
                                                                                                                  
 

 
Verkorte functieomschrijvingen projecten Stichting Vrijwilligers Bernhoven  

Project Hal                                                                                                                                         
De weg wijzen aan patiënten en bezoekers. 
Bij opname het begeleiden van de patiënt naar de verpleegafdeling. 
Het begeleiden van patiënten naar de poliklinieken en onderzoeksafdelingen. 
Het begeleiden van patiënten of bezoekers naar de taxi of shuttleservice bij de hoofdingang. 
Het vervoeren van patiënten in een rolstoel. Het opvangen en begeleiden van ouderen en 
gehandicapten. 
Het begeleiden van een patiënt die graag begeleiding wil bij zijn / haar bezoek aan het ziekenhuis en 
helpen met zijn / haar afspraken.  

Project Pijnbestrijding                                                                                                          
Poliklinische patiënten: Het begeleiden van patiënten van wachtruimte 2 naar de behandelkamer. 
Na de behandeling als de patiënt klaar is (indien nodig in een rolstoel) begeleiden naar het restaurant 
en een kopje koffie / thee aanbieden. 
Klinische patiënten: Patiënten ophalen op de afdeling dagbehandeling en patiënt in bed naar de 
behandelkamer vervoeren. Na de behandeling patiënt terugbrengen naar de kamer en een kopje 
koffie / thee aanbieden.  

Project Beweeg je beter                                                                                                                
Twee vrijwilligers begeleiden activiteiten, bv een balspel, gezelschapsspel, een wandeling enz. voor 
een groep van hooguit 8 klinische, meestal oudere, patiënten. Na een uur wordt er gezamenlijk 
geluncht waarbij de vrijwilliger de patiënt stimuleert de lunch zelfstandig te bereiden en te eten. De 
vrijwilliger verricht geen medische handelingen en werkt met de handen op de ‘rug’.  

Project Hartrevalidatie                                                                                                            
Ontvangen van bezoekers voor de informatiebijeenkomsten en aanbieden koffie / thee. 
Leestafel verzorgen. 
Bij de hartrevalidatie de patiënten de presentielijst laten tekenen. 
In de pauze wordt nogmaals koffie/thee geschonken. Na afloop van de bijeenkomst wordt alles 
opgeruimd.  

Project SEH                                                                                                                             
Verzorgen koffie / thee zo nodig broodmaaltijd voor de patiënten, maar alleen als de verpleegkundige 
aangeeft dat het toegestaan is. 
Zorgen dat de keuken er netjes en verzorgd uitziet en de voorraad op pijl houden en zo nodig 
aanvullen. Op verzoek van verpleegkundige assisteren bij transport patiënten bijvoorbeeld naar 
radiologie enz.  
De vrijwilligers voeren geen medische taken uit.  

 

 



Project Shuttleservice                                                                                                                       
De shuttle rijdt over het gehele parkeerterrein rond het ziekenhuis en vervoert de bezoekers naar de 
hoofdingang en weer terug. 
Passagiers kunnen overal langs de route instappen. De chauffeur nodigt vooral bezoekers van het 
ziekenhuis en vooral de bezoekers die slecht ter been zijn uit om gebruik te maken van de 
shuttleservice. Passagiers maken bij de chauffeur zelf kenbaar wanneer zij uit willen stappen.  

Project Tia-poli                                                                                                                                
Het begeleiden van patiënten die een afspraak hebben voor de Tia-poli. 
De gastvrouw begeleidt de patiënt naar alle onderzoeken volgens vastgesteld schema.  

Project Bingo op dialyse-afdeling                                                                                                 
Voor aanvang van de bingo zorgen de gastvrouwen ervoor dat alle spullen klaarliggen voor gebruik. 
Er wordt bingo gespeeld in twee aparte kamers op de afdeling. 
In elke kamer worden 2 rondes gespeeld, dus 2 x 2 rondes per ochtend of middag.  

Project: Dialyse 
Het maken van een praatje of het drinken van een kopje koffie / thee met patiënten; dit om de tijd, die 
de dialyse in beslag neemt, wat aangenamer te laten zijn. 

  
Project Muziek in de hal                                                                                                                    
Een aantal pianisten bespelen ongeveer 2 uur per dag de vleugel in de hal van het ziekenhuis. Om 
geluidsoverlast te voorkomen wordt rustige muziek gespeeld met een lichte aanslag.  

Project Rondleidingen nieuwe vrijwilligers                                                                                         
Het verzorgen van rondleidingen door het ziekenhuis voor alle nieuwe vrijwilligers.  

Project Oogheelkunde                                                                                                                  
Het begeleiden van patiënten met maculadegeneratie naar de behandelkamer en na behandeling 
terugbrengen naar de wachtkamer; dit op volgorde van een lijst die wordt overhandigd door de 
assistente. 
Erop toezien dat de patiënten de jas, tas en eventueel rollator achterlaten in de wachtkamer.  

MS-inloopochtenden (onder auspiciën van MS-vereniging)                                                       
De ruimte gereedmaken voor ontvangst bezoekers en klaarleggen van boeken, folders etc.  
Koffie / thee aanbieden en desgevraagd bezoekers helpen met de rolstoel. 
Maar het belangrijkste is het bieden van een luisterend oor.  

Project Koffieronde poli Uden                                                                                                           
Het serveren van een beker koffie / thee / limonade aan patiënten en hun begeleiders. 
Even aandacht voor de patiënt en zo nodig vragen of deze wel mag drinken, dit i.v.m. een eventueel 
te ondergaan onderzoek of behandeling.  

Samenstelling bestuur  

Meraldi van de Wert, voorzitter 
Ria Schmalgemeijer, secretaris 
Gerda Prijs, penningmeester en coördinator vrijwilligers  
Henk Bernards, ledenadministratie 
Rini Schamp, bestuurslid 
Ben Alferink, bestuurslid en notulist  

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk in ziekenhuis Bernhoven kunt u contact opnemen met 
Gerda Prijs, coördinator vrijwilligers, tel.nr. 0412-465011/06-25284035 of een e- mail sturen aan 
vrijwilligersbernhoven@gmail.com  

 


