INFOLAND
LENTE 2022

Herseninfarct
Snel en adequaat handelen is cruciaal

Mammapoli
Sneller en persoonlijker

Vrijwilliger Jan Lutz
Kleine dingen maken het verschil

PATIËNTENMAGAZINE VAN HET
LANGELAND ZIEKENHUIS

INFOLAND

VAN DE REDACTIE

InfoLand is een periodieke uitgave
van het LangeLand Ziekenhuis.
Redactie
BLAD! Producties
Afdeling Marketingcommunicatie
Teksten
Chris van Breda
Amke Durville
Ans Meiborg
Monique Linnemann
Eindredactie
Jeanette Koster-Olthof
Fotografie
Studio Oostrum Foto + Film
Foto’s zonder vermelding:
Shutterstock of Pexels
Vormgeving
Marije Scheffer
Opmaak
Nanno van Leeuwen
Uitgeverij
BC Uitgevers BV
administratie@bcuitgevers.nl
0515 429 429
Bladmanager
Barbara Verschoor
Advertenties

O

p de meeste plekken in ons land zijn de coronamaatregelen verleden tijd. Tot opluchting van velen. In
ons ziekenhuis blijven de beschermende maatregelen
echter tot nader order van kracht. Wellicht vraagt u
zich waarom? Dat doen we omdat we veilige zorg willen kunnen
garanderen aan onze patiënten. Voor mensen met een kwetsbare
gezondheid kan het coronavirus immers nog steeds ernstige
gevolgen hebben.

Dat betekent dat het dragen van een mondneusmasker verplicht is
in het LangeLand. Ook vragen we u om op 1,5 meter afstand van
elkaar te blijven en uw handen te desinfecteren. Het kan zijn dat
deze maatregelen veranderen. Check daarom voor uw bezoek aan
het ziekenhuis onze website. Daar vindt u een actueel overzicht
van de maatregelen. We rekenen op uw begrip.
In deze editie van Infoland bieden we u een kijkje achter de
schermen bij de mammapoli. Het team van radiologen, chirurgen
en mammacare verpleegkundigen schetst hoe zij dankzij een
nieuwe werkwijze vrouwen nu nog sneller duidelijkheid kunnen
geven of er sprake is van borstkanker. Hierdoor zitten patiënten
zo kort mogelijk in spanning. En is er meer tijd voor patiënten die
extra aandacht en zorg nodig hebben. U leest alles over deze
nieuwe aanpak op pagina 6 t/m 9.
Voor onze rubriek ‘Patient aan het woord’ gingen we op bezoek
bij Andre Schrama. Hij werd onlangs getroffen door een herseninfarct. Gelukkig hield hij er geen blijvende klachten aan over. Uit
zijn verhaal blijkt dat kennis van de symptomen, snel hulp zoeken
en adequaat handelen van artsen van cruciaal belang zijn. Zo kan
permanente gezondheidsschade worden voorkomen.

Barbara Verschoor: 06 45 57 66 70
Digna Schoonen: 06 44 20 99 10
Dennis de Kam: 06 16 61 84 20
Erik Kuipers: 06 19 68 59 76
Druk
Scholma Druk BV - Bedum
Overname van een artikel (of delen
daaruit) is uitsluitend toegestaan

Verder maakt u in dit magazine nader kennis met een van
onze medewerkers, Monique Scholten-Angevaren. Monique
is sedatiepraktijkspecialist en legt uit wat het verschil is tussen
narcose en sedatie. Daarnaast kunt u lezen hoe vrijwilliger
Jan Lutz kinderen en hun ouders op hun gemak stelt bij een
bezoek aan het ziekenhuis. Met wat extra persoonlijke aandacht
levert hij een waardevolle bijdrage aan de zorg voor onze
patiënten.

INHOUD
06 12 16

MAMMAPOLI

HERSENINFARCT

ZOUT BEPERKEN

Onze nieuwe werkwijze laat
patiënten nog korter in spanning
over de uitslag. En er is meer
tijd voor patiënten die extra zorg
nodig hebben.

André Schrama vertelt hoe
hij door zijn alerte reactie en
de adequate behandeling op
de stroke unit geen blijvende
klachten heeft na een
herseninfarct.

We eten ongemerkt vaak te
veel zout wat kan leiden tot
gezondheidsklachten. Met
deze tips kunt u uw zoutinname
verminderen.
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MAMMAPOLI

Titel, titel
titelMammapoli sneller
en persoonlijker

Accatesectam niaerun ditaspi tassectur, officil ex eliquo
occuptaquis aut molorehene quia conse dolorisit et
Wie een afwijking voelt in een van de borsten, wil zo snel mogelijk
etur sapis eatemquame nonsed ma debissi con core
weten of er reden is tot zorg. Voor nader onderzoek worden vrouwen
odiatquatio tor mincture postiam inihita alique pro erit
daarom verwezen naar de mammapoli. Sinds oktober vorig jaar geeft
faceatemquam enditibus moluptatest, atempo,
een nieuwe werkwijze hen nog sneller duidelijkheid. Daardoor zitten
patiënten zo kort mogelijk in spanning.
Tekst: Ans Meiborg | Foto: Studio Oostrum

Tekst: Chris van Breda | Foto: Studio Oostrum Foto + Film
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Verpleegkundig specialist mammacare Andrea Wijnen (l)
en mammacare verpleegkundige Marieke Diederen (r)

het om borstkanker gaat. Dit is bij ongeveer de helft
van de vrouwen waarbij extra onderzoek is gedaan
het geval. Wijnen: “Als het borstkanker is, zien we om
welke soort het gaat. Dat zegt ons meer over hoe de
kankercellen zich delen en – heel belangrijk – voor
welke behandeling de borstkanker gevoelig is. Met
al die informatie hebben we een goed startpunt
voor de behandeling. We zijn ook bij het gesprek
met de chirurg en blijven voor het gehele traject het
persoonlijk aanspreekpunt voor de patiënt.”

