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VAN DE REDACTIE

I
n de laatste editie van dit jaar, bieden we u een kijkje achter 
de schermen bij darmkankerzorg. We kijken mee met het 
gemotiveerde en ambitieuze team dat bestaat uit artsen en 
verpleegkundigen die al jaren nauw met elkaar samenwerken. 

Wat gebeurt er precies als een patiënt voor nader onderzoek bij 
hen komt? Hoe ziet de aanpak eruit? En op welke manier worden 
patiënten daarbij begeleid? De resultaten zijn in ieder geval 
bemoedigend want landelijk gezien is de darmkankerzorg in het 
LangeLand beter dan gemiddeld. U leest alles over deze aanpak   
op pagina 6 t/m 9.  
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Voor onze rubriek Patiënt aan het woord, gingen we in gesprek 
met Ron van de Velde uit Zoetermeer. Hij vertelt enthousiast over 
zijn ervaringen met verleende zorg in het LangeLand. Als gevolg 
van hartritmestoornissen en nierstenen is hij namelijk een goede 
bekende van meerdere specialisten in ons ziekenhuis. Op pagina 
12 t/m 13 deelt Ron zijn eerste, angstige ervaring met het fenomeen 
boezemfibrilleren en hoe de behandeling hiervan in nauw overleg 
met de cardiologen vorm kreeg. Van zijn nierstenen werd hij 
meerdere malen verlost door onze urologen. 

Daarnaast kunt u in deze InfoLand kennismaken met Hannah 
Heesbeen, onze medisch pedagogisch medewerker op de 
kinderafdeling. Samen met de mascottes Lenn en Leyla is Hannah 
de steun en toeverlaat van patiëntjes voor wie een bezoek aan het 
ziekenhuis best spannend kan zijn. Hannah vertelt hoe Lenn en 
Leyla ingezet worden om kinderen op hun gemak te stellen, zodat 
de artsen en verpleegkundigen hen beter kunnen helpen. Ook 
besteden we aandacht aan het mooie werk van vrijwilligster Brenda 
Pieter die in de huiskamer tijd en aandacht geeft aan kwetsbare 
ouderen. Prachtig werk dat het verblijf in het ziekenhuis zoveel 
aangenamer maakt. 

Wij wensen u veel leesplezier 



| 05  

16

InfoLand Magazine - Winter 2022

 
EXTRA VITAMINES 

Over de zin en onzin van 
voedingssupplementen in 
de vorm van pillen, druppels 
en drankjes. Wanneer is het 
verstandig om ze te nemen?

06
 
DARMKANKER

Ons gespecialiseerde team met 
artsen en verpleegkundigen licht 
toe hoe het onderzoek en de 
behandeling van darmkanker 
eruitziet.

INHOUD
12

 
PATIËNTENVERHAAL  

Ron van de Velde vertelt hoe hij 
zich gezien en gehoord voelt 
door meerdere specialisten 
van het LangeLand: ‘Je bent 
hier geen nummer’. 

Kort nieuws  . . . . . . . . . . . . . . 10
Column geestelijk verzorger
Annelies Hommens  . . . . . . . . 11
Vrijwilliger 
Brenda Pieter  . . . . . . . . . . . . . 14
Kennismaken met
Hannah Heesbeen  . . . . . . . . . 17

Ontspanning
Puzzels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Welkom in de wereld
Beschuit met muisjes  
voor Laurens  . . . . . . . . . . . . . . 19

Patiënteninformatie
Alles wat u moet weten  
over uw behandeling in het  
LangeLand Ziekenhuis . . . . . . 21
Digitale middelen  . . . . . . . . . 27

EN VERDER IN DIT NUMMER:



InfoLand Magazine - Winter 202206 | 

Samen tegen darmkanker
Van darmkanker hoef je in principe niets te merken, maar dankzij het bevolkings-
onderzoek darmkanker wordt deze ziekte gelukkig steeds vaker in een vroeg 
stadium ontdekt. In dat geval staat een gespecialiseerd team darmkankerzorg 
voor u klaar voor de best mogelijke behandeling. Van het inwendig onderzoek 
tot de operatie.  

