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Gratis sporten bij fitnessclub De Leyens

De zorgmedewerkers Christine Graafmans en Susanne van Benten van 
het LangeLand kregen een fraaie cheque overhandigd. De Leyens 
Fitnessclub uit Zoetermeer bood het personeel van het ziekenhuis, als 
blijk van waardering voor hun enorme inzet, een origineel cadeau aan. 
Gedurende drie maanden mochten ze gratis gebruik maken van de 
zogeheten Milon-Cirkel.

Deze vorm van fitness is een effectieve work-out van een 35 minuten 
durende training met een volgens ervaringsdeskundigen gegarandeerd 
resultaat. De trainingen vinden plaats op speciale tijden waarbij rekening

wordt gehouden met de drukke werktijden van het zorgpersoneel. Men kan hier in een veilige omgeving sporten, 
waar de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen om besmettingsgevaar zoveel mogelijk uit te sluiten.

“Wij hebben veel respect voor alle zorgmedewerkers die dag en nacht klaarstonden tijdens de eerste coronagolf, 
aldus Susanne Rensen, manager van De Leyens Fitnessclub. “Gedurende deze tweede golf, die helaas voorlopig nog 
niet voorbij lijkt, wordt wederom veel van hen gevraagd. In zo’n hectische tijd is het belangrijk om je weerstand op 
peil te houden, fit te blijven en in de schaarse momenten van vrije tijd te zorgen voor een stukje lichamelijke en 
geestelijke ontspanning”.

Gedurende drie maanden mochten ze gratis gebruik maken van de 
zogeheten Milon-Cirkel.

Deze vorm van fitness is een effectieve work-out van een 35 minuten 
durende training met een volgens ervaringsdeskundigen gegarandeerd 
resultaat. De trainingen vinden plaats op speciale tijden waarbij rekening

wordt gehouden met de drukke werktijden van het zorgpersoneel. Men kan hier in een veilige omgeving sporten, 
waar de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen om besmettingsgevaar zoveel mogelijk uit te sluiten.

Susanne Rensen reikt de cheque uit aan
Christine Graafmans (links) en
Susanne van Benten (rechts)

Word donateur en steun onze 
stichting…….

Wilt u het werk van de Vrienden van het LangeLand 
Ziekenhuis steunen? U kunt donateur worden voor 
minimaal 30 euro per jaar. Als dank ontvangt u 
periodiek onze nieuwsbrief en wordt u jaarlijks 
uitgenodigd voor een donateursdag. Uiteraard als dit 
binnen de huidige coronacrisis mogelijk is en de
 RIVM–regels kunnen worden nageleefd.
Tevens ontvangt u een pas waarmee u korting krijgt 
op het assortiment in de Brasserie in het ziekenhuis. 
Wordt u zelf opgenomen in het ziekenhuis, dan 
ontvangt u bij opname als donateur bovendien een 
bloemetje en dagelijks een krant naar keuze. Ook 
eenmalige giften zijn uiteraard van harte welkom.

Sponsor de Vrienden….
Als ondernemer zijn er tal van mogelijkheden 
om zich aan de ‘De Vrienden’ te verbinden of een 
donatie of een gift te doen. Heeft u interesse in 
een vrijblijvend gesprek? Mail dan naar 

b.bakker@vriendenlangeland.nl 
of bel 06 506 171 22

Voorwoord

Corona heeft veel veranderd. Ook voor de patiënten, 
de bezoekers en het zorgpersoneel van het LangeLand 
Ziekenhuis. Er zijn de afgelopen maanden meer dan 
honderd giften en donaties binnengekomen. Bij een 
aantal was stichting Vrienden  van ’t Lange Land 
betrokken. 

Op de Facebookpagina ‘Stichting Vrienden van 
‘t Lange Land’ staat hierover een uitvoerig resumé. Ook 
de vernieuwde website www.vriendenvanlangeland.nl 
is de moeite waard. Houd daarom onze Facebookpagina 
en website regelmatig in de gaten. 

Dit speciale magazine geeft een mooie indruk van giften, 
donaties, acties en activiteiten van de afgelopen maanden.

Maar we besteden uiteraard ook aandacht aan het 
zorgpersoneel. Dit gebeurt, in samenwerking met de 
afdeling Communicatie van het LangeLand, in onze 
komende uitgaven. Dit doen we door een aantal 
exclusieve interviews met het zorgpersoneel te 
publiceren.

Tevens willen we een dankwoord uitspreken aan 
Jeanette Koster-Olthof, die namens het LangeLand als 
adviseur aan de stichting Vrienden van ’t Lange Land is 
verbonden .  

Corona zal ons helaas nog wel een tijd bezighouden. 
We hebben iedereen daarom hard nodig. Ook in de 
toekomst hopen we te mogen rekenen op uw steun 
en support. Alvast heel veel dank…(!)

Bestuur Vrienden van ’t Lange Land
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Nieuwe tablets dankzij Rabobank 

Dankzij de Rabobank Regio Den Haag kon Joyce Weijs, 
Lijnmanager van het LangeLand Ziekenhuis, een 
aantal gloednieuwe tablets in ontvangst nemen. “Hier 
zijn we bijzonder blij mee”, reageerde Joyce Weijs. “We 
kunnen de tablets goed gebruiken voor onze 
patiënten op de Corona-afdelingen”.

Het LangeLand Ziekenhuis heeft speciale 
verpleegafdelingen voor patiënten met (verdenking 
op) corona ingericht. Ook de SEH, Intensive Care en de 
OK zijn ingericht om deze patiënten veilig op te kunnen 
vangen. “Met behulp van tablets hebben patiënten de 
mogelijkheid om met hun thuisfront te communiceren
waardoor ze, ondanks de isolatie, toch contact 
kunnen hebben”, aldus Joyce Weijs. “Daarnaast geeft 
het op de Intensive Care de familie ook de mogelijkheid
om hun geliefde te kunnen zien ondanks het feit dat 
iemand aan de beademing ligt. De apparaten komen 
in alle opzichten daarom tot hun recht en zullen 
dagelijks worden gebruikt”. 

Bijzondere gift van ‘Fruit op het Werk’

De organisatie ‘Fruit op het Werk’ is de initiatiefnemer van een bijzondere gift. Ondernemers die een abonnement
hebben op ‘Fruit op het Werk’ stelden hun fruit voor het zorgpersoneel en patiënten van het LangeLand beschikbaar.
Dit bestond uit 1500 stuks fruit van bedrijven die klant bij ‘Fruit op het Werk’ zijn, maar nu niets afnamen in 
verband met thuiswerken. De ondernemers schonken hun fruit zodoende aan de in hun ogen ‘zorghelden’ van 
het LangeLand die dag en nacht voor de patiënten klaar staan. 

Tot tweemaal toe werden er 35 tot 40 boxen met vers fruit bij het LangeLand bezorgd die over de afdelingen zijn 
verspreid. 

De Rabobank Regio Den Haag 
zorgde voor nieuwe tablets. 

Lijnmanager Joyce Weijs is er 
blij mee.

Namens 'Fruit op het Werk'' is bezorger Ard Terlouw druk 
bezig met de boxen voor het LangeLand.
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“Deze schenking is wederom een bewijs dat ons zakelijk
netwerk het LangeLand een warm hart toedraagt”. 

Erik de Bruijn reikt op de Intensive Care de cheque uit
aan Liselore van Rietschoten en Monique Busscher. 

Welkomsttasje voor
Intensive Care patiënten

Mede dankzij een financiële donatie van Riool Reinigingen
Service Nederland BV (RRS) kregen patiënten van het 
LangeLand Ziekenhuis op de afdeling Intensive Care
een welkomsttasje met inhoud aangeboden. Hierbij 
kon men bijvoorbeeld denken aan diverse verzorgings-
middelen. 

“De ervaring leert dat als patiënten de eerste dag op 
de IC komen zij geen verzorgingsproducten, zakdoekjes,
een tandenborstel en kam bij zich hebben. Zo’n 
welkomsttasje is daarom een welkome aanvulling op 
hun verblijf op onze afdeling”, vertelt zorgmedewerkster 
Monique Busscher.  

“We tonen met deze donatie graag onze maatschappelijke
betrokkenheid”, zegt Erik de Bruijn, bedrijfsleider van 
Riool Reinigingen Service Nederland BV aan de West-
vlietweg in Den Haag. “We willen de patiënten op de 
Intensive Care alle sterkte toewensen. Ik spreek 
overigens ook graag mijn waardering uit voor het 
zorgpersoneel. Het is een enorm knappe prestatie die 
zij iedere dag leveren”. 

