
Borstkanker
De vrouw staat centraal

Voetenpoli
Alle zorg op één plek

Samenwerking 
Tussen verloskundige 

en gynaecoloog

INFOLAND

PATIËNTENMAGAZINE VAN HET 
LANGELAND ZIEKENHUIS

HERFST 2022





INFOLAND
InfoLand is een periodieke uitgave 

van het LangeLand Ziekenhuis.

Redactie

BLAD! Producties

Afdeling Marketingcommunicatie

Teksten

Chris van Breda

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 

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 

met bronvermelding en na 

schriftelijke toestemming van  

de redactie. 

Het LangeLand Ziekenhuis

Toneellaan 1

Postbus 3015 KJ Zoetermeer

www.langeland.nl

communicatie@llz.nl     

079 346 26 26 

| 05  

VAN DE REDACTIE

I
edereen kent wel iemand in zijn omgeving die borstkanker heeft 
of heeft gehad. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen ermee 
te maken. Een diagnose die je leven op z’n kop zet. Gelukkig 
zijn er steeds meer medische behandelingen mogelijk en is de 

kans op genezing enorm toegenomen. In ons hoofdartikel op pagina 
6 t/m 9 leest u welke behandelmogelijkheden dit zijn. En hoe het 
medisch team van het LangeLand daarbij steeds in nauw overleg met 
de patiënt bepaalt wat de beste aanpak is. Iedere patiënt is immers 
anders. 
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SAMENWERKEN 

Sinds deze zomer werken 
verloskundigen en gynaecologen 
nog intensiever samen. Wat is 
het voordeel voor de aanstaande 
moeders?
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BORSTKANKER

Borstkanker is steeds beter te 
behandelen, maar de beste 
aanpak verschilt per patiënt.
Een persoonlijke benadering 
staat daarbij voorop. 

INHOUD
12

 
VOETENPOLI 

Door een combinatie van 
aandoeningen is Ferry Crama 
vaste klant bij de voetenpoli. 
Hij voelt zich gezien en gehoord 
door dit gespecialiseerde team. 
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EN VERDER IN DIT NUMMER:

Ook vindt u in deze editie van Infoland het verhaal van Ferry Crama 
uit Zoetermeer. Hij is al ruim 10 jaar kind aan huis bij de voetenpoli 
van ons ziekenhuis. Als gevolg van vaatproblemen en diabetes 
kampt hij regelmatig met wondjes aan zijn voeten die moeilijk 
genezen. Een combinatie van aandoeningen die om continue 
zorg en aandacht vraagt om complicaties te voorkomen. Op 
pagina 12 t/m 13 vertelt Ferry over zijn ervaringen met de artsen 
en verpleegkundigen van de voetenpoli. 

Een nieuwe rubriek in ons patiëntenmagazine gaat over de 
samenwerking tussen verschillende zorgverleners in onze stad. 
Artsen van het ziekenhuis werken op allerlei terreinen nauw samen 
met andere zorgverleners in Zoetermeer. Denk aan huisartsen 
of fysiotherapeuten. In deze editie vertellen gynaecoloog Lim 
en verloskundige Koomans van Embé verloskundigen over de 
manier waarop zij afstemmen over geboortezorg. Met als doel 
de begeleiding van vrouwen die een kindje verwachten zo prettig 
mogelijk te maken. U leest het op pagina 14 t/m 15.

Wij wensen u veel leesplezier 



Tekst: Ans Meiborg | Foto: Studio Oostrum
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Borstkanker
Medische vooruitgang maakt steeds betere resultaten mogelijk bij 
de behandeling van borstkanker. Dat is fijn. Maar de behandelingen 
kunnen zwaar zijn. Daarom is het menselijk aspect zo belangrijk. 
Bij het LangeLand Ziekenhuis staat de vrouw centraal. Het 
borstkankerteam vertelt hoe zij het medische met het persoonlijke 
combineren.  

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

BEHANDELING VAN BORSTKANKER 

Op de foto:

Radiotherapeut 

Franssen geeft 

uitleg aan een 

patiënt



de week en kan 1 tot 4 weken duren, afhankelijk van 
de uitkomst van de operatie. Een heel stuk minder dan 
15 jaar geleden. Toen was dit 5 tot 7 weken.”

Bestraling komt heel precies. Je wil omliggende 
organen, zoals hart en longen, zoveel mogelijk sparen. 
“We maken daarom een CT-scan voor een 3D-beeld. 
Daarop baseren we vanuit welke richtingen we 
bestralen. Bij de bestraling moet een patiënt exact zo 
liggen als op de CT.” Iemand precies goed neerleggen 
kost meer tijd dan de bestraling zelf. “Die is maar heel 
kort”, legt Franssen uit: “Kankercellen zijn gevoeliger 
voor bestraling dan gezonde cellen. Daarom geven we 
steeds kleine porties. Zo kunnen gewone cellen zich 
herstellen, terwijl kankercellen afsterven.”