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



Tekst: Ans Meiborg | Foto: Studio Oostrum

Titel, titel
titel 
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odiatquatio tor mincture postiam inihita alique pro erit 
faceatemquam enditibus moluptatest, atempo,
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Casemanager kent iedereen
In het vervolgtraject komen patiënten terecht bij 
casemanager Irene de Groot van de afdeling Chirurgie. 
Zij begeleidt al sinds 2009 darmkankerpatiënten.
Samen met de chirurg en de patiënt bespreken we 
de uitslagen en het behandelplan, waarin belangrijke 
afwegingen worden gemaakt. Dat doen we altijd in 
goed overleg met onze patiënten.”

Bij de behandeling wordt ingezet op prehabilitatie: 
iemand zo fit mogelijk maken voor de operatie. Daar 
komen adviezen over extra bewegen, voeding en 
leefgewoontes bij kijken. En soms een bloedtransfusie 
of extra ijzer, vanwege bloedarmoede. Irene: “Dat 
is goed voor het herstel en zo wordt de tijd tot de 
operatie goed gebruikt. We pakken zo snel mogelijk 
door, maar wel zorgvuldig en veilig.”

Irene is laagdrempelig telefonisch bereikbaar. Ze wordt 
dan ook vaak gebeld. Voor praktische vragen over 
planning en leefregels tot emotionele ondersteuning. 
“Patiënten zijn soms verbaasd als ik de telefoon 
opneem en direct weet wie ze zijn”, lacht Irene. “Ik 
maak daar een sport van. Al mijn patiënten ken ik 
persoonlijk, inclusief hun dossier. Dat moet gewoon 
als je echt zorg op maat wil leveren.” 

Gespecialiseerd operatieteam
Chirurgen Heijnen en El-Massoudi doen de 
darmkankeroperaties. Altijd met een kijkoperatie, 
waarvan zij er gezamenlijk al meer dan 5000 hebben 
gedaan. Heijnen: “We zijn ambitieus: we willen altijd 
mee met de nieuwste technieken. Voor ons blijft 
het daardoor interessant en de patiënten profiteren 
daarvan. Zoiets kan juist in een kleiner ziekenhuis, 
zoals het LangeLand. We werken met een klein team 
dat helemaal gefocust is. Allemaal hebben we één 
doel voor ogen: het beste resultaat voor de patiënt.” 
En de resultaten mogen er wezen: het LangeLand 
scoort op alle vlakken beter dan het landelijk 
gemiddelde (zie kader). El-Massoudi legt uit hoe dat 
komt: “We gaan als team samen met onze patiënten 
het proces in. We motiveren en activeren ze: Irene is 
daar een ster in.” 

Opereren via een kijkoperatie helpt ook mee, gaat 
El-Massoudi verder: “Wij maken optimaal gebruik van 

“Mensen komen regelmatig ongerust binnen”, vertelt 
endoscopieverpleegkundige José Utermark terwijl zij 
de in 2018 geheel vernieuwde endoscopie-afdeling 
laat zien. “In hun ontlasting is bloed aangetroffen 
bij een ontlastingstest van het bevolkingsonderzoek 
darmkanker. Of de specialist heeft ze doorverwezen 
in verband met andere klachten. Wij doen dan een 
coloscopie: een onderzoek waarbij we met behulp 
van een camera in de dikke darm kunnen kijken. 
“Daarmee sporen we dingen op die niet in de darm 
horen, zoals poliepen”, vult endoscopieverpleegkundige 
Linda Timmer aan. “Poliepen kunnen uitgroeien tot 
darmkanker. Tijdens de coloscopie worden die meteen 
verwijderd. Dan ben je er op tijd bij, voor de zekerheid 
blijven die patiënten wel onder controle.” 

Soms wordt er darmkanker gevonden. De MDL-arts 
gaat dan in gesprek met de patiënt. Linda of José 
regelen de afspraken voor vervolgonderzoek. Het 
verblijf op de endoscopie-afdeling is maar kort, toch 
stellen LInda en José alles in het werk om patiënten 
op hun gemak te stellen. José: “Ik ben al 20 jaar 
endoscopieverpleegkundige, en na afloop van het 
onderzoek vertellen patiënten ons vaak hoe tevreden 
ze zijn over de begeleiding.”

