ZORG
In Drie Eiken herstellen
gasten op hun eigen
tempo en in alle rust.

Bekomen in
ZorgHotel Drie Eiken
Vanaf 2015
Naast het UZA wordt tegen begin 2015
een ZorgHotel gebouwd, dat Drie Eiken
zal heten. Een ideale tussenstap voor wie
na een ziekenhuisopname geen dringende
medische zorg meer nodig heeft, maar
zich toch nog niet sterk genoeg voelt om
naar huis te gaan.

Z

orgHotel Drie Eiken
wordt een modern
viersterrenhotel met alle
luxe die daarbij hoort.
Een restaurant op de benedenverdieping, roomservice voor wie dat
wenst, een wellnesscentrum en
een fitnessruimte. De grote troef
van Drie Eiken is dat de gasten er
een beroep kunnen doen op een
arts, een kinesist of een verpleeg
kundige. Daarnaast is het hotel
volgens de laatste normen aan
gepast aan rolstoelgebruikers: het
nieuwe gebouw zal rolstoeltoegankelijk zijn van parking tot douche.
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Het wordt een energieneutraal
gebouw van vijf verdiepingen in
een groene omgeving. Elke kamer
krijgt grote ramen voor natuurlijk
licht en een wijds uitzicht over de
omgeving. Het hotel zal 68 kamers
tellen, zowel eenpersoons- als
tweepersoonskamers.

Van ex-ziekenhuispatiënt
tot toerist
Het grootste deel van de kamers
in Drie Eiken is bestemd voor
ex-ziekenhuispatiënten die er
willen komen aansterken. Ook
mensen die aan een c hronische

Zorgmanager Stefaan Desmyttere, T 03 821 55 48. Neem ook een kijkje in
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Wat is een wettelijke vertegenwoordiger?
Uw wettelijke vertegenwoordiger – of kortweg
vertegenwoordiger – is een meerderjarige wils
bekwame persoon die in uw plaats uw rechten als
patiënt uitoefent wanneer u daar zelf niet meer toe
in staat bent, bijvoorbeeld doordat u in coma ligt
of dement bent. Minderjarigen of meerderjarigen
onder het statuut van verlengde minderjarigheid
of onbekwaamverklaring worden altijd – ook bij
bewustzijn dus – wettelijk vertegenwoordigd door
hun ouders of voogd. Afhankelijk van hun leeftijd
en begripsvermogen krijgen ze natuurlijk zelf ook
inspraak en beslissingsmacht. Als vertegenwoordigde patiënt wordt u altijd nog zoveel mogelijk
betrokken bij de uitoefening van uw rechten.
Het ZorgHotel biedt de nodige
zorgen in de setting en het comfort

Wie is uw vertegenwoordiger?

van een viersterrenhotel.

Als wilsbekwame meerderjarige kunt u zelf een
vertegenwoordiger aanduiden die uw belangen
behartigt als u dat zelf niet meer kunt. Als u dat
niet doet, geldt er een wettelijke volgorde: in eerste
instantie treedt uw partner voor u op, vervolgens
uw meerderjarige kinderen, ouders of een meerderjarige broer of zus. Als er niemand beschikbaar is of
als er discussie is tussen de genoemde personen,
zal de behandelende arts of zorgverlener uw belangen behartigen in overleg met zorgverleners die bij
uw behandeling en verzorging betrokken zijn.

ziekte lijden en tijdelijk lichte
verzorging nodig hebben of
mensen die tijdelijk door

Zeker niet alleen
voor UZA-patiënten

omstandigheden niet de nodige
verzorging thuis kunnen krijgen,
kunnen er terecht. De mantelzorger of de partner kan eveneens

in Drie Eiken logeren. Zelfs
toeristen die dagelijks lichte
medische zorg nodig hebben,
zijn er welkom. Gasten kunnen
er maximaal 30 dagen verblijven,
maar in uitzonderlijke gevallen
kan het verblijf verlengd worden.
ZorgHotel Drie Eiken is een
gezamenlijk initiatief van het
UZA en AZ Monica, maar
staat open voor iedereen die
er wil v erblijven, dus ook voor
patiënten uit andere zieken
huizen. Iedereen kan via zijn arts
een aanvraag indienen om in
het zorghotel te verblijven. 

de tentoonstellingskubus in de bezoekersgang op -1.

Hoe kunt u zelf
een vertegenwoordiger aanstellen?
Als u zelf wil bepalen wie uw vertegenwoordiger
is, dan kan dat. U stelt daarvoor een verklaring
op, ondertekend door uzelf en door de wettelijke
vertegenwoordiger van uw keuze. U bezorgt die
verklaring aan uw artsen. Wilt u de aanstelling intrekken, dan moet dat opnieuw schriftelijk gebeuren.

LET OP Een vertegenwoordiger is niet te verwarren met een vertrouwenspersoon: dat is
iemand aan wie u officieel de toestemming geeft om u
bij te staan in uw contacten met de medische wereld.
Hij kan niet in uw plaats uw rechten uitoefenen.

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