
Wat vinden patiënten 
daarvan?
“We merken dat ze dat 
heel prettig vinden. De 
Catharina Apotheek ligt 
naast de hoofdingang. 
Patiënten komen daar 
langs en zijn in één keer 
klaar.”

Hebben jullie dezelfde 
medicijnen als een 
‘gewone’ apotheek?
“De Catharina Apotheek 
is een onderdeel van de 
ziekenhuisapotheek. We 
hebben daardoor meer 
medicijnen op voorraad 
of kunnen die klaarmaken 
in de ziekenhuisapotheek. 
Zelfs de ‘bijzondere’ 
medicijnen die specialis-
ten vaak voorschrijven 
kunnen patiënten meteen 
meenemen, zoals voor 
kanker of IVF-behandelin-
gen. Ook hebben we als 
ziekenhuis natuurlijk heel 
veel kennis in huis. Over 
medicijnen, het gebruik 
ervan en de effecten. 
Zeker als het gaat over de 

combinatie van verschil-
lende bijzondere 
medicijnen. Onze 
apothekersassistenten 
geven graag uitleg en 
antwoord op vragen.”

Kan iedereen bij jullie 
terecht?
“Ja hoor. We hebben de 
apotheek vooral geopend 
om onze patiënten en 
bezoekers meer gemak 
en service te bieden, 
maar iedereen is welkom. 
Met een recept of om 
middelen te kopen 
waarvoor geen recept 
nodig is.”

Wanneer zijn jullie 
open?
“De Catharina Apotheek 
is open van maandag tot 
en met vrijdag tussen 
08.00 en 17.30 uur.”

En als ik thuis nog 
vragen heb?
“Dan kunt u ons altijd 
bellen of een e-mail 
sturen.”

Meer informatie:
Catharina apotheek
Telefoon: 040 - 239 9100
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Loek van den Biggelaar vierde onlangs zijn 25-jarig jubileum bij de Wegenwacht. Maar zonder verpleegkundige 
Liesbeth van Oostrom was dit misschien niet mogelijk geweest. 25 jaar geleden redde zij Loek zijn leven op 
afdeling 6-West. Loek wilde zijn beschermengel na al die jaren nogmaals bedanken. 

“Ik lag in het ziekenhuis met zware 
griepverschijnselen”, vertelt Loek. 
“Het bleek een bacterie op de 
hartklep te zijn. Na een operatie 
waarin mijn aortaklep werd 
vervangen en na vijf weken 
revalidatie maakte ik me al bijna 
klaar om naar huis te gaan. Het lot 
besliste echter anders.” 

Veel indruk
Liesbeth: “Dit verhaal is me altijd bij 
gebleven. Het heeft veel indruk op 
me gemaakt. Ik had destijds net 
mijn diploma gehaald en werkte als 

verpleegkundige op cardiologie. 
Loek was van dezelfde leeftijd als 
ik, dat schept een band. Hij was een 
makkelijke, gezellige patiënt en 
drukte nooit op de bel. Dat hij dat 
op het bewuste moment wel deed, 
was voor mij het teken dat er iets 
niet in orde was. Ik snelde naar zijn 
kamer en zag meteen dat het mis 
was. Toen ben ik direct begonnen 
met reanimeren en is het alarm-
team opgeroepen.”

Goede afloop
“Liesbeth heeft alles in werking 

gezet om mijn leven te redden.” 
vertelt Loek. “Mijn hartklep bleek 
vast te zijn geslagen. Er volgde een 
lange operatie en ik heb een paar 
dagen in coma gelegen. Die periode 
is één zwart gat. Maar uiteindelijk 
ben ik er goed bovenop gekomen.” 

Dankbaar
“Dankzij mijn beschermengel 
Liesbeth kon ik mijn kinderen zien 
opgroeien. Ik wilde haar graag laten 
weten hoe het na al die jaren met 
me gaat. Aan haar heb ik te danken 
dat ik nog leef!”

bIjzoNDERE HERENIGING 
MEt vERPLEEGKuNDIGE 
DIE zIjN LEvEN REDDE

Jubileum 
dankzij 
beschermengel

Kan ik in jullie 
apotheek meteen 
mijn medicijnen 
ophalen?
“jAzEKER, NA uw AFSPRAAK oF oNtSLAG KuNt u IN DE CAtHA-
RINA APotHEEK ALLE MEDICIjNEN oPHALEN DIE u NoDIG HEEFt.” 
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