
Vrijwilligerswerk in ons ziekenhuis, 
iets voor jou?





Mevrouw, meneer

In het Sint-Andriesziekenhuis zijn dagelijks vrijwilligers aan de slag. 
Zij zetten zich onbaatzuchtig in voor het comfort en het welzijn van de patiënt.

• Heb je wat tijd die je zinvol wil besteden? 
• Ga je graag met mensen om? 
• Kun je je vrijmaken? 

Dan is vrijwilligerswerk misschien iets voor jou!

We zoeken vrijwilligers voor verschillende afdelingen. In deze brochure vind je 
meer uitleg over de mogelijkheden inzake vrijwilligerswerk in ons ziekenhuis. 

Onthaal van patiënten 

Je ontvangt patiënten bij hun aankomst in het ziekenhuis. Je zorgt ervoor dat zij 
en hun familie zich al van bij het onthaal wat gerustgesteld voelen. 

• De patiënten en bezoekers opvangen aan het onthaal en hen begeleiden in 
het ziekenhuis.

• De mensen de weg wijzen.
• Hulp bieden bij het inle-

zen van de identiteitskaart 
aan de kiosken bij de 
ingang.

• Een rolstoel aanbrengen 
en patiënten vervoeren 
door het ziekenhuis.

• Kamerkeuzeformulieren 
op de afdelingen ophalen 
(een aanknopingspunt 
voor een gesprek met de 
patiënt).

• Luisterend aanwezig zijn bij de zieke, tijd maken voor een gesprek en extra 
aandacht en warmte schenken aan de patiënt die er nood aan heeft.



Patiëntenbegeleiding

Als vrijwilliger ben je een grote hulp bij de logistieke ondersteuning. Je werkt 
hiervoor samen met een logistiek assistent(e). 

• Je helpt bij de maaltijdbedeling.
• Je staat in voor vervoer en begeleiding van patiënten naar verschillende 

onderzoeken.
• Je staat in voor het transport.
• Je ondersteunt het verplegend personeel bij de verzorging.



Pastorale ondersteuning

Als vrijwilliger op de pastorale 
dienst bied je een luisterend oor 
voor de zingevingsvragen van de 
patiënten. Je ondersteunt de pas-
tor in de geestelijke begeleiding 
tijdens een ziekenhuisopname.  
Zo kan je bijvoorbeeld:

• De patiënten bevragen of 
ze op zondag de communie 
wensen.

• Op zon- en feestdagen samen met andere vrijwilligers de communie brengen aan 
de zieken. 

• Patiënten begeleiden van en naar de stille ruimte voor een gebed of voor een 
viering.

Rondleidingen

Lijkt het je een uitdaging om mensen te ontvangen in het ziekenhuis en hen een 
leuke ervaring aan te bieden door een rondleiding te geven/begeleiden binnen het 
ziekenhuis? Als vrijwilliger kan je ook hier zeker een steentje bijdragen.



Waardering

Als vrijwilliger in het Sint-Andriesziekenhuis krijg je de zeker waardering voor de 
geleverde inzet. Je kan onder meer rekenen op volgende extraatjes: 

• Je krijgt de kans om deel te nemen aan een aangepaste vorming. 
• Vrijwilligersverzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
• Vanaf 4u tewerkstelling een gratis dagmenu in het restaurant. 
• Je ontvangt de digitale nieuwsbrief van het ziekenhuis. 
• Je wordt uitgenodigd voor ontmoetingsmomenten waarop ervaringen  

uitgewisseld worden. 

Ben je geïnteresseerd? 
Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met: 

Dienst Intredebegeleiding
• Martine De Muynck

051 42 52 10
martine.de.muynck@sintandriestielt.be

• Marijke Vanacker
051 42 52 11

marijke.vanacker@sintandriestielt.be

Directeur HRM & Organisatie
• Elke Vannerom

personeelsdienst@sintandriestielt.be

Bron: dienst intredebegeleiding Sint-Andriesziekenhuis, 18 december 2018
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