“ Patiënten zijn soms verbaasd als  

 ik de telefoon opneem en direct   

 weet wie ze zijn.”
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Chirurgen Heijnen 

en El-Massoudi



DARMKANKERZORG IN CIJFERS

Darmkankeroperaties zijn grote ingrepen. Daarom is er 
altijd een klein risico op complicaties. De cijfers hierover 
worden landelijk goed bijgehouden. Gelukkig voor onze 
patiënten verlopen operaties bij het LangeLand op alle 
vlakken beter dan het landelijk gemiddelde.

Op de website www.ziekenhuischeck.nl vindt u boven-
staande cijfers terug, waar u deze ook kunt vergelijken 
met de resultaten van andere ziekenhuizen.

 LangeLand Ziekenhuis Landelijk gemiddelde

 Achtergebleven tumor-
 weefsel (niet-schone snij-
 vlakken na de operatie)

 0.00% 5.37%

 Complicaties na   
 endeldarmkanker

 15.60% 19.97%

 Complicaties na   
 dikkedarmkanker 

 2.8% 12.12%

die techniek. Je gaat met een camera in de buik. 
Je ziet precies wat je doet, levensgroot op een 
scherm. Soms is een tumor niet zichtbaar aan de 
buitenkant van de darm. Daarom is bij de coloscopie 
al een markering gezet, een soort tatoeage. Zo 
weten we precies waar we moeten zijn. Het herstel 
is snel, ook dankzij alle inspanningen voorafgaand 
aan de operatie. Na twee dagen kunnen de meeste 
patiënten naar huis. En vergeleken met andere 
ziekenhuizen hebben 30% minder patiënten een 
stoma. Dat alles is goed voor ze, ook mentaal.” 
Heijnen vult aan: “We willen dat patiënten écht 
onbezorgd weer verder kunnen met hun leven. 
Na een korte dip weer met volle kracht vooruit. 
Het voelt heerlijk als dat lukt.”

LangeLand blijft Beter Dichtbij 
Op het moment van schrijven is de fusie met het 
HagaZiekenhuis aanstaande. De chirurgen en Irene 
benadrukken dat zij hun zorg blijven bieden aan 
de inwoners van Zoetermeer. Irene: “Je kan hier 
altijd terecht. We blijven onderzoeken doen en ik 
blijf patiënten begeleiden.” Hoe operaties verdeeld 
worden, is nog de vraag, vertelt Heijnen: “We kunnen 
operaties hier doen of in het Haga. Misschien wordt 
het verdeeld. Wij blijven onze patiënten in ieder geval 
gewoon zelf opereren. De fusie biedt ook kansen voor 
weer nieuwe operatietechnieken. Wij staan er heel 
positief in. Hoe dan ook blijven we ‘Beter Dichtbij’ 
voor alle Zoetermeerders.” 
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Het gespecialiseerd team 

darmkankerzorg staat 

voor u klaar.



Bronzen ster Capture the Fracture
De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de fractuurpreventiepolikliniek in het LangeLand Ziekenhuis op te 
zetten. Vorige maand heeft dit zijn vruchten afgeworpen. Toen ontvingen we de bronzen ster van Capture the 
Fracture. Het bewijs dat we aan de richtlijnen van de International Osteoporosis Foundation (IOF) voldoen. 
Met deze award heeft het LangeLand zich internationaal op de kaart gezet en daar zijn wij ontzettend trots op!

Herkenbare outfit 
vrijwilligers
Dagelijks zorgen onze vrijwilligers voor een 
prettiger ziekenhuiservaring voor onze patiënten 
en bezoekers. En daar hoort een mooie outfit 
bij. Met een kleurrijke sjaal op een chique blouse 
en broek stelen zij de show én zijn zij herkenbaar 
voor patiënten en medewerkers.

In het LangeLand Ziekenhuis bieden ruim 
70 vrijwilligers onze patiënten extra service. 
Van het begeleiden van de patiënten naar de 
polikliniek of het verschaffen van een rolstoel  
tot het aanknopen van een goed gesprek en 
het spelen van een spelletje met kwetsbare 
ouderen (zie ook pagina’s 14 en 15). 