Technisch én menselijk
De behandeling van kanker wordt steeds technischer. 
Toch gaat het juist om mensen. “Die combinatie 
maakt dit vak zo mooi,” vertelt Franssen enthousiast. 
“Mijn eerste gesprek met de patiënt hier in het 
LangeLand duurt 45 minuten. Bij de bestralingen in het 
HagaZiekenhuis is er altijd een aanspreekpunt, ook in 
de weken na de behandeling. Dat maakt het contact 
heel persoonlijk.” Die waardering voor contact geldt 
voor alle specialisten en verpleegkundigen van het 
borstkankerteam. Van der Lugt vat het mooi samen: 
“Aan het eind van de behandeling kennen we elkaar 
eigenlijk heel goed.” 

In het MDO zitten de specialisten die bij behandeling 
betrokken zijn. Patiënten worden meerdere keren 
besproken. Eerst na een bezoek aan de mammapoli 
(zie InfoLand april 2022), waarbij meteen een 
behandelplan wordt opgesteld. Hoe dat eruitziet is 
afhankelijk van veel factoren. Zoals het soort tumor, 
hoe de behandeling aanslaat en natuurlijk de wensen 
van de patiënt. 

Chemo- en hormoontherapie
Chemotherapie wordt vaak ingezet bij de behandeling 
van kanker. Ook bij borstkanker. Oncoloog Van der 
Pas legt uit: “Alles hangt af van de tumor. Borstkanker 
kan gevoelig zijn voor hormoontherapie en soms 
kan chemotherapie dan achterwege blijven. Andere 
keren combineren we chemo- met hormoontherapie 
of eiwitbehandeling. De afgelopen 10 jaar is grote 
vooruitgang geboekt. Soms is er zelfs helemaal geen 
tumor meer over na de behandeling.” 

Welke behandeling wordt ingezet hangt af van het 
doel. “We kijken goed in welk stadium de tumor nu is”, 
legt Van der Pas uit. “Een grote tumor proberen we 
bijvoorbeeld te verkleinen voor de operatie. Andere 
keren behandelen we juist ná de operatie, om de 
kans op terugkeer te verkleinen. Een behandeling 
met chemotherapie kan soms wel 20 weken duren. 
Hormoontherapie wordt vaak een aantal jaren 
gegeven.”

Het team van gespecialiseerde oncologieverpleeg-
kundigen begeleidt die behandelingen van begin 
tot eind. Van der Lugt: “Ik bespreek uitgebreid wat 
we doen. Van tevoren en nog eens wanneer de 
behandeling start. Er komt zoveel informatie op je 
af; dat onthoud je nooit allemaal in één keer.” Wij zijn 
altijd bereikbaar voor vragen. Over de behandeling, 
bijwerkingen, leefregels. We vinden het heel belangrijk 
om benaderbaar te zijn. We nemen ook zelf contact 
op om te kijken hoe het gaat. De patiënt staat áltijd 
centraal.”

Standaard borstreconstructie aangeboden
Nog maar 20 jaar geleden werden borsten bijna altijd 
helemaal verwijderd. Dat is nu gelukkig anders. Bij het 
LangeLand wordt standaard een borstreconstructie 
aangeboden. Plastisch Chirurg Zguricas: “Ik 
onderzoek de borst om te bekijken wat mogelijk 
is. Het liefst besparen we zoveel mogelijk weefsel. 
Bij iemand met een grote cupmaat doen we dan 
eigenlijk een borstverkleining en nemen meteen de 
andere borst mee.” Ook als dat niet mogelijk is, zijn er 
goede opties. Zguricas: “Soms moeten we toch al het 
borstweefsel verwijderen. Gelukkig kunnen we meestal 

de huid, de tepel en tepelhof sparen. Met behulp van 
een implantaat maken we daarmee nog een mooie 
reconstructie.”

Bijna 75% van de borstkankeroperaties bij het LangeLand 
wordt door de chirurg en plastisch chirurg samen gedaan. 
Dit noemen we een primaire reconstructie. Dat is veel 
in vergelijking met andere ziekenhuizen. Zguricas: “De 
ervaring die je met elkaar hebt opgebouwd maakt dat 
mogelijk. Ik opereer al 14 jaar samen met chirurgen 
Levert en Schilders (Zie InfoLand april 2022). Vrouwen 
worden niet meer uit de narcose wakker met een platte 
boezem. Dat is goed voor de mentale gezondheid en het 
voelt geweldig om blije vrouwen te zien bij de nacontrole. 
Een goed resultaat helpt je om weer vrouw te zijn.”

