
In het Lange Land Ziekenhuis zijn 
meer ruim 80 vrijwilligers van  
UVV Zoetermeer actief!  

 

 

Meer weten?  
Bel onze coördinator in het Lange Land Ziekenhuis op 
079-2040795 of mail naar ziekenhuis@uvv-zoetermeer.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVV Zoetermeer is één van de vele 
vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer.  

Onze missie is het verlenen en bevorderen van 
maatschappelijke hulp via menselijk contact.  

Wilt u weten welke activiteiten  
UVV Zoetermeer nog meer verricht? 

Kijk dan op onze website:  
www.uvv-zoetermeer.nl 

of volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/ZoetermeerUVV 

 

 

 

http://www.uvv-zoetermeer.nl/
http://www.facebook.com/ZoetermeerUVV


Operatiekamer KNO 
Op de poli KNO worden op dinsdag en vrijdag kleine 
ingrepen aan oren of amandelen gedaan bij kinderen. 
Voor en na zo’n ingreep assisteren onze vrijwilligers de 
kinderen en hun ouders. 
 
 
Huiskamerproject Kwetsbare Ouderen 
Vrijwilligers nodigen patiënten uit voor activiteiten zoals 
gezamenlijk de krant lezen, actualiteiten bespreken, 
een spelletje doen of samen eten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige activiteiten 

• Helpen bij het uitvoeren van patiënten 
tevredenheidsonderzoeken 

• Begeleiden Sinterklaas op zijn ronde door het 
Ziekenhuis 

• De kinderafdeling, hal en toneelzaal in 
Kerstsfeer brengen 

• Verkopen van Kerstballen voor de actie van de 
stichting ‘Vrienden van ’t Lange Land’ t.b.v. het 
opknappen en gezellig maken van de 
verlosafdeling 

Host/Hostess  
In de centrale hal van het Lange Land Ziekenhuis vindt u de 
hostessbalie. Die wordt bemand door vrijwilligers van de 
Stichting Unie van Vrijwilligers. Zij begeleiden patiënten naar 
de poliklinieken, nemen het bellen van en begeleiden naar 
taxi’s voor hun rekening en beheren en verzorgen de 
rolstoelen in de centrale hal. Ook helpen ze met het tillen van 
bagage en wijzen zoekende patiënten de weg.  
 
 
Fysiotherapie 
Vrijwilligers brengen klinische patiënten, die zich niet 
zelfstandig kunnen verplaatsen, naar de fysiotherapie en na 
de behandeling weer terug naar de zaal. Enkele vrijwilligers 
hebben neventaken, zoals het controleren van de 
watertemperatuur op de afdeling, het assisteren bij de 
jaarlijkse technische check van rolstoelen, het brengen van 
loophulpmiddelen naar patiënten, e.d. 

Ook de vrijwilligers van de hartrevalidatie vallen onder dit 
project. Hun activiteiten bestaan o.m. uit het klaarleggen van 
folders, ophangen van routebordjes, het schenken van koffie 
en thee en laatkomers de weg wijzen. 

 
Gastvrouwen Verpleegafdelingen 
Onze vrijwilligers vangen patiënten op na hun opname. Ze 
zorgen voor de bloemen en het fruit van patiënten en maken 
een praatje.  
 
Spoed Eisende Hulp 
Vrijwilligers verlenen niet-medische ondersteuning, zoals het 
maken van een praatje met patiënten en bezoekers  en 
bieden hen koffie/thee of een boterham aan. Dit alles om het 
vaak lange wachten wat te verzachten.   

 

 
 

 


