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#ontdekken @elkerliek

Welkom in het Elkerliek ziekenhuis. In dit boekje vind je het programma 
van de open dag. Door de bewegwijzering te volgen kun je de verschillende  
activiteiten bezoeken. De activiteiten staan per etage en locatie in het  
boekje. Is het te druk en wil je liever niet wachten bij een activiteit? Loop 
dan door naar de volgende en kom op een later tijdstip terug. We kunnen 
echter niet garanderen dat het dan rustiger is. Heb je vragen? Dan staan de  
gastvrouwen en –heren voor je klaar.

We raden je aan jassen in de auto te laten liggen of uit te doen in verband met 
de warmte. Er is geen garderobe aanwezig.

Activiteiten

 Ontdek het Elkerliek. Een kijkje achter de schermen op een afdeling.

 Ontdek je gezondheid! Vandaag kun je diverse gezondheidstestjes   
 doen. De uitslag schrijven we voor je op. Dit briefje kun je aan dit   
 programmaboekje hangen en mee naar huis nemen. Een activiteit   
 met testje herken je aan de loop.

 Er zijn veel kinderactiviteiten. Ontdek alle letters op de    
 ontdekkingsroute en vorm een woord.

 Op meerdere punten schenken we gratis koffie, thee, ranja en water. 



Ontdekkingstocht

De meeste kinderactiviteiten vinden plaats in de kapel van het Elkerliek  
ziekenhuis. Bekijk hiervoor het programma verderop in dit boekje.

In de kapel en in het ziekenhuis (begane grond) zijn letters verstopt.  
Deze letters vormen samen één woord.

Ontdekkingstocht

Vul hieronder de gevonden letters in:
Je krijgt er alvast één cadeau.       
  
 

En dan nu puzzelen!
Het juiste woord is:

Alle letters gevonden en het juiste woord geraden? Lever deze pagina dan 
in bij het inleverpunt in de centrale hal op de begane grond. Je krijgt een 
leuke verrassing!!

E



Social media & gratis wifi
#opendagELK

Vandaag posten we allerlei foto’s en leuke weetjes over de open dag met de 
hashtag #opendagELK op facebook, twitter en instagram. Doe mee! Plaats 
vandaag jouw ervaring, vraag of leuke foto met hashtag #opendagELK op  
social media. Wie weet verschijnt jouw post wel op de Live Wall op één van 
de beeldschermen. 

Altijd op de hoogte blijven van het Elkerliek ziekenhuis? Volg ons dan op  
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn. 

Gratis wifi 

Tijdens de open dag is er gratis wifi op alle locaties.

1. Open de draadloze netwerken op je Smartphone.
2. Klik op het draadloze netwerk Open dag Elkerliek.
3. Je ziet nu een scherm met algemene voorwaarden.
4. Lees de algemene voorwaarden en klik op Akkoord.



Activiteiten ziekenhuis: 
begane grond

1  Ambulance Neem een kijkje in een ambulance. 
  Oren dicht! Misschien gaat de sirene wel af?
2  Oogheelkunde Je kunt hier een film bekijken over een 
  staaroperatie. Ook kun je een fundusonderzoek  
  laten doen.
3 Elkerliek Apotheek Krijg jij iets lekkers van de medicatierobot?   
  Bekijk de apotheek van het Elkerliek.
  Kinderen kunnen een tubetje zalf vullen.
4 Personeelszaken Stage lopen, een opleiding volgen of werken  
 & Opleidingen in het Elkerliek? Stel hier al je vragen.
5 Zorgportaal Wist u dat u online een afspraak kunt 
 MijnElkerliek maken bij het Elkerliek? Bekijk eens hoe dat 
  in zijn werk gaat!
6 Keuken Neem een kijkje in de ziekenhuiskeuken. 
  Kinderen mogen een toetje versieren en opeten.
                                                Let op: de keuken sluit om 15.30 uur.
7 Wasserij Krijg een rondleiding door de wasserij. 
  Een rondleiding duurt ± 10 minuten.
8 Kinderafdeling Je kind allergisch? Er is iets aan te doen! 
  Kinderarts Mijke Breukels laat je graag zien hoe.
9 Vrienden van  Benieuwd naar heerlijke ‘Helmondse spruitjes’?
 het Elkerliek Kom even naar de Vrienden in de bezoekershal!
10 Cliëntenraad Mogen wij even met je praten? 
  Wij horen graag je mening.
11  Gratis koffie  Dorst? In de centrale hal staat gratis koffie, thee,  
  water en ranja.