Bestraling voor de zekerheid
Radiotherapeut Franssen ziet patiënten al voor de 
operatie om ze te informeren over de bestralings-
behandeling. De bestralingen vinden pas na de operatie 
plaats. “Bestraling is voor de zekerheid. Je bestraalt 
mogelijk achtergebleven kankercellen om de kans op 
terugkeer te verkleinen. De behandeling is 5 dagen in 

Verpleegkundig specialist Van der Lugt heeft nauw 
contact met patiënten. Tijdens spreekuren, chemo-
behandelingen en telefonisch. “Welke patiënt me het 
meest is bijgebleven?” Van der Lugt denkt even na: 
“Er staat me een vrouw bij met jonge kinderen, een 
baan, mantelzorg… Het was overweldigend. Zij vroeg: 
‘Hoe doen andere mensen dit allemaal?’. Ik heb haar 
gekoppeld aan een vrouw die net klaar was met haar 
behandeling. Zo ontstond een mooi contact: ze gingen 
wandelen, wisselden ervaringen uit en haalden steun 
bij elkaar. Dat is mooi.” 

Iedere patiënt besproken
Maatwerk kan alleen als je alle patiënten goed kent 
en openstaat voor laagdrempelig contact. Daar 
staan onze specialisten dan ook voor. Zij kennen de 
patiënten én elkaar goed. Dat komt door het MDO 
(Multidisciplinair Overleg), waarin alle patiënten 
besproken worden. “Het MDO is heel erg boeiend”, 
vertelt radiotherapeut Franssen. “We hebben vaak 
interessante discussies over de beste behandeling. 
Ieder vanuit zijn eigen perspectief en medische 
achtergrond.” 

“ Een goed resultaat helpt je om 

 weer vrouw te zijn”
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“ We vinden het heel belangrijk   

 om benaderbaar te zijn”

Verpleegkundig specialist 

van der Lugt (links) 

en internist-oncoloog 

van der Pas 
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COLUMN

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

OP VERHAAL KOMEN

Onlangs werd ik geïnterviewd over mijn werk als geestelijk verzorger in het 
LangeLand Ziekenhuis. De interviewer vroeg: “Wat geeft u de patiënten?” 
Daar moest ik even over nadenken. Ik heb geen pakketje met antwoorden 
klaarliggen. Ik ken ook geen trucjes waardoor patiënten zich beter gaan 
voelen of meer vertrouwen krijgen. Eigenlijk sta ik met lege handen.

Wat bied ik dan wel? Ik heb twee oren die kunnen luisteren. Mensen 
kunnen mij vertellen wat ze kwijt willen. Dat kan over van alles gaan. Over 
de moeilijkheden die ziekzijn met zich meebrengt. Over de gevoelens 
van angst en onzekerheid. Over herinneringen aan vroeger, de mooie en 
lastige ervaringen van het ouder worden. Over het zoeken naar het waarom 
van wat er gaande is Mensen komen op verhaal als er iemand is die naar 
hen luistert. Elk mens heeft een bijzonder verhaal te vertellen. Soms sta ik 
versteld van de wonderlijke wendingen die een leven heeft genomen. En 
word ik geraakt door de kracht waarmee mensen tegenslagen overwinnen. 

Daarnaast stel ik vragen. Hoe gaat het met u? Hoe was dat voor u? Waar 
denkt u aan? Ik maak regelmatig mee dat mensen eerst moeten huilen 
voordat ze kunnen vertellen. Die emotie hoort erbij. Daarna is er ruimte om 
verder te vertellen. Het gebeurt weleens dat iemand zegt: Zo heb ik nog 
nooit met iemand gesproken! Dan denk ik: wat jammer, want je hebt zoveel 
te vertellen. 

Als mensen vertellen over hun leven, 
ontdekken ze vaak dat er veel meer in 
hen leeft dan ze dachten. Ze vinden 
antwoorden op hun vragen. Ze komen 
tot inzichten. Gewoon door te praten. 
Ik hoef als geestelijk verzorger dus 
niet met antwoorden of oplossingen 
te komen. Het is genoeg om met lege 
handen aan het bed te staan. Met 
oprechte aandacht en oren die kunnen 
luisteren. 

Frank Kazenbroot 

LangeLand 
rookvrij 
Het LangeLand Ziekenhuis zet zich 
in voor een rookvrije generatie. 
Daarom is per 1 oktober het hele 
terrein rookvrij. Voor medewerkers 
én patiënten is het vanaf dat moment 
verboden te roken in of rond het 
ziekenhuis. 

