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VAN DE REDACTIE

W
eet u al wat u gaat doen deze zomer? Hopelijk kunt 
u een paar weken ontspannen en genieten van uw 
vrije tijd. Wellicht gaat u op strandvakantie naar een 
zonnig oord, kamperen op de Veluwe of heerlijk 

ontspannen in uw eigen achtertuin. Wat uw plannen ook zijn, vergeet 
niet om u goed te beschermen tegen de zon.
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Zonlicht stimuleert de aanmaak van vitamine D en is goed voor het 
humeur. Maar te veel zon kan vervelende gevolgen hebben. Dat 
ondervond Koen Dudink uit Zoetermeer. Bij hem werd huidkanker 
vastgesteld in zijn gezicht. Op een opvallende plek, namelijk midden 
op zijn neus. Dankzij een hersteloperatie is er gelukkig vrijwel 
niets meer van te zien. Hoe dit verliep leest u op pagina 12 t/m 13.

Daarnaast bieden we in deze editie van Infoland een blik achter 
de schermen van het OK-complex. Iedereen die weleens een 
operatie heeft ondergaan, zal herkennen dat je als patiënt met veel 
verschillende zorgverleners te maken krijgt. Dat kan best een beetje 
overweldigend zijn: al die mensen in blauwe operatiekleding rondom 
je bed. Wie zijn zij? Wat doen ze precies? En hoe is de rolverdeling? 
In het artikel op pagina pagina 6 t/m 9 vertellen we u precies met 
wie u te maken krijgt. En waarom dat waterijsje na de operatie zo 
belangrijk is! 

Verder maakt u in deze Infoland kennis met Lidy Pronk van de 
Unie van Vrijwilligers. Lidy coördineert in haar eentje de inzet van 
70 vrijwilligers in ons ziekenhuis. Misschien bent u een van hen al 
eens tegengekomen. Als gastvrouw of gastheer in de centrale hal of 
op een verpleegafdeling. Lidy vertelt wat er allemaal bij komt kijken 
om de bezetting van deze groep gemotiveerde vrijwilligers op peil te 
houden. Lijkt het u leuk om zelf ook een bijdrage te leveren en heeft 
u een minimaal één dagdeel in de week tijd, dan bent u van harte 
welkom. Op pagina 16 t/m 17 vindt u meer informatie. 

Wij wensen u veel leesplezier 
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VRIJWILLIGSTER LIDY 

Lidy Pronk coördineert de inzet 
van tientallen vrijwilligers in het 
LangeLand. Wat houdt haar werk 
precies in en is vrijwilligerswerk 
ook iets voor u?
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Met wie krijgt u te maken als u 
een operatie moet ondergaan? 
We bieden u een kijkje achter 
de schermen van het OK-
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HUIDKANKER 

Koen Dudink vertelt hoe hij werd 
geopereerd aan huidkanker 
op zijn neus. Dankzij een 
hersteloperatie is het litteken 
nauwelijks zichtbaar. 
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Meekijken op de OK
Komt u voor een operatie naar het LangeLand, dan maakt u in de 
operatiekamer (OK) kennis met veel verschillende medewerkers. Wie 
zijn zij en wat is hun functie? De redactie van InfoLand liep een dagje 
mee op het OK-complex en nam een kijkje achter de schermen. 
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MEEKIJKEN OP DE OK



Het LangeLand heeft vijf operatiekamers (OK’s) die 
van maandag tot en met vrijdag vol in bedrijf zijn 
voor zowel planbare als spoedeisende operaties. In 
het weekend worden ze benut voor  spoedeisende 
operaties. Samen met de naastgelegen afdelingen 
Holding en Recovery vormen ze het OK-complex. 
Dagelijks zijn hier zo’n 40 mensen aan het werk. 

Het OK-complex wordt gerund door drie mensen. 
Yvonne van de Velde is zorgmanager van de OK, 
Mirjam Noort is teamleider Chirurgie en Ada Obianyor 
is teamleider Anesthesie en Recovery. Yvonne: “Wij 
zorgen ervoor dat de artsen en verpleegkundigen zich 
volledig kunnen richten op de zorg voor de patiënt. 
Wij creëren de omstandigheden waaronder zij veilig 
en professioneel hun werk kunnen doen. We zorgen 
voor voldoende bezetting, plannen de operaties in, 
zorgen dat alle materialen aanwezig zijn en dat de 
registratiesystemen up-to-date zijn.” Hoewel dit werk 
cruciaal is, zijn Yvonne en haar collega’s vooral actief 
achter de schermen en hebben ze zelf meestal geen 
contact met de patiënt. 

Met wie krijgt u als patiënt te maken?