Activiteiten ziekenhuis:
1e etage en 2e etage

1e etage

12  Gipskamer Neem een kijkje in de gipskamer. 
  Ook mag hier een stukje van jouw arm in het   
  gips. Het kan hier erg druk zijn.  
  Van 12.30 tot 13.00 uur wordt niet gegipst.
13  Centrum voor Neem een kijkje in ons nieuwe Geboortecentrum. 
 Geboorte & Gezin! * Een uniek centrum in de regio, waar moeder 
  en kind altijd samen blijven.
2e etage 

14 Cardiologie Hoe werkt een inspanningstest op een fiets   
  en hoe ziet een echo van het hart eruit? 
  Je kunt hier ook je bloeddruk laten meten. 
15  Gratis koffie Dorst? In de wachtruimte staat gratis koffie,   
  thee, water en ranja.
16  Operatiekamer Krijg een rondleiding door het 
  operatiecomplex. 
  Let op: het kan hier erg druk zijn. Neem plaats in de wachtrij of  

  sla de rondleiding over en kom later terug. Na 15.30 uur kun je  

  niet meer aansluiten de rij. Een rondleiding duurt ± 15 minuten. 

17  Intensive Care  Neem een kijkje op een kamer van de 
      Intensive Care (IC).
      Hiervoor kun je aansluiten in de rij van de OK.   
      Na de rondleiding op de OK ga je naar de IC.

* Vanwege de privacy van onze patiënten kun je maar een deel van het centrum bezoeken. Daarnaast 
kan het zo zijn dat deze afdeling vandaag wordt gesloten, omdat er te veel patiënten liggen.



Activiteiten ziekenhuis: 
3e etage en 4e etage

3e etage

18  Hartbewaking Bekijk de afdeling Hartbewaking en 
  Eerste Hart Hulp. Meet hier je bloeddruk
   en het zuurstofgehalte in je bloed.

4e etage 

19 Oncologieafdeling Bekijk de afdeling Oncologie. Je krijgt 
  uitleg over onder andere de hoofdhuid-
  koeling en het infuussysteem.



Kinderactiviteiten: Kapel

De kapel van het Elkerliek bevindt zich op het ziekenhuisterrein. Als je het 
ziekenhuis verlaat via de uitgang (Wesselmanlaan) ga je naar links.

Dorst? In de kapel staat gratis koffie, thee, water en ranja.

1 Dokter Bibber  Speel hier het levensgrote 
   Dokter Bibber spel.

2 Grimeren  Je kunt hier een wondje of blauwe plek 
   laten schminken. Net echt!

3 Poppendokter  Hier kun je terecht met jouw zieke of 
   gewonde pop of knuffel. De poppendokter  
   maakt hem/haar weer beter!

4 Kleurplatentafel  Laat je kleurkunsten zien! 

5 Dansworkshop  DéDé Dance geeft vandaag vijf
   dansworkshops! Om 11.00, 12.00, 13.00,   
   14.00 en 15.00 uur gaan de workshops van  
   start en kun je mee dansen.

6 Ballonnenclown  De ballonnenclown maakt in een 
   handomdraai de leukste figuren.

7 Instagram-selfiewall  Maak een foto bij de selfiewall. Deel de foto 
   op Facebook, Twitter of Instagram met de  
   hashtag #opendagELK.



Vitaliek bevindt zich op Julianalaan 2 in Helmond. Deze locatie is te voet makkelijk 

te bereiken. Een wandeling van ± 8 minuten. Je kunt ook de speciale bus nemen naar 

Vitaliek. Deze vertrekt om de ± 10 minuten. De bus brengt je ook weer terug naar  

het ziekenhuis. De opstapplaats van de bus bevindt zich naast de kapel. Als je het 

ziekenhuis verlaat via de uitgang (Wesselmanlaan) ga je naar links.

Begane grond
1 Bloedafname  Laat hier de hoeveelheid glucose meten in   
   je bloed. Ook kun je meer informatie 
   krijgen over de trombosedienst.
2 Sport Medisch   Meten = Weten. Laat hier je lengte, gewicht,
 Adviescentrum  vetpercentage en longfunctie meten.
 
3 Fysiotherapie  Bekijk hoe de oefeningen bij Fysiotherapie   
   worden uitgevoerd. Kinderen kunnen 
   oefeningen uitvoeren! 

