Het verblijf

Algemene Dagindeling
Volgorde en tijden kunnen door onvoorziene omstandigheden veranderen of worden aangepast om
medische redenen.
07.15 tot 07.30 uur

Ontbijt

08.00 uur

Verpleegkundige verzorging, onderzoeken en behandelingen
Doktersbezoek in de loop van de dag

11.15 uur

Middagmaal

12.00 uur

Middagrust

14.00 uur

Koffie
Aanvang namiddagbezoek

15.00 uur

Namiddagverzorging

17.15 uur

Avondmaal

18.00 uur

Avondverzorging

20.00 uur

Einde bezoek
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Telefoon
Patiënten die een telefoontoestel hebben op hun kamer kunnen rechtstreeks gebeld worden tussen 6
en 22 uur.
Het rechtstreeks nummer wordt als volgt samengesteld: 09 2606 + kamernummer (in 3 cijfers)

Algemeen: op een één- en tweepersoonskamer is een vast telefoontoestel geplaatst.

Op meerpersoonskamers kunt u op verzoek een telefoontoestel gebruiken mits betaling van
een supplement. In de inkomhal is er een telefooncel.

Ontspanning
Radio en TV
Op iedere kamer is radiodistributie voorzien. Op de kamer wordt de muziekkeuze gemaakt via de
handset. In de meerbedskamers kan slechts één patiënt de muziek instellen op de kamerluidspreker
nl. het bed dichtst bij de deur. Door in te stellen op programma 5 kan de klank van het
televisietoestel beluisterd worden via de kamerluidspreker.
Op een één- en tweepersoonskamer is het gebruik van een tv in de prijs inbegrepen.

Lectuur en bibliotheek
Dag- en weekbladen kunnen aangekocht worden in het restaurant. Op dinsdag- en
woensdagnamiddag zorgen vrijwilligers voor de bedeling van de boeken van de
ziekenhuisbibliotheek. Deze ontlening is gratis.

Restaurant/Cafetaria
Het restaurant voor de patiënten en bezoekers bevindt zich op het gelijkvloers in het gebouw Interne
Geneeskunde. De weg ernaartoe is aangeduid zowel vanuit de hal in het gebouw Interne
Geneeskunde als vanuit de hal in het gebouw Heelkunde. Volg vanuit de hal de bewegwijzering in de
gele kleur met het pictogram voor restaurant (vork & mes).
Openingsuren:

weekdagen: 8.00 - 19.00 uur
zaterdag & zon- en feestdagen: 11.00 - 19.00 uur
Bediening tot 18.45 uur.

Bezoekuren tussen 14 en 20h.
Een kort bezoek boeit, een lang bezoek vermoeit!

Respecteer de bezoekuren; eventuele afwijkingen worden gevraagd aan een
verpleegkundige.

Betaalparking
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Om u en uw bezoekers optimale parkeermogelijkheden te bieden, hebben wij op beide campussen
het betalend parkeren ingevoerd.
Bij het binnenrijden van de parking neemt u een ticket aan de slagboom. Indien u binnen het uur de
parking verlaat, kunt u met ditzelfde ticket de parking gratis verlaten. Als uw bezoek langer dan een
uur duurt, dient u met het ticket te betalen aan de automaten aan het onthaal.
Familieleden of bezoekers die meer dan één maal per dag op bezoek komen bij dezelfde patiënt
kunnen een badge huren. Deze badge mag enkel gedurende de opnameduur gebruikt worden. Er
wordt 12,50 EUR waarborg en een voorschot van 12,50 EUR gevraagd. Bij teruggave wordt de
waarborg teruggegeven en wordt het aantal dagen berekend. Per uigeleende dag wordt maximaal 2
EUR aangerekend.
De badge is te huur aan de receptie van het gebouw Interne Geneeskunde.
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