Voor de ingreep
Yvonne van de Velde vertelt: “De verpleegkundige 
van de afdeling waar u verblijft, brengt u kort voor 
de ingreep naar de Holding op de eerste etage. Een 
verpleegkundige van de Holding ontvangt u en bereidt 
u voor op de operatie. Er volgen enkele controles 
en u krijgt een infuus en plakkers op de borst, 
waarmee hartslag en bloeddruk worden gemeten. 
Daarnaast worden alle gegevens gecheckt, zoals 
uw naam, leeftijd en de ingreep waarvoor u komt. 
Als de operatie plaatsvindt met een gedeeltelijke 
verdoving, bijvoorbeeld een ruggenprik, dan komt de 
anesthesioloog bij u langs op de Holding. Dit type 
verdoving moet namelijk een tijdje inwerken. Als de OK 
gereed is, haalt een anesthesiemedewerker u op en 
begeleidt u naar de OK. Ook vindt een overdracht van 
uw gegevens plaats.”

Tijdens de ingreep
Het team dat de OK bemant, neemt aan het begin van 
de dag het volledige operatieschema door tijdens de 
zogenaamde dagstart. Zij bespreken alle operaties van 
die dag en controleren of de benodigde instrumenten 
en apparatuur aanwezig zijn. De specialist legt 
bijzonderheden vast in het systeem. Als u op de OK 
arriveert, heeft de dagstart al plaatsgevonden. Er staat 
een team van minstens vijf mensen voor u klaar. De 
specialist of chirurg die de ingreep gaat uitvoeren, 
een anesthesioloog, een anesthesiemedewerker en 
twee operatieassistenten. Vaak zijn extra mensen 
aanwezig zoals een arts, een operatieassistent of 
anesthesiemedewerker in opleiding.  

De time-out 
Als u binnen bent, volgt eerst een zogenaamde time-
outprocedure. Dit is een belangrijk moment waarop 
alles wordt gecheckt. Het team stelt zich aan u voor 
en de chirurg vraagt naar uw naam, naar de ingreep 
waarvoor u komt en aan welke kant de ingreep plaats 
moet vinden. Mirjam Noort: “Dat lijkt misschien een 
beetje overbodig, maar dit is een landelijk protocol dat 
bijdraagt aan de kwaliteit en veiligheid. Het voorkomt 
vergissingen. Bij deze time-out mag, indien nodig en 
na overleg met de arts, een begeleider aanwezig zijn. 
Zo kunt u als ouder uw kind begeleiden. Voor wie geen 
Nederlands spreekt, kan een begeleider die de taal 
spreekt aanwezig zijn. Ook als een patiënt om wat voor 
reden dan ook extreem nerveus is, mag na overleg 
met de arts een begeleider mee tot aan de operatie. 
Dat is voor alle partijen het prettigst.”  

“ Een waterijsje helpt 

tegen misselijkheid en 

ondersteunt het herstel”
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Pijnconsulente 

Siobhan Hayes



WIE DOET WAT OP DE OK?

Anesthesiemedewerker
De anesthesiemedewerker ontvangt u in de OK en stelt u op 
uw gemak. Hij helpt de anesthesioloog met het toedienen 
van de narcose of de verdoving en bewaakt voortdurend uw 
vitale lichaamsfuncties, zoals bloeddruk en zuurstof en het 
functioneren van het hart en de longen.

De anesthesioloog
De anesthesioloog is eindverantwoordelijk voor de 
anesthesie in twee OK’s. Hij is aanwezig bij het begin en 
einde van de operatie en is degene die, met hulp van een 
anesthesiemedewerker, de narcose of verdoving toedient. 
Welke vorm van anesthesie bij u wordt toegepast heeft hij 
van tevoren met u besproken op het spreekuur. Onder zijn 
supervisie handelen de anesthesiemedewerkers tijdens de 
operatie zelfstandig. 

Chirurg of specialist
Degene die de operatie uitvoert, is de chirurg of specialist 
die met u de uitvoering van de ingreep heeft doorgenomen. 
Een enkele keer kan het zijn dat u wordt geholpen door een 
andere specialist. Dit wordt dan altijd voor de operatie met u 
besproken.

Operatieassistent
De operatieassistent is de rechterhand van de chirurg. Hij 
zorgt ervoor dat de noodzakelijke instrumenten, apparatuur 
en hechtmaterialen in de operatiekamer aanwezig zijn. 
Tijdens de operatie geeft hij instrumenten aan, bewaakt 
en bedient de apparatuur en verzorgt een deel van de 
administratie in het systeem. 
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De ingreep 
Na de time-out wordt u op de operatietafel 
geholpen of getild. Vindt de ingreep plaats onder 
volledige narcose, dan wordt u in slaap gebracht. 
Bij een gedeeltelijke verdoving blijft u wakker en 
kunt u volgen wat er gebeurt. Mocht het nodig 
zijn dan kunt u een kalmerend middel krijgen. 
Dit is geen narcose. De artsen en OK-mede-
werkers vertellen u bij elke handeling wat ze 
doen en waarom. Ook checken zij voortdurend 
of u comfortabel bent. 

