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ORTHOPEDISCH CENTRUM 

Het Orthopedisch Centrum van de Reinier 

Haga Groep biedt de meest complete en  

veilige orthopedische zorg. Maximale aandacht 

voor, tijdens en na de behandeling. De poli-

klinieken in het Reinier de Graaf Ziekenhuis en 

HagaZiekenhuis blijven wel beschikbaar voor 

het eerste consult. Daarna wordt verwezen 

naar het Orthopedisch Centrum. Kinderen 

blijven welkom in het Juliana Ziekenhuis en 

het Reinier de Graaf. Ook de orthopedische 

traumazorg blijft bij de drie samenwerkende 

ziekenhuizen.

W www.reinierhaga.nl/orthopedie
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Orthopedisch 
Centrum, het 
pareltje van 
Zoetermeer

Een ICT’er bekijkt met een collega 

de bedrading in de meterkast, even 

verderop tillen twee bouwvakkers 

stalen platen op de schouders. Waar 

je ook kijkt, iedereen is druk bezig 

in het  Orthopedisch Centrum 

Reinier Haga Groep, dat tegen het 

LangeLand Ziekenhuis wordt 

aangebouwd. Het wordt dé plek 

voor behandelingen van het steun- 

en bewegingsapparaat.

29 juni. Dat is de dag waarop het Orthopedisch 

Centrum volledig operationeel is. Door  

tegenslagen, met name op het gebied van  

vergunningen, liep de bouw vertraging op.  

“Ik ben door de tegenslagen juist dankbaarder 

geworden. Als het te gemakkelijk gaat, is het 

ook niet leuk”, zegt Patricia Jaeger, algemeen 

directeur Orthopedisch Centrum, terwijl zij 

trots een rondleiding geeft door de grote hal, 

genaamd Atrium. Als je de bouwwerkzaam-

heden wegdenkt, zie je dat er alles aan wordt 

gedaan om geen ‘ziekenhuisgevoel’ op te  

roepen. Grote ramen met fraaie uitzichten  

en warme kleuren. Het 7.500m² grote specialis-

tisch centrum is verdeeld over 3 verdiepingen 

en beschikt onder meer over 4 operatiekamers, 

1 poliklinische operatiekamer, 24 spreek- en 

onderzoekskamers en 44 bedden. 

EIGENWIJS

Maandelijks vergaderen 20 orthopeden van  

de Reinier Haga Groep, HagaZiekenhuis (Den 

Haag), Reinier de Graaf (Delft en Voorburg) en 

LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) bij Dekker 

Zoetermeer. In het Orthopedisch Centrum gaat 

de gefuseerde vakgroep van 20 orthopeden  

in verschillende aandachtsgebieden, zoals  

knieën, schouders of heupen, samenwerken. 

“De verbondenheid in de vakgroep is waar 

onze grote kracht ligt”, vindt medisch directeur 

Rolf Bloem. De orthopeden gaan de krachten 

bundelen met onder meer huisartsen, fysio-

therapeuten en thuiszorgorganisaties. Patricia: 

“We gaan niet alleen verhuizen, maar willen ons 

werk ook beter doen. Onze onderzoeksgroep 

kan elk proces analyseren, ook op wetenschap-

pelijk niveau. Met de uitkomsten kunnen we 

snel schakelen en zodoende de kwaliteit en effi- 

ciëntie van zorg verbeteren.” De kwaliteitszorg 

is op elk vlak volledig gericht op de patiënt. 

IEDEREEN IS WELKOM

Het Orthopedisch Centrum is verbonden aan 

het LangeLand Ziekenhuis en kan zodoende 

volwassen patiënten aanvullende medische 

voorzieningen bieden wanneer zij aanverwante 

ziekten hebben. “Wij hebben de flexibiliteit van 

een zelfstandig behandelcentrum, maar met  

de voordelen van een algemeen ziekenhuis. 

Hierdoor kunnen wij alle soorten patiënten  

behandelen.”

MAATSCHAPPELIJK DOEL

Ook preventieve zorg en voorlichting spelen 

een belangrijke rol. “Wij willen onze expertise 

ook gebruiken om mensen gezonder te houden. 

Denk aan valpreventie of voorkomen van  

verlies van spiermassa bij ouderen. Wij hebben 

een maatschappelijk doel en dat is zorgen  

dat wij zo min mogelijk patiënten behandelen. 

Maar als het moet, dan zijn ze hier in goede 

handen”, aldus Patricia. Rolf tot slot: “Wij  

gaan het beste Orthopedisch Centrum van  

Nederland worden. Maar zullen ook een  

voorbeeld zijn in de samenwerking tussen  

drie ziekenhuizen. Iedereen gelooft hierin.  

Dit wordt het pareltje van Zoetermeer.”

Op elk vlak volledig  
gericht op de patiënt

Patricia Jaeger, algemeen directeur Orthopedisch Centrum Rolf Bloem, medisch directeur Orthopedisch Centrum