“We doen alles in samenspraak
met de patiënt”

Tot voor kort gingen patiënten eerst bij de chirurg op
spreekuur. Vervolgens gingen zij naar de radioloog
voor een röntgenfoto (mammografie) en soms
een echo. Die volgorde is nu veranderd. Vrouwen
brengen nu éérst een bezoek aan de radioloog. In 75
procent van de gevallen kan deze mensen al meteen
geruststellen. Deze patiënten hoeven dan niet meer
naar de chirurg. Dat voelt goed, merkt radioloog
Ypma: “Je laat iemand zo kort mogelijk in spanning
over de uitslag. Zo verlenen we de juiste zorg op de
juiste plek”

“Je laat iemand zo kort mogelijk
in spanning over de uitslag”
Radioloog geeft eerste uitslag
In de nieuwe werkwijze vervult de radioloog een
zogenaamde poortfunctie, legt Ypma uit: “Als
radiologen zitten we in een onzeker gebied. Er is wel
iets zichtbaar dat vraagt om onderzoek, maar er is
geen zekerheid over de diagnose.” Op basis van de
mammografie, eventuele echografie en al bekende
gegevens, bepaalt de radioloog wat er gedaan wordt.
Blijkt er – gelukkig – niets aan de hand, dan wordt de
patiënt terugverwezen naar de huisarts. En is er reden
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voor verder onderzoek? Dan wordt dit nog dezelfde
ochtend gedaan.
Bij ongeveer een kwart van de vrouwen neemt de
radioloog weefsel af. Dat moet meer gaan vertellen
over de afwijking. Ypma: “We doen dat zelf, via een
biopt of punctie. Omdat we zelf de uitslag bespreken
met de patiënt, voelt dit voor hen al wat meer
vertrouwd. Je hebt te maken met een heel kwetsbaar
stukje gezondheidszorg, waar veel aandacht,
empathie en communicatie voor nodig is.” Iedereen
bij de mammapoli is hiervan doordrongen. Ook de
medewerkers van de poli chirurgie, de volgende stap
van de mammapoli.
Volgende dag uitslag extra onderzoek
Mammacare verpleegkundigen Andrea Wijnen of
Marieke Diederen vangen vrouwen op die naar de
poli chirurgie doorgaan. Wijnen: “We vragen hoe het
met ze gaat, we beantwoorden vragen en bieden
emotionele ondersteuning. Verder bereiden we hen
voor op het gesprek met de chirurg, waarin de uitslag
van de extra onderzoeken wordt besproken. Daarnaast
stellen we een aantal aanvullende vragen om een
compleet beeld te krijgen van de patiënt.”
Dat gesprek met de chirurg vindt de volgende dag
al plaats. Er is namelijk 24 uur nodig om te zien of

Uitslag en behandelplan
“Het eerste contact is anders, maar ook nuttiger,”
vertelt chirurg Levert over de nieuwe werkwijze. Zij
ziet al 21 jaar vrouwen op de mammapoli. “Wanneer
ik nu iemand spreek, heb ik de uitslag al. Daardoor
hebben we meer tijd en aandacht voor patiënten die
het echt nodig hebben. We kunnen meteen zekerheid
geven en aangeven welke behandelingen de
grootste kans van slagen hebben. Dat scheelt zoveel
onzekerheid en stress.” Het scheelt ook onnodig
werk: “Het hele team wordt efficiënter ingezet. Als
LangeLand Ziekenhuis zijn we heel erg trots op de
manier waarop we dit samen weten te organiseren,”
zegt Levert tevreden.
Levert gaat het liefst zo snel mogelijk over tot
behandeling. Maar soms is juist rust geboden. “We
doen alles in samenspraak met de patiënt. Want
ieder mens is anders. Voor sommige vrouwen is
het allemaal eventjes teveel. Er komt in korte tijd
enorm veel op je af. En een enkele keer is nog wat
extra onderzoek nodig.” De manier waarop je de
boodschap brengt maakt veel uit, weet zij uit ervaring:
“Hoe je ermee omgaat is heel belangrijk. Empathie
is geen knopje wat je kan omzetten of een trucje dat
je toepast. Je leert aan te voelen wat iemand nodig
heeft. Daarin moet je een balans zien te vinden. Want
ik wil ook graag doorpakken; ik wil mijn patiënt beter
maken!”
Na de mammapoli
Na het bezoek aan de mammapoli wordt de
behandeling ingezet. Deze vindt ook plaats bij het
LangeLand Ziekenhuis en wordt mogelijk gemaakt
door diverse samenwerkende specialismen. In een
volgende InfoLand besteden we hier meer aandacht
aan.

