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WELKOM OP ONZE AFDELING
Om uw verblijf zo vlot en aangenaam mogelijk te laten verlopen,
geven wij u graag de volgende informatie als aanvulling bij de algemene UZ Leuven-onthaalbochure ‘Informatie bij ziekenhuisopname
voor patiënten en familie’ die u bij inschrijving hebt gekregen.
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BELANGRIJK OM TE WETEN
In de loop van de dag wordt er bij u een elektrocardiogram
(ecg) genomen. De verpleegkundige overloopt samen met u alle
onderzoeken, uw thuismedicatie en neemt een bloedstaal.
‘s Avonds worden alle onderzoeken van de volgende dag overlopen.
Help diefstallen voorkomen. Laat uw portefeuille, handtas of andere
waardevolle voorwerpen niet onbeheerd achter, maar berg ze op
in het kastje met slot dat u op de kamer werd toegewezen. Als u
de kamer verlaat, bezorgt u best de sleutel van het kastje aan een
verpleegkundige ter bewaring.
U bevindt zich in een rookvrij ziekenhuis en het is niet toegestaan
te roken in de kamer, op de afdeling of in de rest van het ziekenhuis.
Buiten, naast de hoofdingang, bevindt zich een rokerszone waar u
naartoe kunt, tenzij uw behandelende arts dit verbiedt.
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Als u de afdeling verlaat, moet u altijd een seintje geven aan de
verpleegkundige. U mag de afdeling niet verlaten op de dag van uw
hartonderzoek of als u een toestel draagt voor de monitoring van
uw hartritme.
Verlaat u de afdeling bij ontslag uit het ziekenhuis? Kijk dan goed na
dat u al uw persoonlijke voorwerpen meeneemt. Vraag de medicatie
terug die u eventueel inleverde bij opname. Verwittig in ieder geval
altijd een verpleegkundige vóór u vertrekt.
Ervaringen die u diep raken, zijn niet altijd even gemakkelijk te delen
met de mensen die dicht bij u staan. De pastor kan een luisterend
oor bieden voor u en uw familieleden, of u kerkelijk bent of niet,
gelovig of niet. Een gesprek met een pastor kan zinvol zijn bij slecht
nieuws, bij een ingrijpende beslissing, bij vragen die uw hart en uw
bestaan ten diepste raken. Contacteer de pastor via de verpleegkundige of via de website www.uzleuven.be/pastorale-dienst.
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GEEF DEZE AFSCHEURSTROOK AAN UW BEZOEKERS
UZ Leuven campus Gasthuisberg
Eenheid 433
Herestraat 49, 3000 Leuven
Tel. 016 34 43 30
Kamernummer en rechtstreeks telefoonnummer van de patiënt:

Kleefvignet bezoekers

Vanaf de ontvangsthal in campus Gasthuisberg bereikt u eenheid
433 via de bruine pijl die u tot bij de lift volgt. Neem de lift tot op
de derde verdieping.

BEZOEKUREN

Elke dag van 14 tot 20 uur.
Privékamers van 11 tot 20 uur.
Maximum 3 bezoekers per patiënt.
Wij vragen u de bezoekuren te respecteren. Blijf hoffelijk
tegenover (mede)patiënten.
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HELP DIEFSTALLEN VOORKOMEN
Zoals in heel wat openbare plaatsen zijn ook ziekenhuizen een
mikpunt voor diefstallen. Laat uw portefeuille, handtas of andere
waardevolle voorwerpen niet onbeheerd achter op de kamer.

VERBLIJF VOOR FAMILIE
Om familieleden of vrienden de mogelijkheid te bieden in de nabijheid van een patiënt te overnachten, heeft UZ Leuven een ‘verblijf
voor familie’. Dit verblijf bestaat uit eenvoudige een- en tweepersoonskamers en bevindt zich in campus Gasthuisberg.
Het dagelijkse beheer is in handen van vrijwilligers waardoor de
prijs zeer laag is. Reserveren kan slechts 7 dagen op voorhand, op
het nummer 016 33 70 04 (9-12 uur en 16.30-19.30 uur).
Meer informatie vindt u op www.uzleuven.be/familieverblijf of kunt
u vragen aan de sociaal werkster.
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TELEFONEREN, TV, RADIO
EN INTERNET
Via een individueel scherm op uw
kamer kunt u telefoneren, televisie kijken, radio luisteren, ziekenhuisinformatie opvragen en op het
internet surfen. Bij opname legt een
medewerker uit hoe dit werkt.
Via uw scherm kunt u een directe
telefoonverbinding vormen buiten
UZ Leuven. Hiervoor hebt u onderstaand persoonlijk paswoord nodig.
Via uw scherm krijgt u de nodige
instructies.
Uw telefoongesprekken worden automatisch in rekening gebracht.
Het toegepaste tarief hangt uit in elk inschrijvingsloket in de ontvangsthal. Het aangerekend bedrag vindt u later terug op uw ziekenhuisrekening.

kleefvignet

Mobiel bellen is toegelaten in heel het ziekenhuis, met uitzondering
van een aantal specifieke afdelingen (operatiezalen, intensieve zorgen, IRCC).

PARKING
Als patiënt hebt u recht op het zorgtarief van max. 4 euro per dag.
Laat uw ticket vooraf valideren aan de inschrijvingen in de ontvangsthal.
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ENKELE AFSPRAKEN
Wij hechten veel belang aan uw veiligheid tijdens uw verblijf in het
ziekenhuis. Daarom maken we graag de volgende afspraken:
✗ Om uw identificatie te vergemakkelijken, vragen wij u het identificatiearmbandje tijdens uw opname te dragen.
✗ Als u pijn hebt, meld dit dan aan een verpleegkundige of arts
zodat wij uw pijn draaglijk kunnen maken. De verpleegkundige zal
u regelmatig vragen of u pijn hebt en hieraan een score toekennen.
✗ Voor uw eigen veiligheid worden de onrusthekkens van het bed
omhoog geplaatst als u vervoerd wordt. Als u hier niet mee
akkoord gaat, gelieve dit dan te melden aan de verpleegkundige.
Hebt u suggesties of opmerkingen over onze dienstverlening?
U kunt zich altijd wenden tot de hoofdverpleegkundige of dit
schriftelijk melden via het formulier dat u vindt in de onthaalbrochure van UZ Leuven.
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U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700449.

mynexuzhealth
Raadpleeg uw
medisch dossier via
www.mynexuzhealth.be of
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Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.