Wilt u ook iets doen voor onze patiënten in zo’n 
trendy outfit? Kijk op www.uvv-zoetermeer.nl 
voor meer informatie.

NIEUWS

Er zijn in Nederland zo’n 120.000 bot-
breuken per jaar bij mensen van 
50 jaar en ouder. Dit gaat gepaard 
met persoonlijk leed, hoge 
maatschappelijke kosten en 
een verhoogde kans op vervolg-
fracturen. Door de snelle 
vergrijzing dreigt het aantal 
botbreuken de komende 
jaren verder op te lopen. 
Ons doel is om in 2025 
juist minder botbreuken 
te hebben, in Zoetermeer 
én in de rest van de wereld. 
Met onze fractuurpreventie-
polikliniek helpen we dat 
doel te realiseren.

Op de foto v.l.n.r.: Carolien Boot, 

internist-endocrinoloog, Angelique de 

Zwart, verpleegkundig specialist AGZ, 

Nancy van Lankeren, doktersassistente 

en Heleen Lans, klinisch geriater
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COLUMN

Geestelijk verzorger Annelies Hommens biedt 
een luisterend oor en een goed gesprek. In deze 
column deelt zij verhalen en observaties uit haar 
praktijk.

BROOS

Bij ons thuis breekt regelmatig iets. Ik ben nogal onhandig en onze peuter 
laat in zijn enthousiasme ook nog weleens iets op de grond belanden. Ook 
spullen waarvan ik dacht ‘die gaan niet zo snel kapot’, blijken bij een val 
dan toch te breken of scheuren. Zoals de stevige, dikke bodem van een 
glas of plastic beker. 

Ook wij mensen zijn breekbaar. Een ongeluk zit in een klein hoekje; opeens 
lig je met een gebroken heup in het ziekenhuis. Je schrikt en gaat op zoek 
naar oorzaken: hoe kan dat nu toch? Sommige mensen geven zichzelf 
de schuld en denken ‘had ik maar beter opgelet’. Veel verder kom je met 
deze gedachtegang meestal niet. Het leven kent naast geluk ook pech, en 
accepteren is de enige optie. 

We zijn dus broos en kwetsbaar, maar dat heeft ook mooie kanten. Denk 
aan een pasgeboren baby: kwetsbaar, maar ook zo vol leven en belofte. 
Of een oude dame met broze handen. Handen die niet veel meer kunnen, 
maar wel getuigen van een rijk leven van werken en liefhebben. Juist aan 
het begin en einde van ons bestaan toont het leven zich niet alleen krachtig 
en vitaal, maar ook broos en afhankelijk. 

Onlangs leerde ik een mooi ritueel dat ons herinnert aan die kwetsbaarheid. 
Het is gebaseerd op de Japanse ‘kintsugi’, ofwel de kunst van het repareren 
met goud. Hoe werkt dat? Je koopt een keramieken hart, breekt het 
zorgvuldig en lijmt de stukken dan weer met goudlijm aan elkaar. De 
scherven symboliseren de broosheid van ons 
leven, terwijl de goudlijm ons laat zien hoe 
prachtig en uniek juist deze ervaringen van 
kwetsbaarheid ons maken. 

Scherven brengen dus inderdaad geluk? 
Misschien wel. Ze nodigen ons in ieder 
geval uit om met andere ogen naar 
onze kwetsbare momenten te kijken. 
Ik zal het onthouden, voor wanneer 
er thuis weer eens iets breekt. 

Annelies Hommens

LangeLand 
voorop met 
PGO’s
Het LangeLand ondersteunt als 
eerste ziekenhuis van Nederland 
gegevensuitwisseling met een 
persoonlijke gezondheidsomgeving 
(PGO). Onze patiënten kunnen nu 
informatie die via het patiëntportaal 
is aangeleverd, in de PGO inzien. 
Zoals ingevulde vragenlijsten voor de 
preoperatieve screening en resultaten 
van eHealth-toepassingen voor 
bijvoorbeeld slaapapneu. Daarnaast 
kunnen patiënten van het LangeLand 
Ziekenhuis hun medische gegevens 
opvragen via een PGO. Dat geeft 
inzicht en eigen regie over de zorg.

