
 

 

 

Zoetermeer, 8 april 

PERSBERICHT 

LangeLand Ziekenhuis en Stichting Piëzo zetten zich in voor 

Zoetermeerse ouders die tijdelijk hulp kunnen gebruiken 

Vandaag starten de Zoetermeerse Stichting Piëzo en het LangeLand Ziekenhuis een officiële 

samenwerking om kwetsbare ouders en zwangeren in Zoetermeer (tijdelijk) steun te bieden. 

Stichting Piëzo bouwt al zeven jaar succesvol aan een netwerk van Zoetermeerse 

vrijwilligers, bezoekvrouwen en –mannen, die zo nodig hulp bieden rondom de geboorte van 

baby’s. Bijvoorbeeld voor een alleenstaande moeder die is bevallen van een derde kind en 

nog geen netwerk heeft in Zoetermeer, of een ouderpaar dat een te vroeg geboren drieling 

krijgt en thuis al twee kleintjes heeft. Inmiddels hebben de vrijwilligers zo al honderden 

Zoetermeerse gezinnen op weg geholpen naar een (weer) zelfstandige toekomst. 

Culturen 

De hulp is vaak speciaal welkom voor nieuwkomers in Zoetermeer die onze taal niet 

spreken. Reden temeer om blij te zijn met een zeer diverse groep vrijwilligers, van zeker 

vijftien verschillende nationaliteiten. Zo is er altijd wel iemand die de taal spreekt en die goed 

begrijpt welk soort steun nodig is. Dat varieert van een keer stofzuigen tot het opbouwen van 

een netwerk in de buurt om boodschappen of zorg voor kinderen tijdelijk uit handen te 

nemen. 

Rol van het ziekenhuis 

Tot nu toe waren de contacten tussen het ziekenhuis en Stichting Piëzo informeel. Nu de 

communicatie over en weer nog beter wordt georganiseerd, kan dit leiden tot nog betere en 

passende ondersteuning voor de mensen die dat nodig hebben. Zo kan Stichting Piëzo, met 

toestemming van de moeder, het ziekenhuis informeren wanneer zij komt bevallen en extra 

aandacht nodig heeft. En de specialisten van het ziekenhuis kunnen op hun beurt de 

stichting op de hoogte stellen wanneer zij te maken krijgen met een patiënt die even teveel 

op zijn of haar bordje heeft. Ook dit gebeurt uiteraard alleen met toestemming van de 

persoon om wie het gaat. 

Voordeel voor iedereen 

De samenwerking is letterlijk in ieders voordeel. Allereerst voor de mensen die hulp krijgen 

wanneer die zeer welkom is. Ook de vrijwilligers in het project zijn positief en zinvol bezig. Zij 

benutten hun talenten en werken langs deze weg aan hun toekomst. Het ziekenhuis weet 

zich graag verzekerd van goede zorg voor haar patiënten, wanneer zij weer naar huis gaan. 

Het project sluit uitstekend aan bij haar motto Beter Dichtbij. 

Verwijskaarten 



Wethouder Mariëtte van Leeuwen van Sport, Jeugd en Economische Zaken was aanwezig 

bij het ondertekenen van de overeenkomst tussen het LangeLand Ziekenhuis en de Stichting 

Piëzo. Als symbolisch begin van de formele samenwerking overhandigde zij een pakketje 

met verwijskaarten aan sectormanager Acute Zorg/Vrouw en Kind, Martin Hijdra. Met deze 

kaarten worden patiënten die tijdelijke steun nodig hebben doorverwezen naar Stichting 

Piëzo.  

Navolging 

De Stichting Piëzo is een Zoetermeerse organisatie. Andere steden kopiëren op dit moment 

deze succesvolle aanpak bij het mobiliseren van mensen die willen steunen en mensen die 

steun kunnen gebruiken. Deze aanpak heet de PiëzoMethodiek. Wie geïnspireerd is en ook 

verbonden wil zijn aan het mooie werk van de stichting, of wie zelf een beroep wil doen op 

tijdelijke steun, kan dat laten weten via info@stichtingpiezo.nl of (079) 8887770. 

 

 

 

Noot voor de pers: 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jeanette Koster-Olthof, 

manager marketingcommunicatie LangeLand Ziekenhuis, 079 -346 2848 of communicatie@llz.nl of 

met Mirjam van Bijnen, directeur van de Stichting Piezo, via (06) 11 71 93 81. 
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