UZA PRAKTISCH

U ZEGT

Nuttige telefoonnummers
• algemeen nummer UZA: T 03 821 30 00
• onthaal en opname: T 03 821 31 01
• patiëntenbegeleiding: T 03 821 37 00 (maatschappelijk werk,
vrijwilligers, intercultureel bemiddelaar, transfercoördinator, levensbeschouwelijke begeleiding, tolken en tolken Vlaamse gebarentaal)
• ombudsdienst: T 03 821 31 60
• inlichtingen facturen: T 03 821 31 28
• school in het UZA: T 03 821 58 86
Herstellen in zorghotel Drie Eiken
Na een operatie kan je verder aansterken in zorghotel Drie Eiken, een
comfortabel verblijf met professionele zorgvoorziening. Ook familie en
vrienden kunnen er terecht voor overnachting vlakbij het UZA.
Meer info en reservaties: www.drie-eiken.com, T 03 821 12 11
Gastenkamers Ter Weyde
Wil je in de buurt van het ziekenhuis overnachten, dan kan je terecht in
onthaaltehuis Ter Weyde. Vrijwilligers bieden er een eenvoudig maar warm
onthaal aan een billijke prijs. Ter Weyde bevindt zich op 200 meter van het
UZA (Edegemsesteenweg 240, 2610 Wilrijk).
Voor meer info: www.uza.be/terweyde, T 03 440 48 18.
Winkelgalerij
In de inkomhal vind je:
• de cafetaria, in de week open van 8.30 tot 20 uur; in het weekend en op
feestdagen van 12 tot 20 uur
• een broodjeszaak, in de week open van 9 tot 14.30 uur
• een winkel Momen’to Shop Delhaize met een ruim aanbod verse
voeding, drank, lectuur, geschenkartikelen … Open op weekdagen van
8.30 tot 20 uur. In het weekend en op feestdagen van 12 tot 17.15 uur.
• een bloemen- en pralinewinkel ‘Gift Shop’, open van maandag tot en met
vrijdag van 11 tot 19:30 uur. In het weekend en op feestdagen gesloten.
• een bankautomaat
Restaurant
Het restaurant vind je op -1 op het einde van de bezoekersgang. Het is
elke werkdag open van 11.30 uur tot 14 uur.
Meer info: www.uza.be
Het UZA draagt het JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Abonnement
Wens je een gratis abonnement op Maguza, wil je een adreswijziging door
geven of wil je het magazine niet langer ontvangen? Bel 03 821 32 96
of stuur je naam en adres naar UZA, afdeling communicatie, Wilrijkstraat 10,
2650 Edegem, of surf naar www.maguza.be/abonnement. Je kan hier ook
inschrijven op de gratis digitale nieuwsbrief van Maguza.
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Wilsverklaring

Een wilsverklaring is een standaarddocument
waarin je als patiënt aangeeft wat je wensen zijn
op het einde van je leven, zoals welke behandelin
gen je dan nog wil of wie mag beslissen wanneer
je daar zelf niet meer toe in staat bent.

Erover praten of op papier?
Door de vooruitgang in de medische wetenschap
kunnen patiënten, maar ook hun familieleden,
voor moeilijke keuzes komen. Het is goed om daar
vooraf over te praten, wanneer je nog gezond
bent. Het document van de wilsverklaring geeft je
een leidraad bij het gesprek. Spreek erover met je
huisarts of behandelende arts, zij kunnen je helpen
met de medische terminologie en de keuzes die je
moet maken.

Welke wensen kun je aangeven?
Een wilsverklaring gaat heel breed. Er is ruimte
voorzien om je waarden, opvattingen en levens
beschouwing te noteren. Verder kun je aanduiden
welke behandelingen je niet meer wil krijgen,
bijvoorbeeld reanimatie, beademing, kunstmatige
voeding of chemo. Het is ook mogelijk om aan te
geven in welke mate je pijnbestrijding wil en of er
in bepaalde gevallen euthanasie mag toegepast
worden. Ten slotte is er plaats voor bepalingen
rond orgaandonatie en de uitvaart.

Wie beslist in mijn plaats?
Als je zelf niet meer in staat bent om beslissingen
te nemen, gaat die verantwoordelijkheid automa
tisch naar je partner of naar je dichtste familielid
zoals bepaald door de wet. Wil je zelf kiezen wie
die verantwoordelijkheid opneemt, dan kun je via
de wilsverklaring een vertegenwoordiger aandui
den. Die beslist niet vanuit zichzelf, maar doet wat
jij gewild zou hebben. Kies iemand die je goed
kent of bespreek vooraf wat je zou willen.

INFO

Het document ‘Wilsverklaringen inzake
mijn gezondheidszorg en levenseinde’ kun je
opvragen bij de dienst patiëntenbegeleiding of
downloaden via www.palliatief.be.
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