Ook starten met een PGO?
Scan onderstaande QR-code om u 
te registreren voor uw eigen PGO. Of 
scan de code om snel in te loggen 
en gegevens van het LangeLand 
op te halen als u al van een PGO 
gebruikmaakt.

Meer informatie
Bekijk de informatiepagina 
op onze website voor meer 
informatie: www.langeland.nl/pgo.
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Tekst: Monique Linnemann | Foto: Studio Oostrum Foto + Film

Ron was altijd een sportman. Hij voetbalde vanaf 
zijn achtste en liep geregeld halve marathons. 
Als account- en marketingmanager in de ICT 
stond hij vol in het leven. Zijn sporthart, door het 
vele sporten groter dan gemiddeld, is de verklaring 
voor zijn hartproblemen. Ron oogt heel rustig, 
maar als hij begint te praten is het opletten geblazen, 
want zijn tempo ligt hoog. “Ja, ik ben nogal druk en 
soms heb ik een angst- en paniekaanval,” zegt hij. 
“Daarom ben ik ook zo blij met mijn behandelend 
artsen, ze houden rekening met mijn mentale 
toestand.”  

“Je hart gaat tekeer alsof je 
 aan het sporten bent”

De eerste keer schrok hij zich kapot: zijn hart begon te bonken en hij kreeg 
bijna geen lucht meer. Ron van de Velde (66) heeft last van boezemfibrilleren 
waardoor zijn hart al 11 keer ‘even’ gereset is. Na een geslaagde hartoperatie 
staat nu alleen nog een kleine ingreep op de planning. 

Hart sloeg op hol
Paniek die iederéén zou hebben, maakte hij drie 
jaar geleden mee, toen uit het niets zijn hart op hol 
sloeg. Ron: “Ik zat op de bank en voelde opeens 
een grote bonk in mijn hartstreek, alsof mijn hart 
uit mijn borst knalde. Mijn hartslag schoot omhoog 
en ik werd kortademig. ‘Daar ga ik’, dacht ik. In 
de ambulance naar het ziekenhuis legden ze me 
aan de hartmonitor. Daar aangekomen stelde 
cardioloog Hordijk me gerust: het was onschuldig, 
niet levensbedreigend. Die nacht moest ik in het 
ziekenhuis blijven en de dag erop kreeg ik mijn 
eerste cardioversie. Dan wordt je hart onder lichte 
narcose gereset en klopt het daarna weer als 
vanouds. Tot die tijd bleef het trouwens bonken alsof 
ik zwaar aan het sporten was. En heel onregelmatig. 
Dat was geen feestje, maar nu weet ik hoe het is en 
dat het over gaat.”
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“ We hoeven maar te bellen en ik 

 kan meteen naar het ziekenhuis 

 komen.”



PATIËNT AAN HET WOORD 

“ Mijn hartslag schoot omhoog en 

 ik werd kortademig. ‘Daar ga ik’, 

 dacht ik.”

Mensenmens
Sindsdien, en inmiddels nóg tien cardioversies verder, 
is Ron patiënt van Hordijk. “Zij is een topper, een echt 
mensenmens en ik vertrouw haar blind. Vanwege 
mijn mentale ongemakken maakt ze het mij altijd zo 
eenvoudig mogelijk. We hoeven maar te bellen en ik 
kan meteen naar het ziekenhuis komen. Doordeweeks 
op de poli, in het weekend op de IC. Heb ik op dat 
moment nog niet gegeten en gedronken, dan krijg ik 
ook meteen een cardioversie. Het gebeurt trouwens 
altijd als ik in rust ben. Dat schijnt kenmerkend te zijn 
bij een sportman.” 