Onder belangstelling van Hilbrand Nawijn,
voorzitter van de Vrienden, wordt de 
cheque aan zorgmedewerkster
Monique Busscher overhandigd.
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Bart Bakker en Rolien van Groeningen
overhandigden de tasjes aan de collega’s van de IC.

Etos-actie levert grote opbrengst 
op voor patiënten
De Etos-filialen in Zoetermeer in Rokkeveen, Meerzicht
en Stadshart hielden voor de Intensive Care patiënten 
van het LangeLand een geslaagde publieksactie. Dit 
betekende dat aan klanten werd gevraagd om een 
product uit de winkel aan te schaffen voor een tasje 
met verzorgingsmiddelen dat bij binnenkomst aan de 
patiënten van de Intensive Care wordt geschonken. 
Een prachtige actie met een grote opbrengst, 
waardoor er zo'n vijfhonderd tasjes konden worden 
gemaakt.  Dank aan de klanten die meededen aan dit 
geweldige initiatief...(!) 

Bart Bakker organiseerde de actie en ging samen met 
Rolien van Groeningen namens het ziekenhuis de 
opbrengst halen en naar de IC brengen, waar de 
honderden tasjes in grote dank werden ontvangen. 

Etos-medewerkster Denise Bierman en IC- zorgmedewerkster 
Monique Busscher bij de symbolische aftrap voor de actie

De medewerksters van 
Etos zijn trots op het 
eindresultaat.
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Dag van de Verpleging
volledig gesponsord
De 'Dag van de Verpleging' voor het zorg-
personeel van het LangeLand werd volledig 
gesponsord. Dit gebeurde op initiatief 
Onno Brokke van Holland / B2B GranFood 
BV. Aan de circa 1.000 zorgmedewerkers 
werden pasta’s en saus van ‘Grand Italia’ 
geschonken. Van dezelfde hoeveelheid 
kwamen er flessen ‘S. Pellegrino’ door Bert 
de Boer van ‘The Wine List’. 

Paul van der Salm zorgde voor de planten. 
Hij deed dit met Henk Bakker, directeur 
van Van Uden Logistic Site Investment BV.

Nedcargo uit Waddinxveen verzorgde het 
transport. Monster Energy leverde blikjes 
ijskoffie.

Rolien van Groeningen, Bart Bakker en radioloog
Camiel Klink bij de tasjes die werden samengesteld

door alle donaties.

Bart Bakker met de sponsoren Onno Brokke
Paul van der Salm en Henk Bakker.

Radioloog Camiel Klink met Erik Booden en
Onno Brokke van Holland/B2B Granfood BV

Rolien van Groeningen en Ramazan Kilinc
luisteren naar de speech van Erik Booden.

Dankwoord aan
Jeanette Koster

Marketing & Communicatie-manager 
van het LangeLand, Jeanette Koster- 
Olthof, is als adviseur aan het bestuur 
van de stichting Vrienden van ’t Lange 
Land verbonden. Het bestuur is 
Jeanette bijzonder erkentelijk voor 
haar inbreng en wil graag langs deze 
weg hiervoor hun dankwoord 
uitspreken. Zij is een ware steun en 
toeverlaat. Mede dankzij haar inbreng 
is er sprake van een aantal geslaagde 
projecten en activiteiten.

Foto is genomen voor de coranacrisis

Hilbrand Nawijn (rechts) op werkbezoek bij Hans van Wijk, directeur van Sligro 
(midden), samen met Bart Bakker (links) en Jeanette Koster-Olthof.
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1000 gratis maaltijden….
Veel dank ook aan de heer Chi van 
restaurant Eten en Zo aan de Amerikaweg
in Zoetermeer voor in totaal 1000 gratis 
heerlijke maaltijden. Een onvoorstelbaar
mooi gebaar. Dankzij J. Becker van 
Firma J.J. Becker Verpakkingen en 
A. Parbhoesingh van Tong Kong werd 
dit mogelijk gemaakt.

Kleuren voor het LangeLand
Dorien Luijten raakte geïn-
spireerd door alle kleurrijke 
stoepkrijttekeningen die de stad 
Zoetermeer opvrolijken. Dit heeft 
geleid tot de actie ‘Kleuren voor 
het LangeLand’. Via social media 
en websites kon men de kleur-
platen downloaden. Kortom, 
letterlijk wat kleur aanbrengen in 
het LangeLand om patiënten en 
zorgpersoneel te laten weten dat 
er aan ze wordt gedacht.

Dorien kwam met haar dochtertje en zoontje de tientallen kleurplaten 
overhandigen. "Na weken van spammen op Facebook, Instagram en 
Privé is de actie voorbij en ben ik samen met Sepp en Anna-Sofia naar 
het ziekenhuis gelopen om de kleurplaten in te leveren", aldus Dorien. 
"Ik ben dankbaar voor alle kindjes die mooi gekleurd hebben zodat we 
een glimlach kunnen toveren op de gezichten van alle helden in het 
LangeLand Ziekenhuis. Dan bedoel ik zowel patiënten als verzorgend 
personeel".

De heer Chi en zijn collega bij de
maaltijden, die volgens velen

heerlijk smaakten.

J. Becker van Becker
Verpakkingen stond

ook voor het
zorgpersoneel klaar.

A. Parbhoesingh van
Tong Kong deed ook

van zich spreken.

Marc Goutier, theater-manager 
van Pathé van de vestiging in 
Scheveningen, verraste het 
zorgpersoneel van het LangeLand 
door 250 vrijkaarten van de 
bioscoop beschikbaar te stellen. 
Het ging om een vrijkaart met een 
tweede kaart er bij, zodat de 
zorgmedewerker van het LangeLand 
iemand kon meenemen.

250 vrijkaarten voor 
een avondje in de 
bioscoop 

Automatiseringsbedrijf BBIT uit Den Haag 
heeft voor het LangeLand zo'n twintig 

tablets gebruikersklaar  gemaakt, zodat de 
artsen en de verpleegkundigen  er meteen 
mee aan de slag konden met de patiënten. 

Een welgemeend  dankwoord aan 
IT-specialist Berend Bakker van het bedrijf 

BBIT

Grote behoefte aan tablets
Er bleek op de Covid-afdeling een grote behoefte aan tablets. Zo konden 
artsen vanuit een andere ruimte met de patiënten communiceren, die 
vervolgens met de tablets met het thuisfront contact konden hebben. 

Naast de Rabobank boden ook het bedrijf Flex IT & de stichting It4kids 
de helpende hand door een aantal tablets beschikbaar te stellen. 

De tablets werden in dank in ontvangst genomen

Enthousiasme bij Dorien
en haar dochtertje.
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‘De Vrienden’ en hun netwerk hebben veel respect voor het zorgpersoneel van het LangeLand. Op de komende 
pagina’s leest u daarom interviews met medisch directeur Lya Levert-Brand, Sanne van Zwol, manager voor 
de Acute Zorg, Intensive Care, CCU en Spoedeisende Hulp, neuroloog Judith Rath, telefoniste -receptioniste 
Wietske van Dam, Zorgmanager Poliklinieken Katinka Klop en Senior HR-adviseur Marleen Hersbach.

. 

‘Het LangeLand Ziekenhuis blinkt uit in
saamhorigheid.’

Lya Levert-Brand is negentien jaar chirurg bij het 
LangeLand, waarvan de laatste zes jaar ook medisch 
directeur. Tijdens de coronaperiode leidde ze bovendien
het Crisisbeleidsteam.

“Ik houd oprecht van mijn vak,” zegt Lya. “Het voelt als 
een passie om mensen te mogen opereren en te 
helpen genezen. Ik ben daarbij gespecialiseerd in 
oncologie en het maag-darmstelsel.”

Om me te kunnen specialiseren heb ik in meerdere 
ziekenhuizen gewerkt, waaronder het Erasmus MC in 
Rotterdam, het UMC en het Diaconessenhuis, beiden 
in Utrecht. Het LangeLand Ziekenhuis trok me daarna 
absoluut aan. Iedereen is hier gelijkwaardig en dat 
past bij mij. Ook binnen onze vakgroep Chirurgie 
werken we heel plezierig samen en ondersteunen we 
elkaar. Verder heb je hier persoonlijk contact met alle 
mogelijke andere collega’s. We kennen elkaar. Dat 
maakt dat ik me echt thuis voel op mijn werk.”

Hoe verloopt de samenwerking met jullie
zorgpartners in Zoetermeer?

“Niet alleen intern hebben we korte lijnen, hetzelfde 
geldt zeker ook voor ons contact met de huisartsen. 
Als specialisten zorgen we dat we goed bereikbaar zijn 
voor overleg over hun patiënten. Soms kun je 
daarmee een ziekenhuisopname voorkomen. En dat is 
natuurlijk in het belang van iedereen. Het past precies 
in het actuele thema ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’, 
waarbij we ook moeten proberen om het aantal 
ziekenhuisopnames zoveel mogelijk te reduceren.”

