
 
 
 
 
 

 

  

Vrijwilliger ziekenhuisbezoek 

Tewerkstelling in: Aartrijke 

Functieomschrijving 

Wat? We gaan op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers die zich af en toe kan vrijmaken 

om samen met een bewoner en een begeleider naar het ziekenhuis te gaan. 

Bewoners moeten af & toe naar het ziekenhuis voor controle of onderzoeken en daarbij is het vaak 

handig als je met 2 bent. Dit vooral voor praktische zaken:  

 Hulp bieden bij het in en uithalen van de bewoner uit de auto 
 Parkeren terwijl de begeleider en bewoner reeds uitgestapt zijn 
 Deur open houden terwijl de ander met de rolstoel rijdt 
 Even bij de bewoner blijven terwijl de begeleider de paperassen in orde brengt 
 Een vriendelijk gezicht zijn  
 ... 

Dat is niet op vaste tijdstippen. Begeleiders bellen je even op voorhand op om te horen of je je op 

dat moment kunt vrijmaken. Kan dat niet? Geen probleem, we zoeken een andere oplossing.  

Waarom? Als er een vrijwilliger mee op ziekenhuisbezoek kan, dan kan er een extra begeleider op 

de leefgroep blijven en zo kunnen er weer extra activiteiten worden gedaan met de bewoners. We 

zijn op zoek naar 1 vrijwilligers per huis, waar we op kunnen rekenen van tijd tot tijd.  

Jobvereisten 

 Fysiek in orde zijn 
 Geen angsten hebben voor ziekenhuizen of dokters 
 Empathie hebben voor bewoners en begeleiders 
 Flexibel zijn  
 Beschikken over Rijbewijs B is een extra troef, maar geen vereiste  

Ons aanbod 

Het is de bedoeling dat elk huis een toegewijde vrijwilligers krijgt om te helpen bij de 

ziekenhuisbezoeken. Dat wil zeggen dat je als vrijwilliger door maar liefst 3 leefgroepen in de watten 

zal worden gelegd. Daarnaast zorgen we uiteraard altijd voor een kopje koffie & een leuke babbel. 

Het warme gevoel en de dankbaarheid van de begeleiders en bewoners krijg je er gratis bovenop  
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Goed om weten! Om er voor te zorgen dat al ons vrijwilligers optimaal ondersteund & 

verzekerd worden, werken wij samen met Present vzw. Alles is dus tiptop geregeld. 

Wil je graag eens proberen om te zien of het iets voor jou is? Dat kan! Zijn er sowieso dagen of 

momenten waarop je niet kan helpen? Geen probleem! Dat spreken we gewoon op voorhand af. 

We bespreken even wat voor jou lukt en waar jij je goed bij voelt.  

Hoe solliciteren? 

Neem gerust even contact met Audry, vrijwilligerscoördinator om even te bespreken of dit iets voor 

jou is. Dit kan via audry.sanders@fracarita.org of op 050 20 90 32. 

 


