is altijd honderd procent 
respons. Ouders zitten er klaar voor, thuis of op hun 
werk. Ze hoeven geen vrij te nemen of zich te haasten 
naar het ziekenhuis. Dus zowel hun tijd als die van mij 
wordt veel efficiënter besteed.” 

En er zijn meer voordelen. Zoals de mogelijkheid 
om het scherm te delen. Liesl Rehbock: “Ik kan 
bijvoorbeeld een MRI laten zien en de ouders precies 
uitleggen wat er aan de hand is. Bovendien is er 
face-to-face contact. Dat is veel prettiger dan dit soort 
zaken telefonisch te bespreken. Het gebruik van de 
app is ook minder belastend dan een bezoek aan het 
ziekenhuis. Voor ouders van kinderen met ernstige 
meervoudige beperkingen, is het vaak een hele klus 
om met hun kind naar de polikliniek te komen. En ook 
voor de kinderen is het minder stressvol als ze in hun 
eigen, vertrouwde omgeving kunnen blijven.”

Multidisciplinair overleg
Daarnaast is beeldbellen heel praktisch voor een 
overleg met meerdere mensen, vindt Rehbock: “Met 
de moeder van een andere patiënt, die overdag naar 
een Kinderdagcentrum (KDC) gaat, maakte ik een beeld-
belafspraak op de locatie van het KDC. Zo kon ik vragen 
stellen aan de moeder én aan de groepsbegeleiding. 
De informatie is dan veel sneller boven tafel. Zo 
kunnen we sneller beslissen over vervolgstappen.” 

Eenvoudig en veilig 
De app is heel simpel in gebruik. Patricia: “De arts nodigt 
je uit en vervolgens download je de app in de appstore. 
Tijdens het registratieproces beantwoord je enkele 
vragen ter controle en ontvang je een bevestigingscode. 
Daarna kies je een eigen pincode waarmee je altijd 
kunt inloggen. De uitgewisselde informatie wordt 
opgeslagen op beveiligde servers. Zo kan niemand 
anders bij de gegevens als je de telefoon verliest.” 

De arts belt…
Aan het eind van het interview, gaat de telefoon. Dokter 
Rehbock belt en Joaquin rent opgetogen naar de iPad.

Joaquin: ‘Hallo dokter Rehbock, hoor je mij?’ 

Liesl Rehbock: “He, daar is mijn grote vriend! Hoe gaat 
het met jou? Hoe was het vandaag op school?” 

Joaquin: “Ik ben niet geweest, want morgen krijg ik mijn 
beugel, dus ik doe het vandaag een beetje rustig aan.”

Moeder Patricia slaat het tafereel tevreden gade. 
“Joaquin is altijd zó enthousiast en vertelt uitgebreid 
hoe het met hem gaat. Kijk eens hoe dol hij op haar is, 
dat is toch heerlijk om te zien?” 
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Meer weten over de BeterDichtbij 
app? Bekijk de website: 
www.beterdichtbij.nl. 
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OOK GEZELLIG MEEBREIEN? 

Dat kan. Ook als u breimateriaal wilt doneren, 
komen we graag met u in contact. Stuur uw 
e-mail naar: L.Bouman@llz.nl

“ Ik heb er zo’n 2.500 gemaakt in 

de afgelopen 3 jaar”

Twiddle muffs? We horen u denken: wat zijn dat? Wel, 
een twiddle muff is een mof, ofwel een kokervormig 
breiwerk om de handen te verwarmen. Er zijn knopen, 
kralen en lintjes aan bevestigd. Initiatiefneemster 
Mariken Bouman (77) vertelt: ”Ze zijn bestemd 
voor ouderen met dementie die op de afdeling 
Spoedeisende Hulp (SEH) belanden. Voor deze 
mensen is een opname op de SEH vaak erg stress-
vol. In plaats van medicatie krijgen ze de twiddle 
muff waar ze aan kunnen frummelen. Daar worden 
ze rustig van.”

Meer dan 50 breisters
Het idee komt uit Engeland. Drie jaar geleden opperde 
Mariken bij haar dochter Linda Bouman - arts en 
medisch leider op onze SEH - of dat geen goed idee 
was voor het LangeLand. Mariken: “Linda plaatste 
diverse oproepen en inmiddels zijn we met zo’n 
50 vrijwilligers. De dames breien lappen en ik naai 
ze in elkaar. Sommige dames komen bij elkaar op 
de koffie, dus het mes snijdt aan twee kanten. De 
kwetsbare ouderen worden er rustig van en tussen 
de breiende dames ontstaat een leuk sociaal contact. 

