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Op de afdeling wordt er multidisciplinair gewerkt. Het team bestaat
verder uit een kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist en psycholoog.
Op vraag van de arts ondersteunen zij u bij uw herstel en revalidatie.

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 algemene onthaalbrochure van UZ Leuven. Als u nog geen algemene onthaalbrochure hebt gekregen, vraag ze dan gerust aan een verpleegkundige.
BELANGRIJK OM TE WETEN
Breng uw eigen toiletgerief (handdoek, washandje, zeep en tandenborstel) mee.
Elke werkdag worden er kranten en/of tijdschriften op de afdeling door
vrijwilligers bedeeld. De logistieke medewerker neemt de aanvragen
op, u betaalt contant.
Help diefstallen voorkomen. Laat uw portefeuille, handtas of andere
waardevolle voorwerpen niet onbeheerd achter, maar berg ze op in het
kastje met slot dat u op de kamer werd toegewezen.
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U bevindt zich in een rookvrij ziekenhuis en het
is niet toegestaan te roken in de kamer, op de
afdeling of in de rest van het ziekenhuis.
Roken kan enkel buiten op de daarvoor voorziene plaatsen.
Als u de afdeling verlaat, meld dit dan altijd aan de verpleegkundigen.
Bij opname wordt samen met u de thuismedicatie doorgenomen.
Bezorg alle medicatie aan de verpleegkundige. De toe te dienen
medicatie wordt vervolgens in de apotheek besteld. Toediening van
medicatie is binnen het ziekenhuis de verantwoordelijkheid van de
verpleegkundige.
Om uw identificatie te
vergemakkelijken,
vragen
wij u het identificatiearmbandje tijdens uw opname
te dragen. Dit armbandje
krijgt u bij uw opname op
de spoedgevallendienst of
aan de inschrijvingen. Doe
dit armbandje niet uit en verwittig de verpleegkundige bij eventuele
beschadiging.

BEREIKBAARHEID
Vanaf de ontvangsthal in campus Gasthuisberg bereikt u de verpleegafdeling 452 via de bruine pijl, die u tot bij de liften volgt. De afdeling
bevindt zich op de vijfde verdieping.
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TELEFONEREN, TV, RADIO EN INTERNET
Via een individueel scherm op uw kamer kunt u telefoneren, televisie kijken, radio luisteren, ziekenhuisinformatie ontvangen en op het
internet surfen. Bij opname legt een medewerker uit hoe dit werkt.
Via uw scherm kunt u een directe telefoonverbinding vormen buiten
UZ Leuven. Hiervoor hebt u onderstaand persoonlijk paswoord nodig. Via uw scherm krijgt u de nodige instructies.
Uw telefoongesprekken worden automatisch in rekening gebracht. Het
toegepaste tarief hangt uit in het inschrijvingsloket in de ontvangsthal.
Het aangerekende bedrag vindt u later terug op uw ziekenhuisrekening.
U mag uw gsm gebruiken op de eenheid.

kleefvignet

Uw familie kan u rechtstreeks bereiken op:

kleefvignet

GEBRUIK VAN LAPTOP
Brengt u zelf een laptop mee, dan kunt u gebruikmaken van het gastennetwerk. Wanneer u uw laptop opstart, ziet u rechts onderaan een
icoontje voor draadloze verbinding. Klik op “UZ Leuven-gast” en u
wordt met het netwerk verbonden. Als u daarna internet opstart, krijgt
u een loginscherm te zien:
✗ login is uw ead-nummer (bovenste cijfer op uw armbandje)
✗ wachtwoord is uw telefooncode
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GEEF DEZE AFSCHEURSTROOK AAN UW BEZOEKERS
UZ Leuven campus Gasthuisberg
Verpleegafdeling 452
Herestraat 49 - 3000 Leuven

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Verpleegafdeling E 452:
Sociaal werkster:
Hoofdverpleegkundige:
Ontwaakkamer:
Neuro-intensieve
geneeskunde (E 510):
(roze pijl, 1e verdieping)

Pastor:

016 34 45 20
Sara Devillé, 016 34 45 22
Liesbet Vleugels, 016 34 45 23
016 34 30 07 of 016 34 30 08
bezoek: 19.45 - 20 uur
016 34 88 11
bezoek: 14 - 14.45 uur en 19 - 19.45 uur
bezoek is beperkt tot naaste familie
en tot max. 3 personen
kinderen toegelaten vanaf 12 jaar
Anne Donné, 016 34 07 28

UW PATIËNT VERBLIJFT OP KAMER:
Vanaf de ontvangsthal in campus Gasthuisberg bereikt u de verpleegafdeling 452 via de bruine pijl, die u tot bij de liften volgt.
De afdeling bevindt zich op de vijfde verdieping.
BEZOEKUREN
Elke dag van 14 tot 20 uur. Eenpersoonskamer van 11 tot 20 uur. U
wordt vriendelijk verzocht om de bezoekuren te respecteren. Voor een
eventuele uitzondering kunt u de hoofdverpleegkundige aanspreken.
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SUGGESTIES BIJ UW BEZOEK
• Regelmatig korte bezoeken worden vaak meer gewaardeerd dan
langdurige bezoeken.
Wanneer u slechts met twee personen komt en niet te lang blijft, zal
uw bezoek aangenaam en niet vermoeiend zijn voor de patiënt.
• Eventuele uitzonderingen op de normale bezoekregeling kunnen
met de verpleegkundige besproken worden.
PARKEREN
Bij een langdurige opname zijn er abonnementsformules beschikbaar
om te parkeren. Meer info vindt u op www.uzleuven.be of in de
folder ‘Parkeren in UZ Leuven campus Gasthuisberg’ (verkrijgbaar
aan de onthaalbalie).
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 kunt ook elektronisch een kaartje sturen via
www.uzleuven.be/wenskaart.
OCTOPUZ-SCHERM
Op de kamer beschikt u over een persoonlijke flatscreen (‘OctopUZ’scherm) met de volgende mogelijkheden: televisie, telefoon, gratis internet, radio, toegang tot ziekenhuisinformatie, Skype en het bestellen van maaltijden tijdens uw verblijf. De verpleegkudige geeft u meer
uitleg over het gebruik en de toepassingen van het OctopUZ-scherm.
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DE PATIËNT KUNT U RECHTSTREEKS TELEFONISCH
BEREIKEN:
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© september 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 neurochirurgie in samenwerking met de
dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700112.
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
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