Mensen die voor een opname naar 
het LangeLand gaan, worden van 
tevoren geïnformeerd. Zo kunnen zij 
zich op de opname voorbereiden 
met nicotinepleisters of kauwgom. 
Als patiënten gemotiveerd zijn om te 
stoppen, krijgen zij de mogelijkheid 
om zich op te geven voor de rook-
stop-poli. Hier helpen drie rook-stop-
coaches om die lastig af te leren 
gewoonte voor eens en voor altijd 
aan de wilgen te hangen.

Wilt u zelf de uitdaging aangaan 
en stoppen met roken? Of wilt u 
meer weten over de rook-stop-poli? 
Bekijk de informatie op onze website: 
www.llz.nl/stoppen.

Stichting Biezonder
bedankt!
Wat een fantastische cadeaus voor de kinderafdeling: 
een Nintendo Switch met spellen voor de tieners 
op de afdeling en Pacco-bakerdoeken voor onze 
allerjongsten. 

Een ziekenhuisopname heeft veel impact op kinderen 
en hun ouders. Stichting Biezonder heeft als doel om 
kinderen in het ziekenhuis even te laten vergeten dat 
ze ziek zijn en een lach op hun gezicht te toveren. En 
dat is ze met deze cadeau’s zeker gelukt! Ontzettend 
bedankt, ook namens de kids van de kinderafdeling. 

Meer weten over de stichting? 
Bekijk de website: www.stichtingbiezonder.nl

Wegwijs in digitale middelen
Op maandag 5 september is het LangeLand 
Ziekenhuis gestart met een digitaal loket. Een centraal 
punt waar patiënten terecht kunnen met vragen over 
digitale middelen. Geen overbodige luxe, want er zijn 
steeds meer apps, websites en portals. En lang niet 
iedereen kan daar goed een weg in vinden.

Hoewel de naam anders doet vermoeden, is het 
digitaal loket een fysieke stand in de centrale hal 
van het ziekenhuis. Deze wordt dagelijks bemenst 

door medewerkers en vrijwilligers. Zij hebben 
kennis van alle digitale middelen die wij inzetten. 
Denk aan het patiëntportaal, de Beter Dichtbij 
app of andere gezondheidsapps. Patiënten 
worden direct geholpen met het installeren van 
applicaties, het maken van een keuze voor een 
PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) of bij 
problemen met inloggen. Zo bieden wij complete 
ondersteuning om onze patiënten digitaal wegwijs 
te maken.

NIEUWS
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Tekst: Monique Linnemann | Foto: Studio Oostrum Foto + Film

Van een jochie dat heel hard kon rennen en op zijn 
16de bij Noordwijk-1 voetbalde, ging Ferry’s conditie 
rond zijn 50ste opeens flink achteruit. Ferry vertelt: “Ik 
werd kortademig en benauwd. Daarom besloot ik naar 
de weekendarts te gaan. Die vond mijn ademhaling 
ook verontrustend en stuurde me door naar het 
LangeLand Ziekenhuis voor longfoto’s. Daar hielden 
ze mij ter observatie op de intensive care. Ik bleek een 
stil (hart)infarct te hebben gehad en mijn vaten waren 
helemáál niet in orde. Gelukkig was er geen ernstige 
schade en was ik op tijd om een veel groter infarct te 
voorkomen. Het zou een tikkende tijdbom zijn geweest. 
Helaas kwam tijdens de onderzoeken ook aan het licht 
dat ik diabeet ben, ‘suikerpatiënt’. Dat was schrikken.”

Ferry belandde meteen ‘in de medische molen’. Zowel 
bij een hart- en vaatspecialist als bij een internist voor 
zijn diabetes. “Tot op de dag van vandaag prik ik 

Bij de voetenpoli ben ik 
in goede handen

In een woonkamer vol vakantieherinneringen voelt Ferry Crama (75) zich 
ondanks zijn fysieke beperkingen een blij mens. Al ruim 20 jaar is hij kind 
aan huis bij het LangeLand Ziekenhuis. De laatste 10 jaar bij de voetenpoli, 
vanwege slecht genezende voetwonden en twee teenamputaties. 

PATIËNT AAN HET WOORD 

“ De artsen zijn heel eerlijk en 

 duidelijk, zonder zakelijk te zijn; 

 daar hou ik van!”

vier keer per dag insuline om mijn bloedsuiker op de 
goede waarde te houden. Dat heeft een hele impact 
op ons leven gehad. Waarschijnlijk was ik al een poos 
diabeet, maar dat heb ik niet gemerkt. Ik had wel altijd 
dorst – dat krijg je van te hoge bloedsuiker – maar ik 
stond als leraar geschiedenis voor de klas en dacht 
dat ik van het vele praten die droge mond kreeg.” 