De twiddle muffs worden inmiddels ook gebruikt op 
verpleegafdelingen en bij andere zorginstellingen.” 

Zorgpad kwetsbare ouderen
De zorg voor ouderen is een van de speerpunten 
van het LangeLand. Alie Haze-Visser is als 
kwaliteitsadviseur betrokken bij de ontwikkeling en 
invoering van het zorgpad kwetsbare ouderen. Alie: 
“Het doel is om een verhoogd risico op achteruitgang 
tijdig te signaleren. De artsen en verpleegkundigen op 
de SEH zijn getraind om patiënten hierop te screenen. 
Dat is belangrijk, want in Zoetermeer is sprake van 
dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt toe 
én mensen bereiken een steeds hogere leeftijd. Dat 
zien we terug op de SEH: ongeveer 40 procent van 
de patiënten is ouder dan 70 jaar.”

Risico bepalen en hulp inschakelen 
Alie: “Op de SEH letten we op specifieke dingen. 
Allereerst zorgen we voor een rustige kamer 
en we proberen zo min mogelijk verschillende 
mensen bij de patiënt te laten komen. We kijken 
naar de algehele gezondheid en hoe het is gesteld 
met het geheugen. We vragen naar de thuissituatie 
en of daar hulp aanwezig is. We hanteren een 
checklist en schatten daarmee in hoe groot het 
risico is dat iemand binnen afzienbare tijd opnieuw 
in het ziekenhuis terechtkomt. Indien nodig, 
schakelen we de huisarts of geriater in. We kijken 
dus breder dan alleen de heupfractuur waarmee 
iemand op de SEH belandt. Zo proberen we 
toekomstige problemen te voorkomen.” 

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

“Kwetsbare ouderen     
 worden er rustig van…”

MARIKEN BOUMAN BREIT TWIDDLE MUFFS

DE VRIJWILLIGER
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PREVENTIE

Tekst: Kim van Middelkoop | Beeld: Tirachardz

KENNISMAKEN MET...

Kim Tetteroo, verpleegkundige

Wat houdt jouw werk in?
“Als gediplomeerd verpleegkundige op de afdeling Interne 
Geneeskunde/Oncologie ben ik de helpende hand van 
mijn patiënt. In allerlei opzichten. Soms zijn mensen 
zo ziek dat ik ze help met de dagelijkse verzorging, zoals 
aankleden en wassen. Maar ik verleen ook psychosociale zorg. 
Als patiënten angstig zijn bijvoorbeeld of om een luisterend oor 
te bieden. Dat maakt mijn vak zo mooi: ik werk met mijn 
hoofd, handen én hart.”

Welke uitdagingen brengt het je?
“Als verpleegkundige raakt een patiënt elke dag jouw leven óf 
jij het leven van een patiënt’, dat is een uitspraak die me altijd is 
bijgebleven. Zo ervaar ik dat ook echt, want soms komen mensen 
heel dichtbij. Kerngezonde mensen bijvoorbeeld, die ineens horen 
dat ze nog maar een paar maanden te leven hebben. Ik wil ze 
helpen om de kracht te vinden om te knokken in zo’n kwetsbare 
periode. Dat zit ‘m vaak al in kleine dingen, zoals oogschaduw 
opdoen of familie bellen.”

Wat spreekt je aan in dit ziekenhuis?
“De persoonlijke aandacht en zorg die wij hier bieden. Ik vind het 
belangrijk om de persoon achter de patiënt te leren kennen. Daar 
nemen we dan ook de tijd voor. En vinden we een bepaald symptoom 
vreemd? Dan onderzoeken we het direct. Denken we dat het niet 
veilig is voor een patiënt om thuis te zijn? Dan regelen we iets. Ook het 
contact met collega’s vind ik fijn. We werken in kleinere teams, waardoor 
je elkaar goed kent.”

Hoe laad je op na een drukke werkweek?
“Ik ben een familiemens. Als het even kan, ga ik naar mijn jongere 
broertje van 11 en zusje van 7 jaar. Ook heb ik nu een puppy – 
een meisjesdroom die is uitgekomen, haha. Als ik iets heftigs heb 
meegemaakt op werk, maak ik graag mijn hoofd leeg op het water. 
Dan ga ik samen met mijn vriend varen. Heerlijk!” 

