Uw verblijf op eenheid 443
gastro-enterologie
Informatie

voor

patiënten
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Wij heten u van harte welkom op onze afdeling.

Inleiding

Om uw verblijf zo vlot en aangenaam mogelijk te laten verlopen,
geven wij u graag meer informatie over de dagelijkse gang van
zaken op onze dienst.
Meer informatie over de algemene werking van UZ Leuven vindt
u in de onthaalbrochure.
Als u nog vragen hebt, aarzel niet om ze te stellen. Dokters,
verpleegkundigen, logistiek medewerkers en sociaal werksters
helpen u graag verder.
Wij wensen u een aangenaam verblijf.
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ALGEMENE INFORMATIE
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Adres:

UZ Leuven
campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11

Onze afdeling:

gastro-enterologie E 443
niveau 4, bruine pijl
tel. 016 34 44 30

MEDISCH EN VERPLEEGKUNDIG TEAM
Diensthoofd:

prof. dr. Georges Coremans

Verpleegkundig manager:

Lieve Goos

Supervisoren op de afdeling:

Prof. dr. Georges Coremans
Prof. dr. Martin Hiele
Prof. dr. Paul Rutgeerts
Prof. dr. Jan Tack
Prof. dr. Gert Van Assche
Prof. dr. Severine Vermeire
Prof. dr. Raf Bisschops

Hoofdverpleegkundige:

Christine Amant

Sociaal werkster:

Feia Vancuyck

Diëtiste:

Edwine Monarque

Kinesitherapeut:

Edgard Kellens

Pastoraal werker:

Anne Gessler
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DE KAMER
Keuze van de kamer
U hebt een keuze gemaakt tussen een tweepersoonskamer en een
privékamer. In de mate van het mogelijke wordt er rekening gehouden
met uw voorkeur. De vraag naar privékamers is echter groter dan het
aanbod. De toebedeling gebeurt volgens het principe ‘eerst gekomen,
eerst geholpen’. Het is dus mogelijk dat u, ondanks uw wens, toch
op een tweepersoonskamer opgenomen wordt. De verpleegkundigen
noteren uw aanvraag. Als er dan een privékamer vrij komt, verhuist u
naar deze kamer.
In een privékamer is er mogelijkheid tot overnachting, eventueel met
ontbijt, voor één persoon (logement). Op uw vraag wordt een extra
bed geplaatst.
Tijdens drukke periodes kan het voorvallen dat men u om organisatorische redenen vraagt om van een tweepersoonskamer naar een andere tweepersoonskamer te verhuizen. We proberen dit echter zoveel
mogelijk te beperken en verontschuldigen ons voor dit ongemak.

Uitrusting van de kamer
Badkamer
Elke patiëntenkamer heeft een badkamer
met een lavabo en een toilet. De éénpersoonskamer heeft een badkamer met
een douche.
Als u opgenomen bent in een tweepersoonskamer kunt u altijd gebruikmaken
van de badkamer in de gang die beschikt
over een ligbad en een douche.
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Kasten
In de kamer zijn er een hangkast en een kast met leggers. U krijgt één
sleutel voor beide kasten. De sleutel bewaart u zelf. Om diefstallen
te vermijden, bewaart u uw handtas en portefeuille best achter slot
wanneer u de kamer verlaat en steekt u de sleutel op zak. Grote sommen geld en/of juwelen laat u best thuis. Zo nodig kunt u waardevolle
voorwerpen laten bewaren in de kluis van het ziekenhuis via de sociaal
werkster.
Als u de kamer voor langere tijd
verlaat kunt u de sleutel bij de
verpleegkundige afgeven.
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INFORMATIE OVER UW VERBLIJF
Dagindeling
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07.15 uur		

begin ochtendverzorging

07.45 uur		

ontbijt

11.45 – 12.30 uur

middagmaal

12.30 – 13.00 uur		

koffie- of theeronde

14.00 uur		

begin bezoekuur

17.00 – 18.00 uur		

avondmaal

19.00 – 21.30 uur

begin avondverzorging

20.00 uur

einde bezoekuur

Vanaf 22.00 uur 		

respecteren van de stilte

Doktersbezoek
De arts-assistent brengt u dagelijks
een bezoek. Als u vragen hebt over
de evolutie van uw toestand, de behandeling of uw verblijf, brengt u ze
best dan ter sprake.
De zaalronde met de professor situeert zich in de namiddag tussen 14 en
18 uur en dit minstens twee maal per
week.
U kunt uw vragen op voorhand
noteren om ze niet te vergeten.
U kunt ook bij de arts-assistent
terecht voor het invullen en ondertekenen van attesten (werk, ziekenfonds, verzekering, …).

