Sensoa
Bij het Vlaams expertisecentrum Sensoa kunt u altijd terecht voor
informatie. U kunt er eventueel een lotgenotencontact vragen of
gebruikmaken van tal van andere diensten. Aan Sensoa wordt geen
medische informatie doorgegeven. Vraag meer informatie aan uw
verpleegkundige.
 www.sensoa.be
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Ontwerp en realisatie
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De conventie

De conventie biedt de mogelijkheid om de verschillende professionelen van het multidisciplinaire team te consulteren: verpleegkundigen, sociaal werksters, diëtiste en psycholoog. Deze afspraken zijn
gratis. De consultatie bij de artsen en de bijkomende onderzoeken
(zoals bloedonderzoek, radiografie …) worden wel aangerekend.
IG algemene interne geneeskunde
UZ Leuven campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 34 44 88
conventie.ial@uzleuven.be
Uw gezondheid is uw toekomst, zorg nu voor uzelf en voor
degenen van wie u houdt.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700488.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.

Leven met hiv.

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

U staat er niet alleen voor.
Informatie
700488_v122012_leven_met_hiv

Om u te begeleiden tijdens de soms moeilijkere periodes voorziet uw
ziekenfonds binnen een conventie een multidisciplinaire opvang door
een specifiek revalidatiecentrum interne geneeskunde. Ook u kunt
hieraan deelnemen. Het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming
in de kosten voor revalidatieverstrekkingen moet jaarlijks ondertekend
worden. Dit document bevat geen specifieke ziekte-informatie.

voor

patiënten

Inleiding

Dringende problemen ’s avonds ,’s nachts of
in het weekend

Uw arts heeft onlangs hiv bij u vastgesteld. Dit roept waarschijnlijk
heel wat vragen op.
“Aan wie vertel ik het? Hoe zal mijn omgeving reageren? Kan ik nog
lang leven en kan ik doorgaan met mijn dagelijkse bezigheden? Kan
ik nog een lening aangaan? Wanneer moet ik starten met medicatie?
Hoe kan ik therapietrouw blijven? Wat gaat me dat allemaal kosten?
Durf ik nog een (seksuele) relatie aan? Kan ik nog kinderen krijgen?”
Het zijn maar enkele van de vragen waar u als persoon met hiv dag
na dag mee geconfronteerd wordt. Met al deze vragen kunt u terecht
tijdens de consultatie en/of
✗ Telefonisch op het nummer 016 34 44 88 op onderstaande
tijdstippen, tenzij bij een zeer dringende vraag. Is onze lijn
bezet, laat dan uw naam en telefoonnummer achter en
eventueel een vermelding wanneer de verpleegkundigen u
terug mogen contacteren.
Maandag		
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag		

9
9
9
9

–
–
–
–

13 uur
13 uur
13 uur
16 uur

Raadpleeg bij dringende problemen indien mogelijk uw huisarts en/of kom naar de spoedgevallendienst van UZ Leuven.
Ga in een noodsituatie naar de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis in uw buurt.

De dietiste geeft adviezen in kader van het voorkomen, opheffen of
verminderen van aan voeding gerelateerde klachten en van oorzaken of gevolgen van ziekten. Voor advies is een verwijsbrief nodig
van uw arts binnen UZ Leuven. U kunt telefonisch een afspraak bij
de diëtiste maken op het telefoonnummer 016 34 10 88 (tussen 8.30
en 16.30 uur tijdens de werkdagen).
Psycholoog
• Wout Van Der Borght

Voorstelling team
Artsen
• dr. Paul De Munter
• prof. dr. Inge Derdelinckx

• prof. dr. Willy Peetermans
• prof. dr. Eric Van Wijngaerden

Verpleegkundigen
• Lien Timmermans

• Rita Verstraeten

Sociaal werksters
• Ann Desmet

• Nele Vandingelen

✗ Via e-mail naar conventie.ial@uzleuven.be. Enkel de verpleegkundigen kunnen deze mail lezen, u krijgt zo snel
mogelijk een antwoord.

Bij de sociaal werkster kunt u terecht voor een ondersteunend
gesprek, bij emotionele problemen, praktische regelingen en voor hulp
bij administratie en vragen rond sociale voorzieningen en financiële
aspecten.
Samen met u zoekt ze naar een geschikte vorm van ondersteuning die
het best past bij u en uw omgeving. Indien nodig zal de sociaal werkster u doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst.

Een multidisciplinair team staat voor u klaar. Afhankelijk van uw vraag
wordt gekeken wie van het team hier het best antwoord op kan geven.

Sociaal werk is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur via
het telefoonnummer 016 34 86 20.

✗ Op afspraak op de oranje pijl, verdieping 1 (vraag naar
verpleegkundige Lien of Rita).

Diëtiste
• Conny Jansen

Leven met een chronische ziekte betekent voor heel wat patiënten
een emotioneel moeilijke opdracht. Verwerkingsproblemen, slaapproblemen, angst, relatie - en seksuele problemen, depressie…
kunnen het u soms moeilijk maken in de strijd om uw gezondheid.
De psycholoog kan u helpen deze moeilijkheden aan te pakken. U kunt
bij hem terecht via het telefoonnummer 016 34 47 75 of via een van
onze verpleegkundig specialisten die graag een afspraak voor u maken.
Elke gezondheidsmedewerker binnen het team respecteert het
beroepsgeheim. Tijdens het wekelijks multidisciplinaire overleg wordt
de patiënteninformatie gedeeld. Hier is er sprake van gedeeld beroepsgeheim.

Samenwerking met huisarts
Uw huisarts krijgt altijd een verslag van de consultatie op algemene
interne geneeskunde tenzij u het expliciet niet wenst. Ook hij deelt
hetzelfde beroepsgeheim. Hij blijft uw eerste vertrouwenspersoon
naast de gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis.

