Gynaecologische oncologie:
nuttige contactgegevens
informatie

voor

patiënten

Dagziekenhuis oncologie B (E 643)
• Tel.: 016 34 88 66 (elke weekdag bereikbaar van 8.30 tot 16 uur)
• Hier kunt u terecht voor:
✔ vragen en afspraken met betrekking tot de dagzaal.
✔ afspraken in het Bianca Centrum.
Verpleegeenheid hospitalisatie vrouw C (E 440)
• Tel.: 016 34 44 00 (elke dag bereikbaar tussen 14 en 16 uur)
• Hier kunt u terecht voor vragen en afspraken met betrekking
tot de eenheid.
Verpleegeenheid hospitalisatie oncologie D
(vooral voor borstkankerpatiënten)
• Tel.: 016 34 63 10
• Hier kunt u terecht voor vragen en afspraken met betrekking
tot de eenheid.
Counselors
• Tel.: 016 34 03 15 (dinsdag, woensdag en vrijdag bereikbaar
van 8 tot 16 uur)
• E-mail: counselingE440@uzleuven.be
• Hier kunt u terecht met vragen over de therapie.
Trajectbegeleiding (enkel voor borstkankerpatiënten)
• Sociaal werk
✔ tel.: 016 34 29 18 (elke weekdag bereikbaar van 9 tot 16 uur)
• Verpleegkundigen
✔ tel. 016 34 29 29 (elke weekdag bereikbaar van 9 tot 16 uur)
• E-mail: trajectbegeleiding.mbc@uzleuven.be
• Infobrochure ‘Multidisciplinair borstcentrum (MBC):
trajectbegeleiding’: vraag ernaar of bekijk de brochure op
www.uzleuven.be/brochure/701291.

Afspraken raadplegingen gynaecologische oncologie en
multidisciplinair borstcentrum (MBC)
• Tel.: 016 34 66 70 (elke weekdag bereikbaar van 8.15 tot 16.15 uur)
• Hier kunt u terecht voor vragen omtrent de planning van raadplegingen.
Secretariaat gynaecologische oncologie en
multidisciplinair borstcentrum (MBC)
• Tel.: 016 34 46 34 (elke weekdag bereikbaar van 8 tot 16.30 uur)
• E-mail: gynoncologie@uzleuven.be (voor niet-dringende zaken)
• Hier kunt u terecht voor administratieve vragen.

Helpdesk mynexuzhealth
• Tel.: 016 34 83 48 (elke weekdag bereikbaar van 9 tot 12 uur en
van 13.30 tot 16 uur)
• E-mail: helpdesk@mynexuzhealth.be
• Website: www.mynexuzhealth.be
• Hier kunt u terecht voor vragen over de mynexuzhealth-applicatie,
waarmee u toegang heeft tot uw medisch dossier.

Bij dringende medische problemen, contacteer de
huisarts of huisartsenwachtpost.
Bij medische noodsituaties, ga zo snel mogelijk naar de
spoedgevallendienst of bel het noodnummer 112.
Bij dringende medische problemen (buiten de
werkuren) in het kader van uw behandeling, bel het
algemene nummer 016 33 22 11 en vraag naar de arts van
gynaecologische medische oncologie.
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Katheterzorgteam
• Tel.: 016 34 08 64 (elke weekdag bereikbaar van 8.30 tot 16 uur)
of via oncologische heelkunde, tel.: 016 34 68 32
• E-mail: katheterzorg@uzleuven.be
• Hier kunt u terecht voor vragen of problemen met betrekking
tot uw katheter.

