
U VERKLAART NAAR EER EN GEWETEN DAT U

• de laatste 14 dagen geen symptomen vertoonde.
• niet uit een buitenlandse rode zone komt.
• geen hoogrisicocontact hebt gehad met een 

besmette persoon.

Vóór uw eerste bezoek moet u het formulier 
‘verklaring op eer’ ondertekenen en afgeven aan de 
verpleegwacht op de afdeling van de patiënt. U vindt 
het formulier op www.uzleuven.be/bezoek.

AFSPRAKEN

• Er zijn maximaal 4 bezoekmomenten per week. 
De bezoeker is welkom vanaf de eerste dag.

• Bezoek vindt plaats op een weekdag tussen 17 en 
20 uur of op een weekenddag tussen 14 en 20 uur.

• 1 vaste bezoeker ouder dan 18 jaar. 

• De bezoeker maakt deel uit van de sociale bubbel 
van de patiënt en blijft over de weken heen 
dezelfde persoon.

• In een meerpersoonskamer kan maar 1 bezoeker 
tegelijkertijd komen.

• Het bezoek mag maximaal 1 uur duren.

Er worden uitzonderingen gemaakt voor patiënten 
aan het levenseinde en bij een slechtnieuwsgesprek.  
Neem contact op met de afdeling.

UW BEZOEK AANVRAGEN EN VASTLEGGEN

Boek uw bezoek op voorhand. U kunt hiervoor bellen 
met de afdeling van de patiënt, elke werkdag tussen 
9 en 12 uur.

→ E 230: tel. 016 33 83 00

→ E 232: tel. 016 33 83 20

→ E 233: tel. 016 33 83 30

Meld u op het afgesproken uur op de afdeling.  
Uw contactgegevens worden daar geregistreerd voor 
contactopvolging. De registratiefiche wordt 14 dagen 
bewaard.

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Ontsmet uw handen als u het ziekenhuis  
binnenkomt en verlaat.

• Een neus-mondmasker is verplicht voor iedereen 
vanaf 12 jaar. Breng uw eigen linnen of chirurgisch 
neus-mondmasker mee, zet het op zodra u het  
ziekenhuis betreedt en blijf het dragen, ook in 
de kamer.

• Meld u aan op de afdeling. Ontsmet uw handen 
opnieuw bij het binnenkomen en verlaten van de 
afdeling.

• Bezoek vindt altijd plaats in de kamer van de  
patiënt en niet in andere ruimtes van de afdeling 
of het ziekenhuis.

• Zet het raam van de kamer op een kier 
voor verluchting.

 Denk aan de kwetsbaarheid van de patiënt  
en respecteer 1,5 m afstand. 
Houd altijd uw neus-mondmasker op. 
Een knuffel is niet toegelaten.

• Verlaat de kamer niet tijdens het bezoek.

• Vertrek na uw bezoek onmiddellijk weer naar huis.

ATTENTIES

• U mag een attentie meebrengen.

→ Bloemen en planten zijn toegestaan, behalve op 
enkele afdelingen waar er vanwege de specifieke 
aandoening strengere regels gelden. 
Informeer u vooraf.

→ Breng geen bederfbare voedingswaren mee. 
Voeding voor patiënten met bijzondere 
voedselvoorschriften (bv. koosjer en halal) 
is wel toegestaan.

Bezoek in campus Pellenberg vanaf 23 februari 2021
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UZ Leuven wil zijn patiënten, zorgverleners én bezoekers beschermen. Daarom vragen wij u uitdrukkelijk om 
de richtlijnen strikt op te volgen en een verklaring op eer te ondertekenen voordat u naar het ziekenhuis komt.


