
 
Beste patiënt 
 
Naar aanleiding van de huidige situatie omtrent het Coronavirus is het niet mogelijk om een niet-
dringende afspraak op de dienst orthopedie te maken. Dat geldt voor de ganse duur van de 
coronamaatregelen zoals ingesteld door de overheid. Wij rekenen op uw begrip voor deze 
maatregelen. Momenteel verkennen we de opstart tot telefonische consultatie met onze artsen om 
de continuïteit van medische zorgen te kunnen garanderen. Hierover zullen we u op een later 
moment berichten zodra dit in voege kan treden. 
 
Indien u het nodig acht dringend één van onze artsen orthopedie te raadplegen, dan vragen wij u 
om volgende stappen te ondernemen: 
 

1/ Neem contact op met uw huisarts. Bij voorkeur belt u hem/haar eerst. 

2/ Indien uw huisarts bevestigt dat u dringend een arts orthopedie dient te raadplegen, dan kan de 
huisarts zelf of u zelf voor u een dringende raadpleging aanvragen via het secretariaat orthopedie. 
Daarvoor neemt uw huisarts of u zelf (mits verwijsbrief) contact op met het secretariaat. Dat kan 
via tel. 016/33 88 27 of via mail orthopedie@uzleuven.be tijdens kantooruren. 

3/ Een orthopedische arts zal nagaan hoe dringend de aanvraag is en op basis daarvan al dan niet 
voor u een afspraak plannen op één van onze dringende raadplegingen of als alternatief u 
telefonisch reeds advies geven omtrent het aangehaalde medische probleem en eventueel een 
raadpleging adviseren op een later moment. 

4/ Wanneer u naar de afspraak komt, breng dan zeker de verwijsbrief van uw huisarts mee. 

 
Verder kan uw huisarts via tel. 016/33 88 27 (tijdens kantooruren) of via 016/33 22 11 (buiten 
kantooruren) in overleg treden met onze arts om te beslissen welke ingangspoort (dringende 
raadpleging dan wel spoedgevallen) het meest geschikt is voor uw probleem. 
 
We hopen op deze manier de patiënten die ondanks de coronamaatregelen toch dringend een arts 
orthopedie moeten zien de nodige zorg te kunnen bieden. Anderzijds wenst de dienst orthopedie te 
vermijden dat patiënten onterecht hun weg zoeken naar de dienst spoedgevallen wanneer dit niet 
strikt noodzakelijk is.  
 
We danken u alvast voor uw begrip dat op dit moment enkel dringende afspraken kunnen gemaakt 
worden. 
 
Met vriendelijke groeten van het orthopedisch team. 
Prof. Dr. L. Moke 
Diensthoofd Orthopedie 
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