“Al met al ben ik erg blij met de samenwerking met al 
onze zorgpartners in Zoetermeer. Dat geldt niet alleen 
voor de Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg 
Zoetermeer met huisartsen, fysiotherapeuten en 
andere verwijzers, maar ook voor de verpleeghuizen 
van Fundis en de Geestelijke gezondheidszorg Rivier-
duinen en Parnassia. Zo’n intensieve onderlinge 
samenwerking is uniek in Nederland.”

Medisch directeur Lya Levert-Brand

. 

“We bewijzen
iedere dag de toegevoegde
waarde van het LangeLand.”
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Toen jullie te maken kregen met het Coronavirus 
kreeg je de leiding over het Crisisbeleidsteam.
Hoe ging dat in zijn werk?

“Direct vanaf de start kwamen we twee keer per dag 
kort bij elkaar. Directievoorzitter Erik Booden sloot 
regelmatig aan. Daarnaast zaten onder meer de 
arts-microbioloog, de calamiteitenmanager en de 
managers van communicatie, inkoop en personeel aan 
tafel. We inventariseerden zaken zoals: Hoe gaat het 
met de patiënten? Hoeveel bedden zijn er bezet? Hoe 
gaat dat in de regio? Hebben we voldoende maskers 
en andere beschermingsmiddelen? Welke apparatuur 
hebben we nodig? Moeten we weer een verpleegkamer
beschikbaar maken? Hoe gaat het met het personeel? 
Wat moeten we in- en extern communiceren?”

Zodra dat kon vonden deze meetings online
plaats, tijdens videocalls.

“Het voelde alsof er doorlopend een enorm schaakbord
voor ons lag, waarop we bovendien snel moesten 
schaken. Je kon op een bepaalde dag een besluit 
nemen, dat amper 24 uur later alweer moest worden 
bijgesteld. De wereld veranderde elk moment en dat 
vergde steeds opnieuw creativiteit en actie.”

Hoe kijk je terug op dit hele traject?

“Ik ben absoluut trots op hoe het is verlopen. We 
hebben in korte tijd bergen met elkaar verzet. De 
afdeling ICT maakte het in no time mogelijk voor 
iedereen om thuis te kunnen werken via een veilige 
verbinding. We konden gaan beeldbellen met patiënten, 
wat trouwens nog steeds erg goed bevalt. Er werd een 
tweede CT-scan geplaatst, afdelingen zijn verhuisd, een 
hele poli-vleugel is geschikt gemaakt voor 
Covid-patiënten en de SEH heeft een tweede ingang 
gekregen. Op die manier konden we de veiligheid 
binnen ons ziekenhuis blijven waarborgen.”

“Mensen werden ingezet, daar waar het nodig was. 
Sommige verpleegkundigen werkten voor het eerst 
op de IC. Het OK-personeel en medisch specialisten 
gaven ondersteuning op de Intensive Care.”

“Sommigen sprongen op de fiets om mondkapjes te 
gaan halen. De saamhorigheid hiervan raakte me. 
Letterlijk alles werd uit de kast getrokken om de 
veiligheid en hygiëne te bewaken en de patiënten 
goed op te vangen, te behandelen en te genezen.”

Was het LangeLand klaar voor een nieuw golf?

“Ook nu heb ik gemerkt dat het LangeLand het weer 
kan. Toch merkte je wel dat veel medewerkers lange 
tijd moe waren van wat ze, fysiek en emotioneel, voor 
hun kiezen hadden gekregen. Er zijn lange diensten 
gedraaid onder extreme omstandigheden. Er resteerde
weinig tijd voor het thuisfront, waar men te maken 
had met bezorgde familieleden. Dat heeft een 
behoorlijke impact gehad en verdient alle respect. Dat 
hebben we gelukkig ook ruimschoots kunnen ervaren, 
getuige de vele donaties die we in die periode hebben 
ontvangen van betrokken Zoetermeerders en 
bedrijven.”

Hoe kijk je op dit moment naar de toekomst
van het LangeLand Ziekenhuis?

“We bewijzen onze toegevoegde waarde voor 
Zoetermeer elke dag. Op dit moment gaan we, meer 
dan ooit, alle kwaliteiten benutten die we samen met 
onze zorgpartners in huis hebben. We hebben een 
ambitieus gezamenlijk plan om een grootschalig 
multifunctioneel zorgcentrum te bouwen, waar 
binnen we nog intensiever zullen samenwerken dan 
voorheen. We waren in het verleden genoodzaakt om 
kostenefficiënt en doelgericht te werken, en dat zijn 
we nog steeds. Dat is precies waar het huidige 
zorglandschap om vraagt. We lopen al in veel 
opzichten voorop in Nederland, zoals onze intensieve 
samenwerking met Zoetermeerse zorgpartners, het 
beeldbellen met onze patiënten en de kwaliteit van 
zorg die ook terugkomt in de jaarlijkse lijstjes van het 
AD en Elsevier. Ik kijk er naar uit om die voorsprong 
steeds verder uit te bouwen en ik heb er absoluut 
vertrouwen in dat we dat ook gaan doen.”

Lya kreeg de leiding over
het Crisis Beleidsteam.

Lya Levert-Brand: “Ik heb veel
vertrouwen in de toekomst
van het ziekenhuis.” 
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‘Er is veel kennis in huis’

Sanne van Zwol is als manager voor de Acute Zorg 
mede verantwoordelijk voor Intensive Care, CCU en 
Spoedeisende Hulp.“Het is in deze tijd amper voor te 
stellen”, begint ze het gesprek. “Maar toen ik in 2011 op 
zoek ging naar een nieuwe baan als IC-verpleegkundige, 
omdat mijn toenmalige tijdelijke contract afliep, was 
er geen werk te vinden voor mij als IC-verpleegkundige.
Na maanden tevergeefs zoeken in het hele land ben ik 
op avontuur gegaan en in het buitenland gaan 
werken.”

Kop en schouders

“Dat avontuur werd een baan in Abu Dhabi. Er werd 
daar een nieuw ziekenhuis gebouwd waar ik aan de 
slag kon als IC-verpleegkundige. Daar werd bevestigd 
hoe goed onze Nederlandse opleidingen staan 
aangeschreven. Niet alleen in Azië maar ook 
vergeleken met Europa en de Verenigde Staten steekt 
Nederland er wat dat betreft met kop en schouders 
bovenuit. Zo werd ik al snel senior verpleegkundige en 
vervolgens maakte ik twee jaar deel uit van het 
management.”

Fascinerend

“Het was een fascinerende periode in mijn leven, maar 
we werkten wel bijna standaard twaalf uur per dag. 
Dat was pittig. Werkweken van zestig, zeventig uur zijn 
in Abu Dhabi heel normaal. Je leeft er als een expat en 

dat maakt dat je sociale contacten ook uit alle uithoeken 
van de wereld komen, een waardevolle ervaring. 
Ondanks het harde werken had ik het voor geen goud 
willen missen. Het is een mooie levenservaring 
geworden.”

Tekort

“Inmiddels werk ik bijna twee jaar bij het LangeLand 
Ziekenhuis, als manager Acute zorg. Ik ben hiermee 
verantwoordelijk voor de organisatie van de Intensive 
Care, CCU en de Spoedeisende hulp, met in totaal zo’n 
tachtig zorgmedewerkers. Helaas zitten we door het 
landelijke tekort aan gespecialiseerd  personeel nog 
altijd onder de formatiesterkte. Het blijft dus een 
uitdaging om alles goed te organiseren.”

Trots

“Ik ben trots en tevreden over wat we in het 
LangeLand met elkaar neerzetten. We hebben enorm 
veel kennis en kunde in huis. Als we al eens patiënten 
moeten overplaatsen naar partnerziekenhuizen heeft 
dat eerder te maken met apparatuur die nodig is om 
specifieke zorg te kunnen leveren dan met de kennis 
die wij in huis hebben.”

Manager Acute Zorg Sanne van Zwol

“Er was veel saamhorigheid en ons 
operationeel team ‘Acute Zorg’ stond 
als een huis”, concludeert Sanne.
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Saamhorig

“In de eerste coronaperiode hebben we enorm veel 
geleerd. Er was veel saamhorigheid en ons 
operationeel team ‘Acute Zorg’ stond als een huis. We 
konden snel met elkaar schakelen en iedereen deed 
wat nodig was, ook op heel andere afdelingen. Zoiets 
vergt behoorlijk wat aanpassingsvermogen; het kan 
aanvoelen als een andere baan. Ik ben er absoluut 
trots op hoe iedereen in deze stressvolle periode 
acteerde.”