Wondjes aan de voeten
“Door mijn vaatproblemen en diabetes heb ik voortdurend 
last van wondjes aan mijn voeten. Dat begon zo’n tien 
jaar geleden. Ik kreeg een klein wondje onder de 
middelste teen van mijn linkervoet en dat wilde maar 
niet genezen. Het wondje is gekomen doordat mijn 
tenen klauwen, waardoor ze tegen de binnenzool van 
mijn schoen drukken. En door de diabetes raken mijn 
bloedvaten eerder beschadigd. Ik droeg toen weliswaar 
al goede wandelschoenen, maar dat mocht niet baten.”

Alles op één plek bij de voetenpoli
“Vanaf dat moment werd ik vaste klant op de diabetische 
voetenpoli. Hier werken, naast de diabetesverpleeg-
kundige en vaatchirurg, ook de revalidatiearts, wond-
verpleegkundige en orthopedisch schoenmaker, met 
wie ik veelvuldig te maken heb. Het is echt heel fijn om 
alle benodigde zorg op één vertrouwde plek te krijgen.” 

Amputatie
“Ondanks alle verzorging werd het wondje groter. 
Dokter Van der Eb, de vaatchirurg met wie ik al jaren 
goed contact had, concludeerde dat het niet te 
stoppen was: mijn teen stierf langzaam af. Dat noemen 
ze necrose. Om te voorkomen dat de necrose mijn bot 
zou ’aanvreten’, moest de teen geamputeerd worden. 
Ik had geen keus, daarom kon ik het accepteren. 
Anders was mijn voet verder afgestorven. De artsen 
zijn heel eerlijk en duidelijk, zonder zakelijk te zijn; 
daar hou ik van!”

De amputatie van de middelste teen van Ferry’s linker-
voet vond plaats in 2018. Tegelijk werd voor betere bloed-
doorstroming over de hele lengte van zijn bovenbeen een 
bypass geplaatst, een kunststof ader. “Helaas ontstond 
ook een wondje aan de grote teen van mijn rechtervoet 
en herhaalde de geschiedenis zich. Eind 2020 was de 
tweede amputatie en kreeg ik twee stents in de buik 
erbij voor gelijkmatige bloedtoevoer naar de benen.” 
De amputatiewonden zijn inmiddels mooi genezen. 

Ortheses (corrigerend hulpmiddel) van soepel 
siliconenmateriaal, die de podotherapeut maakte, 
bieden stabiliteit aan de overige tenen. 

Naadloze orthopedische schoenen
“Ik kreeg orthopedische schoenen aangemeten. De 
orthopedisch schoenmaker kwam meteen na mijn 
operatie aan mijn bed om te kijken wat er nodig was. 
Dat vond ik heel prettig. Ik voelde me meteen weer 
verder geholpen. Het maken van de schoenen is een 
enorm specialistisch karwei. Het is maatwerk ten top, 
want voor een diabetespatiënt mogen aan de binnen-
kant van de schoen ook nog eens geen naden voelbaar 
zijn. Die schoenen waren even wennen, maar ik kan er 
nu goed op lopen, achter de rollator. Dat is niet meer 
wat het was natuurlijk. Als ik mensen zie hardlopen 
vind ik het echt héél jammer dat ik dat niet meer kan.”

Appcontact
Met de nodige hulp en hulpmiddelen kan Ferry zich 
thuis goed redden. “Het is geweldig dat er zoveel 
mogelijkheden bestaan om het leven makkelijker te 
maken. Ik heb heel goed en fijn contact met alle zorg-
verleners. Dokter Van der Eb houdt mij goed op de 
hoogte. Zonder haar en de wondverpleegkundigen ben 
ik nergens. Het contact is altijd heel makkelijk verlopen, 
ook tijdens de coronacrisis. Als ik een vraag heb, kan ik 
gewoon appen. Ook een foto sturen via Beter Dichtbij 
is handig. Ik heb het enorm getroffen met alle artsen en 
verpleegkundigen. Mijn vertrouwen in hen is groot.” 
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Benieuwd naar de artsen en verpleeg-
kundigen van de voetenpoli? Scan de 
QR-code en maak kennis met het team. 
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“ Zij voelde zich veilig en rustig,   

 met een gezonde baby in haar 

 armen”

Wie een kindje verwacht, gaat vanaf de tweede of 
derde maand van de zwangerschap regelmatig 
naar de verloskundige. Voor controles, advies en 
voorlichting over alle veranderingen die gaan komen. 
In de meeste gevallen begeleidt de verloskundige 
ook de bevalling en de kraamtijd. Verloskundige 
Sandra Koomans: “Het is fijn om iemand naast je 
te hebben met wie je in de maanden daarvoor een 
band hebt opgebouwd. Alleen bij complicaties 
en/of medische indicatie, worden vrouwen door-
verwezen naar de gynaecoloog in het ziekenhuis. 
Met een nóg intensievere samenwerking tussen 
verloskundigen en gynaecologen willen we dat 
zoveel mogelijk voorkomen, zodat vrouwen bij hun 
eigen verloskundige kunnen bevallen.” 

