Donor worden is heel eenvoudig en van levensbelang
voor veel mensen. Om bloeddonor, bloedplaatjesdonor
of plasmadonor te worden kunt u een afspraak maken bij
het Bloedtransfusiecentrum (03 829 00 00). U kunt zich
ook registreren als kandidaat-stamceldonor. Daarvoor
moet u een paar bloedstalen voor de databank aﬂeveren.
Als u de meest geschikte donor blijkt, volgt een donorprocedure. Vraag de brochure aan onze verpleegkundige.

Contact
Verpleegeenheid D2, route 17
03 821 53 60
• Prof. dr. Berneman - Diensthoofd hematologie
• Prof. dr. Schroyens - Adjunct-diensthoofd hematologie
• Prof. dr. Gadisseur - Hematoloog
• Dr. Vrelust - Hematoloog
• Dr. Van de Velde - Hematoloog
• Evelyn Boon - Hoofdverpleegkundige
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Donor worden… een bijzonder geschenk

Op bezoek op D2
Hematologie
Informatiebrochure bezoekers

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

Beste bezoeker
Welkom in het UZA. In deze folder vindt u meer informatie
over verpleegeenheid D2 van de dienst hematologie. Hebt u
nog vragen? Onze medewerkers helpen u graag verder.

Welkom op D2
Verpleegeenheid D2/V18 (route 17, tweede verdieping) is
gespecialiseerd in de observatie en behandeling van
patiënten met een hematologische aandoening: problemen met het bloedbeeld of de bloedstolling.
Omdat onze patiënten vaak een verminderde weerstand
hebben, zijn er speciale maatregels. Hepaﬁlters in alle
ruimtes zorgen voor ﬁltering en aanvoer van verse lucht.
Het sassysteem aan de ingang beschermt patiënten tegen
infecties van buitenaf. De afdeling en kamers staan in
overdruk. Daarom komt u de afdeling binnen door de eerste
glazen deur. Pas als deze gesloten is, gaat de volgende
glazen deur open. Om buiten te gaan, opent u de deur met
de gele drukknop rechts aan de muur.

Tips voor uw bezoek
• De bezoekuren zijn:
> Maandag tot vrijdag: van 16u tot 20u
> Zaterdag en zondag: van 14u tot 20u
In overleg met een verpleegkundige is een aangepaste
regeling mogelijk.
• Handhygiëne is van groot belang tegen infecties. Voor u
een kamer betreedt, ontsmet u uw handen met handalcohol (in de pompjes naast de kamerdeuren).
• Patiënten liggen soms in ‘omgekeerde isolatie’ bij
een nog hoger risico op infecties. Een witte kaart op de

kamerdeur geeft dit aan. Bezoekers moeten een mondmasker tot over de neus dragen en de handen grondig
ontsmetten. Kom beter niet op bezoek als u griep of een
verkoudheid hebt. Bij omgekeerde isolatie zijn maximaal
drie bezoekers zijn toegelaten, partner inbegrepen.
Kinderen jonger dan 6 jaar zijn niet toegelaten, uitgezonderd eigen kinderen en met akkoord van de arts.
• Bij een opname voor een lange chemotherapiekuur of
stamceltransplantatie, mag de patiënt de afdeling niet
verlaten door het infectierisico en de nood aan continue
observatie door een verpleegkundige.
• Bloemen en planten zijn niet toegestaan, ook niet op de
gang. Cd’s, foto’s, tijdschriften, boeken, kunstplanten …
mag u gerust meebrengen.
• Waardevolle voorwerpen zoals geld of sieraden worden
best aan de familie meegegeven om veiligheidsredenen.

Ons aanspreekpunt
Stel om praktische en privacyredenen één contactpersoon
uit de naaste familie aan voor de contacten tussen verpleegkundigen, artsen en familie. De contactpersoon kan
de gekregen informatie doorgeven. Hij/zij mag ons altijd
bellen. Bezorg zijn/haar telefoonnummer aan de verpleegkundige. Voor vragen over de medische behandeling kunt u
terecht bij de zaalarts die de patiënten dagelijks bezoekt.

Naar huis
Bij het ontslag krijgt de patiënt een brief voor de huisarts
en zijn er enkele administratieve regelingen. We proberen
het ontslag zo vlot mogelijk te laten verlopen, maar vertraging is mogelijk door dringende problemen op de afdeling.
Het tijdstip voor ontslag is bespreekbaar met de zaalarts en
kan ook in het weekend.