Radioloog Ypma
Chirurgen Levert en Schilders

WANNEER NAAR DE MAMMAPOLI?
Uw huisarts kan u verwijzen naar de mammapoli. Wanneer
u iets voelt wat u niet vertrouwt bijvoorbeeld. U kunt ook
verwezen worden na een onderzoek bij het bevolkingsonderzoek borstkanker. Hoe dan ook is er altijd binnen
één week plek op onze mammapoli. Want we vinden het
belangrijk dat u snel terecht kunt. De spreekuren zijn op
maandag-, woensdag- en donderdagochtend.
Meer weten over onze borstkankerzorg? Bekijk dan de
uitgebreide informatie op de website: www.llz.nl/borstkanker.
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NIEUWS

COLUMN

Directievoorzitter Pier Eringa (r)
bezegelde de oplevering van de

Geestelijk verzorger Frank Kazenbroot biedt een
luisterend oor en een goed gesprek. In deze
column deelt hij verhalen en observaties uit zijn
praktijk.

nieuwe bedden.

REGENBOOG
In het LangeLand kan je iedereen tegenkomen. Het maakt niet uit welke
huidskleur je hebt, uit welk land je komt en welke geaardheid of geloof je
hebt. Of je nu patiënt bent of medewerker; in het ziekenhuis is diversiteit
heel gewoon. En toch is het heel bijzonder! Want vaak leven wij in onze
eigen bubbel. We gaan om met ‘onze eigen’ mensen, uit de familie of
vriendenkring of uit onze clubjes of verenigingen. Bij hen voelen we ons
thuis. We blijven vaak uit de buurt bij mensen die vreemd voor ons zijn.
Die hóeven we niet te ontmoeten.

Nieuwe bedden
Eind januari reden ze ons ziekenhuis binnen: 196
nieuwe, moderne bedden voor onze patiënten. Deze
vervangen de oude bedden. En wat zijn we er blij mee!

de gangen heen. Ook hebben de bedden speciale
functies, zoals een instelbare bodem om doorligging
te voorkomen. Het was een flinke operatie, maar
het is gelukt om binnen vier dagen alle bedden te
vervangen. Dat vierden we met taart.

Goed voor patiënten én medewerkers
De nieuwe bedden liggen niet alleen goed, maar
ze zijn ook nog eens erg handig in gebruik. Zo zijn
ze makkelijk te verstellen en rijden ze vloeiend door

Oude bedden geschonken
Waar de oude bedden zijn? Deze hebben we
geschonken aan de ziekenhuizen in Kameroen
en Ghana. Zo zijn we ook daar #BeterDichtbij.

Chocolademelk voor
en door kinderen
Ze waren er maar wat druk mee. Elody en Lente,
allebei 9 jaar oud, verkochten warme chocolademelk
aan kouwelijke voorbijgangers. Voor een zak snoep,
Pokémonkaarten of een skateboard? Nee, voor het
LangeLand Ziekenhuis!
De opbrengst van de verkoop hebben de meiden
besteed aan allerlei cadeaus. Bestemd voor kinderen
die opgenomen zijn op onze afdeling kindergeneeskunde. Een ontroerde kinderverpleegkundige nam de
met cadeaus gevulde mand aan.
Namens al onze jonge patiëntjes: bedankt Elody
en Lente voor jullie ongelofelijk lieve actie! Dankzij
jullie mooie speelgoed kunnen zij het ziek zijn voor
eventjes vergeten.
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Minder stress
door nieuw
visitekaartje
Bij het LangeLand Ziekenhuis zijn we
altijd op zoek naar manieren om onze
zorg nog dichter bij onze patiënten te
brengen. Verpleegkundig specialist
neurologie Annemieke Schipper
werkt daarom sinds dit jaar met een
nieuw visitekaartje. Na een tip van
een mantelzorger en patiënt.
Op het visitekaartje gebruiken we
een groot lettertype en staat een
duidelijke foto van Annemieke. Het
is speciaal ontworpen voor oudere
patiënten met dementie of Parkinson.
Het kaartje helpt ze onthouden wie
die verpleegkundig specialist waar ze
naartoe gaan ook alweer is.
Dat alles maakt een bezoek aan
het ziekenhuis een stuk minder
stressvol, vertelt Annemieke: “Door
het visitekaartje mee te geven, blijf ik
in beeld bij de patiënt. Ook kan een
mantelzorger het kaartje nog eens
extra laten zien, voor ze op spreekuur komen. Zo is het voor de patiënt
geen verrassing meer waar ze naartoe
gaan. Dat brengt rust en komt de
patiënt én behandeling ten goede.”

In het ziekenhuis kan het gebeuren dat je op de kamer ligt met iemand
die heel anders is dan jij. En dan is de vraag: Hoe ga je met diegene om?
Elkaar respecteren en met rust laten is natuurlijk als eerste geboden. Maar
zou je elkaar ook kunnen ontmoeten? Zou je naar elkaar kunnen luisteren
en van elkaar kunnen leren? Dan zou een verblijf in het ziekenhuis je blik op
de wereld kunnen verruimen.
De coronapandemie heeft ons laten zien hoe mensen wereldwijd met
elkaar verbonden zijn. We kunnen niet leven alsof we niets met de ander
te maken hebben. Toch komt onbegrip voor mensen die anders zijn nog
op grote schaal voor. Verschillen worden breed uitgemeten en ‘de ander’
wordt als een vijand gezien. In plaats van verbinding maken door elkaar
te ontmoeten, ontstaat er vaak een pijnlijke confrontatie.

