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EINDHOVEN –Met de o�ciële ope-
ning van de nieuwe polikliniek,
dinsdag, is de renovatie en uitbrei-
ding van het precies veertig jaar
oude Catharina Ziekenhuis weer
een belangrijke stap verder.
De nieuwbouw, die ruim 25 mil-
joen kostte, herbergt onder meer
de afdelingen geriatrie, kinderge-
neeskunde, neurologie en inwen-
dige geneeskunde. Ook zijn er
twee etages gereserveerd voor zes-
tig bedden, die hier tijdens de
nog vij� aar durende verbou-
wing blijven staan. In het najaar
start de volgende fase van de 132
miljoen kostende operatie, vertelt

‘bouwpastoor’ Jan van Arle: de re-
novatie van de oude polikliniek
én het beddenhuis. Met name die
laatste klus zal overlast veroorza-
ken bij patiënten en medewer-
kers, verwacht Van Arle. „Bou-
wen zonder overlast is nog nooit
gelukt.”
In de nieuwe poli is ook de afde-
ling nierziekten ondergebracht:
riant gelegen op de zevende ver-
dieping, vanwaaruit patiënten en
medewerkers een fraai uitzicht
hebben. Het Cathrien heeft daar
bewust voor gekozen: anders dan
de meeste cliënten, moeten nier-
patiënten drie keer per week vier
uur lang in het ziekenhuis door-
brengen om te worden gedialy-
seerd. Een proces dat al gauw
twee à drie jaar lang in beslag
neemt, voordat transplantatie kan
plaatsvinden.
„Dit is geen gewone poli, dit is
voor de mensen een tweede
huis”, zegt secretaris Janneke Bres-
ser van de patiëntenvereniging.
Bresser is – net als de medewer-
kers – zeer tevreden over de
nieuwbouw, waarin licht en fris-
se kleuren belangrijke pijlers zijn.
In het oog springend en functio-
neel is ook de open structuur, ver-
telt internist/nefroloog dr. Stijn
Konings. „In de oude poli hadden

we verschillende afgesloten ruim-
ten. Hier is het één grote vloer,
met de behandelstations, werk-
plekken en open ko�ekamers bij
elkaar. Dat maakt de interactie
tussen patiënten en medewerkers
heel direct.”
Bresser: „Als een patiënt onwel
wordt, is er meteen iemand bij.
Dat is een groot pluspunt.” Bei-
den zijn ook enthousiast over de
‘rust’ die de nieuwe poli uit-
straalt. „De akoestiek is heel
goed”, zegt Konings. „Hier op de
bank in deze ko�ehoek kun je
prima vergaderen, zonder last te
hebben van de buren.” Van Arle:
„We hebben het zo huiselijk mo-
gelijk proberen te maken. Licht is
belangrijk. Daarvoor zorgt de gro-
te vide in het midden van het
vierkante gebouw.”
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Drie verslaggevers schrijven op deze plek om de beurt 
over ontmoetingen met mensen in de regio.
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De grootscheepse verbouwing
van het Catharina Ziekenhuis
is weer een fase verder.
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Internist dr. Stijn Konings en een
patiënte op de nieuwe nierziekte-
afdeling van het Catharina Zieken-
huis. foto Kees Martens

RENOVATIE CATHARINA ZIEKENHUIS


