
OPEN HUIS 
CWZ / GC Waalsprong

Programmaboekje 
zaterdag 26 oktober



Van harte welkom  
bij het Open Huis van 
CWZ Waalsprong! 
Vandaag  openen verschillende CWZ-specialismen en de 
zorgpartners van Gezondheidscentrum (GC) Waalsprong hun 
deuren. Samen bieden wij alle bewoners van de regio Waalsprong 
verschillende zorgdiensten dicht bij huis. We zijn er trots op dat 
we deze zorgdiensten vandaag samen presenteren! 

Dit is het moment om (opnieuw) kennis te maken met CWZ 
Waalsprong . Er is van alles te beleven: ervaar hoe het is om te 
leven met een oogziekte, leer bloedprikken, doe een rugscan, 
test je stem, maak je eigen medicijn. Doe ook mee aan een uniek 
snijpracticum waar je een echt hart kunt zien en waar cardioloog 
Erwin Zegers de anatomie van het hart uitlegt.

Verwonder je tijdens twee routes op de begane grond, eerste 
en tweede verdieping over de faciliteiten en diensten van CWZ 
Waalsprong. Neem zó een uniek kijkje achter de schermen en 
ervaar het reilen en zeilen van de zorgprofessionals. 

Bezoek en beleef CWZ Waalsprong en laat je verrassen!

 
Over CWZ Waalsprong en Gezondheidscentrum Waalsprong 
De locatie Waalsprong biedt een totaalpakket aan zorgdiensten 
en voorzieningen dichtbij huis. CWZ Waalsprong biedt dezelfde 
deskundige artsen en verpleegkundigen als CWZ Hoofdgebouw voor 
poliklinische afspraken. Sinds augustus kunt u hier ook terecht bij de 
CWZ Apotheek. Daarnaast hebben andere zorgaanbieders als ween 
huisarts, fysiotherapeut, de GGD, verloskundigen en logopedisten 
hun krachten gebundeld in Gezondheidscentrum Waalsprong. 

CWZ Waalsprong is makkelijk bereikbaar, de wachttijden zijn kort, 
parkeren is gratis en de koffie staat klaar. 

 CWZ-route 
 (begane grond + eerste verdieping)
 Vind je het leuk om als onderzoeker aan de slag te gaan en alles 

te leren over je lichaam? Kies dan de blauwe route; wie weet 
haal jij je cardiologie diploma! 

 Gezondheidscentrum Waalsprong-route  
(tweede verdieping)

 Ook op de 2e verdieping zijn allerlei leuke activiteiten voor jong 
en oud! Test je stem of maak een scan van je voeten of je rug. 
Nieuwsgierig geworden naar alle andere activiteiten? Volg dan 
de paarse route!

Programma
Tussen 10.00 en 15.00 uur kun je CWZ Waalsprong via twee routes en verschillende 
informatieplekken beleven:



11  Balieruimte (afsprakenbureau)  
 Uitleg gastvrouwen over 

MijnCWZ: hoe kan ik mijn digitale 
patiëntendossier inzien?

12  GGD    Welke vaccinaties heb ik 
nodig bij een verre vakantie?

13  Operatiekamer    Beleef samen 
met cardioloog Erwin Zegers een 
snijpracticum!

14  KNO / Beter Horen    Hoe kun je 
testen of je goed hoort?

15  Oogheelkunde    Doe een oogtest 
en ervaar hoe het is als je niet goed 
kunt zien. En smeer je met ons een 
beschuitje? 

16  Cardiologie    Leer alles over 
het hart van de mens, doe wat 
testjes  en slaag voor  je cardiologie-
diploma! 

17  Longgeneeskunde    Doe een 
blaastest en meet je de inhoud van 
je longen.

18  Neurologie    Wat gebeurt er met het 
zenuwstelsel als je een hernia hebt?

19  Interne geneeskunde   Hoe werkt 
een schildklier en wat is trombose? 
Leer over deze en andere 
aandoeningen van de organen.

20  KNO   Zie en hoor de wereld van 
keel, neus en oor.

21  Reanimeren voor jong en oud   
Hoe kun je iemands leven redden?

Eerste verdieping
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1  Pathologie   Kijk met de ogen 
van een onderzoeker door de 
microscoop.

2  Prikpost   Heb je zelf wel eens 
bloed geprikt?

3  Radiologie / echokamer   Wat 
kun je allemaal zien op een 
echoapparaat?

4  Radiologie/ buckykamer    
Hoe werkt het röntgenapparaat en 
wat zie je op een röntgenfoto?

5  Radiologie /MRI   Nieuwsgierig 
hoe een MRI-scan van het lichaam  
er uitziet?

6  Plastische chirurgie    Leer en  
kijk hoe een wond aan je hand  
wordt gehecht.

7  Kindergeneeskunde    Neem een 
kijkje in de wereld van de kinderarts.

8  Sportgeneeskunde    Hoe zien 
overbelaste pezen en spieren eruit?

9  Huisartsenpraktijk Bast en  
Van Damme    Ervaar hoe het is om  
zelf je bloeddruk te meten en je  
BMI te bepalen. 

10  Apotheek    Kom kijken bij de 
apotheek en volg je eigen recept! 
Je mag met de assistente kijken hoe 
het recept verwerkt wordt in het 
computersysteem. Maak je eigen 
medicijn, zorg voor het juiste etiket 
en controleer of alles klopt. 
  
Voor de kinderen: lever hier  
de antwoorden van de  in!

Begane grond CWZ-route
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1  & 2  & 3   
Fysiotherapie     
Doe een gratis rugscan!

4  
OMS Vermolen Lentjes Ortopedische 
Schoentechniek    Wat doen OMS en 
Lentjes?

5   
Podotherapie Bottendaal    Gratis 
voetscan!

6  & 13   
Handencentrum Oosterhout    Wat 
doet het handencentrum Oosterhout?

7   
Sirius Care    Wat doet de thuiszorg?

8   
‘s Heeren Loo    Wat doet  
‘s Heeren Loo?

9  & 11   
Verloskundigenpraktijk Partus    
Gratis 2D Echo 
 
10   
S.Schechtman Bedrijfsarts    Wat 
doet een bedrijfsarts? 

12   
Verloskundig Centrum Nijmegen    
Verloting  4 x 4D pretecho’s 
 
14   
Praatjuf Logopedie    Test je stem!

GEZONDHEIDSCENTRUM WAALSPRONG-routeTweede verdieping



Dit zijn onze huisregels,
zo gaan we met elkaar om!

Hulphonden
zijn welkom
andere (huis)-
dieren niet

Voor het maken
van foto’s, film-  
of geluidsopnamen  
is toestemming  
vereist van
betrokkenen

Agressie in  
woord en daad 
staan wij niet toe

Van wapenbezit,
vandalisme, diefstal 
doen wij aangifte 
bij de politie

CWZ Waalsprong
is een rookvrij  
ziekenhuis; 
ook alcohol  
en drugs zijn  
niet toegestaan

Contact

Gratis 
WiFi

CWZ Gast

CWZ Waalsprong
Carbatinastraat 3

6515 GM Nijmegen

www.cwz.nl

www.gezondheidscentrum
waalsprong.nl


