Wat doen vrijwilligers in het ziekenhuis?
 Brood Buffet Wagen:
Het ondersteunen van de voedingsassistent bij het rondbrengen van
de broodmaaltijd met de Brood Buffet Wagen. Tijdens het werk heeft
de vrijwilliger tijd om de patiënt extra aandacht te geven door te
ondersteunen bij de maaltijd.
Werktijden van 7.30-9.30 uur en van 17.00 tot 20.00 uur, ook in het
weekend.
 Vrijwilliger eetproject:
drinken en de warme maaltijd rondbrengen op de afdeling interne en
cardiologie. Aandacht geven aan de patiënt in de vorm van een
praatje.
Maandag tot en met vrijdag van 9.30-12.15 uur.
 Toko:
In de centrale hal van het ziekenhuis is een winkel waar bezoekers
diverse artikelen kunnen kopen, zoals bloemen, toiletartikelen,
frisdranken, warme snack, snoep, ijs en lectuur.
Openingstijden zijn van 10.30 – 19.00 uur, zondag gesloten.
 Patiënten Service Bureau (PSB):
Het PSB verzorgt de patiëntenfolders van het ziekenhuis. Daarnaast
kunnen patiënten hier terecht met algemene vragen en voor het huren
van loophulpmiddelen. Het PSB is er ook voor vragen van vrijwilligers.
Jij vindt het PSB in de hal van de polikliniek (route 08).
Openingstijden zijn op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 13.0016.00 uur.
 Shuttelservice:
vanwege een tekort aan verwijzen wij patiënten en bezoekers naar de
parkeerplaats aan de Mozartsingel (P4). Voor veel patiënten en/ of
bezoekers is de afstand te groot om lopend af te leggen. Daarom is er
een shuttleservice tussen de parkeerplaats en het ziekenhuis. Naast
het rijden heb je als chauffeur ook een sociale functie. Je biedt
mensen een helpende hand, beantwoordt vragen en biedt een
luisterend oor. Je bent echt het visitekaartje van het Van Weel
Bethesda ziekenhuis.

 Zondagsdienst:
De geestelijk verzorger ondersteunen bij de voorbereidingen van de
zondagsdienst. : Patiënten met bed of rolstoel naar het restaurant
brengen voor de zondagmiddagdienst. Na afloop koffie schenken en
de patiënten weer terug brengen naar de afdeling. Zondags van
13.45-15.30 uur.
 Verwenproject:
Een paar keer per jaar organiseert Het Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis verwenavonden voor oncologische patiënten.
Professionals op het gebied van schoonheid en/of welzijn bieden hun
diensten vrijwillig aan. Op de verwenavonden zijn bijvoorbeeld een
masseur, een pedicure en een schoonheidsspecialiste aanwezig. De
organisatie is in handen van een gastvrouw.
 Gastvrouw patiënten begeleiding:
Het verblijf van patiënten in het ziekenhuis te veraangenamen door
als gastvrouw de volgende diensten aan te bieden:
o Rondbrengen van de binnengekomen post;
o Verzorgen van de bloemen van patiënten;
o Praatje maken met de patiënten;
o Bezoekers op vangen en ervoor zorgen dat zij begeleid worden
naar een afdeling.
o Vervoeren van patiënten naar een onderzoek- of
behandelafdeling, in opdracht van de verpleegafdeling.
Werktijden: 9.00-12.30, 13.00-15.30 uur, behalve vrijdag middag en
weekend.
 Gastvrouw Spoed Eisende Hulp (SEH)
Doel van de gastvrouw is het veraangenamen van het verblijf van
patiënten in het ziekenhuis Taken zijn:
o Bezoekers op vangen en ervoor zorgen dat zij begeleid worden
naar een afdeling, bijvoorbeeld radiologie;
o Zorg dragen voor de bezoekers die wachten;
o Te functioneren als ondersteuning van de afdeling SEH/OU
o Zich verantwoordelijk voelen voor de verzorgde uitstraling van
de wachtruimte;
o Patiënten op de OU voorzien van eten en drinken (koffie, thee,
sap).
o Ophalen van vuil serviesgoed

Werktijden maandag tot en met vrijdag van 12.00 - 15.30 en
15.30 - 19.00 uur.
 Vrijwilliger sfeer en inrichting:
Deze vrijwilligers verdelen onderstaande taken:
o Wekelijks verzorgen van de bloemen in de wachtruimtes en de
ontvangsthal van het ziekenhuis
o Minimaal zes keer per jaar een trappenhuisconcert.
o Muziekgroepen werven en uitnodigen, ontvangen en bedanken.
Afstemmen met de keuken voor koffie en cake. Bekendheid
geven aan de trappenhuisconcerten.
o Tentoonstellingen organiseren: werven en uitnodigen van
fotografen of kunstenaars die een expositie willen houden.
Aanspreekpunt zijn voor betreffende mensen. Begeleiding
bieden bij het ophangen en afhalen van de expositie.
o Afdeling ondersteunen bij het maken van een IXXI (wand met
foto’s van medewerkers)
o Kerstversiering verzorgen.
Werktijden: woensdagochtend en in overleg.