1e etage
4 Longgeneeskunde  Stoppen met roken? De stoppen met roken   
   poli kan uitkomst bieden. Ook kun je 
   informatie krijgen over slaapapneu. 
5 Geriatrie  Speel hier een quiz op de Braintrainer of 
   doe en parcours met diverse obstakels.
6 Verloskundigepraktijk Kom langs en neem een kijkje in 
 De Uiver  verloskundigenpraktijk De Uiver! 
7 Re-Entry – Centrum voor  Heb je vragen over je levensstijl?
 Arbeid en Gezondheid Of wil je bureauwerkplekadvies? In korte 
   gesprekken krijg je gratis antwoorden en advies  
   van experts. Ook krijg je meer informatie over 
   Gezond Gewicht Elkerliek. 



Wat vond u van de open dag in het Elkerliek?

Laat het ons weten via social media met de hashtag #opendagELK of vul 
de korte enquête in op www.elkerliek.nl/watvonduervan

Verwijzing van uw huisarts naar het 

Elkerliek ziekenhuis?
Maak eenvoudig online een afspraak voor uw eerste consult via 
www.elkerliek.nl/mijnelkerliek*.

@

Voor het inzien van uw persoonlijke gegevens en het invullen van een vragenlijst 

heeft u DigiD nodig met sms-verificatie. Voor het maken van een afspraak kunt u 

inloggen met uw ZorgDomein-nummer.

* Wanneer het mogelijk is om voor uw verwijzing online een afspraak te maken staat dit  
vermeld op de verwijzing die u krijgt.

24/7 
Online afspraak maken en wijzigen, 

vragenlijst invullen en uw persoonlijke 
gegevens inzien en wijzigen.

@
@@

@

@

Wist u dat u online een afspraak kunt maken?



“Nadat Jasper buisjes had 
gekregen voelde hij zich niet 
lekker. Spelen met de tablet 
leidde hem af en het ging 
vanzelf over”

“Ik kan mijn handen niet 
stilhouden. Zo’n voelkussen 
is daar speciaal voor en geeft 
me rust”

“Na mijn operatie kreeg ik een 
speciale BH. Gaf me vertrouwen 
in de toekomst”

Vriend van het Elkerliek; kleine moeite, groot gebaar! Zie z.o.z. 

Wordt u onze 300ste Vriend? 

www.vriendenvanhetelkerliek.nl

Wordt u onze 300ste Vriend? 

www.vriendenvanhetelkerliek.nl



Doorlopende machtiging                      S€PA

Stuur deze machtiging naar: Vrienden Elkerliek, antwoordnr. 138, 5707 HA Helmond
(postzegel niet nodig)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de stichting Vrienden van het Elkerliek om jaarlijks € 20,- van 
uw rekening af te schrijven omdat u donateur bent en toestemming aan uw bank om dit bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van de stichting Vrienden van het Elkerliek. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt 
u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 

Naam incassant:  Stichting Vrienden van het Elkerliek 
Adres incassant:  Wesselmanlaan 25
Postcode incassant:  5707 HA            
Woonplaats incassant:  Helmond
Incassant ID:  NL87222562873210000
Kenmerk machtiging:  

Voorletters: Achternaam:  

Adres:

Postcode:            Woonplaats:

Email:

Rekeningnummer (IBAN): 

Plaats en datum:   Handtekening:

Tel. nr:

Word vandaag nog Vriend van het Elkerliek… want samen maken we méér mogelijk! 

Wat maken de Vrienden samen met u in 2017 mogelijk? Wij hopen op:
• een verwendag voor patiënten Geriatrie en hun mantelzorgers 
• een prettig ingerichte huiskamer voor kersverse ouders
• speciale stoelen voor patiënten die een herseninfarct hebben gehad
• huiselijk ingerichte familiekamers op twee verpleegafdelingen
• …en nog veel meer kleine en grote extra’s voor patiënten!

m/v 

Het Elkerliek ziekenhuis is van ons allemaal; iedereen heeft er wel eens mee te maken. 
Als patiënt, als bezoeker, jong of oud. We doen er alles aan om ieder verblijf in het  
Elkerliek zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Kwalitatief goede zorg in een  
prettige sfeer van mens-tot-mens; dat is het Elkerliek! Veel voorzieningen in het  
ziekenhuis zijn ‘heel normaal’. Maar lang niet alles… de Vrienden van het Elkerliek  
proberen die extra’s voor patiënten mogelijk te maken. Doet u mee? Voor € 20,- per jaar  
bent u al Vriend! www.vriendenvanhetelkerliek.nl


