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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 UZ
Leuven-onthaalbrochure (‘Informatie bij ziekenhuisopname voor
patiënten en familie’). Als u nog geen onthaalbrochure hebt gekregen, vraag ze dan gerust aan een verpleegkundige.
BEZOEK VAN DE ARTS
De zaalarts brengt u dagelijks een bezoek.
De arts-supervisor komt tweemaal per
week bij u langs of meer mocht er een drin-
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gend probleem zijn. Als u of uw familie een persoonlijk gesprek wil
met uw behandelende arts, meld dat dan aan de verpleegkundige.
MEDICATIE
U brengt best, samen met een overzicht van uw thuismedicatie,
uw medicatie mee. De verpleegkundigen zorgen dat alle medicatie
wordt voorzien in samenwerking met de ziekenhuisapotheek.
HYGIËNE EN NACHTKLEDING
Breng uw persoonlijke spullen voor uw dagelijkse verzorging en uw
nachtkleding mee naar het ziekenhuis.
MAALTIJDEN
U krijgt een maaltijd om 8, 12 en
17 uur. De logistieke medewerker
kan u daarbij helpen. Op uw tafel
vindt u een formulier waarop u uw
voedingskeuze voor de volgende dag
kunt invullen.
BELANGRIJK OM WETEN
Help diefstallen voorkomen!
Zoals heel wat openbare plaatsen zijn ook ziekenhuizen een mikpunt
voor diefstallen. Laat uw portefeuille, handtas of andere waardevolle
voorwerpen niet onbeheerd achter. Berg ze op in het kastje met slot
dat u op de kamer kreeg toegewezen. Verwittig de verpleegkundige
als u de afdeling verlaat.
Televisie
Om 22 uur heerst er algemene stilte op de afdeling. Verblijft u in een
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tweepersoonskamer, dan vragen we om een hoofdtelefoon te gebruiken. Die kunt u van thuis meebrengen of aankopen op de afdeling.
Kranten en tijdschriften
Elke werkdag worden er kranten en/of tijdschriften op de afdeling
bedeeld. U kunt een krant aanvragen bij de logistieke medewerker
en betaalt contant als u de krant in ontvangst neemt.
Gsm
Het is toegelaten om mobiel te bellen in alle campussen van UZ Leuven,
met uitzondering van een aantal omlijnde afdelingen of locaties.
Roken
In UZ Leuven geldt een algemeen rookverbod. Het is niet toegestaan te roken in de kamer, op het terras, op de afdeling of in de rest
van het ziekenhuis. Buiten, naast de ingang van campus Gasthuisberg,
bevindt zich een rokerszone waar u naartoe kunt, tenzij uw behandelende arts extra verplaatsingen afraadt. Verwittig altijd de verantwoordelijke verpleegkundige als u de afdeling verlaat.
Internet
U kunt gebruik maken van het draadloze gastennetwerk. Klik op
‘UZ Leuven-gast’ en u wordt verbonden met het netwerk. Gebruik
uw EAD-code als gebruikersnaam en de telefooncode als paswoord.
U kunt ook gebruik maken van het OctopUZ-scherm aan uw bed.
Die is automatisch met het netwerk verbonden.
Tevredenheidsenquête
UZ Leuven wilt graag weten hoe u uw ziekenhuisverblijf heeft
ervaren. Mogen we daarom vragen om op het einde van uw verblijf
de tevredenheidsenquête in te vullen? U verschaft het ziekenhuis
daarmee waardevolle informatie. De enquête invullen duurt slechts
enkele minuten. Ze is terug te vinden op uw OctopUZ-scherm onder
‘Mijn dossier’. Klik daarna op ‘Enquêtes’.
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GEEF DEZE AFSCHEURSTROOK AAN UW BEZOEKERS
UZ Leuven
Campus Gasthuisberg
Eenheid 663
Herestraat 49
3000 Leuven
Tel. 016 34 66 30

Uw patiënt verblijft op kamer:

Vanaf de ontvangsthal in campus Gasthuisberg bereikt u de verpleegafdeling E 663 door de beige pijl te volgen tot bij de lift. U vindt de
afdeling op de zesde verdieping.

BEZOEKUREN

Elke dag van 14 tot 20 uur.
Privekamers van 11 tot 20 uur.

U KUNT DE PATIËNT RECHTSTREEKS TELEFONISCH
BEREIKEN:

kleefvignet
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✗ Regelmatige korte bezoeken worden vaak meer gewaardeerd dan langdurige bezoeken. Als u maar met twee personen komt en niet te lang blijft, zal uw bezoek aangenaam
en niet vermoeiend zijn voor de zieke.
✗ Met uw vragen kunt u altijd terecht bij de verpleegkundigen
op het telefoonnummer 016 34 66 30.
✗ Uitzonderingen op de normale bezoekregeling kunt u met
de verpleegkundige bespreken.

POST
Wilt u de patiënt een kaartje of een brief bezorgen, vermeld dan de
volledige voornaam en familienaam, de dienst, campus en het juiste
adres op de envelop. U vindt het volledige adres op de keerzijde van
deze afscheurstrook.
Via http://www.uzleuven.be/e-card kunt u de patiënt een e-card
sturen: uw gepersonaliseerde wenskaart wordt in het ziekenhuis
ontvangen, afgedrukt en met de interne post bezorgd op de afdeling.

HELP DIEFSTALLEN VOORKOMEN
Zoals heel wat openbare plaatsen zijn ook ziekenhuizen een mikpunt
voor diefstallen. Laat uw portefeuille, handtas of andere waardevolle
voorwerpen niet onbeheerd achter.
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SUGGESTIES BIJ UW BEZOEK

HOE TELEFONEREN?
Met het telefoontoestel in uw kamer kunt u directe verbindingen
buiten UZ Leuven vormen. Uw telefoongesprekken worden automatisch in rekening gebracht. Het toegepaste tarief hangt uit in elk
inschrijvingsloket in de ontvangsthal. Het aangerekende bedrag vindt
u later terug op uw ziekenhuisrekening. Met dit wachtwoord kunt u
vanuit het ziekenhuis naar buiten telefoneren. Lees ook het hoofdstukje ‘telefoneren’ in de UZ Leuven-onthaalbrochure.

kleefvignet

Uw familie kan u rechtstreeks bereiken op:

kleefvignet

U verblijft op kamer:
Vanaf de ontvangsthal in campus Gasthuisberg bereikt u de verpleegafdeling E 663 door de beige pijl te volgen tot bij de lift. U vindt de
afdeling op de zesde verdieping.
NAAR HUIS
Als u van de arts naar huis mag, zal de verpleegkundige de medicatie
regelen en andere zaken in orde brengen voor uw ontslag. Vertrek
niet zonder dat alle ontslagadministratie in orde is.
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© februari 2016 UZ Leuven
Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de verpleegeenheid E 663 in samenwerking met
de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700341.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 34 49 00
www.uzleuven.be

Als patiënt
kunt u uw afspraken,
facturen en persoonlijke
gegevens ook online
raadplegen via mynexuz.
Surf naar www.mynexuz.be
voor meer informatie.

