
Stichting Artsenhulp: medicamenten voor Oekraïne 
 

Stichting Artsenhulp: medicamenten voor Oekraïne 
 

Dieperpoelkade 3 
2361KD Warmond 

Nederland 
 
 
 
Initiatief Stichting “Artsenhulp: medicamenten voor Oekraïne” 
 
 
 
         Warmond, 28 februari 2022 
 
 
 
Beste, lieve mensen, 
 
Gezien de verschrikkelijke oorlog die nu in Oekraïne gaande is, hebben wij een Stichting in 
oprichting genaamd “Artsenhulp: medicamenten voor Oekraïne”. Binnen deze stichting 
werken artsen uit omgeving Leiden en Haarlem mee voor het verzamelen en inkopen van 
medicijnen voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne en vluchtelingen in Polen. Onze Stichting 
heeft een goed beveiligd verzameldepot op het terrein van ‘sHeerlenloo te Noordwijk (Willem 
van de Berg Stichting). Hier vindt ook inname, controle door zorgprofessionals en  
registratieplaats van de ingeleverde medicamenten. In samenwerking met de International 
Dispensary Assotiation (IDA) worden medicamenten ter plaatse afgeleverd of onder 
begeleiding van konvooi naar Oekraïne gestuurd. Ook hebben wij een girorekening geopend 
zodat bedrijven en particulieren voor aankoop medicatie en voor het vervoer donaties kunnen 
doen. 
In de bijlage hebben we een overzicht gemaakt waar nu de eerste behoefte is wat betreft de 
medicamenten. Wij vragen u dringend om zoveel mogelijk hiervan te leveren. Kom het 
brengen, neem contact met ons op om het eventueel af te laten halen en wij zorgen ervoor dat 
het nog dit weekend ter plaatse kan worden overgedragen.    
 
Contactpersonen: 
Tamara Rybak, Arts verstandelijk gehandicapten       
(+316 206 393 73) (Tamara.Rybak@hotmail.com) 
Irina Schend, Huisarts      
(+316 347 728 04) (Irinaschend@gmail.com) 
Edwin Snelderwaard       
(+316 111 344 85) (Edwinproxy@hotmal.com) 
Onno Van Steenis       
(+316 538 578 71) (ovsteenis@gmail.com) 
Natasha van Steenis       
(+316 413 56 568) ( nvsteenis@gmail.com) 
 
Doel van de stichting: 
Doel van deze stichting is het verzamelen essentiële medicatie voor de lijdende en zich 
verdedigende bevolking in de oorlog van Oekraïne. 
 



Stichting Artsenhulp: medicamenten voor Oekraïne 
 

Verzameldepot: 
‘sHeeerenloo Noordwijk  
Attn: stichting “Artsenhulp: medicamenten voor Oekraïne” 
Wintertuinplein 6 
2201ZS Noordwijk 
 
Openingstijden van het verzameldepot zijn op werkdagen tussen 8.00 AM en 16.30 PM is er 
altijd iemand aanwezig. Voor leveringen buiten deze kantooruren kan er een afspraak 
gemaakt worden. Hiervoor kunt u bellen met Edwin Snelderwaard 0611134485. 
 
Op dit verzameldepot worden alle medicamenten ontvangen en geregistreerd. De opslag 
hiervan is goed beveiligd gezien dit op het bedrijventerrein van ‘sHeerenloo Noordwijk ligt. 
Dit is de voormalige Willem van den Berg Stichting.  
 
Girorekening:  
Op korte termijn wil de stichting Remedi www.remedi.org alle mogelijke medewerking 
verlenen aan de initiatiefgroep (Stichting in oprichting Leiden helpt Oekraïne) die medicijnen 
inzamelt en inkoopt voor slachtoffers en vluchtelingen.    
 
Bijdragen kunnen voorlopig op een vertrouwd nummer van 
Remedi www.remedi.org  postbus170, 2300AD Leiden NL 
NL 12 INGB 0004251896 worden overgemaakt onder vermelding van: “Artsenhulp: 
medicamenten voor Oekraïne”. (Voorzitter Walter Schrader huisarts en rampenarts). 
 
