UZA - zorg(t) voor uw herstel

• Volpension: ontbijt- en middagbuffet en 3-gangen
menu met bediening aan tafel (water bij iedere
maaltijd)
• Dagelijks onderhoud van de kamer, opgemaakt bed en
handdoekenservice
• Bij aankomst: bad- en douchegel, shampoo en
bodylotion
• Minibar: met water

Niet inbegrepen
• Dokterskosten
• Remgeld op medicatie

Reservatie
Met uw akkoord, plant de dienst Spoedgevallen in
overleg met uw NKO-arts uw verblijf in Zorghotel Drie
Eiken.

Meer info en contact
Voor bijkomende vragen of informatie kan u terecht bij:
• ZorgHotel Drie Eiken:
Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem
+32 3 821 12 11
www.drie-eiken.com
• De dienst NKO:
nko@uza.be
+32 3 821 42 44
• De dienst Spoedgevallen:
spoed@uza.be

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be
Volg ons op facebook
en twitter

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

Project NKO & Spoedgevallen - Zorgtraject acuut
gehoorverlies en/of evenwichtsproblemen
Informatiebrochure patiënten

UZA – zorg(t) voor uw herstel
In het kader van een uniek proefproject op de dienst NKO
biedt het UZA u de mogelijkheid om uw oppuntstelling
en behandeling vanaf de tweede dag te doorlopen
in het UZA met een verblijf in ZorgHotel Drie Eiken.
Hierdoor zal u minder lang in het ziekenhuis verblijven
en kan u tussen de behandelsessies door vertoeven in
een aangename setting met alle rust en comfort.
Deze unieke formule wordt tijdelijk aangeboden door het
UZA aan patiënten die voor een korter ziekenhuisverblijf in
aanmerking komen. Het verblijf in het ZorgHotel geeft u de
mogelijkheid rustig te herstellen.

Uw verzorging is onze zorg
• In overleg met uw specialisten van het UZA wordt een
zorgpakket op maat samengesteld. Deze artsen volgen uw
dossier en de praktische planning van uw behandelsessies
tijdens uw verblijf nauwgezet op. Indien nodig kan u hier
steeds terecht met bijkomende vragen.
• Als u behandeld wordt met hyperbare zuurstoftherapie zullen de verantwoordelijke spoedartsen en de
Caissonverpleegkundigen u hierin zorgvuldig begeleiden.

Comfortabel en in alle rust
verblijven
Wat mag u in het ZorgHotel Drie Eiken verwachten:
• Alle hotelkamers
en -faciliteiten zijn
volledig aangepast
zodat u ook als
u minder mobiel
bent gemakkelijk
en comfortabel kan
verblijven.
• U slaapt in exclusieve,
verstelbare hotelbedden en vanuit uw kamer en badkamer
kan u met een druk op de knop in geval van nood hulp
inroepen.
• De koks van het ZorgHotel Drie Eiken bereiden smaakvolle
gerechten in lijn met uw specifiek dieet.
• U geniet van extra faciliteiten zoals gratis wifi, fitness,
welness en gratis parking.
Het ZorgHotel Drie Eiken is een hotel
met viersterrendienstverlening en comfort.
Voor meer info: www.drie-eiken.com.

Prijzen
Op verwijzing van het UZA en enkel in kader van dit proefproject i.v.m. plots gehoorverlies, geniet u een voordeeltarief. Indien gewenst kan uw partner, mantelzorger of
familielid samen met u verblijven in ZorgHotel Drie Eiken
volgens de huidige tarieven van het ZorgHotel.
Verblijf
vol pension
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nachten

Patiënt / dag
(op basis van
éénpersoonskamer)

40 euro (*)

Partner/ mantelzorger/
familielid / dag
(op basis van
tweepersoonskamer)

80 euro

(op verwijzing
van het UZA)

(*) enkel geldig aansluitend na een ziekenhuisopname en bij het
vervroegd verlaten van het ziekenhuis volgens verwijzing van
het UZA

Een bijkomende tussenkomst van 15 tot 35 euro per dag
is mogelijk door diverse mutualiteiten en verzekeringen.
Meer info kan u terugvinden op www.drie-eiken.com.