Zorg bieden buiten het eigen vakgebied
Gynaecologen en verloskundigen overleggen 
maandelijks over de zorg voor zwangere vrouwen 
met een medische indicatie of complicaties. 
Daarnaast is er een regelmatig overleg met JGZ 
en Kwadraad waar aandacht is voor kwetsbare 
zwangeren met sociale problematiek. Denk aan 
schulden, huisvestingsproblemen of huiselijk 
geweld. Gynaecoloog Lim: “JGZ en Kwadraad 
weten precies welke zorgverleners daarbij kunnen 
helpen. Het is fijn dat we vrouwen op deze manier 
de nodige zorg kunnen bieden, ook als die buiten 
ons vakgebied ligt.”

Eerder knelpunten signaleren
Afgelopen zomer startte er een pilot waarbij zij álle 
zwangeren die bij hen bekend zijn bespreken. Dus 
niet alleen vrouwen met complicaties, een medische 
indicatie of sociale problemen. Lim: “Hiermee hopen 
we medische knelpunten eerder te signaleren en 
onze zorg nog verder te verbeteren. Deze overleggen 
zijn zeer waardevol. We vullen elkaar aan, kunnen 
snel schakelen en stemmen goed af welke zorg een 
zwangere vrouw nodig heeft. Is een consult bij de 
gynaecoloog nodig? Of kunnen we het ook anders 
oplossen?” Koomans: “Waar het kan, houden we 
de vrouwen bij ons, de eigen verloskundige. Dankzij 
de intensievere onderlinge afstemming kunnen zij 
gewoon bij ons onder controle blijven. Dat scheelt een 
ritje naar het ziekenhuis en het is wel zo vertrouwd.” 

Hulptroepen staan klaar 
Koomans: “Zo konden we pas geleden een vrouw 
helpen die bang was voor haar tweede bevalling, 
omdat ze bij haar eerste bevalling veel bloed had 
verloren. Begrijpelijk natuurlijk. We hebben het 
stappenplan voor haar bevalling tot in de puntjes 
besproken met gynaecoloog Lim. Zij kon daardoor 
bevallen onder de begeleiding van haar eigen 
verloskundige, maar wél in het ziekenhuis waar de 
hulptroepen – de gynaecoloog en verloskundige van 
het ziekenhuis – paraat stonden.” Lim: “Gelukkig voor 
haar waren de hulptroepen niet nodig. Deze vrouw 
was zó blij: ze voelde zich veilig én rustig. Met een 
gezonde baby in haar armen. Dat is voor ons het 
hoogst haalbare. Een sterk staaltje samenwerking!” 

Zorgverleners in Zoetermeer werken nauw samen om de beste zorg te leveren 
aan de inwoners van de stad. Hoe krijgt dit vorm in de praktijk? In deze editie 
vertellen een verloskundige en gynaecoloog over hun samenwerking.

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

Ontspannen bevallen
ZOVEEL MOGELIJK BIJ JE EIGEN VERLOSKUNDIGE 

DE SAMENWERKING
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Gynaecoloog Lim (niet op 

de foto) en verloskundige 

Koomans en haar collega’s 

hebben maandelijks overleg 

over zwangere vrouwen.



PREVENTIE KENNISMAKEN MET...

Jean-Louis Kerkhoffs 

Wat houdt jouw werk in?
“Als hematoloog hou ik me bezig met aandoeningen van het bloed, beenmerg en lymfe-
klieren, met zowel goedaardige als kwaadaardige aandoeningen. Zo behandel ik patiënten 
met lymfeklierkanker en leukemie (bloedkanker), maar ook met stollingsziekten zoals 
trombose, hemofilie (bloederziekte) en de ziekte van Von Willebrand. Mijn specialisatie is 
sikkelcelziekte, een erfelijke ziekte van de rode bloedcellen waarbij bloedklontering optreedt. In het 
LangeLand behandelen we alle hematologische aandoeningen, zolang dat met pillen mogelijk is.”

