UZA PRAKTISCH

ONVERGETELIJK

Nuttige telefoonnummers
• algemeen nummer UZA: T 03 821 30 00
• onthaal en opname: T 03 821 31 01
• patiëntenbegeleiding: T 03 821 37 00 (maatschappelijk werk,
vrijwilligers, intercultureel bemiddelaar, transfercoördinator, levens
beschouwelijke begeleiding, tolken en tolken Vlaamse gebarentaal)
• ombudsdienst: T 03 821 31 60
• inlichtingen facturen: T 03 821 31 28
• mobiele medische urgentiegroep: T 03 821 38 06
• school in het UZA: T 03 821 58 86
Kinderopvang De Speelvogel
In de kinderopvang zijn kinderen van patiënten en bezoekers van harte
welkom. U vindt De Speelvogel in de rechtervleugel op het gelijkvloers.
Pijlen vanop de parking wijzen de weg. Meer info: T 03 821 38 87
Gastenkamers Ter Weyde
Wilt u in de buurt van het ziekenhuis overnachten, dan kunt u terecht
in onthaaltehuis Ter Weyde. Vrijwilligers bieden er een eenvoudig maar
warm onthaal aan een billijke prijs. Ter Weyde bevindt zich op 200 meter
van het UZA (Edegemsesteenweg 240, 2610 Wilrijk).
Voor meer info: T 03 440 48 18.
Winkelgalerij
In de inkomhal vindt u:
• de cafetaria, in de week open van 8.30 tot 20 uur; in het weekend en op
feestdagen van 12 tot 20 uur
• een broodjeszaak, in de week open van 9 tot 14.30 uur
• een winkel Momen’to Shop Delhaize met een ruim aanbod verse
voeding, drank, lectuur, geschenkartikelen … Open op weekdagen
van 9.30 tot 20 uur, open op zaterdagen en feestdagen van 12 tot 18 uur,
gesloten op zondag
• een bloemen- en pralinewinkel ‘Gift Shop’, open op weekdagen en op
zon- en feestdagen, telkens van 10.30 tot 19 uur, gesloten op zaterdag
• een bankautomaat

Toen zo
breekbaar …
Annemieke De Prins is vroedvrouw
op de afdeling verloskunde.
Na vijfentwintig jaar zorgde
een pasgeboren baby’tje voor
een verrassende ontmoeting.

Restaurant
Het restaurant vindt u op -1 op het einde van de bezoekersgang. Het is
elke werkdag open van 12 tot 14 uur.
Meer info: www.uza.be

Abonnement
Wenst u een gratis abonnement op Maguza, wilt u een adreswijziging
doorgeven of wilt u het magazine niet langer ontvangen? Bel 03 821 32 96
of stuur uw naam en adres naar UZA, afdeling communicatie, Wilrijkstraat
10, 2650 Edegem, of surf naar www.maguza.be/abonnement. U kunt hier
ook inschrijven op de gratis digitale nieuwsbrief van Maguza.
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‘Toen ik vijfentwintig jaar geleden op de dienst intensieve
neonatologie werkte, werd er een vierling geboren in het
UZA. De kindjes waren veel te vroeg geboren en belandden in de couveuse. Dat was een heel intense periode,
zowel voor de ouders, de kindjes als ons, de verzorgers.
De familie is me steeds bijgebleven en voor mij en mijn
collega’s van toen was die vierling een deel van ons
collectief geheugen geworden.

Fotoboeken
Intussen werk ik al een hele tijd op de afdeling verlos
kunde. Het toeval wil dat vorig jaar een van die vier
papa geworden is, en dat zijn vrouw bevallen is op mijn
afdeling. Het was een blij weerzien met de hele familie.
Fotoboeken en anekdotes van de 25 levensjaren van de
vierling werden boven gehaald en gedeeld met ons. De
kersverse oma deed haar verhaal en ook voor haar was
het bezoek aan de neonatologie natuurlijk een déjà vu.
Voor mij was het een heel bijzondere ervaring om het
kwetsbare baby’tje van toen nu als volwassen man en
papa terug te mogen ontmoeten.
39