Bezoek
Elke dag kunt u bezoek ontvangen van 14 tot 20 uur.
Eventuele uitzonderingen op deze bezoekuren kunnen afgesproken
worden met de verantwoordelijke verpleegkundige.
Probeer het bezoek te beperken en zeker af te sluiten om 20 uur. Het is
belangrijk voor u (en uw kamergenoot) om voldoende rust te nemen.

U w ve r b l i j f o p e e n h e i d 4 4 3 , g a s tro - e nte rologie

9

Telefoneren
Met het telefoontoestel in uw kamer kunt u directe verbindingen naar
buiten tot stand brengen. Bij opname ontvangt u van de verpleegkundige een kaartje met uw persoonlijk paswoord om naar buiten te
telefoneren. Op dit kaartje staat ook het nummer waarmee men u
rechtstreeks op uw kamer kan bereiken.
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis behoudt u altijd hetzelfde telefoonnummer en paswoord, ook als u van kamer of van afdeling verandert.
De telefoontarieven krijgt u bij opname, u kunt ze ook raadplegen op
het infobord in de gang.
Mocht het toestel niet werken of hebt u problemen met de verbinding,
vraag dan hulp aan de verpleegkundige.
Hoe telefoneren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Neem de hoorn af en wacht op de kiestoon.
Druk op 0 voor een buitenlijn.
U hoort ‘vorm uw paswoord’.
Vorm uw paswoord.
U hoort opnieuw de kiestoon.
Vorm nu het nummer dat u wilt bereiken; het gesprek wordt automatisch in rekening gebracht.

Menukeuze

U krijgt dagelijks twee menukaarten waarmee u zelf uw maaltijd kunt
samenstellen.
De logistieke medewerkster geeft u de nodige uitleg om de menukaarten correct in te vullen en bij problemen helpt zij u graag verder.
Wanneer u een dieet moet volgen, komt de diëtiste bij u langs.
Bij opname tijdens het weekend (vanaf vrijdagmiddag) en op feestdagen is er geen menukeuze mogelijk.
Om de kwaliteit van de maaltijd te garanderen, is het belangrijk dat u
tijdens het opdienen van de maaltijd aanwezig bent in uw kamer.
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Verlaten van de afdeling
Wanneer u de afdeling wilt verlaten, verwittig dan de verpleegkundige
zodat men altijd weet waar u bent.
Zorg ervoor dat u op de kamer bent op de momenten van verzor
ging (voormiddag, 12, 14, 16 en 20 uur) en tijdens de zaalronde van de
artsen (tussen 14 en 18 uur).
Wanneer er onderzoeken voor u gepland zijn, blijf dan op de kamer.
Het centraal patiëntenvervoer komt u daar ophalen.

Avondstilte
Alle patiënten worden ten laatste om 22 uur op de afdeling verwacht.
Om de nachtrust van de andere patiënten te respecteren, wordt
gevraagd om vanaf 22 uur de stilte op de gang te bewaren, tv en radio
stiller te zetten en de lichten te dempen.
Na 22 uur kunt u voor ontspanning nog terecht in de dagzaal.

Gebruik van de afdelingskeuken en de afdelingskoelkast
De afdelingskeuken is een dienstlokaal en is dus uitsluitend toegankelijk voor personeelsleden.
In de dagzaal is er een koelkast voorzien voor etenswaren van patiënten.
Wilt u iets in deze koelkast bewaren, voorzie de etenswaren dan van
uw naam.
Voor koffie of thee buiten de maaltijden kunt u altijd terecht in het
cafetaria.
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Rookverbod
Omdat roken schadelijk is, werd in UZ
Leuven een algemeen rookverbod ingesteld, dat geldt voor alle patiëntenkamers, dus ook voor de privékamers.
Rokers kunnen terecht in de aangewezen
rookzone aan de algemene ingang van het
ziekenhuis.

Ontslag uit het ziekenhuis
De ontslagdatum wordt door uw behandelende arts tijdig meegedeeld.
U kunt de kamer verlaten nadat u de nodige documenten van de arts
en de verpleegkundige hebt ontvangen.
Gelieve de verpleegkundige te verwittigen op het ogenblik dat u het
ziekenhuis verlaat.

Het verpleegkundig team van onze afdeling wenst u een aangenaam verblijf.
Met opmerkingen en/of suggesties kunt u altijd terecht bij de
hoofdverpleegkundige, Christine Amant.
Zij is elke weekdag van 8.30 tot 16.30 uur aanwezig.
Aarzel niet om haar te contacteren.

U w ve r b l i j f o p e e n h e i d 4 4 3 , g a s tro - e nte rologie

13

© februari 2009 UZ Leuven
Overname van deze tekst is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.
Ontwerp en realisatie:
Deze tekst werd opgesteld door de dienst gastro-enterologie in samenwerking
met de dienst communicatie.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
Tel. 016 34 49 00
www.uzleuven.be
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