Maar wat als een patiënt meer nodig heeft dan een pil?
“De poli in het LangeLand is een poortpolikliniek die we sinds dit voorjaar drie dagdelen per 
week bemannen met hematologen van het HagaZiekenhuis. Patiënten die we met relatief 
eenvoudige medicijnen kunnen helpen, kunnen hier blijven komen. Als het ingewikkelder 
wordt, helpen we ze verder in het HagaZiekenhuis, waar meer specialistische 
behandelingen mogelijk zijn. Denk aan intraveneuze chemo (toediening van 
chemotherapie via de bloedbaan) bij acute leukemie.” 

Wat maakt jouw werk zo leuk?
“Diagnoses, mensen én leeftijden verschillen. Die variatie maakt dat ik elke 
keer weer moet puzzelen. Dat vind ik heerlijk. Ook fijn is dat ik voor mijn 
diagnose niet afhankelijk ben van andere disciplines. Ik heb alleen een 
buisje bloed nodig en doe daarmee testjes. Ik weet dan snel wat eraan 
scheelt en welke behandeling ik inzet. Daarnaast vind ik het geweldig 
hoe snel mijn vak zich ontwikkelt. Daardoor zijn er steeds meer 
succesvolle behandelingen.”

Van welke ontwikkeling word je het meest blij?
“Bij leukemie kunnen we de kankercel nu heel gedetailleerd bekijken en 
de patiënt daardoor een meer gerichte therapie bieden, waarmee de kans 
op overleven toeneemt. Mooi is ook dat we door meer kennis ouderen steeds 
beter kunnen helpen. De leeftijdsgrens voor behandelen schuift op. Van dat 
maatwerk word ik heel blij.”

Hoe ga je om met de impact van dit werk?
“Het is niet leuk als je een patiënt aan leukemie verliest. Maar ik vecht niet meer 
tegen emoties, ik laat ze gewoon gebeuren. Ik vertel de patiënt niet alleen het 
slechte nieuws, maar ik leef mee en begeleid hem of haar. Dat werkt goed voor 
mij. Daarnaast heb ik uitlaatkleppen als sport, lezen en van mijn tuin genieten. 
En gelukkig heb ik ook een lieve echtgenote, kinderen en leuke vrienden.” 

Bij het LangeLand werken meer dan 1000 medewerkers: artsen, verpleegkundigen, 
laboranten en medisch ondersteuners. Wie zijn die mensen met een hart voor de 
zorg? We stellen ze graag aan u voor.

Tekst: Monique Linnemann | Foto: Studio Oostrum Foto + Film

“Ik vind het geweldig hoe snel mijn 

 vak zich ontwikkelt”

Tekst: Monique Linnemann | Beeld: nensuria

Dat roken veel schadelijke gevolgen heeft, is algemeen bekend. Het verhoogt 
het risico op allerlei vormen van kanker en op andere ernstige aandoeningen. 
Bovendien is het de grootste veroorzaker van vroegtijdig overlijden. Maar 
stoppen met roken is lastig. Wat kan helpen bij het doorbreken je rook-
verslaving? 

Stoppen met roken

Samen stoppen helpt
Het helpt om samen met anderen te stoppen; de kans 
dat je opgeeft is dan een stuk kleiner. Daarom is er ook 
dit jaar weer de actie Stoptober, waarbij circa 50.000 
deelnemers gezamenlijk 28 dagen de sigaretten laten 
staan. De kans dat je daarna weer begint is vijf keer zo 
klein. Meedoen kan via stoptober.nl. Via de Stoptober-
app krijg je veel tips en support bij je stoppoging.

Tips bij een stoppoging
• Schrijf op waarom je wilt stoppen.
• Bepaal de dag waarop je gaat stoppen en zorg dat  
 er dan geen sigaretten meer in huis zijn.
• Maak een lijstje met dingen die je kan doen op het   
 moment dat je anders een sigaret zou opsteken.
• Vermijd mensen die roken. 
• Vertel anderen dat je bent gestopt, dan kunnen ze je  
 helpen en niet in de verleiding brengen. 

Stoppen met roken is altijd zinvol, zelfs als je al 
tientallen jaren gerookt hebt. Al na twee dagen is de 
nicotine uit je lichaam. Je ruikt en proeft meteen beter. 
Na twee weken zonder sigaret heb je veel meer energie 
en merk je dat je conditie vooruitgaat. Je longen 
worden namelijk schoner en kunnen meer zuurstof 
opnemen. Dat je doorbloeding toeneemt, merk je ook 
aan een frissere kleur in je gezicht. Ben je een jaar 
gestopt, dan is de kans dat je hart- en vaatziekten 
ontwikkelt met de helft afgenomen. Kortom: doen!