Spannend

“Er waren spannende momenten bij. Zo hadden we 
extra beademingsapparatuur nodig, die op een 
zaterdagnacht werd geleverd door Defensie. Op 
zondagochtend rond zessen was ik er samen met de 
mannen van de medische instrumentele dienst om 
het allemaal in elkaar te zetten en ermee aan de slag 
te gaan. Dat is uiteindelijk goed gelukt en dat gaf 
zeker voldoening.”

Drukte

“Corona bracht natuurlijk heel veel extra drukte met 
zich mee, en dat gold niet alleen in de patiëntenzorg. 
Collega’s van de schoonmaak waren bijvoorbeeld ook 
vol continu in touw. Wanneer een patiënt een kamer 
verliet moest er direct gereinigd worden.”

“Ook de Spoedeisende hulp vereiste veel meer 
personele inzet, omdat de zorg werd verdeeld in 
patiënten mét en zonder verdenking op corona. We 
hadden de gescheiden patiëntenstroom hier goed 
onder controle. Achteraf kunnen we concluderen dat 
het hele proces naar wens is verlopen.”

Verwerken

“Na afloop van zo’n intensieve periode is het heel 
belangrijk om iedereen goed de tijd te geven om dit 
proces te verwerken. Ik probeerde dit zelf te doen 
door gesprekken te houden met de mensen op mijn 
afdelingen. Zo nodig boden we ook professionele 
psychologische hulp.”

“De zorg heeft zich door deze corona-ervaring op de 
kaart gezet. Ik hoop echt dat er structurele waardering 
voor ons vak komt. En dan bedoel ik niet alleen in 
financieel opzicht, maar ook wat betreft de status van 
een verpleegkundige. Er is ook tegen mij vaak gezegd: 
Oh, ben je verpleegkundige, dan was je zeker alleen 
maar billen?”

“We zijn juist goed opgeleide mensen, soms op hbo- 
of zelfs een masterniveau. We gaan vrijwel dagelijks 
om met leven en dood. Gedurende de Covid werd dit 
weliswaar duidelijker voor de buitenwereld, maar in 
het ziekenhuis maken we iedere dag wel heftige 
dingen mee.”

Toekomst

“Ons ziekenhuis heeft zijn meerwaarde zonder meer 
bewezen, dat is nu voor iedereen duidelijker dan ooit. 
Die waarde hadden we zeker ook al voor corona. 
Zoetermeer is qua grootte de derde stad van 
Zuid-Holland. Het zou wel heel gek zijn als hier geen 
ziekenhuis met acute zorg, verloskunde en een 
operatiekamer zou zijn gevestigd. Je zou dan bij een 
hartaanval, een bevalling of een beroerte een half uur 
in de auto moet zitten om bij een ziekenhuis te 
komen. Dat zou onverantwoord zijn.”

“Ik zie absoluut toekomst voor het 
LangeLand Ziekenhuis. Daar bouw ik 
graag aan mee. Ik ben hier voorlopig 
dan ook nog niet klaar”, besluit Sanne.

“Er zijn nog veel uitdagingen bij het 
LangeLand”
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Toen jullie te maken kregen met het Coronavirus 
kreeg je de leiding over het Crisisbeleidsteam.
Hoe ging dat in zijn werk?

“Direct vanaf de start kwamen we twee keer per dag 
kort bij elkaar. Directievoorzitter Erik Booden sloot 
regelmatig aan. Daarnaast zaten onder meer de 
arts-microbioloog, de calamiteitenmanager en de 
managers van communicatie, inkoop en personeel aan 
tafel. We inventariseerden zaken zoals: Hoe gaat het 
met de patiënten? Hoeveel bedden zijn er bezet? Hoe 
gaat dat in de regio? Hebben we voldoende maskers 
en andere beschermingsmiddelen? Welke apparatuur 
hebben we nodig? Moeten we weer een verpleegkamer
beschikbaar maken? Hoe gaat het met het personeel? 
Wat moeten we in- en extern communiceren?”

Zodra dat kon vonden deze meetings online
plaats, tijdens videocalls.

“Het voelde alsof er doorlopend een enorm schaakbord
voor ons lag, waarop we bovendien snel moesten 
schaken. Je kon op een bepaalde dag een besluit 
nemen, dat amper 24 uur later alweer moest worden 
bijgesteld. De wereld veranderde elk moment en dat 
vergde steeds opnieuw creativiteit en actie.”

Hoe kijk je terug op dit hele traject?

“Ik ben absoluut trots op hoe het is verlopen. We 
hebben in korte tijd bergen met elkaar verzet. De 
afdeling ICT maakte het in no time mogelijk voor 
iedereen om thuis te kunnen werken via een veilige 
verbinding. We konden gaan beeldbellen met patiënten, 
wat trouwens nog steeds erg goed bevalt. Er werd een 
tweede CT-scan geplaatst, afdelingen zijn verhuisd, een 
hele poli-vleugel is geschikt gemaakt voor 
Covid-patiënten en de SEH heeft een tweede ingang 
gekregen. Op die manier konden we de veiligheid 
binnen ons ziekenhuis blijven waarborgen.”

“Mensen werden ingezet, daar waar het nodig was. 
Sommige verpleegkundigen werkten voor het eerst 
op de IC. Het OK-personeel en medisch specialisten 
gaven ondersteuning op de Intensive Care.”

. 

‘Het is heel belangrijk om op tijd rust te
nemen van alle prikkels’. 

“Loopbaan, collega’s, familie, kinderen en vrienden 
hebben allemaal aandacht nodig. Dit levert al met al 
enorm veel prikkels op, die de  hersenen moeten 
verwerken,” zegt neuroloog Judith Rath van het 
LangeLand Ziekenhuis.

“Als gevolg van corona zijn veel levens in dat opzicht 
wel een stuk rustiger geworden. Activiteiten en 
sommige verplichtingen vielen weg. Hoewel het virus 
op verschillende manieren erg veel leed heeft 
veroorzaakt, kan de gedwongen rust voor ons 
overbelaste zenuwstelsel juist wel gunstig zijn.”

Zenuwstelsel

Judith is gespecialiseerd in de bewegingsstoornissen 
Parkinson en het syndroom van Gilles de la Tourette en 
in de klinische neurofysiologie. Samen met collega 
Mariska Kleijer runt ze in het LangeLand een tic-poli 
die door patiënten uit het hele land bezocht wordt. 
Judiths andere specialiteit, klinische neurofysiologie, 
heeft onder meer te maken met stoornissen in het 
bewustzijn, beweging en gevoel. Daarnaast is Judith 
medisch leider van de vakgroep Neurologie. 

Herstellen

“Het fascineert mij hoe mensen in elkaar zitten en 
bewegen,” zegt Judith. “We merken steeds vaker dat 
patiënten klachten hebben die gerelateerd zijn aan 
spanning. Als neuroloog kijk je daarom naar het hele 
lichaam; alles heeft tenslotte met elkaar te maken. Ik 
probeer mensen bewust te maken hoe hun lichaam 
reageert op prikkels. Je kunt niet continu als het ware 
‘aan’ staan. Het is heel belangrijk om op tijd rust te 
nemen, zodat je lichaam zich voldoende kan 
herstellen van inspanning en stress.”

Luisteren

“Goed luisteren naar je patiënt is voor elke dokter 
natuurlijk cruciaal, en dat geldt eens te meer voor ons 
vak. Zoals ieders hersenen uniek zijn, uit een 
hersenziekte (zoals de ziekte van Parkinson) zich op 
unieke wijze. Het verloop van de ziekte, maar ook de 
impact die het heeft op het leven van de patiënt, is 
verschillend voor iedereen. Dat betekent ook dat de 
behandeling  “op maat” moet zijn. Door zorgvuldig te 
luisteren probeer ik samen met de patiënt tot een 
behandelplan te komen, wat past bij diegene.” 

Neuroloog Judith Rath 

Judith Rath is blij met de gift van een 
aantal gloednieuwe stethoscopen.
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Aandacht

“Die persoonlijke aandacht past trouwens goed bij het 
profiel van ons kleinschaliger ziekenhuis. Als specialis-
ten weten we elkaar hier gemakkelijk te vinden. Dat 
kan heel praktisch zijn als er bepaalde expertise nodig 
is voor onze patiënten. Zo kan ik vaak direct tijdens 
een consult even telefonisch overleggen met één van 
mijn collega’s bij cardiologie, en soms kan mijn patiënt 
meteen even langsgaan bij zo’n collega. En andersom 
werkt dat net zo. Ik merk dat patiënten dat erg waarderen
en het werkt voor onszelf natuurlijk ook bijzonder 
prettig. Het levert absoluut betere en completere zorg 
op. Er zijn veel dagen dat ik oprecht heel blij naar huis 
rijd omdat we met elkaar goede prestaties hebben 
geleverd.”