“Ik nodig u uit om elkaar
echt te ontmoeten”
In het ziekenhuis wordt die verbinding
wél gemaakt. Iedereen wordt geholpen,
ongeacht zijn of haar achtergrond, door
medewerkers met óók verschillende
achtergronden. Zo is het ziekenhuis
een proeftuin voor een kleurrijke
samenleving, gesymboliseerd door een
regenboog. Met elkaar vormen wij die
prachtige, kleurrijke regenboog. Ik nodig
u uit om elkaar in het ziekenhuis echt te
ontmoeten, van mens tot mens, en te
genieten van de veelkleurigheid die ons
omringt!

Frank Kazenbroot
InfoLand Magazine - Lente 2022
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PATIËNT AAN HET WOORD

“Gelukkig kreeg ik heel
snel de juiste behandeling”
André Schrama (74) zit er opgewekt bij in zijn Zoetermeerse huiskamer. Aan niets
merk je dat hij twee weken geleden een herseninfarct had. Hij lijkt de nuchterheid
zelve, maar is vooral erg opgelucht. En onder de indruk van de snelle en
gestroomlijnde manier waarop hij werd geholpen.

twee keer linksaf en je bent bij de Spoedeisende
Hulp (SEH). Daar stonden al drie of vier mensen
klaar die mij opvingen. Zij reden me op de brancard
rechtstreeks naar de CT-ruimte waar ik een scan
kreeg. Dat verliep ongelofelijk soepel en snel.
Stroke unit
Kort daarna kwam de dienstdoende neuroloog,
dokter Groen bij me langs. Het bleek een herseninfarct. Nog op de SEH kreeg ik meteen een hoge
dosis bloedverdunners en antistollingsmiddelen.
Daarna werd ik naar de Stroke Unit gebracht. Ik lag
aan een speciale monitor en werd continu in de
gaten gehouden. Ook ’s nachts werd ik om de paar
uur wakker gemaakt. Ik kan me er niet veel meer
van herinneren. Ik was vooral ontzettend moe.

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

Op een vrijdagochtend gaf zijn lichaam een
waarschuwing. André: “Er klopte iets niet. Ik kon mijn
arm niet goed bewegen en had moeite om dingen vast
te pakken. Ik belde de huisarts en die stuurde meteen
een ambulance. In het ziekenhuis werd een CT-scan
gemaakt. Daarop was niets te zien. De oorzaak was
waarschijnlijk een TIA, een tijdelijke verstopping van
een bloedvat in de hersenen. Ondertussen waren de
verschijnselen alweer weggetrokken. Het leek allemaal
wel mee te vallen.
Duidelijke instructies
Eind van de ochtend zei ik tegen de neuroloog, dokter
Granneman: ‘Ik ga weer naar huis.’ Dat vond ze geen
goed idee, ze wilde me ter observatie houden. Maar
sinds mijn vrouw anderhalf jaar geleden overleed
woon ik alleen en ik heb twee honden. Zij zijn mijn lust
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en mijn leven en ik kon niet zo snel oppas regelen,
dus wilde ik naar huis. Dokter Granneman was heel
begripvol, maar vond het niet verstandig. Ze drukte
me op het hart om heel alert te blijven en gaf me
duidelijke instructies mee. ‘Bij uitvalsverschijnselen of
als je je niet goed voelt: METEEN 112 bellen. En dan
zeggen dat je ’s ochtends in het ziekenhuis was met
een verdachte TIA.’ Die instructies zijn mijn redding
geweest.
112 bellen
Om vier uur ’s middags was het foute boel. Ik voelde
dat mijn gezicht scheef stond. Ik kon mijn arm niet
bewegen, sleepte met mijn been en kon niet goed
meer praten. Ik ben niet zo paniekerig en bovendien
was ik erop voorbereid. 112 bellen dus. De ambulance
stond snel voor de deur. Ik woon vlakbij het ziekenhuis:

Herstel
Gelukkig knapte ik snel op. De volgende dag (op
zaterdag) mocht ik alweer uit bed om een stukje te
lopen met hulp van een verpleegkundige. Mijn been
werkte nog niet helemaal mee, maar achter een
rollator lukte het wel om me verplaatsen. Het was ook
vooral een kwestie van weer vertrouwen krijgen. ’s
Middags ging een fysiotherapeut met me aan de slag.
Stukje door de gang lopen, trap op en af. Ik vond het
geweldig dat ze dat zo snel oppakten in het weekend.
Praten ging ook alweer beter. Zondag kon ik met een
rollator zonder begeleiding lopen. Maandag mocht ik
weer naar huis.
Vermoeidheid
Het moeilijkste was dat ik het vertrouwen in mezelf
kwijt was. En dat ik enorm vermoeid was. Daar had ik
echt last van. Ik ben altijd heel actief, maar ik was al
bekaf als ik naar de keuken liep. Ik heb nu twee keer

per week fysiotherapie. Dan doe ik spierversterkende
oefeningen en oefeningen om mijn conditie weer op
te bouwen. Dat is pittig, maar het gaat steeds beter.
Ik loop alweer een halfuur tot drie kwartier met de
honden.

