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, levensbeschouwelijke 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
Herstellen in zorghotel Drie Eiken
Na een operatie kunt u verder aansterken in zorghotel Drie Eiken, een
comfortabel verblijf met professionele zorgvoorziening. Ook familie en
vrienden kunnen er terecht voor overnachting vlakbij het UZA.
Meer info en reservaties: www.drie-eiken.com, T 03 821 12 11
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 8.30
tot 20 uur. In het weekend en op feestdagen van 12 tot 17.15 uur.
• een bloemen- en pralinewinkel ‘Gift Shop’, open van maandag tot en met
vrijdag van 11 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, 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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De eerste schreeuw
Elke bevalling is een onvergetelijk
moment. Gynaecoloog Yves Leroy
ziet bijna dagelijks baby’s geboren
worden, maar sommige bevallingen
blijven ook hem lang bij.
‘Een bevalling hoort een blijde gebeurtenis te zijn, de bekroning van een spannende tijd van hoop en verwachting. De
fysieke inspanning is enorm en de emoties lopen soms hoog
op. Het moment dat de baby zijn eerste schreeuw laat, is
onvergetelijk. Samen met de pijn verdwijnen de zorgen als
sneeuw voor de zon.
Maar soms loopt het anders. Een tijd geleden werd ik
naar de spoedafdeling geroepen bij een koppel, 35 weken
zwanger van hun eerste kindje. De toekomstige mama
voelde het kindje niet meer bewegen. Op de echografie kon
ik alleen vaststellen dat het overleden was. Het ongeloof en
het verdriet waren enorm. Enkele dagen later was ik bij de
bevalling. Op het moment dat het kind ter wereld kwam,
kon je een speld horen vallen. Zo stil was het. Het koppel
kreeg zijn overleden kindje in de armen om te koesteren. Er
zat een vaste knoop in de navelstreng: een zeldzame maar
onverbiddelijke complicatie die het leven kan kosten aan een
perfect normaal kindje.
Een jaar nadien was het koppel opnieuw zwanger. De roze
wolk was deze keer ver te zoeken. De ongerustheid was er
dag na dag. Na een vlot verlopen zwangerschap werd de
bevalling ingeleid. De mama ging voluit tijdens het persen,
goed bijgestaan door een zeer ongeruste papa. Traagjes
werd het hoofdje geboren. De baby was er. Eindelijk. Wat
mij altijd zal bijblijven is de ontlading, de opluchting en de
vreugde bij de ouders toen het kindje zijn eerste schreeuw
liet. En de tranen bij de papa, die zo lang op zich hadden
laten wachten …’
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