
Op 29 juni 2020 opent het Reinier Haga Orthopedisch Centrum 

zijn deuren en verhuist de orthopedie van het Reinier de Graaf 

Ziekenhuis, HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis naar de 

Toneellaan 2 in Zoetermeer. 

Het Orthopedisch Centrum wordt dé plek voor behandelingen van 

afwijkingen en ziekten van het bewegingsapparaat. Orthopedische 

zorg met maximale aandacht voor u. Vóór, tijdens en na de 

behandeling.

Contact
Reinier Haga Orthopedisch Centrum  

Toneellaan 2

2725 AK Zoetermeer

email: info@rhoc.nl

Bereikbaarheid en parkeren

Openbaar vervoer

Het Orthopedisch Centrum is te bereiken met buslijn 70: 

halte op 100 meter lopen van de hoofdingang. Komt u met 

de Randstadrail lijn 3, dan stapt u uit bij halte De Leyens. 

Van daar loopt u in 10 minuten naar het ziekenhuis. U volgt 

de H-borden. 

Eigen vervoer

Het Orthopedisch Centrum ligt in wijk 25 en is gemakkelijk 

te vinden als u de H-borden in de gemeente volgt. Het 

Orthopedisch Centrum is gelegen op het terrein van het 

LangeLand Ziekenhuis. Komt u met de auto, dan kunt 

u betaald parkeren op het terrein van het LangeLand 

Ziekenhuis. 

Kijk voor meer informatie en tarieven op www.llz.nl.

Het Reinier Haga 

Orthopedisch Centrum 



Geen ziekenhuisgevoel

Bij het Orthopedisch Centrum begrijpen wij 

dat u wilt genieten van alles wat de wereld 

te bieden heeft. Het kan voorkomen dat 

bewegings- en pijnklachten uw kwaliteit 

van leven negatief beïnvloeden. Dankzij ons 

omvangrijke team met de beste specialisten, 

als ook onze directe relatie met nabijgelegen

ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten, 

bieden wij de meest complete en veilige 

orthopedische zorg. Voor iedereen. Wij 

geven u maximale aandacht voor, tijdens 

en na uw behandeling.

Het 7.000 m2 Orthopedisch Centrum 

roept bepaald geen ‘ziekenhuisgevoel’ op. 

Patiënten hebben een belangrijke inbreng 

gehad bij de inrichting van de kliniek en de 

uitwerking van het zorgconcept. Het pand 

heeft grote ramen met fraaie uitzichten en 

warme kleuren. Het centrum is verdeeld 

over 3 verdiepingen en beschikt onder 

meer over 5 operatiekamers, spreek- en 

onderzoekskamers en een klinische afdeling 

waar patiënten 24x7 verpleegd worden. 

Vlakbij de entree wordt een kiss & ride-zone 

gecreëerd, waardoor ook mindervalide 

mensen zonder problemen het gebouw 

kunnen betreden en verlaten. 

Onze Orthopedische zorg

In het Orthopedisch Centrum werken de drie ziekenhuizen nauw met elkaar 

samen: HagaZiekenhuis (Den Haag), Reinier de Graaf (Delft en Voorburg) en 

LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer). Samen maken zij dit unieke centrum 

mogelijk, ieder met hun eigen specialistische inbreng. 

- In het Orthopedisch Centrum werken 20 orthopeden en een sportarts 

- Alle behandelingen vinden plaats in het Orthopedisch Centrum.

- De poliklinieken in het Reinier de Graaf ziekenhuis en HagaZiekenhuis blijven 

 eenmalig voor nieuwe patiënten beschikbaar.

- Kinderen blijven welkom in het Reinier de Graaf ziekenhuis en Juliana 

 Kinderziekenhuis. 

- Spoedeisende orthopedische zorg blijft zoals het nu is bij de drie ziekenhuizen. 

entrum  

Doorverwijzingen 
naar het Reinier Haga 
Orthopedisch Centrum

Patiënten die zijn doorverwezen naar 

de orthopeed zijn nog steeds welkom 

bij de polikliniek Orthopedie in hun ‘eigen’ 

ziekenhuis, het Reinier de Graaf ziekenhuis 

of HagaZiekenhuis. Mocht er sprake 

zijn van een vervolgconsult of behandel-

plan, dan wordt u doorverwezen naar 

het nieuwe Orthopedisch Centrum in 

Zoetermeer. 

Het Orthopedisch Centrum opent haar deuren 

op 29 juni. Tot die datum kunt u voor een 

afspraak bellen met de polikliniek in uw 

eigen ziekenhuis. 

Voor vervolgconsulten of overige vragen 

kunt u na 29 juni bellen met het Orthopedisch 

Centrum op 079 - 2065500.

Kijk voor meer informatie op www.rhoc.nl

Uw patiëntendossier

Om u zo goed mogelijk te kunnen 

behandelen zullen wij het orthopedische 

deel van uw patiëntendossier meeverhuizen 

naar het OC, zodat uw behandelaren daar 

ook beschikken over de informatie met 

betrekking tot eerdere orthopedische 

behandeling in het Reinier de Graaf 

ziekenhuis, HagaZiekenhuis of het 

LangeLand Ziekenhuis. 

Heeft u bezwaar tegen de overdracht 

van uw gegevens aan het Orthopedisch 

Centrum, dan kunt u dit aangeven bij de 

balie orthopedie van het Reinier de Graaf 

Ziekenhuis, HagaZiekenhuis of LangeLand 

Ziekenhuis of via info@rhoc.nl

Persoonlijk 
behandelplan

Bij het Orthopedisch Centrum zoeken 

we elke dag naar verbetering en 

innovatie. Daarom krijgt u, de patiënt, 

meer verantwoordelijkheid. Daarnaast 

spelen preventieve zorg en voorlichting 

een belangrijke rol. Alles wat wij doen, 

van begin tot eind, staat in het teken van 

ons gezamenlijke doel: de kwaliteit van 

uw leven behouden en waar mogelijk 

verbeteren. Daarom werken wij met een 

persoonlijk behandelplan, toegespitst 

op uw unieke situatie. Elke patiënt heeft 

namelijk zijn of haar eigen verhaal. 

Daarom krijgt u de ruimte om mee te 

denken over uw persoonlijk behandel-

plan en om uw voorkeuren aan te geven.