“De duidelijke instructies van de 		
neuroloog waren mijn redding”
Emotioneel
Ik was na het herseninfarct ook emotioneler. Normaal
ben ik vrij nuchter, maar vlak na het infarct moest
ik bij het minste of geringste huilen. Ik lag op de
kamer met Trudy, zij was verlamd en moest overal
bij geholpen worden, maar zij was altijd opgewekt.
Echt onvoorstelbaar. Met haar en haar man Wouter
had ik leuk contact. Wouter kwam elke dag en het
was zo fijn om te zien hoe liefdevol hij haar verzorgde.
Ik zag mezelf erin terug. Mijn vrouw had ALS en het
laatste jaar zorgde ik heel intensief voor haar. Dat
was ondanks het verdriet de mooiste periode die we
samen hadden. Datzelfde zag ik bij Wouter en Trudy.
Toen ik even naar ze toeging voor een praatje, schoot
ik ineens vol. Wouter lachte en zei: ‘Ja, dat is een
bijwerking hè, dat hoort erbij.’
Veilig en in goede handen
Naast vermoeidheid en emoties heb ik geen andere
veranderingen gemerkt. Ik heb gewoon heel veel geluk
gehad dat ik zo razendsnel geholpen ben. Daardoor
is de schade bij mij beperkt. Ik vond het een voorrecht
om op de stroke unit te liggen,ik voelde me er honderd
procent veilig en goed verzorgd.”
InfoLand Magazine - Lente 2022

| 13

DE VRIJWILLIGER

JAN LUTZ, MEDEWERKER BIJ DE KINDERAFDELING EN SEH

“Met kleine dingen
maak je het verschil”
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: Amke Durville | Foto: Studio Oostrum Foto + Film

“Wat voelt je knuffel?”, die vraag stelt Jan Lutz vaak
aan de kinderen in het ziekenhuis. “Door te praten via
de knuffel, kom ik al snel te weten wat er in het hoofd
van een kind omgaat. Of ze bijvoorbeeld bang zijn
voor een ingreep of onderzoek.” Zo kan Jan goed
inspelen op de situatie en kinderen én hun ouders
waar mogelijk geruststellen. En dat is een belangrijk
onderdeel van zijn werk.

“Thuiszitten is niets voor mij. 		
Daarom ben ik gaan kijken
wat ik nog wél kan”
Persoonlijke touch
Jan fietst zo’n drie keer per week naar het LangeLand.
Hij werkt als vrijwilliger op de Spoedeisende Hulp
(SEH) en op de afdeling waar kinderen een keel-,
neus- of ooroperatie krijgen. Jan vangt de kleine én
grote mensen op, stelt ze op hun gemak en wijst de
weg. “Vaak vinden ouders het spannender dan de
kinderen zelf. Het zit ‘m al in kleine dingen waar je het
verschil mee kunt maken. Een bakkie koffie regelen
bijvoorbeeld of helpen met de wificode. Alles met een
persoonlijke touch.”
Schorre keel en vol verhalen
Vroeger werkte Jan bij de politie, de laatste vier jaar als
senior forensisch digitaal expert. Door Parkinson kan
hij dat werk niet meer doen. “Thuiszitten is niets voor
mij. Daarom ben ik gaan kijken wat ik nog wél kan.”
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De sociale vaardigheden die Jan in zijn politiewerk
heeft geleerd, komen ook in het ziekenhuis goed van
pas. Bijvoorbeeld als mensen boos of in paniek zijn.
“Laatst kwam er een man met corona de SEH binnen.
Hij was zo bang. De man had ontelbaar veel vragen
en dan neem ik alle tijd voor hem. Ik zie hem dan
helemaal rustig worden, dat doet me goed. Vaak ga
ik met een schorre stem door al het praten en een
hoofd vol indrukwekkende verhalen terug naar huis.
Prachtig.”
Waardering
“Het LangeLand is een fijn ziekenhuis, waar patiënten
absoluut geen nummer zijn. Als vrijwilliger kan
ik die extra persoonlijke aandacht geven, waar
zorgprofessionals niet altijd de tijd voor hebben. En
vrijwilliger of niet: we zijn allemaal collega’s en zorgen
samen voor onze patiënten. Daarnaast voel ik de
waardering van patiënten en bezoekers. Ik zit hier
echt op mijn plek.”

ZINVOL WERK DOEN EN MENSEN
BLIJ MAKEN?
Word ook vrijwilliger! Mannen en vrouwen, jong
en oud, iedereen is welkom. Het LangeLand
werkt samen met de Unie Van Vrijwilligers
Nederland. Meer informatie vindt u op
www.uvv-zoetermeer.nl.
InfoLand Magazine - Lente 2022
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Foto: 8photo

PREVENTIE

KENNISMAKEN MET...

