Familiekamers
kinderziekenhuis
informatie

voor

patiënten

INLEIDING
Ouders van kinderen voor wie geen rooming-in mogelijk is, kunnen
enkele nachten verblijven in de familiekamers in het gebouw vrouw,
kind en erfelijkheid. In deze brochure vindt u meer informatie over
de lengte, de reservatie en het verloop van het verblijf.
Hebt u na het lezen van de brochure nog vragen? Aarzel dan
niet om ze te stellen aan een onthaalmedewerker of verpleegkundige.

AANBOD
De familiekamers zijn maximum zeven nachten beschikbaar voor ou
ders van kinderen voor wie geen rooming-in mogelijk is. Wij kunnen
echter geen garantie geven op een verblijf van zeven nachten of een
verlenging daarvan. Dat is steeds afhankelijk van de beschikbaarheid.
De kamers worden voorzien van proper linnen en worden dagelijks
gereinigd tussen 11 en 12 uur.
Ontbijt en andere maaltijden zijn niet inbegrepen in het verblijf.
Daarvoor kan u elke dag van 7.15 tot 20 uur terecht in de bezoe
kerscafetaria.

PRAKTISCH
RESERVATIE
De aanvraag voor een verblijf in een familiekamer gebeurt door een
medewerker van de betrokken afdeling.
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INCHECKEN
Bij voorkeur checkt u in tussen 17 en 19 uur aan de onthaalbalie
van het kinderziekenhuis. De onthaalmedewerker bezorgt u dan de
sleutel en een informatiebrochure met daarin een wegbeschrijving.
Bij afwijkende uren kan u contact opnemen met de onthaalbalie via
het nummer 016 34 58 01.
UITCHECKEN
Wij vragen aan de gasten om voor 10 uur zelf de kamer leeg te
maken. Daarbij trekt u ook de lakens af, die u in een daarvoor voor
ziene linnen zak mag stoppen.
De sleutel bezorgt u terug aan de onthaalbalie van het kinderziekenhuis. Als het onthaal gesloten is, is daarvoor een brievenbus voorzien.
AFSPRAKEN TIJDENS VERBLIJF
• De kamer wordt enkel door de ingeschreven gast(en) gebruikt.
• Er mag niet gerookt worden op de kamer.
• Gelieve de kamer netjes achter te laten na gebruik.
KOSTPRIJS
De aanrekening van het verblijf gebeurt via de hospitalisatierekening
van de opgenomen patiënt. De kostprijs komt overeen met de
standaardprijs van rooming-in zonder ontbijt per gast en per nacht.
WEGBESCHRIJVING
U neemt in het kinderziekenhuis (rode pijl, poort 4) stijgpunt 1 aan
uw linkerkant en gaat naar de 5e verdieping. Wanneer u uit de lift
stapt, ziet u recht voor u de toegangsdeur naar de familiekamers.
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dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de dienst kindergeneeskunde in samenwerking
met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/701131.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

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