
Vrijwilligers gezocht voor verpleegafdeling L1VA en L1SC van het 

Beatrix Kinderziekenhuis, UMCG 
 
Het  vrijwilligerswerk binnen het UMCG wordt gecoördineerd door  Vrijwilligers & Vrienden UMCG. 

Binnen het UMCG zijn bijna  300  vrijwilligers actief.  De vrijwilligers benadrukken het gezonde in de patiënt en 

proberen door hun activiteiten de patiënt uit de sfeer van het ziekenhuis te halen en een verbinding met de 

"buitenwereld" te geven. Zo kunnen de zorgen en de angsten die aan een ziekenhuisopname  of –bezoek 

verbonden zijn tijdelijk naar de achtergrond worden gedrongen. Dit heeft een belangrijke positieve invloed op het 

welbevinden van de patiënt. 

 

 
  

Het Beatrix Kinderziekenhuis 
Het Beatrix Kinderziekenhuis is het academische kinderziekenhuis van het UMCG. Het kinderziekenhuis levert de best 

mogelijke derdelijns zorg in de vier noordelijke provinciën en vierdelijns zorg binnen heel Nederland, voor die gebieden 

waarin wij landelijk en/of internationaal onderscheidend zijn. Onze ambitie is dat we onze grenzen verleggen door continue 

te innoveren en daardoor de allerbeste zorg voor kind en naasten kunnen bieden. We zorgen dat we in alles wat we doen het 

maximale resultaat voor het kind en naasten nastreven. Dit doen we o.a. door te sturen op uitkomsten van zorg die er voor 

het kind en naasten toe doen en door de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden. Bij het geven van deze zorg staat centraal 

dat kinderen zich (moeten kunnen) ontwikkelen en onderdeel uitmaken van een groter geheel (familie, school etc.). We 

sturen op een actieve transitie naar de volwassenzorg en hebben daardoor aandacht voor de toekomstige plek van het kind in 

de maatschappij. Aandacht voor het kind en zijn gezin vinden wij heel belangrijk. Wij zijn een hecht team waar veel met elkaar 

gedeeld wordt maar waar ook humor en gezelligheid erg belangrijk zijn. 

 

 

Informatie over de afdeling 

Afdeling L1VA biedt plaats aan maximaal 13 kinderen, waarvan 4 gereserveerd voor dagbehandeling . Op de dagbehandeling 
liggen kinderen die één dag of een dagdeel worden opgenomen voor een infuustherapie, scopie of een kleine 
ingreep/operatie onder narcose. Daarnaast worden er op de afdeling kinderen tussen 0-18 jaar opgenomen voor o.a. de 
volgende specialismen; algemene kindergeneeskunde, urologie, nefrologie, algemene chirurgie, plastische chirurgie, 
mondziekten-kaak- en aangezichtschirurgie, oogheelkunde en keel-neus en oorheelkunde. 
 

 
Op afdeling L1 Special Care is plaats voor maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 - 18 jaar die afhankelijk zijn van 
technologie afhankelijke zorg en/of noodzaak tot directe observatie. Veelal zijn dit kinderen met 
ademhalingsproblemen die behandeld worden met (non)invasieve beademing of een tracheacanule. Je begeleidt 
ouders intensief in de zorg voor deze complexe kinderen. Momenteel wordt de afdeling verbouwd, waarmee er 2 



éénpersoonskamers en 4 bedden op zaal gecreëerd worden. 
 
Beide teams bestaan uit (kinder)artsen, verpleegkundig specialisten, (regie-) kinderverpleegkundigen (i.o.), leercoaches, 
assist, medisch pedagogisch medewerkers en stagiaires. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met o.a. diëtisten, 
medisch maatschappelijk werk, logopedie, ergotherapie, fysiotherapie en transferverpleegkundigen. 
 
 
Voor deze afdeling zijn wij voor 5 dagen per week (ochtend en middag) op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 
minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar zijn. 
Werktijden: maandag tot en met vrijdag : 
Ochtend: 09.30– 13.30 uur 
Middag  14:00-18:00 uur 
  
 

Functiebeschrijving  

 De vrijwilliger draagt bij aan de zorg voor een 

gezellige, uitnodigende sfeer op de gehele 

afdeling (oa speelkamer, ontvangstkamer) en 

zorgt mede voor een gastvrij ontvangst en 

verblijf. 