Monique Scholten-Angevaren,
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

Wat houdt jouw werk in?
“Eigenlijk heb ik een dubbelrol: ik ben twee dagen per week sedatiepraktijkspecialist en één dag anesthesiemedewerker. In beide rollen zorg ik ervoor
dat patiënten op een veilige manier diep slapen, tijdens een behandeling of
onderzoek.”

Gezonder met minder zout
TIPS OM UW ZOUTINNAME TE VERMINDEREN

We eten ongemerkt te veel zout. Zout zit verstopt in allerlei voedingsmiddelen
en krijg je dus binnen zonder dat je het door hebt. Dit kan leiden tot uiteenlopende gezondheidsproblemen.
Tekst: Monique Linnemann | Beeld: Tirachardz

Zout is niet per se fout, want het helpt belangrijke
processen in het lichaam te reguleren. Zoals het op
peil houden van onze vochthuishouding, het prikkelen
van de zenuwen en het aanspannen van de spieren.
Per dag is 1 tot 3 gram zout voldoende. Maar gemiddeld
krijgen we wel zo’n 9 gram binnen. En dat is te veel.
Gezondheidsrisico’s
Te veel zout verhoogt de bloeddruk en vergroot
daarmee het risico op hart- en vaatziekten. Een hoge
bloeddruk beschadigt ook onze kleine bloedvaatjes.
Dit kan leiden tot slechter functionerende nieren.
Daarnaast lijdt ons maagslijmvlies onder te veel zout
in het eten, wat mogelijk het risico op maagkanker
vergroot. Ook kan te veel zout botontkalking veroorzaken.
Hoe kunt u uw zoutinname beperken?
Minder zout over het eten strooien helpt eigenlijk niet.
80 procent van het zout dat we binnen krijgen zit
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namelijk al in de voedingsmiddelen en kant-en-klare
gerechten die we in de winkel kopen. Wat u wel kunt
doen:
• Kies zoveel mogelijk voor verse producten en
vermijd kant-en-klaar maaltijden
• Maak zelf sauzen, marinades, dressings en soepen
• Geef smaak aan uw maaltijd met verse of
gedroogde kruiden en specerijen
• Bekijk etiketten van een product en kies voor de
gezondere, minst zoute variant
• Installeer een gezondheidsapp op uw telefoon,
bijvoorbeeld ‘Kies Ik Gezond?’ van het Voedingscentrum, en vergelijk producten op het zoutgehalte.
Voedingsdeskundigen adviseren een maximum van
6 gram zout per dag. Hulp nodig met minder zout
eten? Een diëtist kan u helpen. Vraag ernaar bij uw
huisarts.

Wat is het verschil tussen sedatie en narcose?
Het verschil zit in de hoeveelheid medicatie. Met narcose slaap je dieper en
zijn alle reflexen uitgeschakeld. Bij sedatie blijven je reflexen bestaan - zo kan
je zelf ademen en slikken. Toch krijg je niets mee van de ingreep, doordat we
precies de juiste dosis medicatie toedienen. We noemen sedatie ook wel
gekscherend ‘narcose-light’. Sedatie kan niet altijd. Bij een zware buikoperatie moet je bijvoorbeeld onder narcose. Maar áls het kan, biedt sedatie
voordelen voor de patiënt. Het is minder ingrijpend voor je lichaam en je
bent na de ingreep sneller op de been.”
Welke uitdagingen brengt het je?
Samen met een collega heb ik de nieuwe functie van sedationist zes jaar
geleden opgezet binnen het LangeLand. Mijn dag is helemaal goed als een
patiënt blij en opgelucht wakker wordt en zegt: ‘Zo kan het dus ook!’ Omdat
het een nieuwe functie is, is sedatie bij velen nog onbekend. Dáár wil ik
verandering in brengen.”

“We noemen sedatie ook wel gekscherend
narcose-light”
Wat spreekt je aan in dit ziekenhuis?
“Het persoonlijke tintje. Omdat het een kleiner ziekenhuis is, weten we elkaar
als collega’s goed te vinden. We lopen makkelijk even bij elkaar binnen of
pakken de telefoon. Daardoor kan ik ook snel iets regelen voor patiënten.
Dat snelle schakelen heb ik ook ervaren bij het invoeren van sedatie.”
Hoe laad je op na een drukke werkweek?
“In de winter vind je me vaak met een goed boek op de bank. Detectives
zijn mijn favoriet. In de zomer gaan mijn man en ik vaak op pad met onze
Cabrio. We zijn lid van een Cabrio club: een groep gezellige mensen waar
we mooie autotochten mee maken. In binnen- en buitenland. Dan waaien
we letterlijk en figuurlijk even uit!”
InfoLand Magazine - Lente 2022
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ONTSPANNING

GEBOREN

Puzzelen maar...
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Stuur uw oplossing voor 31 mei 2022 naar
8
9
10
11
communicatie@llz.nl en vermeld uw adresgegevens.
U maakt kans op een cadeaubon t.w.v. 20 euro.

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

Voor de kleintjes...