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: Amke Durville | Foto: Studio Oostrum Foto + Film

“ Dat maakt mijn vak zo mooi: ik werk 

 met mijn hoofd, handen én hart.”

Door corona werken velen van ons thuis. Dat betekent dat de fietstocht 
naar het werk erbij inschiet, net als de lunchwandeling met collega’s. 
Ontwikkel daarom nieuwe, gezonde gewoontes om fit en vitaal te blijven. 

Gezond thuiswerken, zo doe je dat!

van thuiswerken is dat u de hele dag eet van alle 
lekkere dingen die binnen handbereik zijn. 

Tip: Maak elke ochtend een broodtrommel klaar met 
een gezonde lunch en verantwoorde tussendoortjes, 
zoals noten en fruit. 

3. Wissel staan en zitten af
Het aantal thuiswerkklachten is sterk toegenomen tijdens 
corona. De top drie oorzaken: te lang achter elkaar 
zitten, te weinig pauzes én een verkeerde werkhouding. 
Zorg voor een goed bureau en een in hoogte verstelbare 
stoel met armsteunen. De meeste bedrijven hebben 
een arbofunctionaris die u daarbij kan adviseren. 

Tip: Wissel zitten en staan regelmatig met elkaar af. 
Telefoneer bijvoorbeeld staand of gebruik een verhoogd 
bureau waarachter u staand kunt werken. 

1. Routine helpt
Het is verleidelijk om een kwartier voor de start van 
de werkdag uit bed te stappen en in pyjama achter 
de computer te kruipen. Maar dat is geen optimale 
start van de werkdag. Onderzoek toont aan dat 
routines - zoals douchen, aankleden, ontbijten 
en beweging - bijdragen aan een goede mentale 
gezondheid.

Tip: Hanteer zoveel mogelijk normale routines en 
begin de dag met een frisse ochtendwandeling of 
rondje hardlopen. 

2. Een gezonde broodtrommel 
De gezonde salades en soepjes van de kantine op 
kantoor zijn misschien niet te evenaren in uw eigen 
keuken. Blijf desondanks gezond eten. Dat 
is belangrijk voor lichaam én geest. Het gevaar 
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Ieder jaar worden zo’n 1200 baby’s 
geboren in ons ziekenhuis. Elke 
bevalling is anders en het is altijd 
bijzonder. Dit kwartaal een speciaal 
welkom voor Logan Hanique, de 
duizendste baby van 2021.

Tekst: Ans Meiborg  | Foto: Nico Schouten

Logan kwam op 10 november 2021 met een spoed-
keizersnede ter wereld. Moeder Laura van Hulst: “Tijdens 
de zwangerschap lag Logan regelmatig in stuit, maar 
hij draaide ook uit zichzelf weer terug. Bij de laatste 
controle lag hij weer goed, met zijn hoofdje naar beneden. 
We besloten om de bevalling in te laten leiden. Tijdens 
elke wee daalde zijn hartslag, daarom is met spoed 
een keizersnede gedaan. De navelstreng was om 
zijn nek gedraaid. Het was spannend, maar we zijn 
fantastisch opgevangen. We zijn heel dankbaar, het 
hele team heeft zo goed voor ons gezorgd!” 

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  Serie: The Kominsky Method
n  Genre: Komedie 
n  Te zien op: Netflix

Tragikomische perikelen
Toneeldocent Sandy Kominsky 
(gespeeld door Michael Douglas) 
en zijn beste vriend Norman 
Newlander proberen nog iets te 
maken van hun oude dag. Dat levert 
een tragikomische serie op vol 
mijmeringen en seniorensores. 

n  Spel: Codenames
n  Type: Bordspel
n  Geschikt voor: 2 tot 8 spelers

Op zoek naar de spion
Vijfentwintig spionnen liggen op 
tafel. Eén speler van elk team 
weet welke bij zijn team horen. 
Lukt het hem aanwijzingen te 
geven van één woord, zodat zijn 
team als eerste contact maakt 
met hun spionnen? 

n  Boek en CD: Harnas van glas
n  Schrijver: Maaike Ouboter
n  Genre: Autobiografie

Liedjes met een verhaal 
Maaike Ouboter (bekend van het 
nummer ‘Dat ik je mis’) vertelt de 
verhalen achter haar songteksten. 
Over het verlies van haar ouders, 
het vinden van liefde, verdriet, 
troost en verlangen. Grote thema’s 
die lichtvoetig zijn beschreven.

