
Welkom in de Kliniek Sint-Jan
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Mevrouw, Meneer,

Uw gezondheid vereist een verblijf bij ons en u bent voor enige 
tijd onze gast.

We heten u van harte welkom en wensen u een aangenaam 
verblijf toe in de Kliniek Sint-Jan.

In deze brochure, vindt u allerlei informatie die u tijdens uw 
verblijf bij ons zal helpen.

Ongeacht de situatie, aarzel niet om contact te nemen met ons 
personeel dat zich ten volle voor u inzet.

We wensen u van harte een spoedig herstel.

Inleiding

Inhoudstafel

1. Kliniek Sint-Jan

 •  Voorstelling
 •  Toegang
 •  Zich verplaatsen binnen de Kliniek

2. Uw verblijf voorbereiden

  •  Vooropname
  •  Welke documenten moet u voorleggen? 
      •  Welke kamer kiezen?

•  Wat zal u moeten betalen?
•  Uw kamer
•  Welke persoonlijke bezittingen meebrengen?

3. Uw verblijf

 •  Uw aankomst 
 •  Onthaal op uw verpleegafdeling
 •  Enkele aanwijzingen 

•  Bezoekmodaliteiten
•  Voor uw comfort

4. Uw ondersteuning

 •  Organisatie van de zorgverpleging 
 •  Visie op de zorgverpleging
 •  Charter van de zorgverpleging

5. Begeleiding

 •  Sociale dienst 
 •  Interculturele bemiddeling 
 •  Palliatieve zorgen

•  Spirituele, religieuze en/of filosofische
    begeleiding
•  Vrijwilligerswerk 

6. Uw rechten

 •  Bemiddeling rechten van de patiënt: wij luisteren naar u 
 •  Toegang tot uw medisch dossier

7. Uw vertrek 

 •  Vertrekmodaliteiten 
 •  Hospitalisatiekosten
 •  Uw mening teltDr. B-Ph. Hermans   

 
Gedelegeerd Bestuurder
Algemene Directie
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1. Kliniek Sint-Jan

Hier bevindt zich de hoofdzetel van 
de Kliniek Sint-Jan. Naast een uit-
gebreide waaier aan kwalitatieve 
multidisciplinaire diensten intraditi-
onele en daghospitalisatie, beschikt 
de Site Kruidtuin over consultatie-
diensten in meer dan 40 medische 
specialisaties.
De Spoedgevallendienst (MUG- 
gecertificeerd) op de Site Kruidtuin
beheert jaarlijks gemiddeld meer 
dan 38.000 contacten. Verder zijn er 
op de site ook verschillende gespeci-
aliseerde klinieken (Brussels Heart 
Center, Kankerkliniek, Borstkliniek, 
Obesitaskliniek) en een labo voor 
bloedafname aanwezig. 

Op de Site Middaglijn bevinden zich 
een chirurgische en psychiatrische 
dagkliniek, alsook verschillen-
de gespecialiseerde diensten voor 
zorgverlening voor een gemiddelde 
verblijfsduur in het hospitaal. 
Het gaat hier vooral om geriatrische, 
psychiatrische en revalidatie-zorg-
verlening.

Op de Site Middaglijn is er ook een 
algemene polikliniek met een team 
van hooggekwalificeerde genees-
heren aanwezig, evenals een dienst 
Radiologie en een labo voor bloedaf-
name.

De Site Leopold I is gelegen in Jette 
en heeft een kwalitatief diensten- 
aanbod in geriatrie en geriatri-
sche revalidatie. Een rusthuis en 
een rust- en een verzorgingstehuis  
die gerund worden door de vzw 
“Magnolia” betrekken ook een deel 
van de gebouwen gelegen op de Site 
Leopold I.  

• Voorstelling
De Kliniek Sint-Jan kan terugblikken op de hospitaaltra-
ditie van meer dan acht eeuwen. Vandaag telt de Kliniek 
558 bedden en wil ze zich positioneren als een erkende, 
professionele organisatie én als referentieziekenhuis in 
de regio Brussel-Hoofdstad en omstreken.