 De vrijwilliger ondersteunt de afdeling bij de 

opvang en het rondleiden van nieuwe patiënten 

en ouders.  

 De vrijwilliger maakt, indien wenselijk, patiënt en 

ouders wegwijs in het UMCG (Ronald mc 

Donaldhuis). 

 De vrijwilliger biedt gedurende de dag 

koffie/thee aan bij de ouders op de kamer en 

draagt zorg voor nodige afleiding. 

 De vrijwilliger wordt dagelijks in overleg met de 

regieverpleegkundigen, ingezet op taken  waarbij 

de afdeling ondersteunt wordt (geen 

voorbehouden taken). Deze afstemming vindt 

plaats aan het begin van de dienst. 

 De vrijwilliger kan op afroep ingezet worden (in 

het bieden van afleiding voor patiënten, ouders, 

broertjes en zusjes) op andere afdelingen van het 

Beatrix Kinderziekenhuis (kinder IC, 

neonatologie, functiecentrum en poli klinieken) 

 

 De vrijwilliger ondersteunt de afdeling bij groeps- 

en individuele activiteiten (zoals knutselen, lezen, 

koken, bakken ea) 

 De vrijwilliger draagt bij aan ‘aankleden’ van de 

afdeling bij seizoensgebonden  thema’s (Pasen, 

sinterklaas, kerst ea) 

 De vrijwilliger ondersteunt de  afdeling bij het 

veraangenamen van de maaltijdmomenten op de 

afdeling.  

 De vrijwilliger kan een bijdrage leveren in het 

begeleiden van de patiënt en ouders naar 

onderzoeken en operaties 

 De vrijwilliger ondersteunt bij activiteiten buiten 

de afdeling zoals evenementen in het 

kindertheater, BKZ bioscoop en de Beatrix 

Kindertuin 

 

Wat vragen wij Wat bieden wij 

 

 U bent minimaal 21 jaar, niet studerend 

 U beheerst de Nederlandse taal goed in woord 

 Een mooie werkomgeving 

 U wordt  vrijwilliger bij de Vrijwilligers & 



en geschrift  

 U beschikt over goede communicatieve 

vaardigheden 

 U bent tenminste beschikbaar voor 1jaar 

 U heeft ervaring of affiniteit  met  werken met 

(zieke) kinderen 

 U heeft affiniteit met vrijwilligerswerk en dit is 

voor u een bewuste keuze 

 U bent representatief en sensitief (invoelend 

vermogen) 

 U beschikt over een relativerend vermogen 

 U heeft gevoel voor humor 

 U kunt solistisch en zelfstandig werken 

 U kunt samenwerken in een team 

 U bent minimaal één dagdeel per week 

beschikbaar 

 U kunt omgaan met kinderen met een snel 

wisselende gezondheidstoestand en/of  met een 

korte levensverwachting 

 U weet de grenzen te bewaken tussen de taken 

van de vrijwilliger en de professional  

 Een Verklaring Omtrent Gedrag  

 

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. 

Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming 

tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat 

u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het 

UMCG de vaccinatie. 

Vrienden UMCG 

 Training en scholing op specifieke vaardigheden 

 Training kinderreanimatie is een verplicht 

onderdeel van het inwerkprogramma 

 De  mogelijkheid om jaarlijks  een algemene 

Reanimatietraining  te volgen 

 U bent onderdeel van het enthousiaste  team van 

afdeling L1 

 Jaarlijkse feest/bedankavond voor alle vrijwilligers 

 Jaarlijks een uitje of etentje met de eigen groep 

 Een tegemoetkoming in de reiskosten 

 Voordelen/kortingen bij lidmaatschap 

personeelsvereniging 

 Tegen gereduceerd tarief eten in de personeels-

restaurants 

 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met: 

Margot Musiwa-van Wijk, manager vrijwilligerszaken, Vrijwilligers &  Vrienden  UMCG, (050) 361 7732 

 

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. 

Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met 

nadere informatie. 

 

Op onze website  www.vrijwilligersenvriendenumcg  vindt u de 

Vrijwilligersgids. Hier leest u meer over vrijwilligerswerk bij Vrijwilligers & 

Vrienden UMCG. 

U kunt ons ook volgen op social media. 

 

 

http://www.vrijwilligersenvriendenumcg/

