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
• school in het UZA: T 03 821 58 86
Herstellen in zorghotel Drie Eiken
Na een operatie kan je 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
Wil je in de buurt van het ziekenhuis overnachten, dan kan je 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: www.uza.be/terweyde, T 03 440 48 18.
Winkelgalerij
In de inkomhal vind je:
• 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 vind je op -1 op het einde van de bezoekersgang. Het is
elke werkdag open van 11.30 uur tot 14 uur.
Meer info: www.uza.be
Het UZA draagt het JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Abonnement
Wens je een gratis abonnement op Maguza, wil je een adreswijziging door
geven of wil je het magazine niet langer ontvangen? Bel 03 821 32 96
of stuur je naam en adres naar UZA, afdeling communicatie, Wilrijkstraat 10,
2650 Edegem, of surf naar www.maguza.be/abonnement. Je kan hier ook
inschrijven op de gratis digitale nieuwsbrief van Maguza.

Rechtzetting

In de vorige editie van MagUZA stond een artikel over HPV-vaccinatie.
Daarbij stond niet vermeld dat prof. dr. Wiebren Tjalma, medisch coördinator van de
borstkliniek, daarvoor de voornaamste gesprekspersoon was.
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De strijdvaardigheid
van Rupert
Rupert Suply verloor in 2016 na acht jaar
vechten de strijd tegen kanker. Hij was de
oprichter van Hope, een organisatie die geld
inzamelt onder meer voor kankeronderzoek.
‘Rupert heeft op heel veel mensen in het UZA een grote indruk
gemaakt’, zegt oncoloog prof. dr. Sevilay Altintas. ‘Hij was een
heel sociale, positieve jongeman, die bovendien heel strijdvaar
dig was. Ik zal nooit vergeten hoe we hem nog enkele maanden
extra hebben kunnen geven, tot na de geboorte van zijn zoon
tje. Hij was eigenlijk uitbehandeld, maar als je zo’n jonge man
daar ziet liggen, met een zwangere vrouw naast hem … Collega
dr. Jan Van den Brande en ik hebben uiteindelijk beslist om hem
nog een laatste keer chemo te geven, hoewel dat een enorm
risico was. Rupert was zo verzwakt dat hij door de chemo zelf
had kunnen sterven. Uiteindelijk heeft hij het goed verdragen en
heeft hij de geboorte van zijn zoon en zijn eerste levensmaan
den toch nog kunnen meemaken.
Rupert leeft voort
Hij was ons heel dankbaar dat hij die kans nog heeft gehad. Dat
zijn zoon op de verjaardag van mijn dochter was geboren, was
geen toeval volgens hem. We hebben contact gehouden tot op
het einde. Rupert blijft mij vooral bij omdat hij zo enorm heeft
gestreden en tijdens zijn ziekte volop heeft geleefd. Hij heeft er
zich nooit aan overgegeven. Uiteindelijk leeft hij tot op vandaag
nog voort, in zijn gezin en in zijn benefietorganisatie Hope. Zo
kreeg de kinderafdeling vorig jaar nog een interactief speelbusje
Hope on wheels van Ruperts organisatie.’

INFO

www.hopebenefiet.be

facebook.com/HopeBenefietEvents
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