Lage drempel

“Die lage drempel naar collega zorgverleners ervaren 
we hier niet alleen intern. Zo hebben we nauw contact 
met huisartsen en fysiotherapeuten in heel Zoetermeer 
en omgeving. We bellen elkaar vaak over onze patiënten,
zodat we ook deze zorg goed op elkaar afstemmen. 
Het is ook om die reden goed en belangrijk dat we als 
ziekenhuis complete zorg blijven leveren, en dat onze 
patiënten voor verreweg de meeste behandelingen 
gewoon bij ons terecht kunnen.”  

Beroertezorg

“Je wilt voorkomen dat de zorg versnipperd raakt en 
dat mensen te maken krijgen met veel verschillende 
zorgaanbieders. Dat is in het belang van onze 
patiënten, maar ook van de verzekeraars die de zorg 
moeten vergoeden. Wat dat betreft ben ik ook erg blij 
dat we hier in 2017 weer een stroke-unit hebben opgezet,
zodat we ook weer beroertezorg leveren. We kennen 
in dit ziekenhuis onze kwaliteiten en we weten het ook 
heel goed wanneer de gespecialiseerde zorg nodig is 
van één van onze partnerziekenhuizen. Als het nodig 
is verwijzen we een patiënt uiteraard door. Dat zien we 
als onze plicht, en daarop kunnen onze patiënten 
zonder meer vertrouwen.”

Zorgconcept

“We werken op dit moment toe naar één zorgconcept, 
met al onze zorgpartners in Zoetermeer. Dat gaat onze 
onderlinge samenwerking alleen nog maar verder 
verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat we hier met      
elkaar alles in huis hebben om een passend antwoord 
te kunnen bieden op de uitdagingen binnen onze 
sector. En daar werken we als vakgroep Neurologie 
natuurlijk heel graag aan mee.”

Van links naar rechts, Benno Ceelen, Rolien van Groeningen, Camiel Klink, Sarah van Oord en Ramazan Kilinc. Zittend Judith Rath. 

Dankzij Rolien van Groeningen, (Domestic Outsourcing), Ramazan Kilinc (Kilinclar 
Automaterialen BV), Benno Ceelen, (Cemex Treson) en Pieter van der Kwaak (Lansigt Accountants 
en Belastingadviseurs) zijn voor het LangeLand 15 nieuwe stethoscopen van het merk Littmann 
aangeschaft. De volledig gesponsorde stethoscopen werden aan neuroloog Judith Rath, longarts 
Sarah van Oord en Interventieradioloog Camiel Klink overhandigd. 
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Binnen het LangeLand Ziekenhuis is veel ruimte 
voor nieuwe ideeën.’

“Mijn werk is heel afwisselend”, zegt senior human 
resource adviseur Marleen Hersbach, die nu ruim een 
jaar werkt bij het LangeLand Ziekenhuis. Marleen 
adviseert onder meer de beschouwende afdelingen 
op het gebied van HR. Bij beschouwende afdelingen is 
over het algemeen geen sprake van een operatie maar 
van een onderzoek, behandeling of therapie Dat kan 
wél aan de orde zijn bij snijdende afdelingen zoals 
chirurgie of orthopedie.

Ondersteuning

“Mijn werk is heel afwisselend. Ik ondersteun als senior 
HR adviseur directie en management ten aanzien de 
uitvoering van HR Beleid “Wanneer een zorgmanager 
bijvoorbeeld een doktersassistent zoekt, zetten wij als 
HR ons in voor de werving hiervan. Daarnaast richt ik 
me op ook op zittend personeel: als een medewerker
een carrière-switch wil maken, of voelt iemand dat hij 
of zij niet langer op de juiste plek zit, dan willen we de 
managers daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. 
Binnen het LangeLand Ziekenhuis vinden we het 
belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. 
Dit doen we door medewerkers opleidingsmogelijkheden 
te bieden waardoor ze  ook elders binnen ons 
ziekenhuis inzetbaar kunnen worden. Op zo’n manier 
proberen we zoveel mogelijk collega’s te inspireren om 
voor ons te blijven werken. In het belang van henzelf én 
natuurlijk van het ziekenhuis.”

Organisatiestructuur

“In mijn functie ondersteun ik ook bij 
reorganisatietrajecten. Onlangs hebben wij binnen de 
organisatie een wijziging in de aansturing van een 
afdeling doorgevoerd. Door het aanstellen van 
teamleiders op deze afdeling hebben we het aantal 
medewerkers per manager verkleind. Dit om uiteindelijk
de kwaliteit van de zorg ten goede te laten komen 
maar ook een betere verdeling van de werklast te 
realiseren.“

Crisisoverleg

“Tijdens de coronacrisis in maart en april heb ik in 
korte tijd veel geleerd over het LangeLand. Ik was op 
dat moment nog geen half jaar in dienst en maakte 
onderdeel uit van het crisisbeleidsteam. Het 
crisisbeleidsteam heeft bij een crisis de leiding en 
coördinatie op strategisch niveau. Dit team kwam in 
die tijd dagelijks bij elkaar om af te stemmen. Eerst 
nog fysiek maar na korte tijd digitaal, middels 
videoverbinding. De organisatie was nieuw voor mij 
en dus ook mijn rol in het CBT. Ik was blij dat ik op 
deze manier in deze bijzondere tijd mijn steentje kon 
bijdragen, ook al stond ik zelf natuurlijk niet zelf aan 
het bed.”

Senior Human Resource Adviseur Marleen Hersbach

“Het LangeLand staat bekend om de 
persoonlijke benadering van patiënten. 
Ik ben zelf ook patiënt geweest. Ook ik  
heb dat mogen ervaren.”
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Persoonlijk

“Ik vind het zelf heel prettig werken hier. We hebben 
onderling veel persoonlijk contact, op de werkvloer  
maar ook met management en directie. Er is alle 
ruimte om nieuwe initiatieven te ontplooien. Omdat 
het LangeLand een kleinschalig ziekenhuis is heb je 
binnen je functie een brede verantwoordelijkheid. Dit 
is echt een wezenlijk verschil met een functie   in 
bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis.”

“Het LangeLand staat bekend om de persoonlijke 
benadering van patiënten. Ik ben zelf ook patiënt 
geweest en heb ik dat ook mogen ervaren. Ook merk 
ik dat collega’s heel saamhorig zijn: ze hebben over 
het algemeen veel voor elkaar over.”

Bizar

“Net als de andere collega’s maakte ik bizarre 
werkweken. Mijn partner werd thuis gezinsmanager 
en ik was meer dan fulltime  aan het werk. Met elkaar 
werkte we in het CBT en binnen de organisatie aan 
hetzelfde doel. Dit gaf me veel voldoening. De 
samenwerking was intens en ik leerde in korte tijd veel 
mensen kennen. Iets wat een groot voordeel voor mij 
was aangezien ik nog maar kort in dienst was.”  

Bijspringen

“Het was heel bijzonder om te ervaren hoe in crisistijd 
dingen veranderden. Zo merkten wij dat het heel 
moeilijk was om bepaalde functies in te vullen, met 
name specialistisch verpleegkundige functies. Maar 
toen we in deze tijd een oproep deden voor 
ondersteuning kregen we enorm veel reacties. Ook 
oud-collega’s en gepensioneerden hebben zich 
gemeld, zodat ze als dat nodig was konden 
bijspringen. We hebben hierdoor een mooi bestand 
kunnen aanleggen van ervaren mensen die op afroep 
beschikbaar waren.”

Enthousiasmeren

“We doen er nu alles aan om iedereen uit deze ‘vijver’ 
van zorgpersoneel te enthousiasmeren en zich zo 
nodig beschikbaar te houden voor ons ziekenhuis. 
Aangezien er veel vraag is naar zorgmedewerkers en 
alle ziekenhuizen om ons heen dezelfde vraag hebben 
is en blijft het voor ons een uitdaging om nieuwe 
medewerkers aan te trekken. Op onze website 
www.werkenbijllz.nl hopen we nieuwe medewerkers 
te enthousiasmeren om te komen werken voor ons 
ziekenhuis. Middels filmpjes en testimonials komen 
medewerkers aan bod en geven zij aan wat het werken 
bij het LangeLand  zo leuk maakt.”

“Ik was blij dat 
ik mijn steentje 
kon bijdragen

tijdens de 
coronacrisis.”

“We willen collega’s
inspireren om zo 

lang mogelijk 
voor ons te 

werken.”

Op onze website www.werkenbijllz.nl 
hopen we nieuwe medewerkers te 
enthousiasmeren om te komen werken 
voor ons ziekenhuis
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‘Hier werken mensen met een
groot hart voor de zorg.’

