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’t Lange Land Ziekenhuis deponeert jaarstukken 2011 

 Verlies van 5,2 miljoen in 2011 

 Oplossing financiële problemen nabij 

 Zoetermeer houdt basisziekenhuis 

 

ZOETERMEER - ’t Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer heeft over het jaar 2011 een 

verlies geleden van 5,2 miljoen euro. Hoewel ook 2012 verlieslatend zal zijn, verwacht 

de directie van het ziekenhuis in de toekomst een gezond financieel resultaat te 

kunnen presenteren. Het ziekenhuis heeft vandaag het jaardocument 2011 

gedeponeerd. Het jaarverslag heeft een goedkeurende verklaring gekregen van de 

accountant mede op basis van het vertrouwen in het voorliggende plan voor financiële 

gezondmaking van het ziekenhuis. De jaarstukken over 2012 verwacht het ziekenhuis 

in het najaar te kunnen deponeren. Op korte termijn treedt een plan van aanpak in 

werking dat ervoor zorgt dat Zoetermeer een structureel financieel gezond 

basisziekenhuis krijgt met een passend zorgaanbod. 

2011 was een turbulent jaar voor ‘t Lange Land Ziekenhuis. In het eerste kwartaal werd 

duidelijk dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk waren om voortbestaan van het 

ziekenbuis te waarborgen. Daarbij is in eerste instantie ingezet op bezuinigingen en 

reorganisaties in combinatie met samenwerking met drie andere ziekenhuizen. Deze aanpak 

leidde niet tot de gewenste resultaten en is daarom in oktober 2012 gestopt. Op dit moment 

wordt samenwerking gezocht met andere partijen en omliggende ziekenhuizen. Pas wanneer 

deze samenwerking concreet en definitief is, kan hierover worden bericht.  

Plan voor de toekomst 

Dr. J.W. Brinkman, bestuursvoorzitter van het ’t Lange Land Ziekenhuis sinds medio 2012: 

“Dat er in 2011 sprake zou zijn van een fors verlies, was bekend. Ik ben blij dat er nu een 

plan voor de toekomst ligt waar ook de accountant alle vertrouwen in heeft. Van belang is dat 

Zoetermeer een basisziekenhuis houdt. Dat vind ik het goede nieuws bij deze verder 

natuurlijk slechte cijfers.” 

De slechte financiële resultaten van ’t Lange Land Ziekenhuis vinden hun oorsprong in 2010. 

In dat jaar is er onvoldoende aandacht geweest voor het werkkapitaal waardoor lopende 

investeringen een te groot beslag legden op de beschikbare middelen. 



Dichtbij en vertrouwd 

In het najaar van 2012 is een (financieel) meerjarenplan ontwikkeld. Hierin is onder meer 

vastgelegd dat ’t Lange Land Ziekenhuis zich primair richt op patiënten die dichtbij en in een 

vertrouwde omgeving onderzocht en behandeld willen worden voor hun 

gezondheidsklachten en voor hun chronische en acute zorgvraag. Daaruit vloeit voort dat 

bepaalde hoogcomplexe behandelingen niet meer worden uitgevoerd. ’t Lange Land 

Ziekenhuis is wel de poort naar dergelijke behandelingen voor de ‘Zoetermeerder’. 

 

 

Niet voor publicatie: 

 

Voor meer informatie: Lars Walder, namens afdeling Communicatie het LangeLand 

Ziekenhuis, telefoon (06) 53 43 27 65, e-mailadres: l.walder@bijlpr.nl. 

Eventueel meegestuurde foto’s zijn rechtenvrij te gebruiken, tenzij anders vermeld. 

 

Over ’t Lange Land Ziekenhuis 

‘t LangeLand Ziekenhuis is sterk verbonden met Zoetermeer; de derde grote stad van Zuid-

Holland. Als het enige algemeen ziekenhuis vervult ’t LangeLand een kernfunctie in de 

gezondheidszorg voor de stad en de directe omgeving. Ook in de komende jaren willen wij 

voor de Zoetermeerse gemeenschap hét ziekenhuis zijn en blijven. De beste garanties voor 

het slagen van deze missie zijn: goed luisteren naar de zorgvrager, alert blijven en inspelen 

op veranderingen. Niet voor niets heeft ‘t LangeLand Ziekenhuis als motto: ‘beter dichtbij’. 
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