Na de ingreep
Na afloop van de ingreep is er een sign-out. Daarin 
wordt besproken of alles volgens plan is gegaan. 
Ook afspraken over medicatie, vervolgafspraken 
of controlemomenten worden besproken en 
administratief vastgelegd. Daarna gaat u naar 
de afdeling Recovery, ook wel de verkoever of 
uitslaapruimte genoemd. De anesthesiemede-
werker doet de overdracht en licht de recovery-
medewerker in over eventuele bijzonderheden. 
U wordt aangesloten op bewakingsapparatuur 
die uw hartslag en bloeddruk bijhouden. 

Waterijsje
Op de Recovery komt u rustig bij uit de narcose. 
De verpleegkundigen houden u goed in de gaten. 
Recoveryverpleegkundige Stephanie de Roos: 
“Eenmaal wakker bieden wij een waterijsje aan: 
een raketje of perenijsje. Patiënten hebben dan vaak 
dorst en trek, want voorafgaand aan de operatie 
mogen ze zes uur niet eten of drinken. Een waterijsje 
helpt ook tegen misselijkheid en pijn. Bovendien 
blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat mensen 
zich opgewekter voelen bij het eten van een ijsje. 
En dat helpt weer bij het herstel. Als u goed wakker 
en alert bent, en uw bloeddruk en hartslag stabiel 
zijn, mag u terug naar de verpleegafdeling. Een 
verpleegkundige van de afdeling haalt u op.” 

Pijnstilling
Patiënten met veel pijn kunnen een beroep doen 
op de pijnconsulente Siobhan Hayes. Deze  
gespecialiseerde verpleegkundige stelt in overleg 
met de anesthesioloog een pijnbeleid op. Siobhan 
Hayes: “De anesthesioloog kan u bijvoorbeeld 
voorzien van een infuuspomp met pijnstillende 
middelen (PCA-pomp), die u zelf kunt bedienen. 
De pomp is beveiligd, zodat u nooit per ongeluk 
een te hoge dosering krijgt. Als pijnconsulent kom 
ik dagelijks op de verpleegafdeling controleren hoe 
het gaat om zonodig de dosering bij te stellen.” 

MEEKIJKEN OP DE OK

Verpleegkundige Stephanie de Roos (Recovery-verpleegkundige)



Zelf patiëntgegevens 
inzien met een PGO

Nieuwe endoscopen 
en revolutionaire 
reinigingstechniek
Bij het LangeLand verbeteren we continu onze zorg. 
Daarom werkt de afdeling KNO sinds deze maand 
met de Smart UV-D60. Een apparaat dat medische 
apparatuur reinigt met UV-licht. Dit is sneller, verbruikt 
geen chemicaliën en is milieuvriendelijker. Wij zijn het 
tweede ziekenhuis ter wereld dat hiervan gebruik maakt. 

De D60 reinigt de flexibele endoscopen, waarmee we 
keel- en neusholten inspecteren. Na elk onderzoek 
worden deze gedesinfecteerd om kruisbesmetting 
te voorkomen. Voorheen duurde dit ongeveer 
25 minuten; met de D60 slechts 1 minuut. Daardoor 
zijn er minder endoscopen nodig. Extra voordeel: 
hierdoor kunnen we investeren in moderne video 
endoscopen, met een veel scherper beeld.

Sinds kort kan iedereen zijn of haar eigen 
medische gegevens ophalen in een Persoonlijke 
Gezondheidsomgeving (PGO). Deze app of website haalt 
gegevens op van alle zorgverleners, zoals uw huisarts of 
therapeut. Ook doen steeds meer ziekenhuizen mee. Het 
LangeLand loopt hierin voorop. Want wij vinden inzicht in 
uw medische gegevens belangrijk.  

Lees meer over PGO’s en kies de PGO uit die u wil 
gebruiken via www.pgo.nl of scan de QR-code hieronder. 
Let wel op: omdat wij als één van de eerste ziekenhuizen 
medische gegevens delen, kunnen sommige gegevens 
nog niet volledig worden weergegeven. Dat komt doordat 
de PGO’s zelf nog in ontwikkeling zijn. 

Meer weten over de digitale mogelijkheden van het 
LangeLand? Kom vanaf 1 juli langs bij de informatie-
stand in de centrale hal.

