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Deze publicatie is een uitgave van het inwendig/oncologisch 
daghospitaal, in samenwerking met de dienst communicatie van 
het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven.  
Datum van afwerking: oktober 2022 
 
Alle rechten voorbehouden 
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid 
zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar, aan te vragen 
via communicatie@hhleuven.be  

 
  

mailto:communicatie@hhleuven.be
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1. Inleiding 

Wij heten je van harte welkom in het inwendig/oncologisch 
daghospitaal. 

Om je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, geven wij je graag 
deze informatiebrochure. Indien je na het lezen nog vragen hebt, 
zal de arts of de verpleegkundige ze graag beantwoorden. 

Wij wensen je een aangenaam verblijf op onze afdeling. 

Liliane, Christel, Hilde,  Marleen en Els. 

  

Op dit nummer kan je onze afdeling bereiken:  016/20 98 83. 
Onze medewerkers zijn constant in de weer met de verzorging van de 
patiënten. We vragen je om dit nummer alleen in dringende gevallen 
te bellen. Vragen over de gezondheidstoestand van de patiënt kunnen 
we wegens de privacy en het beroepsgeheim niet telefonisch 
doorgeven. ’s Nachts of in het weekend adviseren we je om contact 
op te nemen met de dienst spoedgevallen (016/20 92 80) of met je 
huisarts. 
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2. Praktische informatie 
Locatie 

Je vindt onze afdeling op de derde verdieping van gebouw S. 

 

Openingsuren 

Het inwendig daghospitaal is geopend van maandag t/m 
donderdag tussen 8.00 uur en 19.00 uur. Op vrijdag van 8.00 uur 
tot 16.00 uur. Tijdens weekend en feestdagen is het daghospitaal 
gesloten. 

 
Vragenlijst 

Gelieve de vragenlijst in te vullen die je op de afdeling van de 
verpleegkundige hebt gekregen. Het doel van deze vragenlijst is 
snel informatie te verzamelen over je dagelijkse situatie voor je 
ziek werd en in het ziekenhuis opgenomen werd. 

 

Bezoekers en bezoekuren 

Op de afdeling is er geen bezoek toegelaten. Afspraken voor de 
begeleiding van een patiënt kunnen met de verpleging van het 
ziekenhuis gemaakt worden.  

 

Multidisciplinair overleg 

Om je een optimale kwaliteit van zorg te kunnen aanbieden, 
overleggen wij regelmatig met de verschillende zorgpartners o.a. 
met dokters, diëtisten, kinesitherapeuten, sociaal assistenten, 
psychologe …  

Je kunt steeds een gesprek met één van deze medewerkers 
aanvragen via je verpleegkundige of rechtstreeks via een 
zorgpartner. 

• Voor de sociale dienst / sociale assistente kan je terecht bij 
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Hanne Coolen via het nummer 016/20 95 09. 

• Voor de psychologe kan je terecht bij mevr. Marijke 
Potargent  via het nummer 016/20 96 47. 

• Voor de verpleegkundige van het palliatief supportteam kan 
je terecht bij  mevr. Griet Van den Broeck via het nummer 
016/20 99 11. 

• Voor vragen in verband met je dieet of aangepaste voeding 
kan je terecht bij mevr. Mich Rosias via het nummer 016/20 
98 38. 
 



3. Artsen  
 

Medisch diensthoofd:    dr. A. Goegebuer 

Gastro-enterologie:     dr. A. Goegebuer 

dr. V. Van Hauwaert 

dr. R. Spitaels 

dr. S. Haenen 

Pneumologie:     dr. T.  Verniest 

       dr. N. Desie 

       dr. N. De Maeyer 

Urologie:                 dr. B. Winnepenninckx 

dr. G. Swinnen 

dr. C. Van Haute 

Neurologie:     dr. L. Vanderwegen 

dr. A. Görner 

dr. J. Dobbelaere 

dr. K. Jacobs 

 

Hoofdverpleegkundige:    mevr. K. Stroeykens 

     Adjunct-hoofdverpleegkundige:             mevr. N. Vanhamme 

Sociale dienst:               mevr. H. Coolen 

Palliatief supportteam:   mevr. G. Van den Broeck 

Psychologe:     mevr. M. Potargent 

Diëtiste:                mevr. M. Rosias  
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