Dank zij de hulp van haar uitermate gespecialiseer-
de medewerkers biedt de Kliniek haar patiënten zeer  

kwalitatieve en gepersonaliseerde zorgverlening om zo 
hun gezondheid en welzijn te herstellen en te verbeteren.

Kwaliteit, respect en teamspirit zijn waarden die belang-
rijk zijn voor het personeel van de Kliniek Sint-Jan.
Ook het respect voor culturele, taalkundige, filosofische 
en religieuze diversiteit is een centrale waarde binnen de 
Kliniek.  

De Kliniek Sint-Jan heeft 3 vestigingen: 

 (+9.1%)

Ziekenhuisopnames 

 (+2.8%) Ligdagen

Tweetalig
ziekenhuis

FR NL 3    Vestigingen

Spoedgevallendienst                                

(zonder de inschrijvingen op de kraamafdeling)

contacten (+3,9%)

133.673

16.288

Bedden558

38.002

Enkele belangrijke cijfers (2014)

De Kliniek Sint-Jan online:
Bezoek onze website: www.klstjan.be

of onze Facebook-pagina : www.facebook/saintjeansintjan

   Omzet (2014) : 147 miljoen € 

K
Kruidtuin

M
Middaglijn

L
Leopold I

medewerkers

270 
Artsen

60 
Paramedici

++

1.400
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Site Kruidtuin 

4.000 betalende parkingplaatsen op minder dan 500 m: 

Parking 1 - Kruidtuin 
Parking 2 - Passage 44
Parking 3 - Inno

Kruidtuinlaan 32
B-1000 Brussel

ADRES

PARKING

TREIN Noordstation
Brussel Congres

TRAM
Rogier  : 4, 25, 32, 55 
Kruidtuin  : 92, 93

METRO
Rogier  :  • Lijn 2 (Elizabeth-Simonis)
               • Lijn 6 (Elizabeth–Koning Boudewijn)
Kruidtuin  :   • Lijn 2 (Elizabeth-Simonis)
                       • Lijn 6 (Elizabeth–Koning Boudewijn)

BUS*
Rogier  : 58, 61

• Toegang 

K Site Middaglijn 

• Betalende parking toegankelijk via de Molenstraat.
• Voor andere parkings, zie sectie Site Kruidtuin.

Middaglijnstraat 100
B-1210 Brussel

ADRES

Noordstation
Brussel Congres

Kruidtuin  : 92, 93

Kruidtuin  :  • Lijn 2 (Elizabeth-Simonis)
       • Lijn 6 (Elizabeth–Koning Boudewijn)

Middaglijn  : 65, 66

+32 (0)2 221 91 11 +32 (0)2 221 91 11

M

Parking 4 - Rogier
Parking 5 - City 2
Parking 6 - Pacheco

PARKING

TREIN

TRAM

METRO

BUS*

*MIVB-lijnen. Voor de andere lijnen gelieve www.delijn.be of www.tec.be te raadplegen. *MIVB-lijnen. Voor de andere lijnen gelieve www.delijn.be of www.tec.be te raadplegen.
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Ingang
Spoedgevallen

Hoofdingang

Site Terranova

Asstraat
Kruidtuinlaan

Broekstraat

Blekerijstraat

Het station van Jette en het Bockstaelplein zijn ook dichtbij (+/- 10 min).

• Zich verplaatsen binnen de Kliniek

Om toegang te krijgen tot een dienst in onze Kliniek, moet 
u het nummer van de route volgen. Dit nummer bestaat uit 
drie cijfers die verwijzen naar het gebouw, de verdieping en 
naar het lokaal of de kamer.

U vindt de nummers van de routes in uw opnamedocumen-
tatie. De routes zijn ook aangegeven op het grote scherm in 
de hall aan de ingang.

Om toegang te krijgen tot een dienst of een ka-
mer moet u zich wenden tot het onthaal of moet 
u het plan tegenover het onthaal raadplegen. Volg 
de kleur die overeenkomt met de verdieping waar
u naartoe moet.

Om toegang te krijgen tot een dienst of een kamer, 
moet u zich wenden tot het onthaal.