NIEUWS

“Deze app of website haalt gegevens op van alle 

zorgverleners, zoals uw huisarts of therapeut.”
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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.

TOT HIER EN NIET VERDER?

Ik denk dat veel mensen die met ziekte te maken krijgen, deze ervaring 
hebben. Gezondheid is zo waardevol, dat je veel doet om beter te 
worden. Een tijd doorbrengen in een revalidatiecentrum? ‘Ik wil alles 
wel doen, als ik maar minstens weer een beetje de oude word’, zei een 
patiënt eens tegen me. 

Maar misschien heeft u soms ook die andere ervaring. 
Dat er een grens opdoemt die je niet (meer) over wilt. 
Wil je die ene experimentele behandeling nog als 
de kans dat die iets oplevert niet zo groot is? 
En bovendien veel nare bijwerkingen geeft die 
je hinderen om te genieten van het dagelijks 
leven met de mensen om je heen? Dan wordt 
het wikken en wegen. Want gezondheid is 
belangrijk in ons bestaan, maar niet het enige. 

Soms kan het prettig zijn om samen met 
iemand die afweging te maken. Iemand die 
je helpt om boven water te krijgen wat nu het 
zwaarste weegt. Want: ‘tot hier en niet verder’ 
óf ‘tot hier en nog verder’, beide kunnen een 
goede keuze zijn, wanneer ze u helpen het 
leven te leiden dat bij u past. 

Annelies Hommens, 
geestelijk verzorger

Bloedafname 
zonder afspraak 
Vanaf woensdag 1 juni kunt u bij Reinier 
Haga Medisch Diagnostisch Centrum 
(RHMDC) in het LangeLand weer 
bloed laten prikken zonder afspraak. 
Dat betekent dat u gewoon langs kan 
komen wanneer het u uitkomt. Voor 
bloedafname en het inleveren van 
eventuele urine en ontlasting. 

Voor bloedafname volgt u route 12, 
direct rechts vanuit de centrale hal. 
De afdeling is goed toegankelijk voor 
rolstoel of scootmobiel en er is altijd 
iemand aanwezig die gespecialiseerd 
is in bloedafname bij kinderen. 

We zijn van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 07:00 - 16:30 uur. 

Voor sommige onderzoeken of 
afspraken is altijd een afspraak nodig. 
Kijk daarom voor uw bezoek op de 
website van het RHMDC voor meer 
informatie: www.rhmdc.nl.

Een streep
Ik trok een streep:
tot hier,
nooit ga ik verder dan 
tot hier.

Toen ik verderging 
trok ik een nieuwe streep,
en nog een streep.

De zon scheen
overal zag ik mensen,
haastig en ernstig 
en iedereen trok een streep
iedereen ging verder.

Als er iets mijn eigen ervaring als 
patiënt goed weergeeft, dan is het wel 
dit gedicht van Toon Tellegen. Wat een 
mens al niet wil doen (of laten) om dat 
zo gewenste doel te bereiken: beter 
worden, gezond zijn, je leven weer 
‘normaal’. Ook ik verschoof tijdens mijn 
behandeling van tijd tot tijd grenzen 
waarvan ik niet gedacht had dat ik 
er ooit maar in de buurt zou komen. 
Maar ik merkte ook - toen het puntje 
bij het paaltje kwam - dat er een aantal 
grenzen waren waar ik niet overheen 
wilde. Omdat voor mij waardevolle 
dingen daarbij in het gedrang kwamen, 
dingen die ik niet kon missen in mijn 
bestaan.

“De afdeling is 

goed toegankelijk 

voor rolstoel of 

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

“Ik kijk zelf niet vaak in de spiegel, maar mijn vrouw 
zegt bijna elke dag tegen me: ‘Wat zie je er toch 
goed uit’,” aldus een opgewekte Koen. En inderdaad, 
het litteken valt op het eerste gezicht niet op. Koen: 
“Bovendien zal het in de loop van de tijd nog verder 
vervagen.” 

Verdachte plekjes spreekuur
Koen had al enige tijd een rare plek op zijn neus. 
Koen: “Een soort deukje, wat lichter van kleur dan 
de rest van de huid. Ik had er geen last van, maar 
het bloedde af en toe als ik me afdroogde na het 

“Het plekje bleek een vorm  
 van huidkanker te zijn”

Wie hem aandachtig aankijkt, ziet iets bijzonders aan het gezicht van Koen 
Dudink. Slechts twee maanden geleden werd bij hem een huidkankerplekje 
verwijderd. Er ontstond een gat van 1,5 centimeter midden op zijn neus. 
Dankzij een hersteloperatie is het litteken echter nauwelijks zichtbaar.

douchen. Ik besteedde er niet veel aandacht aan. 
Mijn vrouw vertrouwde het niet. Toen ik voor iets 
anders naar de huisarts ging, zei ze: ‘Laat dan meteen 
even naar dat plekje op je neus kijken.’ De huisarts 
twijfelde en stelde voor om even langs te gaan bij 
het ‘Verdachte plekjes spreekuur’ van de LangeLand 
Huidkliniek.