Aanpak in nauw overleg
Over de mogelijke behandelingen is goed overleg 
geweest. Hordijk kwam Ron daarbij enorm 
tegemoet. “Zo kreeg ik geen medicijnen die het 
hartritme kunnen herstellen, omdat die bij mij veel 
bijwerkingen geven. Ook kon ik een kijkoperatie 
via de lies overslaan. Samen met het medicatie-
traject ben je dan namelijk zo anderhalf jaar 
verder. Maar dan ben je niet perse van je klachten 
af. Dankzij dokter Hordijk kwam ik vorig jaar in 
aanmerking voor een hartoperatie, een zogenaamde 
intensieve mini-maze, een operatie van 7 uur. Daarbij 
wordt de buitenkant van het hart ‘beschadigd’, zodat 
er littekenweefsel ontstaat en de hartprikkel zich niet 
verder kan verspreiden. Door mijn goede conditie, 
was de slagingskans groot. Het is dan ook voor 

100 procent gelukt. Ik heb daarna nog maar één 
kleine verstoring van twee uur gehad. Daarvoor 
onderga ik begin volgend jaar alsnog die kijk-
operatie, waarbij de prikkel aan de binnenkant 
van het hart geblokkeerd wordt. Dan zou het klaar 
moeten zijn.”   

Nierstenen
Vanwege niersteengevoeligheid is Ron ook een 
bekende op de afdeling urologie. Daar kwam hij bijna 
30 jaar geleden voor het eerst. “Ik had vreselijke pijn 
in mijn buik. Er bleek een niersteen vast te zitten in 
mijn urineleider. Dat gebeurde daarna om de vijf à zes 
jaar met een paar tegelijk. In 2007 zelfs 12. De meeste 
heb ik toen uit geplast, dokter Minnee moest er nog 
twee weghalen. Omdat ze zo vaak terugkwamen, is 
besloten om de nierstenen preventief uit mijn nieren te 
verwijderen, zodra ze op de jaarlijkse CT-scan aan het 
licht komen. Dat heeft dokter Van Ravesteyn nu twee 
keer met succes gedaan.” 

Iedereen leeft mee
Ron kan niet genoeg benadrukken hoe fijn hij zich 
behandeld voelt door de artsen en polimedewerkers 
die hem begeleiden en behandelen. “Je bent hier 
geen nummer. Zowel dokter Hordijk als dokter Minnee 
en Van Ravesteyn zijn voor mij heel speciaal. Er is 
geen afstand en ik voel me op m’n gemak. Het is 
toch fantastisch dat zij bij je op bezoek komen na een 
operatie door een collega van een andere discipline? 
En ze bellen zelfs mijn vrouw om te vragen hoe het is.”
Het gaat fysiek nu goed met Ron. “Ik sport en wandel 
en ga voor mijn mentale klachten ter ontspanning elke 
week naar een wellnesscenter. Volgens mijn vrouw 
is dat de enige plek waar ik een kwartier m’n mond 
houd,” besluit hij lachend. 
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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.

“ Soms, als mensen wat langer in 

 het ziekenhuis blijven, bouw je 

 ook echt een band op.”

Brenda Pieter is één ochtend per week gastvrouw in 
de huiskamer op de tweede etage. Patiënten kunnen 
hier even de zinnen verzetten. Met name kwetsbare 
ouderen komen er graag voor wat aandacht en 
gezelligheid. 

Spelletjes 
Brenda: “In overleg met de verpleging halen mijn 
collega en ik de mensen op uit hun kamer. Dan 
drinken we koffie, we kletsen wat of doen een 
spelletje.” Ze pakt een afstandsbediening en prompt 
verschijnen kleurige, bewegende bloemen op de 
tafel, geprojecteerd vanuit een beamer aan het 
plafond. “Dit is de Tovertafel”, legt Brenda uit. “De 
bloemen reageren op beweging. Als je met je hand 
over de bloemen veegt, worden ze groter of kleiner 
en veranderen van positie. Het is heel leuk om te 
doen en het activeert mensen die in hun eigen 
wereldje leven.” 

Zwak voor ouderen
Ook zonder Tovertafel maakt Brenda makkelijk contact 
en zit ze niet snel om gespreksstof verlegen. “Ik vind 
het leuk om mensen te vermaken. Iedereen is anders 
en ik ga gewoon op mijn gevoel af. Ik vraag waar 
ze vandaan komen, of ze kinderen en kleinkinderen 
hebben. Dan komt het gesprek altijd wel op gang. 
Mensen vertellen graag over vroeger en ze genieten 
van de aandacht en dat ze even hun hart kunnen 

luchten. Bij dementerenden weet je niet altijd of het 
klopt wat ze zeggen. Maar dat maakt niet uit. Het 
gaat erom dat ze hun ei kwijt kunnen.”  

