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Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer 
T.a.v. mevrouw S. Spanjaard 
 

Onderwerp: Reactie op ongevraagd advies LangeLand Ziekenhuis 

 

 

Geachte mevrouw Spanjaard, 

 

Op 20 juni 2022 ontvingen wij het ongevraagde advies LangeLand Ziekenhuis (LLZ).  

Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor het uitbrengen van dit advies. Wij begrijpen 

de zorgen die er zijn over het voortbestaan van het ziekenhuis. Wij vinden het zelf ook 

belangrijk dat het LangeLand Ziekenhuis een volwaardig ziekenhuis blijft: een ziekenhuis 

met een goede kwaliteit van zorg, inclusief eerste hulp 24/7 en geboortezorg.  

 

Op 23 juni 2022 hebben wij overleg gehad met het LLZ en de zorgverzekeraars. Uw 

advies hebben wij meegenomen. De agenda van het overleg was tweeledig:  

• Duidelijkheid en openheid vragen over wat wel en wat niet blijft in het ziekenhuis. 

• Duidelijkheid wat de stand van zaken is in het besluitvormingsproces en hoe dit 

proces er in de komende maanden uit ziet.  

 

Het LLZ en de zorgverzekeraars hebben ons bijgepraat over het proces van de fusie en 

ontvlechting. Het hoofdlijnenakkoord, waarin zal staan over wat wel en wat niet blijft in het 

ziekenhuis, wordt eerst intern gedeeld met 16 verschillende gremia. Dit is ook de reden 

dat het hoofdlijnenakkoord nog niet naar buiten is gecommuniceerd.  

 

Wij hebben aangegeven dat transparantie over de toekomst van het ziekenhuis verdere 

onrust kan voorkomen. Het LLZ heeft aangegeven dit te begrijpen maar geeft ook aan 

dat zij nog niet naar buiten kunnen communiceren, omdat zij eerst hun eigen gremia 

informeren en mee moeten krijgen in de plannen die voorliggen. Zij verwachten dat na de 

zomer er een voorgenomen besluit ligt. Dan pas start het betrekken en informeren van de 

externe stakeholders in het besluitvormingsproces volgens de AMvB acute zorg.  

 

De gemeente Zoetermeer betreurt dit. Wij vinden het van grootste belang dat het LLZ en 

de zorgverzekeraars samen met de ambulancezorg, huisartsen, verloskundigen en de 

gemeente met een plan komen om de zorg voor Zoetermeerders te garanderen. Het LLZ 

en de zorgverzekeraars hebben toegezegd zo snel mogelijk met een tijdpad te komen.  

Ook bekijkt het ziekenhuis samen met de zorgverzekeraars of zij al eerder over het 

hoofdlijnenakkoord naar buiten kunnen communiceren.  
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De gemeente Zoetermeer heeft benadrukt dat een volwaardig ziekenhuis, dat 24 uur per 

dag beschikbaar is, essentieel is voor onze inwoners. De zorgverzekeraars hebben hierin 

een zorgplicht naar hun verzekerden, naar onze inwoners. Het ziekenhuis de 

verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede kwalitatieve zorg. 

 

De bestuurders van het LangeLand Ziekenhuis en Zorgverzekeraars besluiten uiteindelijk 

over de toekomst van het LangeLand ziekenhuis. Zowel het LLZ als de zorgverzekeraars 

willen met het nog vast te stellen hoofdlijnenakkoord zekerheid bieden voor de komende 

10 tot 15 jaar. Hoewel de gemeente formeel geen partner is in de onderhandelingen over 

het hoofdlijnenakkoord, doen wij wat in ons vermogen ligt om voor de inwoners van 

Zoetermeer een volwaardig ziekenhuis te behouden.  

 

Indien de ASD behoefte heeft aan een nadere toelichting, dan kunt u contact opnemen 

met mevrouw N.M. Pattipeilohy: n.m.pattipeilohy@zoetermeer.nl / 06-48450606.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijk groet. 

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer, 

de secretaris,               de burgemeester, 

 

 

 

B.J.D. Huykman            drs. M.J. Bezuijen 
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