De dienstdoende dermatoloog onderzocht het 
plekje met een grote loep en nam een biopt. Daarbij 
scheppen ze - onder plaatselijke verdoving - met 
een soort mini-ijsschep een beetje weefsel uit de 
huid. Het bleek een vorm van huidkanker te zijn, een 
zogenaamd basaalcelcarcinoom. Gelukkig was het 
traaggroeiend en niet uitgezaaid. Maar het moest wel 
zo snel mogelijk worden verwijderd. Bij de meeste 
vormen van huidkanker is uitsnijden de eerste keuze 
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“Mijn vrouw zegt vaak tegen mij: 

 ‘Wat zie je er toch goed uit’”
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PATIËNT AAN HET WOORD 

“Ik besef veel beter de noodzaak 

 om je huid te beschermen”

van behandeling. Hierbij kan de patholoog goed 
controleren of de snijranden vrij zijn van kankercellen 
en of de tumor volledig is verwijderd. Dit is het beste 
uitgangspunt voor genezing.”

Twee operaties
“De dermatoloog stuurde me naar KNO-arts Paul 
van der Eerden. Hij is gespecialiseerd in plastische 
en reconstructieve aangezichtschirurgie. Dokter 
van der Eerden onderzocht mijn neus en bekeek 
onder andere of er genoeg rek in de huid was. Dat 
is nodig om de wondranden bij elkaar te brengen 
om te hechten. Als er niet genoeg rek is, wordt een 
stukje huid van elders uit het lichaam gebruikt. Maar 
dat was niet nodig. Er volgden twee operaties. Bij de 
eerste werd het kankerplekje verwijderd. Dat was een 
poliklinische ingreep onder plaatselijke verdoving. 
Naast het kankerplekje werd ook een stukje van de 
omliggende huid weggehaald. Uit onderzoek bleek 
dat de snijranden schoon waren en enkele dagen 
later kon de hersteloperatie al plaatsvinden.

Housemuziek in de operatiekamer
Ik werd opgevangen in de pre-operatiekamer. Daar 
kreeg ik een lichte narcose omdat verdovingsinjecties 
in de neus nogal pijnlijk zijn. Tijdens de ingreep was 
ik weer wakker. Ik had nog een licht roesje waar ik 
heel vrolijk en uitgelaten van werd. Ik zit sowieso niet 
snel om woorden verlegen, maar ik zat nu zo op mijn 
praatstoel dat ik zelf dacht: ‘Joh Koen, hou nou toch 
eens je klep.’ Ik vroeg of ze muziek konden opzetten. 

Dokter van der Eerden vond het allemaal prima. 
Iemand had een speaker bij zich en even later schalde 
de muziek van mijn favoriete DJ Paul Kalkbrenner 
door de operatiekamer. Iedereen was superrelaxed 
en ik voelde me erg op mijn gemak. Later in de 
uitslaapkamer kwam de anesthesist langs om te 
checken hoe het met me ging. Hij zei: ‘Oesters op 
de barbecue, dat kan toch helemaal niet?’ Ik zei: 
‘Hoezo?’ Hij weer: ‘Nou, daar had je het over tijdens 
de operatie. Kijk, dat bedoel ik… het was echt heel 
ontspannen in de OK.” 

Vlotte genezing 
Het herstel verliep vlot. Koen: “De eerste dag zat 
er een drukverband en een soort kap op mijn neus. 
Ik had geen pijn, alleen een drukkend gevoel. De 
dag daarna was mijn gezicht behoorlijk opgezet. 
Toen het drukverband eraf was, zakte de zwelling 
snel. Ik smeerde dagelijks antibioticacrème op de 
wond om het herstel te bevorderen. Na een week 
konden de hechtingen eruit. De wond is goed 
genezen. Ik merk wel dat mijn huid wat anders 
aanvoelt. Bijvoorbeeld als het koud is buiten. Of als 
ik frons, dan voelt het wat gespannen. Maar er zijn 
ook voordelen. Hiervoor had ik wat rimpels in mijn 
voorhoofd. Die zijn nu bijna allemaal weg. Ik heb 
een soort facelift gekregen.”  

Belang van bescherming 
“Ik realiseer me dat ik geluk heb gehad dat we er 
op tijd bij waren. Ik ben me meer bewust van het 
belang om je huid te beschermen tegen de zon. Ik 
ben graag buiten en als het een beetje lekker weer 
is, steek ik de barbecue aan. Maar in het vervolg zet 
ik wel een pet op en smeer ik mijn gezicht in met 
zonnebrandcrème.” 

