E 651 pneumologie
informatie

voor

patiënten

INLEIDING
Van harte welkom op E 651.
Deze eenheid maakt deel uit van de dienst pneumologie. Op
onze eenheid worden patiënten uit volgende zorgprogramma’s
opgenomen: longinfecties, longtuberculose, mucoviscidose en
bronchiectasieën, astma en chronisch obstructief longlijden
(COPD).
Het medisch en paramedisch team zet zich honderd procent
in om uw verblijf op onze eenheid zo aangenaam mogelijk te
laten verlopen.
Het team van E 651

HET TEAM
Medische staf
•
•
•
•

Prof. dr. Lieven Dupont
Prof. dr. Wim Janssens
Dr. Pascal Van Bleyenbergh
Dr. Natalie Lorent

Uw familie kan een afspraak maken met de behandelende arts om te
informeren naar uw medische toestand, op voorwaarde dat u hier
voor toestemming geeft. Vraag op voorhand aan de verpleegkundige
wanneer de behandelende arts beschikbaar is. Op E 651 is telkens
één van de vier artsen van supervisie, gedurende een periode van
twee weken. Het is dan ook deze supervisor die u tijdens uw verblijf
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te woord zal staan. Dat kan een andere arts zijn dan u gewoonlijk op
de raadpleging ziet.

Hoofdverpleegkundige
• Reginald Alaerts
Zorggerelateerde vragen kunt u stellen aan de
verpleegkundigen of aan de hoofdverpleegkun
dige. Op het planningsbord in de gang kunt u de
naam terugvinden van de verpleegkundige die
instaat voor uw zorg.

Andere medewerkers van ons team
Op de afdeling kunt u naast artsen en verpleegkundigen ook in con
tact komen met zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten,
gespecialiseerde verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers, een
pastor, logistieke medewerkers, een vrijwilliger en een hygiënisch ver
antwoordelijke. Op het planningsbord in de gang vindt u alle namen.

AFSPRAKEN OP ONZE AFDELING
✔ Verwittig altijd de verpleegkundige wanneer u de afdeling
verlaat en neem steeds uw gsm mee.
✔ UZ Leuven is een rookvrij ziekenhuis. U mag niet roken in
de kamer, op het terras of ergens anders in het ziekenhuis.
✔ Het is toegelaten om een gsm en andere draadloze, elek
trische apparatuur te gebruiken op de eenheid.
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✔ Help diefstal te voorkomen. Laat uw portefeuille of hand
tas nergens onbeheerd achter.
✔ In de dagzaal staat een koelkast die onze patiënten kun
nen gebruiken. Voeding die u in de koelkast op de afdeling
bewaard, voorziet u van de nodige etiketten. Het is niet
toegelaten de keuken op de eenheid te gebruiken. Het is
ook niet mogelijk om voeding in te vriezen op de afdeling.
✔ U mag na overleg met de kinesitherapeut of verpleegkun
dige gebruikmaken van de fitnesstoestellen die in de dag
zaal staan. Vergeet ze na gebruik niet te ontsmetten met de
daartoe voorziene reinigingsdoekjes.
✔ In UZ Leuven is er gratis wifi beschikbaar. Maak verbinding
met ‘UZLeuven-gast’ om hiervan gebruik te maken. Er is
geen wachtwoord nodig.
✔ U kunt uw maaltijden zelf kiezen via het scherm naast uw
bed, vraag hulp aan een logistiek medewerker indien nodig.
Het eten wordt opgediend om 8 uur, 12 uur en 17 uur.
✔ Respecteer de rust van andere patiënten. U kunt een hoofdtelefoon krijgen op de afdeling tegen een kleine vergoeding.
✔ Laat de dagzaal altijd ordelijk achter. Ook vragen wij u om
uw kamer netjes te houden.
✔ Zoekt u een infobrochure? Deze vindt u op de gang van de
afdeling. Mocht de brochure die u zoekt er niet tussen staan,
meld dit dan aan de verpleegkundige. Patiëntenbrochures
kunt u ook bekijken via www.uzleuven.be/brochures.
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BEZOEKUREN EN AFSPRAKEN BEZOEKERS
Gemeenschappelijke kamers:
Privékamers: 			

14.00 - 20.00 uur
11.00 - 20.00 uur

• Respecteer de rust van alle patiënten.
• Beperk het aantal bezoekers per keer tot maximaal twee
personen per patiënt. We raden af om met kinderen jonger
dan 12 jaar op bezoek te komen.
• Voelt u zichzelf niet goed? Bent u verkouden, hoest u of
hebt u keelpijn? Stel uw bezoek dan liever uit.
• Hou de bezoekduur kort. Respecteer de bezoekuren.
• Verlaat de kamer bij het bezoek van de arts of tijdens de
verzorging.
• Maakt u gebruik van de dagzaal? Respecteer ook hier de
orde en rust.
• Laat kinderen nooit onbewaakt door de gangen lopen.
Liften en (rol)trappen zijn geen speelterrein.
• Parkeren in UZ Leuven? U vindt de folder op de afdeling en
op www.uzleuven.be/parkeren.
• Bent u familie en wilt u graag verblijven in UZ Leuven?
Meer informatie over het verblijf voor familie vindt u in
de brochure op de afdeling of op www.uzleuven.be/verblijfvoor-familie.
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HOE ERVAART U UW VERBLIJF?
We willen graag weten hoe u uw verblijf op onze afdeling ervaart,
zodat we onze service continu kunnen verbeteren. Vul daarom zeker
de tevredenheidsenquête in op het beeldscherm aan uw bed. Klik
hiervoor op het beginscherm ‘VERBLIJF’ aan en daarna ‘ENQUETES’.

GEGEVENS VAN DE AFDELING
E 651 is gelegen op de vijfde verdieping, blauwe pijl in UZ Leuven
campus Gasthuisberg.
U kunt onze afdeling telefonisch bereiken op het nummer 016 34 65 10.

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Dienst pneumologie, E 651
Herestraat 49
3000 Leuven
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© april 2020 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 dienst pneumologie in samenwerking met de
dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/701039.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.

mynexuzhealth

Raadpleeg uw medisch dossier
via www.mynexuzhealth.be
of download de app

701039_v042020
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