Katinka Klop stuurt sinds september 2019 de poliklinieken
aan. “Ik ben geboren in een huisartsengezin, hierdoor 
maakte ik al op jonge leeftijd kennis met de zorg en is 
mijn betrokkenheid en interesse voor deze sector 
ontstaan. Zelf heb ik - na twee jaar studie Rechten - de 
studie Bedrijfswetenschappen met succes afgerond. 
Voordat ik in de zorg terecht kwam heb ik gewerkt 
voor onderwijsinstituut Nyenrode en ook in de 
zakelijke dienstverlening.” 

Verrijking

“Ik maakte voor het eerst professioneel kennis met de 
zorgsector in het LUMC, waar ik als adviseur ben 
begonnen en al vrij snel doorgegroeid ben als 
leidinggevende van een afdeling binnen het Facilitair 
Bedrijf. In mijn huidige rol als zorgmanager maak ik de 
zorg van nog dichterbij mee. Deze stap is voor mij een 
verbreding van mijn kennis en voelt als een verrijking. 
De dynamiek van het zorgproces geeft me energie, ik 
leer iedere dag. Het is mijn taak om bij te dragen aan 
de kwaliteit van zorg en een goede gang van zaken op 
de poliklinieken.”

Organisatie

“Op onze poliklinieken werken ruim 200 collega’s. Ik 
ben integraal verantwoordelijk voor een optimale 
zorg- en dienstverlening binnen de poli’s. Momenteel 
houd ik me echter vooral bezig met de personele 
invulling. Sinds kort zijn er vier teamleiders 
aangesteldd die mij hierbij ondersteunen. Dat 
betekent voor mij een verbetering, waardoor ik mij 
beter kan focussen op mijn taken. Ik rapporteer aan 
twee lijnmanagers, zij zijn eindverantwoordelijk voor 
de poli’s in de lijn.” 

Vertrouwen

“Ik werk hier in het LangeLand met heel veel plezier. Er 
is nog veel te doen, en ik ervaar vertrouwen vanuit het 
lijnmanagement. In korte tijd heb ik al veel geleerd en 
voorlopig ben ik nog niet uitgeleerd.”

Afschalen

“Tijdens de eerste coronaperiode moesten we op de 
poli’s niet-spoedeisende zorg heel plotseling 
afschalen. Dat hield in dat we helaas veel patiënten 
moesten bellen om te zeggen dat hun afspraak zou 
worden uitgesteld. Dit bleek een hele klus. De 
uitdaging was om binnen de strakke corona richtlijnen 
te blijven voorzien in het leveren van goede 
patiëntenzorg.”

Zorgmanager Poliklinieken Katinka Klop

“Het voelt als een verrijking om 
de zorg van dichtbij mee te 
maken.”
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Betrokken

“De collega’s die hier werken hebben een groot hart 
voor de patiënt. Die oprechte betrokkenheid draagt in 
mijn beleving bij aan het herstel. De patiënt voelt zich 
gehoord en gezien. Dat is een belangrijk onderdeel 
van een behandeling. Vanzelfsprekend biedt het 
LangeLand kwalitatief goede zorg en doorgaans 
kunnen patiënten snel bij ons terecht terecht. Ook dat 
is een reden voor mensen om voor het LangeLand te 
kiezen.”

Eigen medewerkers

“Een andere uitdaging was het beleid voor eigen 
medewerkers voor wie op momenten minder of geen 
werk was. Hoe moesten we hiermee omgaan? 
Moesten zij vakantie opnemen, op een andere 
afdeling werken of ‘gewoon’ thuis zitten? Als het even 
duurt, is er nog wel een mouw aan te passen maar wat 
als dit nog een half jaar voortduurt…? De onzekerheid 
en de onbekende situatie zorgden bij tijd en wijle voor 
onrust.”

Digitalisering

“In de eerste coronaperiode hebben we gemerkt dat 
het niet alleen veilig, maar ook heel praktisch kan zijn 
om via beeldbellen contact met de arts te hebben. 
Voor de jongere generatie met een drukke baan én 
een gezinsleven is dit perfect. Ook artsen kunnen door 
beeldbellen hun tijd anders indelen. Er liggen 
absoluut veel kansen om dit steeds verder te 
ontwikkelen. Corona heeft ons gedwongen om ‘out of 
the box’ te denken en om anders naar de zorg te 
kijken. Het lijkt me heel goed om onszelf uit te blijven 
dagen om dit doen”.

“We moesten 
helaas veel 

mensen bellen 
om te zeggen dat 

hun afspraak 
werd uitgesteld.”

“Het coronavirus 
dwong ons om 
out of the box 

te denken.”

“De collega’s die hier werken hebben
een groot hart voor de patiënt.”
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”Wat extra aandacht kan iemand goed doen.”

“Mensen zijn tegenwoordig gejaagder, en zeker ook 
mondiger dan toen ik hier 23 jaar geleden begon,” 
zegt telefoniste/receptioniste Wietske van 
Dam-Gaarman. “Maar ik realiseer mij goed dat men 
hier meestal niet voor iets plezierigs komt. Het lukt me 
gelukkig goed om rustig en vriendelijk te blijven, ook 
wanneer iemand boos is. Het geeft mij nog altijd 
voldoening wanneer ik ervoor kan zorgen dat 
patiënten of bezoekers een tevreden gevoel 
overhouden aan hun ervaring met ons ziekenhuis.”

Tweede huis

“Ik ben heel blij met mijn baan als 
telefoniste/receptioniste. Deze plek voelt als mijn 
tweede huis. Mijn werk is altijd gevarieerd en kan af en 
toe ook heel hectisch zijn. Taxi’s regelen, routes wijzen, 
relaties en leveranciers ontvangen, bezoekers op hun 
gemak stellen wanneer ze moeten wachten en veel 
telefoontjes beantwoorden. Je bent echt continu 
bezig. Ik houd daarnaast echt van mijn avond- en 
nachtdiensten. Je belandt dan in een ander wereldje. 
Er zijn in die periodes natuurlijk veel minder mensen 
in het ziekenhuis aanwezig. We hebben dan vooral te 
maken met spoedeisende hulp en verloskundige zorg. 
Als ik artsen of het OK-team uit bed moet bellen 
vanwege een spoedgeval, probeer ik dat zo rustig en 
vriendelijk mogelijk te doen. Het is tenslotte toch niet 
altijd makkelijk om in je slaap gestoord te worden, wat 
dat betreft kun je beter, zoals wij, wakker moeten 
blijven.” 

Klein gebaar

“Ik vind het heel bijzonder om terug te horen dat je 
soms indruk kunt maken met een heel klein gebaar op 
een kwetsbaar moment. Zo was de moeder van een 
bezoeker overleden en hielp ik haar met het opzoeken 
van een telefoonnummer. Jaren daarna vertelde ze me 
dat ze mijn aandacht op dat moment zo had 
gewaardeerd. Die kleine momenten zijn voor mijzelf 
dan ook van grote waarde, dat geeft mijn werk 
voldoening.”

Waardering

“Die waardering hebben we zeker ook ervaren toen 
we te maken kregen met corona. We kregen enorm 
veel donaties, in alle mogelijke vormen. Dit varieerde 
van fruit, chocolade, pizza’s, nasi/bami, T-shirts, 
kaarten, handcrème, bloemen, appeltaart en 
tekeningen van personen en bedrijven uit Zoetermeer 
en omgeving. Gelukkig werd de schoonmaak, die veel 
extra uren maakten, ook niet vergeten. Twee dames 
die bossen tulpen hadden gewonnen wilden deze aan 
hen schenken. Ook brachten sommige ex-patiënten 
die tijdens de coronaperiode hier waren opgenomen 
persoonlijke cadeaus voor hun verzorgers uit die tijd. 
Het was hartverwarmend om dat allemaal van zo 
dichtbij mee te maken.”

Buren

“Sinds de opening van het Orthopedisch Centrum 
lopen bezoekers en patiënten toch nog vaak bij ons 
naar binnen voor de orthopedie. Wij verwijzen hen 
dan naar de goede locatie”, zegt Wietske. “Er is ook veel 
telefoonverkeer met het Orthopedisch Centrum. 
Patiënten bellen vaak uit gewoonte toch nog eerst 
naar ons en de medewerkers van RHOC laten zich vaak 
door onze centrale doorverbinden”.

Telefoniste/receptioniste Wietske van Dam-Gaarman

“Ik bel de artsen bij een spoedgeval 
altijd zo vriendelijke mogelijk uit 
hun bed.”

