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Diagnostisch 
Zorgpad Zoetermeer
Zoetermeer wil de zorg voor iedereen toegankelijk en 
betaalbaar houden. Dit doen we door de instroom in de 
spoedzorg te verminderen en de doorstroom en uitstroom 
naar de juiste zorg op de juiste plek te verbeteren. Om 
dat te bereiken, kan uw huisarts u verwjizen naar het 
diagnostisch zorgpad in Zoetermeer.

Soms gaat het even niet meer en is het niet meteen duidelijk hoe dat komt en wat er 
moet gebeuren. Er is dan eerst onderzoek nodig om een diagnose en behandeling te 
kunnen bepalen. Uw huisarts wil dat er voor u meerdere onderzoeken in één keer worden 
gedaan. Daarom gaat u naar de verpleegkundig specialist in het LangeLand Ziekenhuis. Zij 
doorloopt samen met u het diagnostisch zorgpad. De verpleegkundig specialist probeert 
in enkele uren de oorzaak van uw klachten vast te stellen en, in overleg met u en uw 
huisarts, de best passende vervolgzorg te bepalen. 

Het diagnostisch zorgpad is geopend 
op dinsdag, donderdag en vrijdag en 
bevindt zich in het LangeLand Ziekenhuis, 
Toneellaan 1, 2725 NA Zoetermeer. 

Wat is het diagnostisch zorgpad?

VOOR PATIËNTEN EN NAASTEN

Openingstijden Geen kosten
Er zijn voor u geen kosten verbonden 
aan het zorgpad. Het zorgpad valt 
ook buiten uw eigen risico van uw 
zorgverzekering.

Meer informatie vindt u op: 
www.zoetermeer2025.nl/diagnostisch-zorgpad



Tijdens het diagnostisch zorgpad proberen we zo snel mogelijk de oorzaak van uw 
klachten te vinden om u de best passende vervolgzorg te kunnen bieden. Een bezoek 
aan het diagnostisch zorgpad betekent niet automatisch dat u wordt opgenomen in een 
verzorgingshuis of het ziekenhuis. In de meeste gevallen gaat u na het bezoek weer naar 
huis, eventueel met extra ondersteuning van bijvoorbeeld de thuiszorg. 

Vervolgzorg 
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Meer informatie vindt u op: 
www.zoetermeer2025.nl/diagnostisch-zorgpad

Uw huisarts meldt u aan en laat u weten op welke dag en hoe laat u wordt verwacht. 
Op de afgesproken dag en tijd meldt zich eerst bij de polikliniek Bloedafname 
in het LangeLand Ziekenhuis om bloed te prikken. U ontvangt hiervoor een 
bloedafnameformulier van uw huisarts.  

Als uw bloed is afgenomen, haalt de verpleegkundig specialist u op bij de poli 
Bloedafname. Zij neemt u mee naar de huisartsenpost van het LangeLand Ziekenhuis 
voor het vervolg van het zorgpad. Dit bestaat onder andere uit een gesprek met de 
verpleegkundig specialist en lichamelijk onderzoek. Als het nodig is, kunnen er nog 
aanvullende onderzoeken worden gedaan zoals een röntgenfoto of een echografi e. 

Het doorlopen van het diagnostisch zorgpad duurt naar verwachting ongeveer 2 uur.

Hoe verloopt het diagnostisch zorgpad?

Diagnostisch 
Zorgpad Zoetermeer


