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
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 Moment’to Shop Delhaize met een ruim aanbod verse
voeding, drank, lectuur, geschenkartikelen … Open op weekdagen
van 8.30 tot 20 uur. In het weekend van 12 tot 18 uur.
• een bloemen- en pralinewinkel ‘Gift Shop’, open van maandag
tot en met vrijdag van 11.00 tot 19.30 uur. In het weekend en op
feestdagen gesloten.
• een bankautomaat
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, Wilrijk
straat 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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Verborgen talent
Dr. Kim Van Hoorenbeeck, assistentkinderarts bij het obesitasteam,
zag een ex-patiëntje in een tv-show
opduiken. ‘Heel bijzonder om te zien
hoe ze was uitgegroeid tot een sterke,
getalenteerde vrouw.’

‘Ze was 15 jaar toen ze bij ons kwam aankloppen met een
aanzienlijk overgewicht. De meeste patiëntjes beginnen met
heel veel motivatie aan de behandeling, maar zij was van
bij het begin vaak heel boos op mij. Zo boos dat ze wegliep
uit de consultatie. Ze gaf mij de indruk heel ongelukkig te
zijn. Wat we zeiden, interesseerde haar allemaal niet. Tot ik
haar op een dag vroeg of ze eigenlijk wel wist wat ze wilde
met haar leven? Of ze een beeld had van haar toekomst?
Waarop ze heel erg kwaad werd. Omdat het zo moeizaam
liep, kreeg ze al kort na haar achttiende verjaardag het advies
om een gastric bypass te ondergaan. Dat is uiteindelijk het
keerpunt geworden. Achteraf heeft haar mama mij nog laten
weten dat we indertijd waarschijnlijk gelijk hadden, dat ze
ongelukkig was en geen idee had wat ze wilde in haar leven.
Ze bedankte ons ook voor de brede omkadering, met onder
meer de doorverwijzing voor psychologische ondersteuning.

Televoting
De volgende keer dat ik mijn vroegere patiënte terug zag, was
op televisie. Ze bleek mee te doen aan een talentenshow. Het
was heel bijzonder om te zien hoe iemand die vroeger zo in
zichzelf gekeerd was nu met zoveel présence en karakter
op dat podium stond. Eens het overgewicht van de baan is,
verandert er vaak heel veel in het leven van onze patiëntjes.
En in dit geval heb ik haar natuurlijk gesteund in de televoting!’
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