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Contactgegevens

•  Algemene raadpleging
 weekdagen: 8 - 17 uur 03 821 35 38

Na 17 uur en in het weekend kunt u contact 
opnemen via het algemene nummer van 
het ziekenhuis     03 821  30 00

•  B2 cardiologisch kortverblijf 
 maandag 6.30 uur tot zaterdag 13 uur 03 821 53 00

•  C2 cardiologisch langverblijf en  
 Coronary Care Unit (CCU) 
 24 uur per dag 03 821 50 50

Voor meer informatie verwijzen we graag naar 
www.uza.be/cardiologie of een van onze medewerkers.

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Volg ons op facebook      en twitter    

De dienst cardiologie 
Hartelijk welkom!

Informatiebrochure patiënten

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld 
als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

Het UZA draagt het JCI-label 
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.



Welkom op de dienst cardiologie van het 
UZA. In deze folder vindt u meer informatie 
over onze missie, ons medisch aanbod en 
onze bezoekuren. 

Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om 
contact op te nemen. 
U vindt onze contactgegevens achteraan.

Onze missie

De dienst cardiologie  van het UZA wil zich zowel nationaal 
als internationaal onderscheiden door een voortdurende  
bevordering van de kwaliteit van individuele patiëntenzorg, 
wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs. 

De multidisciplinaire en innovatieve aanpak van het 
cardiologisch team is de garantie om onze taak als 
topreferentiecentrum in cardiovasculaire aandoeningen 
waar te maken.

Ons medisch aanbod 

Wij onderzoeken, behandelen en doen de opvolging van:

• aangeboren hartaandoeningen
• angina pectoris
• hartaanval
• hartfalen
• hartritmestoornissen
• hypertensie 
• klepaandoeningen
• plotse hartdood
• pulmonale hypertensie 
• patiënten na harttransplantatie

U kan - na afspraak - bij ons terecht voor bovenstaand 
aanbod, maar ook voor een algemene cardiologische 
raadpleging.

Bezoekuren bij opname

•  B2 cardiologisch kortverblijf:  
op weekdagen:  16 - 20 uur  

•  C2 cardiologisch langverblijf en Coronary Care Unit (CCU):
op weekdagen: 16 - 20 uur 
op zaterdag, zon- en feestdagen: 14 - 20 uur
voor CCU: max. 2 bezoekers per patiënt


