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Beste,

Je bent op zoek naar een ziekenhuis waar je kan worden 
opgenomen om te revalideren en/of geriatrische zorgverlening 
te krijgen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Over de jaren 
heen hebben we met ons team heel wat expertise opgebouwd op 
het vlak van revalidatie en geriatrie. 

In deze brochure tonen we je hoe we de zaken aanpakken. 
Beschouw deze brochure als een eerste kennismaking met ons 
ziekenhuis. Als je kiest voor een opname in ZNA Hoge Beuken, 
ontvang je ook nog een gedetailleerde brochure met alle 
praktische info over je verblijf in ons ziekenhuis. 

Bij ons ben je in goede handen. 
Wij zorgen voor u.

dr. Roland D’Haeyer, 
hoofdarts ZNA Hoge Beuken
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Voorbereiding van je opname
Bij een ziekenhuisopname komt heel wat kijken. Een van onze 
onthaalmedewerkers gidst je door de informatiebrochures en 
bezorgt je de nodige formulieren. Ze neemt de tijd om alles toe te 
lichten en je vragen te beantwoorden. 

De kamer van jouw keuze
Je kan kiezen voor een eenpersoonskamer of een gemeenschap-
pelijke kamer (maximum 2 personen). Radio, TV, ijskast, kluis en 
draadloos internet zijn standaard en gratis op al onze kamers 
aanwezig. Een laptop of tablet moet je wel zelf meebrengen.

Omringd door zorgteam
Een dynamisch multidisciplinair team van artsen, ergo- en 
kinesitherapeuten, logopedisten, verpleeg- en zorgkundigen… 
zorgt de klok rond voor kwaliteitsvolle zorgverlening. Samen 
volgen ze je gezondheid op. Heb je tijdens je opname vragen, dan 
kan je steeds bij een van hen terecht.
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Revalidatieprogramma op maat
Op maat van je diagnose schrijven onze specialisten een 
behandeling en oefenprogramma voor. Dagelijks begeleidt een 
team van kinesisten en ergotherapeuten je bij de oefeningen. Ze 
maken hierbij gebruik van de nieuwste technieken en toestellen. 
De oefeningen gebeuren zowel op de afdeling zelf als in een 
gemeenschappelijke zaal.

Ga je na je opname terug naar huis? Dan geven we je vooraf 
kookles in onze aangepaste keuken. We leren je ook hoe je vallen 
kan voorkomen en wat je moet doen als je toch valt. En met 
oefeningen in onze speciale therapietuin bereiden we je voor op 
wandelingen op straat.

Psychologische begeleiding & morele ondersteuning
Soms heb je behoefte aan een goed gesprek. Bij speciaal daarvoor 
opgeleide medewerkers kan je terecht voor psychologische 
ondersteuning, interculturele bemiddeling en morele, 
godsdienstige en filosofische begeleiding.
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Ontspannen baden & douchen
Een heerlijk bad of een warme douche kan deugd doen. Iedere 
afdeling is uitgerust met zowel een douche als een bad. Hier 
bezorgen onze medewerkers je een ontspannend badmoment.

Verzorging door pedicure & kapper
Tijdens je verblijf in ons ziekenhuis kan je terecht bij een 
pedicure voor voetverzorging. Om je kapsel in vorm te houden, 
ben je welkom bij onze kapper. Geef gewoon een seintje aan de 
verpleging en zij maken de afspraken voor jou.

Versterkende maaltijden
Tijdens een opname is het belangrijk dat je goed eet. We bieden 
dan ook een gezonde en gevarieerde voeding aan. De diëtiste 
komt bij je langs om te bespreken of er specifieke aanpassingen 
nodig zijn, bijvoorbeeld bij slikproblemen of wanneer je op 
medisch voorschrift een bepaald dieet volgt.

Voor het ontbijt en het warme middagmaal schuif je aan tafel 
aan in de gezamenlijke eetruimte op de afdeling. Het avondeten 
krijg je op de kamer geserveerd. Voor de broodmaaltijden komt 
de broodbuffetwagen langs. Je kan dan kiezen uit een ruim 
assortiment van beleg. Heb je hulp nodig bij het eten? Dan 
staan verpleeg- en zorgkundigen, diëtisten, ergotherapeuten en 
logopedisten ter beschikking.
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Cafetaria voor bezoekers
In de inkomhal van ons ziekenhuis vind je de gezellige 
bezoekerscafetaria. Hier kan je met je bezoek terecht voor een 
drankje en een babbel. Er worden ook kleine en grote gerechten 
geserveerd, allemaal tegen een voordelig tarief.

Uitgebreid zorgaanbod voor niet-opgenomen 
patiënten
Na je ontslag kan je als niet-opgenomen patiënt nog voor heel 
wat zaken in ZNA Hoge beuken terecht. Je kan op raadpleging 
komen bij specialisten uit tal van medische disciplines. 
Ook voeren we ingrepen uit in ons dagziekenhuis, maken 
we medische beelden en hebben we een gerenommeerde 
geheugenkliniek en een sterk uitgebouwd pijncentrum.

Gemakkelijk bereikbaar & ruime parking
ZNA Hoge Beuken ligt in Hoboken en is gemakkelijk bereikbaar 
met de fiets en het openbaar vervoer. Auto’s kunnen parkeren op 
de ruime parking voor de hoofdingang.



www.zna.be
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10ZNA Hoge Beuken
dagziekenhuis, geriatrie, revalidatie en raadplegingen
Commandant Weynsstraat 165 
2660 Hoboken 
03 830 90 90 algemeen
03 280 30 03 raadplegingen
03 280 49 00 raadplegingen kinder- en jeugdpsychiatrie