“Deze plek voelt als
mijn tweede huis.”
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Please to meet you

Naam: Hilbrand Nawijn
Functie: Voorzitter

In het bestuur: 2015

Beroep: Gepensioneerd

Waarom span je je in voor de stichting 
Vrienden van ‘t Lange Land?

“Het ondersteunen van het LangeLand Ziekenhuis 
vind ik belangrijk. Het ziekenhuis is een wezenlijk 
onderdeel van onze samenleving. Iedereen krijgt er 
mee te maken. Daarom is ondersteuning van iedereen 
van donateur tot ondernemer en sponsor een must.”

Wat is je boodschap voor de toekomst 
richting de donateurs?

“De stichting kan ondersteuning volop gebruiken. 
Daarom roep ik iedereen op ons te steunen. In welke 
vorm dan ook. Tijdens de coronacrisis heeft onze 
stichting veel hulp aangeboden gekregen. Soms kreeg 
je er tranen van in de ogen. Alle giften zijn ten goede 
gekomen aan patiënten en zorgmedewerkers.”

Waarom moeten ondernemers onze 
stichting steunen?

“Steun van ondernemers is onontbeerlijk. Als stichting 
proberen wij de betrokken ondernemer ook publicitaire 
steun te geven en via de social media kanalen zichtbaar 
te maken.”

Wat is je LangeLand gevoel? 

“Wij, Zoetermeerders, zijn heel trots op het ziekenhuis. 
Ik heb geweldige waardering voor alle medewerkers 
van het ziekenhuis. Door de coronacrisis is weer eens 
gebleken hoe belangrijk het is om in de eigen stad op 
een professioneel, ervaren en deskundig personeel te 
kunnen rekenen.”

Wat vind je het sterke punt van het 
ziekenhuis?

“Er heerst een gevoel van saamhorigheid. Dat is mooi 
om te ervaren. Tevens is er veel expertise en ervaring 
in huis. Voeg daarbij de betrokkenheid van veel 
mensen, dan kunnen andere ziekenhuizen daar een 
voorbeeld aannemen.”

Hoe ervaar je de huidige coronacrisis?

“Een zware periode. Er zijn veel beperkingen en er 
ontstaan situaties die je pakweg een jaar geleden niet 
voor mogelijk had gehouden. Met elkaar moeten we 
de krachten bundelen om hier doorheen te komen.”

Wat zou je zelf graag kwijt willen over 
De Vrienden en het LangeLand?

“Onze stichting kan niet zonder sponsors. Vaak zijn dat 
ondernemers, maar ook particulieren. Tegen hen 
spreek ik mijn dank uit. Dankzij giften zijn veel projecten
in ons ziekenhuis gerealiseerd. Het is een prachtige 
taak om aan het werk van de stichting leiding te 
geven. Zowel naar de patiënten en medewerkers als 
naar de gul gevende ondernemers en particulieren.”

Waarom is het ziekenhuis belangrijk 
voor Zoetermeer en de regio?

“Het ziekenhuis mag nooit uit Zoetermeer verdwijnen. 
Dat zou een klap in het gezicht van de 125.000 inwoners
zijn. Ik roep dus op tot steun, support en als het moet 
om actie om een volwaardig basisziekenhuis, zoals het 
LangeLand dat nu is, te behouden.”
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Please to meet you

Naam: Bert Broekman
Functie: Secretaris

Hoelang in bestuur: bijna 5 jaar.

Waarom span je je in voor de stichting 
Vrienden van ‘t Lange Land?

“Om het ziekenhuis en de patiënten te steunen met 
het doen van investeringen in verbeteringen die niet 
door de zorgverzekeraars worden betaald.”

Wat is je boodschap voor de toekomst 
richting de donateurs?

“De donateurs zijn de ambassadeurs voor ons ziekenhuis
voor Zoetermeer en in de regio en van groot belang 
voor het welzijn van de opgenomen patiënten. Ik 
hoop dat ze dat zullen blijven doen.”

Waarom moeten ondernemers onze 
stichting steunen? 

“De steun is onontbeerlijk. Het is fijn dat zoveel 
ondernemers het ziekenhuis steunen. Zeker in de tijd 
van Covid-19 zagen we een enorme toeloop van 
ondernemers die het ziekenhuis steunden.  Hopelijk 
blijft die samenwerking bij de financiering van projecten 
die in de toekomst van start gaan.”

Wat is je LangeLand gevoel? 

“Vanaf de jaren ’70 is de energie waarneembaar 
geweest van wijlen Hannie van Leeuwen om het 
ziekenhuis in Zoetermeer te ‘laten landen’. Dat is in 
1989 ‘gelukt’. In de gemeenteraad van Zoetermeer en 
in raadscommissies heb ik het ziekenhuis steeds met 
hart en ziel gesteund.”

Wat vind je het sterke punt van het 
ziekenhuis?

“De toenemende specialisaties en de toonaangevende 
specialisten. Zowel in de poliklinieken als op de 
afdelingen heerst een sfeer van rust en vakkundigheid. 
Compliment ook voor het verplegend personeel en 
alle anderen daar omheen.”

Hoe ervaar je de huidige coronacrisis?

“In en rond het ziekenhuis is het ‘alle hens aan dek’. 
Voor wie er ook moet worden opgenomen is de zorg 
adequaat.”

Wat zou je zelf graag kwijt willen over 
De Vrienden en het LangeLand

“We doen er alles aan om nieuwe donateurs en 
sponsors te vinden en vervolgens te behouden. Het 
geeft voldoening als we hierin slagen.”

Waarom is het ziekenhuis belangrijk 
voor Zoetermeer en de regio?

“Het ziekenhuis heeft zijn rol voor Zoetermeer en de 
regio bewezen. Als volwaardig algemeen ziekenhuis is 
het met de tijd meegegaan in specialisaties. De derde 
stad in Zuid-Holland heeft recht op een ziekenhuis. 
Dat blijkt alleen al uit het grote aantal behandelingen 
voor Zoetermeer en de regio.”
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Please to meet you

Naam : Marc van der Veen
Functie: Penningmeester

Hoelang in bestuur: drie jaar

Beroep: Eigenaar Accountantskantoor

(registeraccountant) en Eigenaar Consultantsbureau

Bedrijf: Qualis Administratie- en Accountantskantoor

(www.qualisaa.nl)

Waarom span je je in voor de stichting 
Vrienden van ‘t Lange Land?

“Ik vind het dankbaar om mijn steentje bij te dragen 
aan projecten die de Vrienden initieert en uitvoert. Ik 
heb bewondering voor artsen, verpleegkundigen en 
alle andere mensen die werkzaam zijn in de zorg, en in 
het bijzonder in ons mooie ziekenhuis.”

Wat is je boodschap voor de toekomst 
richting de donateurs?

“We hebben geluk dat we in Nederland wonen met 
een zorgstelsel dat misschien niet perfect is, maar waar 
we met z’n allen blij mee mogen zijn. Een kwalitatief
goed zorgstelstel in stand houden en iedere dag  beter 
maken, ook door de inzet van onze stichting, is iets om 
trots op te zijn.”

Waarom moeten ondernemers onze 
stichting steunen? 

“De betrokkenheid van ondernemers bij de stichting is 
van belang en waardevol. Naast dat corporate Responsibility
belangrijker wordt voor bedrijven, kunnen zij door 
sponsoring hun wortels in de maatschappij verankeren.
Vanuit die overtuiging, maar ook vanuit het belang 
voor de lokale samenleving, is de steun van bedrijven 
bij onze stichting een welkome aanvulling.”

Wat is je LangeLand gevoel? 

“Het LangeLand hoort bij Zoetermeer. Een ziekenhuis 
dat in mijn ogen een lokaal karakter uitstraalt, met 
kwalitatief hoogwaardige zorg. Dat lokale aspect 
verlaagt de drempel om het ziekenhuis binnen te 
stappen. Persoonlijk heeft het ziekenhuis een speciaal 
plekje in mijn hart, want mijn beide kinderen zijn er 
geboren.”

Wat vind je het sterke punt van het 
ziekenhuis?

“Het is een ziekenhuis zonder massaliteit en met 
hoogwaardige zorg. Deze combinatie zorgt er voor dat 
het LangeLand onderscheidend is en kan blijven ten 
opzichte van andere ziekenhuizen in de regio.”

Hoe ervaar je de huidige coronacrisis?

“Als lastig. Ik realiseer me dat ieder individu de crisis 
anders ervaart. Ben je je baan kwijtgeraakt, ben je 
getroffen door het virus of draai je continu overuren 
om in de zorg te werken? Dit zijn situaties van een 
andere orde dan wanneer je ‘alleen’ hoeft thuis te 
werken of een jaar niet op vakantie kan. Daar moeten 
we vooral in ons handelen rekening mee houden.”

Wat zou je zelf graag kwijt willen over 
De Vrienden en het LangeLand?