Maar stoppen is moeilijk; vele stoppogingen mislukken.
In sigaretten zit namelijk de verslavende stof nicotine. 
Als je stopt, vraagt je lichaam nog om die nicotine: 
je krijgt last van ontwenningsverschijnselen zoals 
humeurigheid, hoofdpijn, slecht slapen en rusteloosheid. 
Hoewel deze verschijnselen overgaan, maken ze de 
verleiding groot om weer een sigaret op te steken.
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DOE HET SAMEN IN ‘STOPTOBER’



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 Lennox, zoon van 
Loulou den Bak en Roy Donners. 

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

Loulou: “Lennox werd op 10 september geboren. Dat 
hij in het ziekenhuis ter wereld kwam, was niet helemaal 
het plan. Maar vanwege zwangerschapsvergiftiging in 
de laatste weken van de zwangerschap, wist ik dat de 
kans erin zat. De bevalling verliep snel en was heftig. 
Maar het powerteam dat om mij heen stond, heeft 
mij zo goed gesteund! De gynaecoloog Suzanne, 
verpleegkundige Renske en natuurlijk mijn vriend Roy. 
Hij legde Lennox meteen na de bevalling op mijn borst. 
Daniella, de nachtverpleegkundige, is een echte heldin 
als het gaat om de know how over borstvoeding. 
Iedereen op de afdeling vult elkaar aan. Ik ben super 
dankbaar voor hoe ik ben opgevangen.” 

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 borst-
voeding. Daarnaast organiseert het verloskundig 
samenwerkingsverband (VSV) van Zoetermeer 9 keer 
per jaar een informatieavond. Onze lactatiekundige 
vertelt dan alles over borstvoeding. Inschrijven kan via: 
www.llz.nl/borstvoeding. 

Welkom 
op de 
wereld! 

RONDLEIDING

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

Stuur uw oplossing vóór 30 november 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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Puzzel: freepik.com
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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. 

LangeLand Huidkliniek

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

De specialismen in de Huidkliniek zijn:
l	 	Dermatologie
l	 	Plastische Chirurgie 
l	 	Oogheelkunde

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

www.langelandplastischechirurgie.nl. 

 Meenemen naar uw afspraak

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

Houd rekening met elkaar

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

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

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

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

 Telefoonnummers

Polikliniek  Telefoonnummer 
Anesthesiologie  079 346 25 49
Cardiologie / hartfunctie  079 346 28 08
Chirurgie 079 346 25 85
Dermatologie / Huidkliniek 079 346 28 86
Dialysecentrum 079 346 24 63
Endoscopie centrum 079 346 25 09
Geheugenpoli 079 346 23 62
Geriatrie 079 346 23 35
Gipspoli  079 346 25 85
Gynaecologie 079 346 25 89
Hartfalenpoli 079 346 28 79
Incontinentiepoli  079 346 28 60
Inschrijf-/registratiebalie 079 346 26 30
Interne Geneeskunde 079 346 28 80
Kindergeneeskunde 079 346 25 58
Keel-, neus- en oorheelkunde  079 346 25 93
Klinische Neurofysiologie 079 346 25 12
Laboratorium 079 346 25 72  
Longgeneeskunde 079 346 28 83 
Mammapoli 079 346 25 85
MKA-zorg 079 346 43 55
Neurologie 079 346 25 63
Oncologie 079 346 28 81
Oogheelkunde 079 346 25 52
Orthopedie (RHOC) 079 206 55 00
Plastische Chirurgie 079 346 28 04
Radiologie 079 346 25 20
Reumatologie  079 346 28 94
Revalidatie 079 346 28 43
Rook-stop-poli 079 346 28 83
Urologie 079 346 28 60
Vaatlaboratorium 079 346 25 85

Een overzicht van onze specialisten vindt u op Bent u verhinderd? Laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten.
www.langeland.nl.
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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. 

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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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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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

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. 

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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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

Wijkteam Zoetermeer
Dublinstraat 30 2e etage • 2713 HS  Zoetermeer • 

06 - 292 08 595 • 06 - 151 42 930 (dinsdag t/m vrijdag) •  
wijkteam.zoetermeer@happyzorg.nl • www.happyzorg.nl

Happy
Zorg. 

Happy
Cliënt.

HappyZorg biedt verpleging aan huis die door 
gespecialiseerde verpleegkundigen wordt uitgevoerd. 

HappyZorg vindt dat zorg beter kàn en móet. 
Een Happy Zorg betekent een Happy Cliënt.

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

Openingstijden
ma t/m vrij: 

09:00 - 17:00 uur
24/7 telefonisch 

bereikbaar

Willem Dreeslaan 410, 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 cliënt vinden wij 
hoogwaardige ‘kwaliteit’ van 
zorg een kernbegrip. Werkzaam in 
regio Zoetermeer en omstreken.



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