InfoLand Magazine - Zomer 2022 | 13  
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ZINVOL WERK DOEN EN MENSEN 
BLIJ MAKEN?  

Word ook vrijwilliger! Mannen en vrouwen, jong 
en oud, iedereen is welkom. Het LangeLand 
werkt samen met de Unie Van Vrijwilligers 
Nederland. Meer informatie vindt u op 
www.uvv-zoetermeer.nl.

“ Ik heb al mijn hele leven in een   

 ziekenhuis willen werken”

Lidy Pronk is de steun en toeverlaat van ruim 70 
mensen die zich één of enkele dagdelen per week 
vrijwillig inzetten. Bijvoorbeeld op de Spoedeisende 
Hulp, in de ontvangsthal, op de  verpleegafdelingen 
of in de huiskamer voor kwetsbare ouderen. 

Een parttime baan
Vanuit de Unie Van Vrijwilligers (UVV) coördineert 
Lidy de inzet van al deze vrijwilligers. Haar 
takenpakket is veelzijdig. Ze plaatst vacatures, voert 
kennismakingsgesprekken met kandidaten, stemt 
af met de afdelingen, verzorgt de planning, regelt 
de administratie, voert evaluatiegesprekken en 
organiseert twee keer per jaar een werkoverleg met elk 
team. Bij mensen die afscheid nemen, gaat ze langs 
met een bloemetje. Al met al is het een hele kluif. Lidy: 
“Ik ben er zeker twee tot drie uur per dag mee bezig. 
Vaak ook in het weekend. Het is gewoon een parttime 
baan. Gelukkig bewaakt mijn man dat ik niet de hele 
dag met de computer en telefoon in de weer ben.“

Direct contact 
Toen Lidy zich vier jaar geleden bij het UVV meldde 
als vrijwilligster, vroeg haar voorgangster haar na een 
paar maanden of ze coördinator wilde worden. Lidy: 
“Later zei ze dat ze in ons kennismakingsgesprek 
al dacht: ‘Daar zit mijn opvolgster’.” Niet zo’n gekke 
gedachte, want Lidy werkte 45 jaar op de afdeling 

personeelszaken van de Rijksdienst voor het 
wegverkeer (RDW). “Maar dit is veel leuker! Bij de 
RDW was de afstand tussen mij en de medewerkers 
een stuk groter. Hier heb ik direct contact met mensen. 
Dat maakt het zo leuk. Ik vind het heerlijk als zij het 
naar hun zin hebben en zich nuttig en gewaardeerd 
voelen.”

Werken in een ziekenhuis
“Daar komt bij dat ik al mijn hele leven in een 
ziekenhuis wil werken. Als meisje droomde ik 
ervan om in de verpleging te gaan. Helaas werd 
ik afgekeurd vanwege mijn rug. Toen koos ik voor 
een opleiding Personeelszaken, want dan werk je 
toch met mensen. In de praktijk bleek het personeels-
werk echter voor een groot deel uit administratieve 
werkzaamheden te bestaan. Hier voel ik me dan ook 
veel nuttiger. Omdat een ziekenhuis me zo aantrekt, 
denk ik én omdat ze je hier meer nodig hebben. 
Mijn bijdrage is veel duidelijker zichtbaar en dat 
geeft heel veel voldoening.” 

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

“Ze hebben me hier 
 echt nodig”

LIDY PRONK, COÖRDINATOR VRIJWILLIGERS 

DE VRIJWILLIGER
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PREVENTIE

Tekst: Monique Linnemann | Beeld: gpointstudio

Met de jaren loopt ons gehoor beetje bij beetje schade op. Bijvoorbeeld door 
lawaai op het werk of door te harde muziek. Gehoorverlies komt in vrijwel alle 
leeftijdscategorieën voor. Maar u kunt wel degelijk iets doen om gehoorverlies 
te beperken. 

Wees zuinig op je oren

 een ‘geluidspauze’ en ga niet bij de speakers staan
• Stel een begrenzer in op uw telefoon
• Beluister muziek met een hoofdtelefoon in plaats van  
 met oortjes. Het liefst met ruisonderdrukker, zodat   
 het volume omlaag kan
• Draag bij het werk gepaste gehoorbescherming 
• Pas op met (mee)roken.

De veilige grens is een geluidsniveau van 80 decibel (dB) 
gedurende maximaal 8 uur per dag. Dat is vergelijkbaar met 
het geluid van kinderen op een speelplaats of stadslawaai.

