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VOORSTELLING TEAM
Medische staf thoracale heelkunde
prof. dr. Paul De Leyn
prof. dr. Dirk Van Raemdonck
prof. dr. Willy Coosemans
prof. dr. Philippe Nafteux
prof. dr. Herbert Decaluwé
prof. dr. Lieven Depypere
prof. dr. Laurens Ceulemans
dr. Hans Van Veer

Hoofdverpleegkundige
Eva Puttevils

Sociaal assistent
Jessica Servaes

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 UZ Leuven-onthaalbrochure. Als u nog geen onthaal
brochure hebt gekregen, vraag ze dan gerust aan een
verpleegkundige.
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BELANGRIJK OM TE WETEN
Diefstal voorkomen
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.

Roken
In UZ Leuven geldt een algemeen rookverbod.

Bagage
Als u wordt opgenomen voor een heelkundige ingreep, laat uw
bagage dan zoveel mogelijk ingepakt. De kans bestaat immers dat
u na uw operatie enige tijd wordt opgenomen op een intensieve
eenheid. Vraag de verpleegkundige om info.

Ontslag
Rolstoelen en bagagewagentjes zijn beschikbaar aan de onthaaldienst.

Gsm
Op de afdeling thoracale heelkunde is het gebruik van een gsm
toegestaan.
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HOE TELEFONEREN?
Met het telefoontoestel in uw kamer kunt u directe verbindingen
buiten UZ Leuven maken. Uw telefoongesprekken worden automatisch in rekening gebracht. Het toegepaste tarief hangt uit in elk
inschrijvingsloket in de ontvangsthal en op het infobord op de afdeling.
Het aangerekend bedrag vindt u later terug op uw ziekenhuis
rekening. Vraag aan familieleden en vrienden om u op te bellen.
Op die manier vermijdt u een hoge telefoonrekening na uw verblijf
in het ziekenhuis.
Met onderstaand persoonlijk paswoord kunt u vanuit het ziekenhuis
naar buiten telefoneren. U moet wel eerst op ‘0’ drukken voor een
buitenlijn. Na het ingeven van uw paswoord vormt u het nummer
dat u wilt bereiken.

kleefvignet

Uw familie kan u rechtstreeks bereiken op:

kleefvignet

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis behoudt u altijd hetzelfde
telefoonnummer en paswoord, ook als u van kamer of van afdeling
verandert.
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U VERBLIJFT OP KAMER:

BEGELEIDING
Pastorale begeleiding
Ziekte en ziekenhuisopname stemmen vaak tot nadenken. Hebt
u behoefte aan een rustig, vertrouwelijk gesprek, dan kunt u een
beroep doen op een luisterend oor. Elisabeth Kruyfhooft is als
pastor aan deze afdeling verbonden. U kunt altijd met haar contact
opnemen via tel. 016 34 67 45.

Sociaal werk
Misschien maakt u zich zorgen over uw ziekte, uw gezin of uw werk.
U en uw familieleden kunnen bij de sociaal assistent terecht voor
een vertrouwelijk gesprek en begeleiding.
Zij kan ook hulp bieden bij ontslagproblemen of bij moeilijkheden
van administratieve of financiële aard. Als u een sociaal werkster wilt
spreken, kunt u dit melden aan een verpleegkundige van de afdeling
of kunt u telefoneren naar de dienst sociaal werk, tel. 016 34 86 20
(tijdens de kantooruren).

6


GEEF DEZE AFSCHEURSTROOK AAN UW BEZOEKERS
UZ Leuven
Campus Gasthuisberg
Verpleegeenheid 653
Herestraat 49
3000 Leuven
Tel. 016 34 65 30

DE PATIËNT VERBLIJFT OP KAMER:

Vanaf de ontvangsthal in campus Gasthuisberg bereikt u verpleeg
eenheid 653 door de beige pijl te volgen tot aan de lift. De afdeling
bevindt zich op de vijfde verdieping.

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

U KUNT DE PATIËNT RECHTSTREEKS TELEFONISCH
BEREIKEN:

kleefvignet

Om de rust van de andere
patiënten en de sereniteit op de
afdeling te verzekeren, vragen wij
u om deze bezoekuren te
respecteren. Eventuele uitzonderingen op de normale
bezoekregeling kunnen worden
besproken met de verantwoordelijke verpleegkundige. Het
bezoek wordt beperkt tot maximaal twee personen per patiënt.
Tijdens de bezoekuren is het
mogelijk om een arts te spreken. U kunt dit verzoek melden
aan de verpleegkundige.

8


POSTANESTHESIE-ZORGAFDELING (PAZA)
Na de operatie wordt de patiënt op de postanesthesie-zorgafdeling
(PAZA) opgenomen. Als de patiënt dezelfde avond niet terug op
de kamer is, kunt u hem bezoeken op de PAZA.
Tel.

016 34 30 01

Bezoek

voor naaste familie, minstens 16 jaar,
maximaal twee personen

Bezoekuren

van 19.45 tot 20 uur

Tijdens de bezoekuren is het mogelijk om een arts te spreken.

INTENSIEVE GENEESKUNDE
Bezoek

voor naaste familie, minstens 16 jaar,
maximaal drie personen

Bezoekuren

van 14 tot 14.45 uur
van 19 tot 19.45 uur

Aan de onthaalbalie bij de ingang van de intensieve diensten wijst
men u de weg. Tijdens de bezoekuren is het mogelijk om een arts
te spreken.
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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 http://www.uzleuven.be/wenskaart kunt u de patiënt een
gepersonaliseerde wenskaart sturen. Die wordt in het ziekenhuis
ontvangen, afgedrukt en met de interne post bezorgd op de
afdeling.
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© december 2021 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 thoracale heelkunde in samenwerking
met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700533.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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