Vraag naar een vrijwilliger aan de verpleegkundige
van uw afdeling of bel de vrijwilligerswerking op het
nummer 03 821 40 11 of het secretariaat van de
dienst patiëntenbegeleiding op 03 821 37 00.

Zin om zelf vrijwilliger te worden?
Het UZA is steeds op zoek naar vrijwilligers met een
warm hart en een luisterend oor voor patiënten.
Interesse?
Neem contact op met vrijwilligerscoördinator Nora Lens,
tel. 03 821 40 11 of nora.lens@uza.be.
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Contact

Vrijwilligers in
het UZA
Tot uw dienst!

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / Fax +32 3 829 05 20
www.uza.be

Beste patiënt,
Welkom in het UZA. In ons ziekenhuis zijn vele vrijwilligers
actief. Ze staan klaar voor u en zorgen ervoor dat uw verblijf
aangenamer verloopt. Hier vindt u een woordje uitleg over
onze diensten.

Vrijwilligers onthaalservice
> Welkom in het UZA!
Onze vrijwilligers maken u wegwijs en brengen u vanuit de
inkomhal naar opnameafdelingen of raadplegingen.
Meer info aan de onthaalbalie of via tel. 03 821 31 01.

Vrijwilligers Rode Kruis
Vrijwilligers op de opnameafdelingen
> Nood aan gezelschap of een luisterend oor?
Bij onze vrijwilligers kunt u terecht voor:
• Een warm gesprek of een ﬁjne babbel
• Gezelschap of een bezoek
• Een wandeling
• Een bezoek aan de winkel en de cafetaria in de inkomhal
• Een krant halen
Vrijwilligers hebben vaste weekdagen. Dan brengen zij een
bezoek op uw kamer tussen 10 en 15u.
Voor meer info, spreek de verpleegkundige van uw afdeling aan
of de vrijwilligerscoördinator, Nora Lens: tel. 03 821 40 11.

> Boeken ontlenen
Wenst u een boek? Elke maandag komen vrijwilligers
van het Rode Kruis langs op alle afdelingen met een
gevarieerde boekenkeuze.
Meer info via tel. 03 821 51 73 op maandagnamiddag
tussen 13u30 en 16u.

Vrijwilligers pastoraal team
> Samen naar de zondagviering
Vrijwilligers van het pastorale team begeleiden u naar
de zondagviering.
Geef uw naam door aan de pastors via tel. 03 821 30 65
of aan de verpleegkundigen.

Vrijwilligers Vlaamse Liga tegen Kanker
> Voor patiënten met kanker
Bij de vrijwilligers van de Vlaamse Liga tegen Kanker
kunnen patiënten met kanker terecht voor een gesprek
en informatie over de activiteiten van de VLK.
Zij komen bij u langs op de oncologische afdelingen.

Vrijwilligers Ter Weyde
In gastenverblijf Ter Weyde zorgen vrijwilligers voor
een warm onthaal, een bed en een ontbijt tegen een
kleine vergoeding voor de familie van patiënten.
Voor reservaties en info kunt u terecht op het
nummer 03 440 48 18.

Kosteloos
Onze vrijwilligersdiensten zijn gratis.