Stuur uw oplossing voor 28 februari 2022 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: geriatrie. De winnaar hebben we persoonlijk benaderd.
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GEBOREN
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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. 
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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 hulp. Na sluitings-
tijd van uw huisartsenpraktijk en in het weekend kunt 
u op afspraak terecht bij de huisartsenpost (HAP). 
Deze bevindt zich in het Centrum Acute Zorg, aan de 
achterkant 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

Bent u verwezen naar een medisch specialist, dan ontvangt 
u van het ziekenhuis een uitnodiging voor een afspraak. 
Hierin staat of u de polikliniek belt om een afspraak te 
maken, of dat de polikliniek u belt. Via ‘Mijn LangeLand’, 
het online patïentenportaal, vindt u meer informatie over 
uw afspraak. Ga hiervoor naar mijn.langeland.nl. Om in 
te loggen heeft u een DigiD nodig en moet u als patiënt 
ingeschreven zijn bij het LangeLand.

Afspraak afzeggen

 
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. 

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

Een overzicht van onze specialisten vindt u op Bent u verhinderd? Laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten.
www.langeland.nl.
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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 controle-
afspraak 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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Ontdek alle mogelijkheden
Ben je een gediplomeerd verpleegkundige of wil je juist een opleiding 
tot verpleegkundige volgen? Bij het LangeLand helpen we je graag om 
je dromen en ambities waar te maken. 

Denk aan: 
 Het volgen van een basisopleiding, maar ook een
 specialisatie of verdieping.
 Maatwerktrajecten, ook voor herintreders. 
 Meeloopdagen. 

Bel, mail of app met onze recruiter Merel Luiten: 
06 51286025 en m.luiten@llz.nl. 

VACATURES

voor onderzoek (urine, ontlasting) en overige onderzoeken 
zijn alleen mogelijk op afspraak via het online-afspraken-
systeem via www.rhmdc.nl. Hier vindt u ook de bloed-
afnamelocaties. 

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.

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.

BEZOEKTIJDEN EN -REGELS 

Met het oog op corona wegen we zorgvuldig af hoe we 
omgaan met bezoek aan onze patiënten. Daarom zijn 
de bezoektijden en -regels anders dan normaal. U leest 
ze hieronder, maar het kan zijn dat de tijden en regels 
wijzigen nadat dit magazine is uitgekomen. Kijk voor de 
meest actuele informatie op www.llz.nl/bezoekers.

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. 

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. 

Vanwege de coronamaatregelingen kunt u alleen 
voor afhalen terecht in de Brasserie.

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 

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 

 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 invaliden-
kaart. 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).  

Het LangeLand zoekt verpleegkundigen! En niet zomaar verpleeg-
kundigen: we gaan voor echte aan- en doorpakkers. Betrokken mensen-
mensen. Die altijd met een warm hart klaarstaan voor onze patiënten én 
collega’s. Verpleegkundigen die bij ons passen. Want bij het LangeLand 
houden we van samenwerken, snel schakelen en verantwoordelijkheid 
nemen. Iets voor jou?

Xavier de Graaf – 
leerling SEH-verpleegkundige
“De sfeer is prettig en ik krijg de 
kans om veel te leren. Collega’s 
nemen de tijd om iets uit te 
leggen.” 

Interesse?
Bekijk onze vacatures op www.werkenbijlangeland.nl

Sterre Kremers – specialiseert zich 
als Cardiologie-verpleegkundige 
“Mijn hart ligt in het ziekenhuis. Hier 
vind ik de uitdaging die ik als VVT-
verpleegkundige niet had: ik doe nu 
meer technische handelingen en 
zie meer verschillende patiënten
en ziektebeelden. Fijn!”
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BEN JIJ DE WARME VERPLEEGKUNDIGE DIE WIJ ZOEKEN?

Gezocht: handen 
aan het bed!



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
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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

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

Specialistische 
zorg

Wondzorg

Palliatieve 
zorg

Verpleging
Een dynamisch team van 
verpleegkundigen met diverse 
specialisaties. Naast ‘aandacht’ 
voor de client vinden wij 
hoogwaardige ‘kwaliteit’ van 
zorg een kernbegrip. Werkzaam in 
regio Zoetermeer en omstreken.

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



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