“Ik hoop dat jongeren zich aansluiten. Een ziekenhuis 
en goede zorg zijn net zo interessant voor jongeren als 
voor ouderen. Bovendien geeft hun inbreng en inspraak
een andere dimensie aan onze projecten.”

Waarom is het ziekenhuis belangrijk 
voor Zoetermeer en de regio?

“Een stad als Zoetermeer verdient een goed ziekenhuis.
Zoetermeer is al lang niet meer de ‘slaapstad’ van 
Den Haag.”
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Please to meet you

Rolien van Groeningen
Functie: Bestuurslid Fondsenwerving

Hoelang in bestuur: juli 2020  

Beroep: Directeur Domestic Outsourcing

Webiste: www.domestic-outsourcing.nl

Waarom span je je in voor de stichting 
Vrienden van ‘t Lange Land?

“Als voormalig verpleegkundige ben ik nu directeur/
eigenaar van een facilitaire organisatie. De zorg heeft 
op mij nog altijd een enorme aantrekkingskracht en in 
deze rol kan ik mijn enthousiasme voor de branche 
combineren met het benutten van mijn netwerk en 
commerciële vaardigheden.”

Wat is je boodschap voor de toekomst 
richting de donateurs?

“Elke euro wordt goed besteed omdat ons bestuur 
kritisch kijkt naar investeringen die aan ons worden 
voorgelegd. We wegen kosten af tegen de baten en 
noodzaak van de investering.”

Waarom moeten ondernemers onze 
stichting steunen? 

“De zorg wordt in deze covidperiode  zwaar belast en 
juist nu is het maatschappelijke belang van de zorg 
zichtbaar. Door de stichting te steunen kunnen 
ondernemers dit gedachtengoed uitdragen en hier op 
een positieve manier aan bijdragen.”

Wat is je LangeLand gevoel?

“Het LangeLand is een regionaal ziekenhuis. Het is 
geen grote ‘zorgfabriek’ en van grote waarde voor de 
gemeente Zoetermeer en bewoners in aangrenzende 
gemeenten. De kleinschaligheid en alle expertise die 
in huis goed vertegenwoordigd zijn, heeft een 
positieve invloed op de efficiëntie en doeltreffendheid 
van de zorg.”

Wat vind je het sterke punt van het 
ziekenhuis?

“Het LangeLand is een regionaal en daarmee over-
zichtelijk ziekenhuis. Er is relevante expertise in huis 
en daarmee is het ziekenhuis van groot belang.”

Hoe ervaar je de huidige coronacrisis?

“Niemand had vooraf kunnen voorspellen dat het jaar 
2020 zou draaien om Covid-19. De wereld is op een 
ruwe manier wakker geschud en de (economische) 
gevolgen zijn enorm. Ik vind dat verschrikkelijk, maar 
ergens is het positief dat we wel bewuster worden wat 
het belang is van kwalitatief goede dienstverlening. 
Dat geldt voor mijn eigen schoonmaakbranche, maar 
uiteraard ook voor de zorg. De inzet van mensen in 
cruciale beroepen is niet alleen kostbaar, maar ook van 
groot belang. Laten we hiervan leren en weer gaan 
zien waar het leven écht om draait.”

Waarom is het ziekenhuis belangrijk 
voor Zoetermeer en de regio?

“Het recht op zorg is gelukkig één van de basisrechten 
die we in Nederland kennen. Iedereen moet toegang 
hebben en krijgen tot zorg. Het LangeLand faciliteert dit 
voor de gemeente Zoetermeer en voor de aangrenzende
gemeenten. Dat is een kostbaar gegeven dat we met 
z’n allen in stand moeten houden.”
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Please to meet you

Bart Bakker
Functie: Bestuurslid Fondsenwerving

Hoelang in bestuur: 4 jaar

Beroep: Media- en communicatieprofessional

Waarom span je je in voor de stichting 
Vrienden van ‘t Lange Land?

“Het motiveert om ondernemers en particulieren voor 
het ziekenhuis te interesseren waardoor ze een 
donatie of een gift doen. Als ik in het LangeLand bloed 
laat prikken rollen er meteen hoge waarden uit bij 
woorden als ‘netwerken’ en ‘verbinden’.  Dat stroomt 
door mijn aderen.”

Wat is je boodschap voor de toekomst 
richting de donateurs?

“Steun met z’n allen het LangeLand. Maak familieleden, 
vrienden en relaties voor het ziekenhuis enthousiast. 
We hebben alle steun hard nodig. Van een tientje tot 
een paar ton. Iedere donatie is welkom en zal goed 
worden besteed.”

Waarom moeten ondernemers onze 
stichting steunen?

“Ik vind het bijna een gemiste kans als ze dat niet 
doen. Het toont hun maatschappelijke betrokkenheid. 
Daarbij helpen onze netwerken ze ook weer verder 
doordat we veel verbinden en hen op onze sociale 
mediakanalen zichtbaar maken.”

Wat is je LangeLand gevoel? 

“Saamhorigheid, gedrevenheid en een familiair gevoel.
Van de circa 1.000 medewerkers hebben velen ‘iets’ 
met het ziekenhuis. Ze dragen dit dan ook vaak uit.”

Wat vind je het sterke punt van het 
ziekenhuis?

“De artsen en verpleegkundigen hebben écht veel 
kennis en ervaring in huis. Een groot verschil met 
andere ziekenhuizen is dat er heel snel kan worden 
geschakeld. Er zijn korte wachttijden, het is perfect 
aan te rijden en bij veel zorgmedewerkers is er een 
‘gratis’ glimlach.”

Hoe ervaar je de huidige coronacrisis?

“In privé-opzicht heeft mijn vader in het verzorgingstehuis
al diverse keren een ‘gevangenisregime’ meegemaakt 
dat hij weken zijn kamer niet af mocht. Weet hoe 
machteloos je je dan voelt? In zakelijk opzicht ervaar ik het 
als een beperking dat bijeenkomsten en live-gesprekken
niet doorgaan. Ik ontmoet en spreek mensen graag 
‘face to face’. Dat blijft prettiger.”

Wat zou je zelf  graag kwijt willen over 
De Vrienden en het LangeLand?

“We zijn aan het professionaliseren en liggen op koers.” 

Waarom is het ziekenhuis belangrijk 
voor Zoetermeer en de regio?

“Vanuit mijn woonplaats Voorburg zit ik sneller in het 
LangeLand dan in de Haagse ziekenhuizen. Daarbij is dit 
in alle opzichten het beste ziekenhuis van Haaglanden. 
Het tegendeel heeft niemand nog aan mij kunnen 
bewijzen.”

Stichting Vrienden van ‘t Lange Land
E-mail: info@vriendenlangeland.nl
www.vriendenlangeland.nl
Donateur worden? Mail naar info@vriendenlangeland.nl
Sponsor worden?
Mail naar b.bakker@vriendenlangeland.nl of bel 06 506 171 22

Opmaak en drukwerk:
De Reclamewinkel (www.de-reclamewinkel.nl)

Coördinatie, redactie en fotografie:
Bart Bakker

Eindredactie:
Jeanette Koster-Olthof &
Liesbeth van Houten,
Afd. Communicatie LangeLand
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Chapeau
Het zorgpersoneel en alle medewerkers van het LangeLand hebben 
een geweldige prestatie geleverd. We spreken namens alle patiënten 
en bezoekers van het ziekenhuis een groot dankwoord uit. Foto is genomen voor de Corana crisis foto: Sicco van Grieken

Supermarkt-store in het
LangeLand
Tijdens de eerste coronacrisis werd er een plus Super-
markt-Store in het ziekenhuis gelanceerd, waardoor het 
zorgpersoneel online de boodschappen kon bestellen en 
in het ziekenhuis binnen 24 uur afhalen. Deze primeur voor 
heel Haaglanden, een idee van bestuursvoorzitter Erik 
Booden, is mede tot stand gekomen door Adriaan Verheul, 
eigenaar van Plus Verheul Supermarkt uit Benhuizen.

Erik Booden bij de kick-off van de superstore met
relatiemanager Bart Bakker en Adriaan Verheul.

Schenking zuilen met een handgel
automaat en koortsmeter
De ondernemers schonken het LangeLand een aantal 
zuilen met een handgel automaat en koortsmeter die 
door hen zijn ontworpen en gefabriceerd. De zuilen 
worden vooral door de bezoekers van het ziekenhuis 
gebruikt. “Een mooi gebaar van bevriende ondernemers
uit Zoetermeer”, aldus Hilbrand Nawijn namens De 
Vrienden. 

Facilitair manager Steve Vanderauwera (midden)
met Patrick van der Snoek (links) en Chris Niese (rechts).