Welkom
op de
wereld!
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 Teddy, dochter van
Kirsten Jansen en Erik van der Schaaf.
Tekst: Ans Meiborg | Foto: Nico Schouten

Teddy is hun eerste kindje, ze werd op 23 februari om
05.58 uur geboren. De bevalling verliep soepel maar de
laatste weken van de zwangerschap waren spannend.
Na 34 weken bleek Kirstens bloeddruk te hoog en de
verloskundige verwees haar door naar het LangeLand.
Onderzoek wees op een zwangerschapsvergiftiging.
Met intensieve controles werden Kirstens gezondheid
en die van Teddy goed in de gaten gehouden. Na 36
weken en 2 dagen werd de beslissing genomen om
de bevalling in te leiden. Kirsten: “Het was wel even
omschakelen dat we ineens een ‘medisch geval’
waren, maar we zijn hier met open armen ontvangen
en heel tevreden over de begeleiding.”
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 zijn
zoveel mogelijk samen.
Borstvoeding
Alle medewerkers van de afdeling Verloskunde en
Kindergeneeskunde zijn speciaal geschoold om
moeders te begeleiden bij het geven van borstvoeding. 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.

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

Puzzel: vecteezy.com
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PATIËNTENINFORMATIE

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

InfoLand Magazine - Lente 2022
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PATIËNTENINFORMATIE

SPOEDEISENDE HULP (SEH)

HUISARTSENPOST (HAP)

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.

Voor kleine ongelukken en klachten zoals pijn en koorts
meldt u zich bij uw eigen huisarts. Uw huisarts verwijst
u zo nodig naar de spoedeisende hulp. Na sluitingstijd van uw huisartsenpraktijk en in het weekend kunt
u op afspraak terecht bij de huisartsenpost (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
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.
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Telefoonnummers
Polikliniek
Anesthesiologie
Cardiologie / hartfunctie
Chirurgie
Dermatologie / Huidkliniek
Dialysecentrum
Endoscopie centrum
Geheugenpoli
Geriatrie
Gipspoli
Gynaecologie
Hartfalenpoli
Incontinentiepoli
Inschrijf-/registratiebalie
Interne Geneeskunde
Kindergeneeskunde
Keel-, neus- en oorheelkunde
Klinische Neurofysiologie
Laboratorium
Longgeneeskunde
Mammapoli
MKA-zorg
Neurologie
Oncologie
Oogheelkunde
Orthopedie (RHOC)
Plastische Chirurgie
Radiologie
Reumatologie
Revalidatie
Rook-stop-poli
Urologie
Vaatlaboratorium

LangeLand Huidkliniek

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

Een overzicht van onze specialisten vindt u op
www.langeland.nl.

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

De specialismen in de Huidkliniek zijn:
l
l
l

D
 ermatologie
P
 lastische Chirurgie
O
 ogheelkunde

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

Meenemen naar uw afspraak
l
l
l
l

V
 erwijsbrief
V
 erzekeringspapieren
G
 eldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
A
 ctueel medicatieoverzicht

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

InfoLand
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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.

Antibioticaresistentie
Woont of werkt u op een veehouderij? Bent u recent in
een buitenlands ziekenhuis geweest óf is er eerder een
Bijzonder Resistent Micro-organisme (BRMO) of MRSA
bij u geconstateerd? Meld dit dan vóór uw bezoek
aan uw arts. Dan kunnen we maatregelen nemen
om verspreiding van de bacterie in ons ziekenhuis te
voorkomen.

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
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K
 om nuchter naar het ziekenhuis als u een operatie
onder narcose of met een ruggenprik ondergaat.
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l

l

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, bloeddruk en temperatuur.
G
 eef het altijd aan als u zenuwachtig bent of het
spannend vindt. Onze medewerkers helpen u hier
graag bij.
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.

Vóór de operatie
Voorafgaand aan uw operatie vult u een vragenlijst in en
heeft u een telefonisch consult met de apothekersassistent
en de anesthesioloog. Zij vragen naar uw medicijngebruik en allergieën, nemen de vragenlijst met u door
en bespreken andere zaken die van invloed kunnen zijn
op het verloop van de operatie. Van de anesthesioloog
hoort u of u ‘groen licht’ voor de operatie krijgt. Soms is
een fysiek consult met de anesthesioloog nodig.
Twee dagen voor de operatie wordt u gebeld door het
planningsbureau met het tijdstip waarop u zich op de
opnamedag moet melden.

De operatie
Het LangeLand beschikt over vier state-of-the-art
operatiekamers voor een breed scala aan ingrepen.

Onze specialisten werken samen met het team van
de operatiekamer (OK) om de beste zorg te leveren.
De OK-medewerkers zijn getraind in de omgang met
patiënten, om ze zoveel mogelijk op hun gemak te
stellen. Geef het altijd aan als u zenuwachtig bent
of het spannend vindt. Dat is heel normaal en onze
medewerkers helpen u hier graag bij.

.

Ontslag en vervoer

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

MEERDAAGSE OPNAME
Soms is een langere opname in het ziekenhuis nodig.
Bijvoorbeeld om goed te herstellen na een operatie, of
omdat het even duurt om beter te worden.

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

mailen naar planningsbureau@llz.nl onder vermelding
van uw naam en geboortedatum.

