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AFSPRAKEN TUSSEN ST. LUCAS EN DE 
GASTDAMES/HEREN UVV 

 

DOEL 
Het doel van deze notitie is dat het duidelijk is voor beide partijen welke afspraken er zijn gemaakt 
tussen het ziekenhuis en de gastdames/heren UVV. 
 
 

BEGELEIDING  
• Contactpersoon binnen het st. Lucas ziekenhuis met de UVV is de patiëntenvoorlichtster. 

• Voor de UVV treedt de werkobjectleidster als contactpersoon voor de gastdames/heren UVV op. 

• De UVV draagt zelf zorg voor de werving en selectie van de eigen medewerkers. 

• De proeftijd voor beide partijen is twee maanden, daarna zal er een evaluatiegesprek 
plaatsvinden. 

• Indien nodig, vindt er werkoverleg plaats. 
 

FACILITEITEN 
• Het st. Lucas ziekenhuis stelt vergaderruimte en faciliteiten ter beschikking voor het houden van 

UVV werkbesprekingen en bestuursvergaderingen. Ook wordt gastvrijheid verleend aan de UVV 
voor het houden van de jaarvergadering. 

• De werkobjectleidster en het bestuur van de UVV kunnen kosteloos gebruik maken van het 
kopieerapparaat van het ziekenhuis. 

 
VERGOEDING GEMAAKTE KOSTEN 

• Jaarlijks brengt de penningmeester van de UVV de organisatiekosten van het werkobject in 
rekening. Deze bestaan o.a. uit: de bijdrage aan de landelijke UVV kas, kantoorkosten en de 
kosten van bezoek aan landelijke en provinciale vergaderingen en studiedagen. 

 

• Het ziekenhuis maakt jaarlijks een bedrag over aan de UVV 
 

• Reiskostenvergoeding geldt voor medewerkers die niet woonachtig zijn in Winschoten op basis 
van openbaar vervoer met een maximum van 12 strippen; dit wordt per kwartaal uitbetaald. 

 

• Na elk gewerkt dagdeel dient de gastdame/heer UVV hiervoor de presentielijst te tekenen (zie 
kantoor gastdames/heren UVV) dit is ook  voor de verzekering, op deze manier weet het 
ziekenhuis zeker dat de betreffende persoon ook daadwerkelijk in het ziekenhuis aanwezig is 
geweest. 

 
 

SCHADERISICO’S EN VERZEKERINGEN 
• De UVV heeft de gastdames/heren van de UVV opgenomen in een collectieve W.A.-verzekering.  
 

• Bovendien heeft het st. Lucas ziekenhuis een collectieve ongevallenverzekering t.g.v. de 
gastdames/heren afgesloten, die van kracht is gedurende het werk in het ziekenhuis en het 
woon/werkverkeer langs de kortste weg. Deze verzekering is ingegaan op 10 maart 1997. 
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DOCUMENTBEHEER 
 NAAM / FUNCTIE DATUM PARAAF 
Opsteller    

Inhoudelijke controle    

Autorisatie    

Verantwoordelijke    

Vrijgave    

Distributie    

 
       

Copyright© 
st. Lucas ziekenhuis 

Gassingel 18 
9671 CX Winschoten 

 