Zonder woorden 
“Vroeger werkte ik met mensen met een verstandelijke 
beperking en in mijn privéleven heb ik lange tijd mijn 
schoonouders en oudere buren verzorgd. Ik heb een 
zwak voor oudere mensen en geniet van het contact. 
Soms, als mensen wat langer in het ziekenhuis blijven, 
bouw je ook echt een band op. Zo zal ik nooit 
vergeten dat we hier een Filipijnse patiënt hadden. 
Hij lag maanden in het ziekenhuis en sprak geen 
Nederlands of Engels. Maar toch begrepen we 
elkaar zonder woorden. Ik heb zo met hem gelachen! 
Toen hij uiteindelijk vertrok naar een andere locatie 
heb ik hem nog een keer opgezocht. Daarna heb ik 
het losgelaten.”

“Ik vind het fijn dat ik mijn kwaliteiten en ervaring 
in dit werk kan benutten. Ik kan hier voor iemand 
van betekenis zijn en het verblijf van patiënten een 
beetje prettiger maken. Dat geeft me echt een goed 
gevoel.” 

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

“Ik ga gewoon op mijn 
 gevoel af”

BRENDA PIETER, VRIJWILLIGER HUISKAMER 

VRIJWILLIGER
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PREVENTIE

Tekst: Ans Meiborg | Beeld: jcomp

Iedereen die gezond en gevarieerd eet, krijgt alle voedingsstoffen binnen die 
nodig zijn om fit en vitaal te blijven. Maar de meeste mensen lukt het niet om 
élke dag te eten volgens de Schijf van Vijf. Zijn extra vitamines dan een goed 
idee?

Wanneer zijn extra vitamines nodig?

die zwanger zijn of willen worden. Hen wordt 
aangeraden om foliumzuur en vitamine D te slikken. 
Ook jonge kinderen, mensen die weinig buiten 
komen of een donkere huid hebben, hebben baat 
bij vitamine D. Dit is van belang voor de groei en 
het behoud van sterke botten. Mensen die geen 
dierlijke producten eten, zoals vlees, melk, kaas 
of eieren, wordt aangeraden om vitamine B12 te 
slikken, omdat deze vitamine alleen in dierlijke 
producten voorkomt.

Waar moet je op letten?
Als je voedingssupplementen neemt, let er dan op 
dat je niet meer neemt dan de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid (ADH). Die staat altijd op het etiket en 
dat is niet zonder reden. Want via je voeding kun je 
eigenlijk nooit te veel van een vitamine binnenkrijgen, 
maar via supplementen kan dat wel. Van sommige 
vitamines of mineralen kan een teveel bij langdurig 
gebruik zelfs schadelijk zijn. Vraag bij twijfel de huis-
arts of diëtist om een advies op maat. 

We hebben het vaak druk en we kiezen weleens 
voor een makkelijke kant-en-klaarmaaltijd of een 
pizza uit de diepvries. Is het dan verstandig om 
voor de zekerheid wat vitaminesupplementen te 
nemen? Meestal is dat niet nodig. Maar voor 
sommige mensen kan het nuttig zijn om dit wel 
te doen. 

Wat zijn voedingssupplementen?
Voedingssupplementen zijn er in vele soorten en 
maten. In de vorm van pillen, poeders, druppels en 
drankjes, die je kunt kopen bij de drogist of bij de 
supermarkt. Ze bevatten één specifieke vitamine 
(bijvoorbeeld vitamine C of D) of een combinatie 
van vitaminen, mineralen en bioactieve stoffen 
(de zogenaamde multivitaminen). 

Wanneer is het nuttig? 
Hoewel het voor de meeste mensen niet nodig is, 
hebben sommige groepen baat bij deze extra 
voedingsstoffen. Dit geldt bijvoorbeeld voor vrouwen 
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KENNISMAKEN MET...