De Kliniek Sint-Jan App
Zoekt u een bepaalde dienst of dokter?
Wenst u de exacte route te kennen die u moet volgen 
bij uw nakend bezoek aan één van onze sites? Onze 
app voor tablet en smartphone is er om u te helpen.
Download ze nu voor Android, iPhone en iPad.

Site Leopold I 

Betalende parking op de site of in de omliggende straten.

Leopold I-straat 314
B-1090 Jette

ADRES

PARKING

TRAM Woeste : 51

METRO Pannenhuis (10 min te voet)  : Lijn 6 

BUS*
Woeste  : 49, 88
Rechtschapenheid  : 49, 88

• Toegang 

L

+32 (0)2 221 91 11

K
Kruidtuin

M
Middaglijn

L
Leopold I

*MIVB-lijnen. Voor de andere lijnen gelieve www.delijn.be of www.tec.be te raadplegen.

Voorbeeld: 752
7 > Gebouw, 5 > Verdieping, 2 > Lokaal
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2. Uw verblijf voorbereiden

• (Voor)opname

Win tijd op de dag van uw hospitalisatie en maak nu 
uw vooropname in orde. In  het kader van een voorziene 
opname wordt uw hospitalisatie altijd in orde gebracht 
 

door uw geneesheer-specialist die u alle nodige  
documenten bezorgt voor uw vooropname. Ook voor een 
bevalling is een vooropname noodzakelijk.

Enkele tips: 

• Welke documenten moet u voorleggen?
Identiteitskaart of paspoort.

Elk document dat uw verzekerbaarheid aantoont (EEG, CIGNA, Allianz, PE, Eurocontrol, Europese kaart…).

Elk bewijs van verzekering (DKV, Assurcard…) of van gedekte hospitalisatie (AG, AXA…).

Een verwijsbrief van uw specialist of huisarts met vermelding van de gewenste opnamedatum, de dienst,
het gekozen kamertype, de naam van de verantwoordelijke arts in de Kliniek.

Een bank- of kredietkaart voor het betalen van een voorschot.

Het formulier m.b.t. de hospitalisatiekosten, in te vullen door de verzekeringnemer (werkgever, school, 
sportfederatie, enz.)*

De contactgegevens van uw huisarts of van een familielid dat we, indien nodig, kunnen contacteren tijdens 
uw opname.

 *Noodzakelijk in geval van arbeids- of sportongeval.

•  Indien u niet in regel bent met uw verzekering is het noodzakelijk dat u uw 
    geneesheer-specialist van de Kliniek hierover vooraf inlicht.

• Indien u beschikt over de kaart Assurcard, mag u niet vergeten uw opnameverklaring
 te registreren bij de Assurcard-automaat* aan de ingang, en dit voor u zich aanmeldt voor opname!

• Vergeet niet uw werkgever en uw verzekeraar in te lichten voor u wordt opgenomen.

* Enkel aanwezig op de sites Kruidtuin en Middaglijn.

De Kliniek Sint-Jan is actief lid van het Brussels Gezondheidsnet-
werk. Dankzij dit initiatief kunnen medische gegevens van patiënten  
gemakkelijk uitgewisseld worden tussen verschillende zorgverleners 
en ziekenhuizen.

Door u in te schrijven in het Brussels Gezondheidsnetwerk, geeft u  
alle artsen die u behandelen de mogelijkheid om op een snelle
en beveiligde manier toegang te krijgen tot uw medische gegevens.

U kan zich online inschrijven via onderstaande link, alsook aan het 
opname- en consultatieloket van de Kliniek, of via uw huisarts.

Brussels Gezondheidsnetwerk

U wordt binnenkort opgenomen in de Kliniek Sint-Jan?

