
“In het ziekenhuis bleek dat ik al maanden 
met een liesbreuk rondliep. Een paar  
dagen later lag ik onder het mes. Erg 
prettig want ik wilde snel weer aan het 
werk. De chirurg legde alles duidelijk 
uit en gaf adviezen voor na de operatie.  
Eenmaal op de verpleegafdeling had ik 
flinke trek. Verpleegkundige Ria van den 
Akker regelde meteen iets te eten voor 

me. Ik voelde me in de watten gelegd.” 

Arno Meeuwsen, patiënt

mens tot mens.

“Op mijn spreekuur vertelde Arno  
Meeuwsen dat hij naast chauffeur ook 
‘sjouwfeur’ is. De hele dag door sjouwt 
hij spullen in en uit zijn wagen. Door zijn 
liesbreuk ging dat niet meer. Gelukkig 
kon ik hem helpen met onze speciale lies-
breukoperatietechniek. Binnen korte tijd 
was hij weer op de been. Ik ben blij dat 
hij niet alleen zijn werk als chauffeur weer 
kan doen, maar ook als ‘sjouwfeur’.” 

Johannes Wegdam, chirurg

“Net als bijna iedereen die in het zieken-
huis wordt opgenomen, was Arno 
Meeuwsen een beetje gespannen. Met 
een glimlach en een vriendelijk praatje 
probeer ik die spanning weg te nemen. 
Als verpleegkundige neem ik de tijd om 
vragen te beantwoorden en reageer 
ik direct als iemand iets nodig heeft. 
Een deken, iets te eten, of gewoon een  
luisterend oor. Juist die kleine dingen 
geven mensen het vertrouwen dat ze bij 
ons in goede handen zijn.” 
Ria van den Akker, verpleegkundige

Het verhaal van Arno, Johannes en Ria. De pijn aan zijn lies beperkt het 

dagelijks leven van Arno Meeuwsen al maanden. Via een speciale  

operatietechniek helpt chirurg Johannes Wegdam hem van zijn liesbreuk af.  

Verpleegkundige Ria van den Akker zorgt na de operatie dat het Arno aan  

niets ontbreekt. Arno volgt alle adviezen van de chirurg en verpleegkundige 

goed op en is blij dat hij snel weer aan de slag kan. Elkerliek. mens tot mens.


