onvergetelijk

info

UZA-medewerkers
over een patiënt of
moment om nooit
te vergeten.

tot uw dienst
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, levenbeschouwelijke 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 en in het weekend van 12 tot 20 uur
» een broodjeszaak, in de week open van 9.30 tot 14.30 uur
» enkele shops (bloemen, geschenken, voeding, lectuur enz.) in de
week open van 8 tot 20 uur, zaterdag van 10 tot 19 uur, zondag van
13.30 tot 19 uur
» een bankautomaat

Gynaecologe
prof. dr. Bettina
Blaumeiser werkt
op het Centrum
Medische Genetica,
en hielp een jonge
vrouw haar grootste
droom waar te
maken. ‘Ze had
de hoop op een kind
al opgegeven.’

Ze kwam haar

dochter
voorstellen
‘Enkele jaren geleden was er een vrouw bij me in
behandeling van wie de moeder en grootmoeder op
jonge leeftijd overleden waren aan de gevolgen borst-

kanker. In zo’n geval is de kans groot dat we een
genetische oorzaak kunnen vinden voor de ziekte. We

ontdekten dat ze inderdaad een mutatie in het borstkankergen had geërfd, en besloten om preventief haar
borsten weg te nemen. In een tweede fase zouden ook

Restaurant
Het restaurant vindt u op -1 op het einde van de bezoekersgang. Het
is elke dag open van 12 tot 14 uur.

haar eierstokken worden verwijderd. De vrouw was

colofon

doorgeven aan haar zoon of dochter vond ze te groot.’
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toen halverwege de dertig, bijna de leeftijd die haar

moeder had toen ze stierf. Zelf had ze haar kinderwens

al opgeborgen: het risico dat ze het borstkankergen zou
‘Toen heb ik haar voorgesteld om een IVF-behandeling

te ondergaan met preïmplantatie genetische diagnose

(PGD) voor we haar eierstokken zouden wegnemen. Met
PGD kunnen we het genetisch materiaal controleren

voordat we de bevruchte eicel opnieuw inplanten. Zo
hebben we ervoor gezorgd dat ze het gen niet doorgaf

aan haar baby. De vrouw werd zwanger, maar daarna

ben ik haar uit het oog verloren. Tot ze hier na enkele
jaren op een dag voor de deur stond. Ze wilde graag

haar dochter aan me voorstellen. Ik zal nooit vergeten

hoe gelukkig ze was omdat ze ondanks alles een gezond
kind had gekregen. Haar dochter is geen drager van het
gen en zal nooit de zware ingreep moeten ondergaan die
zij destijds kreeg.’

info

Centrum Medische Genetica, T 03 275 97 74
maguza 041

