Universitair Ziekenhuis Gent
ZorgSaam heeft een partnership met het Universitair Ziekenhuis in Gent. Regelmatig worden patiënten,
soms met spoed, doorverwezen naar het UZ Gent voor nader onderzoek of voor behandeling.

Adres en routebeschrijving
Universitair Ziekenhuis Gent, De Pintelaan 185 (ingang aan Corneel Heymanslaan) 9000 Gent. Tel: 0032(0)9 3322111. Website: www.uzgent.be
Via de R4: Zowel vanuit het oosten als het westen bereik je via de R4 vlot de campus.
Via de autosnelwegen E40 en E17: De autosnelweg E40 (Oostende – Brussel) staat via de
verkeerswisselaar ‘Zwijnaarde’ in verbinding met de E17 (Antwerpen – Kortrijk). Op de E17 is er een
afzonderlijke afrit 9 ‘Universitair Ziekenhuis’ of ‘UZG’.
Op het terrein van het ziekenhuis bevindt zich een grote centrale parking voor patiënten en bezoekers.
Parkeren buiten het parkeergebouw kan enkel nog op kiss & ride-zones ter hoogte van de verschillende
poliklinieken en op parkeerplaatsen voor personen met een mobiliteitsbeperking.

Specifieke bewegwijzering
Prenatale diagnostiek: K1-K2 (volg de gele luifel naar ingang 50 en neem een nummer). Na
inschrijving kunt u naar de vrouwenkliniek (tussen P3 en P4), Route 710. Ga naar P3, 1e etage en
meld u bij de balie.
Materniteit K1-K2: afzonderlijke bewegwijzering
Dringend vervoer verloskwartier: afzonderlijke bewegwijzering naar B1 (toegang tot 2de verdieping
via schuifdeuren onder tunnel B1
Nachtbezoek K12: toegankelijk van K1-K2 tussen 22:00 uur en 06:00 uur langs ambulance sluis via
beeldschermregistratie
Nachtbezoek K1-K2: toegankelijkheid van K1-K2 tussen 22:00 uur en 06:00 uur langs gele luifel via
beeldschermregistratie
Dringend ziekenvervoer – niet ziekenwagens – voor spoedopname: volg wegwijzers vanaf
hoofdingang tot einde terrein

Aanmelden en inschrijven
U meldt zich voor inschrijving in kliniekgebouw K12. Bij de kas vraagt men inschrijfgeld. Zorgt u er dus
voor dat u geld (tussen 19 en 35 euro) bij u hebt. U kunt dit geld terugvragen bij uw verzekering. Denkt u er
dan wel aan om de bon te bewaren. De ingang voor het kinderziekenhuis is in kliniek K12D.
Voor de inschrijving heeft u nodig:
Geldig identiteitsbewijs
Machtiging van de arts
Verzekeringspas
Telefoonnummer of contactadres van familie of buren

Naam, voornaam, adres en telefoonnummer van uw huisarts
Naam, adres en telefoonnummer van de eventueel reeds ingeschakelde thuiszorgdiensten
Voor opname heeft u nodig:
De medicijnen die u gebruikt
Uitslagen van vorige onderzoeken
Nachtkleding, kamerjas, pantoffels
Toiletartikelen

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis
Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In
overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap
uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek
regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.