Neem signalen serieus
Twijfelt u over uw gehoor? Heeft u last van een piep in 
het oor? Of blijft de taal- of spraakontwikkeling van uw 
kind achter? Maak dan een afspraak bij de huisarts. 

Al zijn gehoorproblemen vaak het gevolg van ouderdom, 
ook hard geluid is een boosdoener. De trillingen van 
hard geluid maken de kleine haarcellen in het binnen-
oor kapot. En dit proces is onomkeerbaar. Zo kan 
het geluid van een kettingzaag al schade aanrichten. 
Gehoorbeschadiging kan plotseling optreden maar 
ook geleidelijk ontstaan. Een pieptoon of een suis in 
uw oor na een concert of na het luisteren van muziek 
met oortjes is een teken dat uw oren te zwaar belast 
zijn. Er is dan al sprake van beschadiging. 

(Mee)roken verslechtert het gehoor 
Rokers hebben ruim 15 procent meer kans op gehoor-
problemen dan niet-rokers. Meeroken is nog schadelijker, 
vooral bij kleine kinderen. Nicotine is vermoedelijk 
de oorzaak. Dit verhoogt de bloeddruk, waardoor de 
bloedvaten in de gehoorgang beschadigen.

Hoe kunt u gehoorschade voorkomen?
• Draai de volumeknop wat minder hoog
• Draag bij muziekoptredens oordopjes, neem soms  
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“Rokers hebben ruim 15 procent   

 meer kans op gehoorproblemen”



KENNISMAKEN MET...

Rémon van der Ree

Wat houdt jouw werk in?
“Als keyuser zorgadministratie zorg ik ervoor dat elke behandeling van het LangeLand Ziekenhuis 
correct gefactureerd wordt. Dat klinkt logisch, maar het registreren van behandelingen kan 
complex zijn. Samen met mijn collega’s van de zorgadministratie werken we voortdurend 
aan verbetering van het proces. Voor de patiënt én de organisatie. Want als je een gezond 
ziekenhuis wil zijn, moet je de financiële huishouding op orde hebben.

Wat maakt het registreren zo lastig?
De registratie bestaat uit veel onderdelen, die moeten voldoen aan steeds 
veranderende wet- en regelgeving. Daarom is het belangrijk dat wij dit 
toetsen, problemen signaleren én oplossen. Gelukkig ziet ons computer-
systeem snel eventuele foutjes. De uitdaging zit ‘m vooral in uitvinden 
waar het mis gaat. Vaak kan ik die informatie wel uit de melding halen. 
Anders weten we snel de juiste personen te vinden om het op te lossen.” 

Dat klinkt alsof iedereen goed samenwerkt
“Dat klopt! De lijntjes zijn hier écht kort. Al snel leer je iedereen 
kennen en spoor je samen effectief problemen op. Dat is fijn, want 
zo kunnen wij sneller aan de slag met oplossen van de oorzaak. 
Zo voorkom je achterstanden. Het LangeLand onderscheidt zich 
daarmee in positieve zin van veel andere instellingen.” 

En hoe bevalt het team?
“Waar ik bij vorige banen de jongste was, ben ik nu de op 
één na oudste. Er zitten allemaal leuke, jonge mensen in 
het team, waarmee ik het enorm naar mijn zin heb. Samen 
zetten we de schouders eronder en dat geeft energie.”

Hoe kom jij aan ontspanning toe?
“Ik heb een gezin met 4 kinderen. Ontzettend leuk, maar 
soms ook zwaar. Met karpervissen zoek ik de ontspanning 
op. Lekker vroeg beginnen, kwetterende vogeltjes, koeien in 
de wei… hier vind ik mijn rustpunt en voel ik me verbonden met 
mijn vader, die voorzitter van de visvereniging was. Hij wist mij altijd 
van goed advies te voorzien. Ik overdenk van alles en vraag me af: 
wat zou mijn vader nu adviseren? Vaak komt dan het antwoord. Als 
het even meezit, met een mooie karper erbij!” 

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: Chris van Breda | Foto: Studio Oostrum Foto + Film

“Samen zetten we de schouders 

 eronder en dat geeft energie”
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Stuur uw oplossing vóór 30 augustus 2022 naar 
communicatie@llz.nl en vermeld uw adresgegevens. 
U maakt kans op een cadeaubon t.w.v. 20 euro.

Puzzelen maar...

Voor de kleintjes...

ONTSPANNING

De oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was: reumatoloog. De winnaar hebben we persoonlijk benaderd.
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Ieder jaar worden zo’n 1200 baby’s 
geboren in ons ziekenhuis. Elke 
bevalling is anders, maar het is altijd 
bijzonder. Dit kwartaal een speciaal 
welkom voor Rhyler, zoon van 
Veronica Severina. 

