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Bijtanken
in zorghotel
Drie Eiken
D
Toen Anita (69) na

een longontsteking

het ziekenhuis mocht
verlaten, bleek thuis
revalideren niet
haalbaar. Zorghotel
Drie Eiken bood

een prima alternatief.
‘Ik kwam er mentaal
en fysiek tot rust.’
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zijn welkom’, licht manager Stefaan
Desmyttere toe.
Anita kikkerde tijdens haar verblijf helemaal op. Ze volgde trouw
haar kinesitherapie en oefende
daarnaast op eigen houtje in de
fitnessruimte. De rest van haar tijd
vulde ze met bezoek, lezen, breien
en wandelen in de omgeving.
‘Toen ik hier aankwam, was mijn
conditie nul. Nu voel ik me stukken beter. Maar ook geestelijk ben
ik hier helemaal tot rust gekomen.
De verpleegkundige kwam regelmatig eens langs om te vragen hoe
het ging. Dan kon ik mijn verhaal
kwijt. Dat deed deugd, want mijn
man en ik hebben de afgelopen
jaren heel wat gezondheids
problemen gehad.’ Ook aan de
andere gasten had ze veel steun.
‘In het restaurant kent iedereen
iedereen. Sommige gasten zijn echt
vrienden geworden.’ 

Alle kamers en badkamers hebben
trouwens een oproepsysteem.
Daarnaast werken we samen met
een huisarts.’ De gast betaalt voor
de geleverde zorg het vastgestelde
terugbetalingstarief.

Ook voor ‘gewone’ gasten
Behalve patiënten met een zorgvraag kunnen ook ‘gewone’ gasten
in Drie Eiken terecht. ‘Door onze
ligging trekken we nogal wat artsen
aan die voor hun werk in het UZA
of de Universiteit Antwerpen
moeten zijn, bijvoorbeeld voor
een congres. Ook familieleden van
opgenomen UZA-patiënten vinden
de weg naar ons. En ook jonge
moeders die na hun bevalling
of hun kraamverblijf nog even
willen bekomen met hun baby,

Kamer
boeken?
Wilt u een verblijf boeken
in Drie Eiken? Neem dan
contact op via 03 821 12 11
of info@zorghotel3eiken.be.
Verblijft u in het ziekenhuis,
dan kan de dienst patiëntenbegeleiding dat voor u doen.
Een overnachting in een
eenpersoonskamer met vol
pension kost 125 euro (lagere
prijs bij lang verblijf). Sommige
ziekenfondsen en ziekte
verzekeringen betalen daarvan
een stuk terug. Meer info op
www.drie-eiken.com.

DNR?


Wat betekent DNR?
DNR staat voor Do Not Resuscitate (‘Niet reanimeren’). Bij patiënten die zwaar ziek zijn en van
wie de situatie uitzichtloos is, kan de behandelende arts beslissen dat de patiënt niet meer
gereanimeerd zal worden bij een hartstilstand.

Wat is een DNR-code?
De beslissing om niet meer te reanimeren wordt
in het medisch dossier van de patiënt gezet,
in de vorm van een DNR-code (DNR1). Op die
manier zijn alle zorgverleners op de hoogte
van de beslissing, ook als er onverwachts iets
gebeurt. Er bestaan ook DNR-codes waarbij
de behandeling daarnaast op andere manieren
wordt beperkt, in overleg met de patiënt of zijn
omgeving, door levensverlengende behandelingen niet meer op te starten of uit te breiden
(DNR2) of stop te zetten (DNR3).

Kan een patiënt zelf vragen om niet
gereanimeerd te worden?
Ja, dat kan. Breng uw arts en uw omgeving
zeker op de hoogte van uw wensen. Dat kan
ook schriftelijk: in de ‘negatieve wilsverklaring’
kunt u aangeven welke behandelingen uw wel
of niet nog wil krijgen wanneer uw gezondheidssituatie uitzichtloos geworden is.

Info O mbudsdienst, T 03 821 31 60,
ombudsdienst@uza.be,
www.patientrights.be
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