Hannah Heesbeen 

Wat doe jij zoal op een dag?
Als medisch pedagogisch zorgverlener op de kinderafdeling is elke dag anders. Zo 
houd ik de ontwikkeling van kinderen in de gaten, denk ik mee bij klachten die we 
niet medisch kunnen verklaren en help ik stress en trauma bij kinderen te voorkomen. 
Bijvoorbeeld door ze goed voor te bereiden op onderzoeken of bloed afnemen. 
Heel belangrijk, want trauma kan de rest van je leven beïnvloeden.

Hoe voorkom je trauma?
Door een kind als volwaardig mens te beschouwen: mét een kind praten in plaats 
van eróver. Kinderen begrijpen heel veel, als je het maar op hun niveau uitlegt. Je 
kan ook een pop erbij pakken of samen naspelen wat er gebeurt bij een onderzoek. 
En heb je een onderzoek goed doorstaan? Dan krijg je natuurlijk een kanjerdiploma! 

Met wie sta je zo gezellig op de foto?
Dat zijn Lenn en Leyla! Sinds eind november de mascottes van 
onze afdeling. Het zijn vriendjes voor de kinderen, waar ze 
zichzelf in kunnen herkennen. Zo komen veel kinderen 
hier met een gebroken arm en Lenn heeft dat ook. En 
Leyla laat zien dat het heel normaal is om een bril te 
dragen of iets aan je ogen te hebben. Het geeft een 
gevoel van herkenning en veiligheid. Zo wordt alles net 
wat minder spannend, waardoor wij de kinderen beter 
kunnen helpen. 

Wanneer is jouw werkdag helemaal goed?
Dit is echt mijn droombaan, ik vind het fantastisch! En soms valt alles 
helemaal op zijn plek. Zo was er een jongen met ADHD, die 20 minuten 
moest stilliggen voor een MRI-scan. Thuis oefende hij met stilliggen 
op de bank. Steeds iets langer. Hier op de afdeling hebben we het 
onderzoek nagespeeld met Playmobil. Uiteindelijk heeft hij tijdens het 
onderzoek helemaal stil gelegen. Daarna stuiterde hij alle kanten op, 
maar het is gelukt. Zó knap!

Hoe laad jij weer op?
Ik steek graag mijn handen uit de mouwen. Zo ben ik matchmaker bij een 
communityteam, waar ik mensen die iets voor een ander willen betekenen 
koppel aan hulpbehoeftige mensen. Daarnaast sport ik heel graag; lekker 
zweten in de buitenlucht. Ik volg een studie angst- en stresscoaching en als 
ik dan nog tijd over heb ga ik met mijn man op stap. Stilzitten? Daar ben ik 
niet zo goed in! 

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

“ Kinderen begrijpen heel veel, als je 

 het maar op hun niveau uitlegt.”
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Stuur uw oplossing vóór 28 februari 2023 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: stoptober. De winnaar hebben we persoonlijk benaderd.

InfoLand Magazine - Winter 202218 | 

Puzzel: brgfx



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 Laurens, zoon van Alina 
en Thomas Vissering. 

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

Alina: “Laurens werd op 1 november met een keizer-
snede geboren. Een noodgreep, waar we achteraf 
heel blij mee zijn. We moesten in de 41ste week 
naar het ziekenhuis voor een ‘minder-leven-scan’. 
Bovendien kwamen de weeën niet op gang. Het idee 
was dat ik ontsluitingspillen kreeg of een dag later 
met een keizersnede zou bevallen. Maar opeens 
maakte Laurens’ hartslag een grote dip en was het: 
nú naar de operatiekamer! Dat was een hele shock, 
maar het moest. Bij toeval – andere ziekenhuizen 
zaten vol – kwamen we in het LangeLand terecht. Dat 
kan ik iedereen aanraden. We zijn hier zó fantastisch 
begeleid! Niet alleen was de ingreep een gouden 
zet, zonder uitzondering is íedereen hier inlevend en 
ondersteunend. Echt een warm bad.” 

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 
negen 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 
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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. 
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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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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 

| 25  
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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. 



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 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.



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 persoonlijke verzorging, verpleging 
en wondzorg aan huis die door verzorgenden 

en 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



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






