E 445
abdominale heelkunde
informatie

voor

patiënten

VOORSTELLING TEAM
Medische staf
prof. dr. André D’Hoore
prof. dr. Albert Wolthuis
dr. Gabriele Bislenghi
prof. dr. Matthias Lannoo
dr. Nele Van De Winkel
prof. dr. Marc Miserez
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prof. dr. Baki Topal
dr. Joris Jaekers
........................................................
De vaste stafleden worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding.

Verpleegkundig team
Hoofdverpleegkundige: Ingrid Vandessel
Adjunct-hoofdverpleegkundigen: Sofie Geerts en Sandra Verdonck
Verpleegkundig specialisten: Julie Pierrart en Lotte Vanholzaets
Uw verpleegkundige bij opname:
........................................................

Sociaal werkster
Kelly Decoster

Diëtisten
Yasna Overloop
Marie Van Broekhoven
Nelle Pauwels

Pastor
Elke Van Hoof
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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 ‘Raadpleging en
opname in UZ Leuven’. Als u nog geen onthaalbrochure kreeg,
vraag ze dan gerust aan een verpleegkundige.
Wij wensen u een aangenaam en vlot verblijf.

BELANGRIJK OM TE WETEN
Help diefstallen voorkomen!
Zoals heel wat openbare plaatsen zijn ook ziekenhuizen een
mikpunt voor diefstallen. Laat uw portefeuille, handtas of andere
waardevolle voorwerpen niet onbeheerd achter. Berg ze op in het
kastje met slot dat u op de kamer kreeg toegewezen.
Verwittig de verpleegkundige als u de afdeling verlaat.
Vergeet niet de verpleegkundige te contacteren zodra u weet dat
u naar huis mag. De verpleegkundige helpt u alle ontslagregelingen
in orde te brengen.
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GEEF DEZE AFSCHEURSTROOK AAN UW BEZOEKERS
UZ Leuven
Campus Gasthuisberg
Verpleegeenheid 445
Herestraat 49
3000 Leuven
Tel. 016 34 44 50

UW PATIËNT VERBLIJFT OP KAMER:

Vanaf de ontvangsthal in campus Gasthuisberg bereikt u de
verpleegafdeling E 445 door de paarse pijl te volgen tot bij de lift.
U vindt de afdeling op de vierde verdieping.

BEZOEKUREN

Elke dag van 14 tot 20 uur
Privékamers van 11 tot 20 uur
Wij vragen u de bezoekuren te respecteren.

DE PATIËNT KUNT U RECHTSTREEKS TELEFONISCH
BEREIKEN:

kleefvignet
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SUGGESTIES BIJ UW BEZOEK

✗ Regelmatige korte bezoeken worden vaak meer gewaardeerd dan langdurige bezoeken. Als u maar met twee
personen komt en niet te lang blijft, zal uw bezoek
aangenaam en niet vermoeiend zijn voor de patiënt.
✗ Met uw vragen kunt u altijd terecht bij de verpleeg
kundigen op het telefoonnummer 016 34 44 50.
✗ Uitzonderingen op de normale bezoekregeling kunt u
met de verpleegkundige bespreken.

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 vindt het volledige adres op de
keerzijde van deze afscheurstrook.
Via www.uzleuven.be/wenskaart kunt u de patiënt een wenskaart
sturen: uw gepersonaliseerde wenskaart wordt in het ziekenhuis
ontvangen, afgedrukt en met de interne post bezorgd op de
afdeling.

HELP DIEFSTALLEN VOORKOMEN
Zoals heel wat openbare plaatsten zijn ook ziekenhuizen een
mikpunt voor diefstallen. Laat uw portefeuille of handtas nergens
onbeheerd achter.
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HOE TELEFONEREN?
Met het telefoontoestel in uw kamer kunt u directe verbindingen
buiten UZ Leuven vormen.
Uw telefoongesprekken worden automatisch in rekening gebracht.
Het toegepaste tarief hangt uit in elk inschrijvingsloket in de
ontvangsthal. Het aangerekende bedrag vindt u later terug op uw
ziekenhuisrekening.
Met dit wachtwoord kunt u vanuit het ziekenhuis naar buiten
telefoneren.
Lees ook het hoofdstukje ‘telefoneren’ in de UZ Leuvenonthaalbrochure.

kleefvignet

Uw familie kan u rechtstreeks bereiken op:

kleefvignet

U VERBLIJFT OP KAMER:

Vanaf de ontvangsthal in campus Gasthuisberg bereikt u de
verpleegafdeling E 445 door de paarse pijl te volgen tot bij de lift.
U vindt de afdeling op de vierde verdieping.
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© februari 2021 UZ Leuven
Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze folder werd opgesteld door de verpleegeenheid E 445 in samenwerking met
de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700431.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.

mynexuzhealth

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