Palliatieve zorgeenheid: overnachten
op de kamer van de patiënt
informatie voor familie en naasten
In sommige situaties wil de patiënt dat iemand op de kamer blijft over
nachten of stelt het verpleegkundig team voor om bij de patiënt te waken.
In dat geval kan u blijven overnachten, op voorwaarde dat het de
zorg voor de patiënt ten goede komt of wanneer de patiënt zich in
een terminale situatie bevindt. Deze beslissing wordt genomen in
samenspraak met de verpleegkundige en de hoofdverpleegkundige.

OVERNACHTEN KAN NIET

• als de patiënt in isolatie ligt omwille van een besmettingsrisico.
• als de persoon, die wil blijven slapen zelf verpleegkundige of
medische zorg nodig heeft.
• als u om praktische redenen dicht bij de patiënt wil overnach
ten. In dat geval kunt u eventueel overnachten in het verblijf
voor familie. Vraag hierover meer informatie aan de sociaal
werker of surf naar www.uzleuven.be/verblijf-voor-familie.

AFSPRAKEN BIJ OVERNACHTING
✔ Er wordt voor u een logeerbed voorzien.
✔ U maakt ’s ochtends zelf uw bed op. Als u propere lakens
nodig heeft, vraagt u deze aan de zorgverleners.
✔ Bij de overnachting is een standaardontbijt inbegrepen. Voor
andere maaltijden kan u terecht in de cafetaria.
✔ Het ontbijt kan u vanaf 8 uur vinden in de bovenste kast,
onmiddellijk rechts als u de living binnenkomt. De plateaus
staan op het nummer van de patiëntenkamers geordend. Ook
koffie of thee vindt u in de living.
U kan ontbijten in de living of op de kamer van uw familielid,
nadien vragen we u de vuile plateau met afwas af te geven in
de afdelingskeuken.

✔ Op de afdeling is er een koelfonteintje met water en in de
living een uitgeruste keuken waar u vrij gebruik van mag
maken.
✔ U mag gebruikmaken van de badkamer in de patiëntenkamer
en de inloopdouche aan het begin van de gang.
✔ We vragen alle ruimtes na gebruik netjes achter te laten.
✔ Gelieve zelf de patiëntenkamer ordelijk te houden. Breng zo
weinig mogelijk mee. Gooi afval in de vuilbak en laat geen
overbodige spullen rondslingeren.
✔ Voor een logement op de patiëntenkamer wordt 16,80 euro
per dag aangerekend.
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✔ In de loop van de dag wordt de patiënt verzorgd. De kamer
wordt dagelijks gepoetst. We vragen u vriendelijk om de
kamer op die momenten te verlaten.