Alvast bedankt voor uw belangstelling en medewerking aan dit initiatief. Alleen met uw hulp 
kunnen wij dit mogelijk maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ondergetekende van de Stichting in oprichting “Artsenhulp: medicamenten voor Oekraïne”: 
 
 
Tamara Rybak, Arts verstandelijk gehandicapten       Irina Schend, Huisarts 
 
 
 
 
Edwin Snelderwaard          
 
 
 
 



Lijst (Nederlands) Received
1 Medicatie

Voor	brandwonden:
flammazine	zalf
fusidine	zalf
vaseline	zalf
dermovaten	zalf

Anti-inflammatory:	
Prednison	5	mg	(heel	veel	tab)
Diclofenac	tab
Diclofenac	ampul
Naproxen
Carbasalaatcalcium
Paracetamol
Dexamethason	ampul	4mg

Pijnmedicatie:
paracetamol
diclofenac,	naproxen
tramadol	50	mg
morfine	oraal
morfine	oraal	retard
morfine	iv
oramorph
fentanyl	neusspray
fentanyl	ampullen

Antibiotica:
Amoxicilline	500	mg
amoxicilline/clavulaanzuur	500/125	mg
flucloxacilline	500	mg
doxycycline	100	mg
nitrofurantoine	100	mg	mga
azytromicine	500	mg
metronidazol	500	mg
ciprofloxacine	
cefalosporines	(cefotaxim,	ceftazidim)
vancomycine
gentamycine

Stichting	in	oprichting	“Artsenhulp:	medicamenten	voor	Oekraïne”
Is	urgent	op	zoek	naar	de	volgende	medicatie	



Anafylaxie:
dexamethason
clemastine
adrenaline

Cardiale	medicatie:
atropine
digoxine
metoprolol
verapamil
furosemide

Antihypertensiva:
nifedipine
ace-remmers
hydrochloorthiazide

fraxiparine
DOAC's
nitroglycerine
ascal

Sedatieva
diazepam
midazolam
propofol

Glucose	infuusvloeistof	40	%

Lorazepam	tab
temesta

salbutamol

novorapid

haloperidol	1	mg
oplossingen	voor	infuus	NaCL	0,9%	en	glucose	5%
ringer	lactaat

tranexamine	oraal	en	ampul
antidotes:	naloxon	en	anexate

ketamine
rocuronium



tubes
tubevoerdes
guedels/mayo's
nasofaryngeale	airways
frova	intubation	catheters
self-inflating	ballons
bacteriefilters



Lijst (Nederlands) Received
1 Medische	hulpmiddelen:

stetoscoop
rectaal termometers
hoesjes rectale termometer
beschermende brillen
naaldcontainers
handdesinfectants
desinfectant reiniging wondgebied
instrumenten reinigingsmiddel voor gebruikte instrumenten
opperflaktereinigingsspray
autoclaaf?
gedemeniraliseerd water voor autoclaaf?
seelapparaat voor gesteriliseerde instrumenten?
FFP2 maskers
chirurgische maskers
niet-vochtdoorlatend halterschort
otoscoop (goedkope variant)
neusspeculum
tongspatels
penlights
fluoresceinestrips
voorzetkamers voor aerosol
saturatiemeters
non-rebreathing maskers
beademingsmaskers
stuwbanden
bloeddrukmeters handmatig
injectiespuiten, 2, 5, 10, 20 ml
infuusnaalden verschillende maten
NaCL 0,9% 100 ml
fixeerpleister

chirurgische instrumenten:
naaldvoerders
scalpelhouder
anatomsche pincet
chirurgische pincet
splinter pincet
rechte schaar
klein fijn schaartje
verbandschaar
prepareerschaar
agravetank
kocher

mesjes voor scalpelhouder

Stichting	in	oprichting	“Artsenhulp:	medicamenten	voor	Oekraïne”
Is	urgent	op	zoek	naar	de	volgende	medische	hulpmiddelen.



hechtdraad
ethilon hechtdraad
zelfoplosbare hechtdraad
scheermesjes
mitella's
steriele gazen
fixatiezwachtels
gewone watten
vette gazen (zalfgazen)
onderleggers
sterisstrips
pleisters
gazen
dakpanpleisters
nierbekken
alcohol 70%

vaginale speculum
vaseline

kathteters maat 14 en 16
katheter voor eenmalige katheterisatie
urinezak been en toebehoren
betadine oplossing
instagel 
bloedglucosemeters
glucosestrips
veiligheidslancetten

urinestrips voor nitrient Leuco's en bloed
zwangerschapstesten
ECG apparaat
sluimzuigmachine
cauterisator

zuustofflessen
steriele chirurgische doeken

infuussets voor aanbrengen infuus

isolatiedeken/folie