Verblijf in ziekenhuis
l

Polsbandje: Op de verpleegafdeling krijgt u een

polsbandje met uw naam en geboortedatum. Dit
om fouten en vergissingen door naamsverwisseling
te voorkomen. Heeft u een allergie? Dan krijgt u
een rood polsbandje om, zodat wij dit snel kunnen
herkennen.
l G
 emengd verplegen: Op de verpleegafdelingen
liggen mannen en vrouwen samen op een kamer.
Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, zoeken we
samen naar een oplossing.
l M
 edicijnen: Tijdens een opname krijgt u uw
medicijnen van de apotheek van het ziekenhuis.
l	
Wifi: In het LangeLand kunt u overal gebruikmaken
van gratis wifi via het LangeLandGast-netwerk.
l B ezoek: Bezoek is welkom tijdens de bezoektijden.
Iedere afdeling heeft een familiekamer waar u plaats
kunt nemen.

Meenemen
l

l
l
l

l
l

U
 w medicijnen in de originele verpakking of een
schriftelijk overzicht van uw medicijnen (op te vragen
bij uw apotheek)
D
 ieetvoorschriften
I nformatie m.b.t. allergieën
A
 rtikelen voor persoonlijke verzorging (nachtkleding,
ondergoed, toiletspullen)
B
 adslippers, stevige pantoffels
L
 ectuur
InfoLand Magazine - Herfst 2021
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VACATURES
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.

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: 15.30 – 19.30 uur. Maximaal één
bezoeker tegelijk per patiënt. Deze mogen elkaar afwisselen.
Kinderafdeling: Op de kinderafdeling en bij een
dagopname mogen beide ouders/verzorgers tegelijkertijd aanwezig zijn. Er mag geen ander bezoek komen.
Couveusekamers: Beide ouders/verzorgers mogen tegelijkertijd aanwezig zijn. Er mag geen ander bezoek komen.
Kraamafdeling: De partner is de gehele dag welkom.
Blijven slapen behoort tot de mogelijkheden. Eén
bezoeker tegelijk toegestaan. De partner mag worden
afgewisseld met een andere bezoeker binnen de
reguliere bezoektijden.
Verloskamer: Tijdens de bevalling, zowel poliklinisch
als medisch, mag naast de partner 1 extra persoon
aanwezig zijn in de verloskamer, mits er voldoende afstand
wordt gehouden en er geen corona- gerelateerde
klachten zijn. Dit mag ook een geboortefotograaf zijn.
IC/CCU: 11.00 - 12.00 uur en 19.00 - 20.00 uur. Maximaal
één bezoeker per patiënt. Wisselen van bezoeker is niet
toegestaan.

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.

Meenemen bij bloedafname
l

l
l

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

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.

26 |

InfoLand Magazine - Lente 2022

		

Adres
LangeLand
Huidkliniek

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

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:
Elke 50 minuten:
Maximaal dagtarief:

gratis
1,90
15,00

Mindervaliden


BEN JIJ DE WARME VERPLEEGKUNDIGE DIE WIJ ZOEKEN?

Gezocht: handen
aan het bed!

Het LangeLand zoekt verpleegkundigen! En niet zomaar verpleegkundigen: we gaan voor echte aan- en doorpakkers. Betrokken mensenmensen. 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.”

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.

Sterre Kremers – specialiseert zich
als Cardiologie-verpleegkundige
“Mijn hart ligt in het ziekenhuis. Hier
vind ik de uitdaging die ik als VVTverpleegkundige niet had: ik doe nu
meer technische handelingen en
zie meer verschillende patiënten
en ziektebeelden. Fijn!”

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).

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.

Interesse?
Bekijk onze vacatures op www.werkenbijlangeland.nl
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Zoekt u professioneel advies
over uw huid of huidklachten?

De huidtherapeut werkt samen met huisartsen en medisch

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.
Herkent u zich in het volgende?
- Acne

- Ongewenste haargroei

- Huidafwijkingen, zoals

- Storende roodheid

- Beginnende zonneschade
ouderdomswratten en steelwratjes

- Huidverbetering

- Pijnlijke of ontsierende littekens
- Lymf- en lipoedeem

- Pigmentvlekken
- Spataderen

- Tatoeageverwijdering

specialisten, zoals dermatologen en plastisch chirurgen

en kan u advies geven over uw huid en biedt u deskundige
huidbehandelingen.

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

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.

- Vitiligo

- Wijnvlekken

Cora Hoogeveen,
wijkverpleegkundige
06 - 151 42 930

SKINSO is gevestigd in de Huidkliniek van het LangeLand Ziekenhuis

Europaweg 151 | 2711ER Zoetermeer
Telefoon: 079-3462684 | Email: info@skinso.nl

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

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.

Verpleging
Specialistische
zorg
Wondzorg
Palliatieve
zorg

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

EOS is gevestigd in de Huidkliniek
van het LangeLand Ziekenhuis

Europaweg 151 | 2711 ER ZOETERMEER
www.eoshuidkliniek.nl | 079-3462684

(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

HAAR UITVAL OF DUNNER WORDEND HAAR
IS EEN GROOT PERSOONLIJK PROBLEEM

C Elite Hair International

Filiaal Leiden
Breestraat 32-36
2311 CS Leiden
Tel. 071 - 5125 212

C Elite Hair International

Filiaal Zoetermeer
Dijkmanschans 198
2728 GK Zoetermeer (wijk 28)
Tel. 079 - 331 2993

WWW.HAARHUISVANTONGEREN.NL