Tekst: Chris van Breda  | Foto: Studio Oostrum Foto + Film

Rhyler is in de ochtend van 31 mei ter wereld gekomen 
via een keizersnede. Nu ligt hij heerlijk rustig in 
Veronica’s armen, die er verrassend fris bij zit. Al 
heeft ze nog wel pijn van de operatie. Van tevoren 
was Veronica best zenuwachtig voor de keizersnede: 
“Ik houd niet van prikken en dat soort dingen. 
Gelukkig is er heel goed voor me gezorgd hier. Aan 
alles is gedacht.” Opa en oma zijn er ook bij op de 
verloskamer. Opa kijkt trots naar zijn zesde kleinkind: 
“Dit is elke keer weer mooi om te zien. We kunnen niet 
genoeg kleinkinderen krijgen!”

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 lactatie-
kundige 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 
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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 patiëntportaal, 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. 

Bent u verhinderd? Laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten.
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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 
www.langeland.nl.
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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.

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 medicijn-
gebruik 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 vijf state-of-the-art 
operatiekamers voor een breed scala aan ingrepen. 

24 | 

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	 	Kom nuchter naar het ziekenhuis als u een operatie 
onder narcose of met een ruggenprik ondergaat. 
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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.   

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 

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. 

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 
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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-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

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 tegelijker-
tijd aanwezig zijn. Er mag geen ander bezoek komen.
Couveusekamers: Beide ouders/verzorgers mogen tegelijker-
tijd 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.

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 - 16.00 uur. In het weekend en 
op feestdagen gelden andere openingstijden. 
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Mijn LangeLand
Alle patiënten van het LangeLand Ziekenhuis hebben toegang tot een 
persoonlijke online omgeving. In patiëntportaal Mijn LangeLand, vindt u alle 
belangrijke informatie rond uw afspraak. Daarnaast kunt u:
• Uw e-mailadres en telefoonnummer aanpassen.
• Vragenlijsten voor uw afspraak invullen.
• Voor u geselecteerde folders bekijken. 
• Toestemming registreren voor het delen van medische gegevens. 

Ga naar http://mijn.langeland.nl. U wordt direct doorgestuurd naar de login 
pagina van uw DigiD. Mijn LangeLand is toegankelijk voor iedereen die als 
patiënt is ingeschreven en het BSN-nummer hierbij bevestigd is.

Beter Dichtbij: laagdrempelig contact
Laagdrempelig contact met uw arts via beeldbellen of een kort bericht. 
Dat kan via Beter Dichtbij. Voor iedere vraag die u wilt stellen, op elk 
moment van de dag. Gewoon via uw mobiele telefoon of computer. Uw 
arts of (gespecialiseerd) verpleegkundige kan u persoonlijk uitnodigen 
om BeterDichtbij te gebruiken. 
• Direct in gesprek met uw arts of zorgverlener.
• Makkelijk vanaf uw eigen plek en op uw moment.
• Uw gesprek is overal en altijd na te lezen.
• Veilig en betrouwbaar.

Persoonlijke Gezondheidsomgeving 
Sinds kort kan iedereen in Nederland zijn of haar eigen medische gegevens 
ophalen in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Hier haalt u 
gegevens op van alle zorgverleners, zoals uw huisarts of therapeut. Ook 
doen steeds meer ziekenhuizen mee. Het LangeLand loopt hierin voorop. 
• Volledig overzicht van uw medische gegevens.
• Goed voorbereid naar uw afspraak.
• Uitslagen op uw gemak teruglezen.

Lees meer over PGO’s en kies de PGO uit 
die u wil gebruiken via www.pgo.nl. Let op: 
Doordat PGO’s nog in ontwikkeling zijn, 
kunnen sommige gegevens nog onvolledig 
of onjuist worden weergegeven. 

Direct contact of 

informatie via uw 

mobiele telefoon 

of computer

PATIËNTPORTAAL

Adres  
LangeLand  

  Huidkliniek

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

Parkeren 
Parkeren in de nabijheid van de 
Huidkliniek in de garage aan de 
Duitslandlaan (24 uur per dag 
open).

Eerste 2 uur: gratis
Elke 50 minuten: 1,90
Maximaal dagtarief: 15,00 

 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).  
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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

Filiaal Leiden
Breestraat 32-36
2311 CS Leiden

Tel. 071 - 5125 212

Filiaal Zoetermeer
Dijkmanschans 198
2728 GK Zoetermeer 

(wijk 28)
Tel. 079 - 331 2993

HAAR UITVAL OF DUNNER 
WORDEND HAAR IS EEN GROOT 

PERSOONLIJK PROBLEEM

WWW.HAARHUISVANTONGEREN.NL

C  Elite Hair International






