
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Zoetermeer 
Postbus 15 
2700 AA Zoetermeer 

Onderwerp: Ongevraagd advies Lange Land Ziekenhuis  

 
 
Geachte leden van het College, 

Met een mail van 8 juni jl. heb ik wethouder Ter Laak geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in 
de gesprekken over de toekomst van het Lange Land Ziekenhuis. Dit op basis van signalen die een 
ASD-afvaardiging heeft ontvangen in een gesprek met de Cliëntenraad van het LLZ op 7 juni jl. 
 
Zoals al in de mail van 8 juni verwoord geven deze signalen de ASD aanleiding een formeel advies aan 
u, het college van B&W, op te stellen. Ons is vanuit de Cliëntenraad gemeld dat het risico dat het LLZ 
verdwijnt of fors wordt ingekrompen, meer dan groot is. De onderhandelingen die hierover worden 
gevoerd door de zorgverzekeraars met de directie van het LLZ zouden alle aanleiding geven voor 
deze vaststelling.  
 
Wij adviseren het College in overleg te gaan met de zorgverzekeraars en de LLZ directie en volledige 
transparantie te eisen in de doelstellingen en de laatste stand van zaken in hun onderhandelingen 
over de toekomst van het LLZ. De ernst van de signalen van de Cliëntenraad geven daartoe alle 
aanleiding zeker ook gezien de ambitie van het College als verwoord in het coalitieakkoord: “voor de 
bereikbaarheid van de (spoedeisende) zorg is de beschikbaarheid van een volwaardig ziekenhuis, 24 
uur per dag, essentieel.” 
Onderstaand treft u het korte verslag van het gesprek van de ASD met de Cliëntenraad op 7 juni jl.  
 

Vooral één belangrijk punt is besproken te weten het toekomstperspectief LLZ. De LLZ-raad wordt 
niet (onvoldoende) geïnformeerd over de ontwikkelingen. Krijgen geen inzage in de concept 
contracten die het lot van LLZ moeten bezegelen. Betreft contracten tussen LLZ-OC--CZ/MENZIS - 
banken (OC = orthopedisch centrum). De cliëntenraad meent (weet) dat de optie voor een zeer smal 
ziekenhuis serieus aan de orde is. Bekend is dat er nieuwbouw LLZ moet zijn in 2028 maar ook dat 
het OC binnen 3 jaar na de start rendabel moet zijn om te blijven bestaan. Dit zou een op voorhand 
onmogelijke doelstelling zijn ten eerste omdat er een duidelijke onderbezetting aan orthopeden is, 
ten tweede omdat tegen de afspraken in geen volume vanuit de andere onderdelen van HAGA naar 
het OC wordt overgedragen. Verondersteld wordt dat bewust wordt aangestuurd op het stoppen van 
het OC en dat vervolgens het uitgedunde LLZ in het nieuwe OC gebouw kan worden ondergebracht. 
We hebben gesproken over de noodzaak dat de wethouder(s) per ommegaande een gesprek eisen 
met inzage in de concept contracten. Per ommegaande omdat volgens de cliëntenraad 
ondertekening ieder moment kan plaatsvinden. In het gesprek moet helderheid worden gevraagd 
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over de perspectieven voor zowel het OC als het LLZ, zoals die contractueel nu verankerd lijken te 
worden.  
Het moge duidelijk zijn dat dit naar de mening van de ASD (en de cliëntenraad) een onmogelijke 
invulling voor Zoetermeer is. Dit los van het feit dat dit zeker geldt voor de niet betrokkenheid van 
B&W in het proces. Overigens zou ook de SGZ (eerstelijnszorg) niet betrokken zijn en ook dus geen 
kennis hebben, wat ook betreurenswaardig is. Al met al lijkt hier in ieder geval aanleiding voor de 
ASD om een ongevraagd advies te geven. 
Jos Becker Hoff, 7 juni 2022  

 

Uiteraard zijn wij zeer benieuwd naar Uw reactie. 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Saar Spanjaard 

Voorzitter ASD 

 
 