Voor meer informatie: www.abrumet.be 

K
Kruidtuin

M
Middaglijn

L
Leopold I

 Vooropnames en opnames in het kader  
 van klassieke hospitalisatie
 > Opnamedienst van de Site Kruidtuin

  +32 (0)2 221 90 22 
  +32 (0)2 221 90 23         
  +32 (0)2 221 98 39

  opname@klstjan.be

  Maandag–Vrijdag  :  8:00-18:00
       Zaterdag & Zondag  : 10:30-17:00

Opnames in het kader
van klassieke hospitalisatie

> Opnamedienst van de Site Middaglijn

  +32 (0)2 225 90 06
     
  +32 (0)2 225 90 05

  meopname@klstjan.be

  Maandag–Vrijdag : 08:00-18:00 

Opnames in het kader
van klassieke hospitalisatie

> Opnamedienst

  +32 (0)2 221 96 22 
  +32 (0)2 221 95 67

  leopname@klstjan.be
  Maandag–Woensdag-Vrijdag :
  10:00-18:00

✎

Spoedopname via de dienst 
Spoedgevallen (Site Kruidtuin) 

Als u wordt opgenomen in de Kliniek Sint-Jan 
via de spoedgevallendienst, zal deze dienst  
instaan voor uw inschrijving en u een identifi-
catiepolsbandje overhandigen. Opdat uw dos-
sier evenwel administratief zo snel mogelijk 
volledig in orde zou zijn, vragen wij u (of één 
van uw familieleden) vriendelijk om u (zich) zo 
snel mogelijk aan te melden op de opname-
dienst van de site waar u behandeld wordt. 

Vooropnames in het kader
van klassieke hospitalisatie

De vooropname wordt door de Sociale Dienst 
georganiseerd. Alle administratieve formali-
teiten worden door u en uw naasten vervuld 
op het ogenblik van uw opname of transfer.

Vooropnames in het kader
van klassieke hospitalisatie

De vooropname wordt door de Sociale Dienst 
georganiseerd. Alle administratieve formali-
teiten worden door u en uw naasten vervuld 
op het ogenblik van uw opname of transfer.
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• Welke kamer kiezen?
Naargelang de site waar u gehospitaliseerd bent, kunt u kiezen uit één van de 
volgende kamertypes: 

Het type kamer dat u kiest heeft een 
grote invloed op de kost van uw op-
name: een verblijf in een individue-
le kamer is duurder dan een verblijf 
in een gemeenschappelijke kamer. 
Indien u kiest voor een individuele  
kamer of een Comfort + -kamer 
en indien u er ook effectief ver-
blijft, kan de Kliniek u een supple-
ment voor de kamer aanrekenen,  
en de geneesheren bijkomende  
honoraria. 

Het is bij de ondertekening van 
uw opnameverklaring dat u uw  
kamerkeuze en de eraan verbonden 
financiële voorwaarden definitief 
bevestigt.

We nodigen u dan ook uit om het 
document “Uitleg over de opname-
verklaring” aandachtig te lezen. 
Dit document werd u overhandigd 
door uw specialist of door het se-
cretariaat van de spoedgevallen-
dienst op het moment van uw op-
name. 
Aarzel zeker ook niet om informatie 
over uw verblijfskosten op te vragen 
bij de opnamedienst. Spreek ook  
uw arts aan met vragen over de  
honoraria.  

De opnamedienst zal haar best doen om tegemoet te 
komen aan al uw wensen. Omdat het aantal kamers 
per type echter beperkt is, kan het gebeuren dat alle 
kamers van het type van uw keuze volzet zijn. 
In dat geval zal men u een alternatieve en/of tijdelijke  
oplossing aanbieden.

K
Kruidtuin

M
Middaglijn

L
Leopold I

Gemeenschappelijke 
kamer 

Individuele 
kamer 

Comfort +
-kamer

* bedden op de Kruidtuin- en Middaglijn-sites.
** 2 en 4 bedden op de Leopold I-site.

 * 

 * 

 ** 

Kan de persoon die u begeleidt ook overnachten?
Indien u verblijft in een Comfort+ -kamer, is er accommodatie voorzien voor het overnachten
van de persoon die u begeleidt.

• Uw kamer
Uw individuele of gemeenschappelijke kamer beschikt over volledig uitgeruste  
sanitaire voorzieningen. Bovendien is het merendeel van de kamers als volgt  
uitgerust :

1 telefoon 
Bij uw (voor)opname zal u een ge-
personaliseerde toegang tot een te-
lefoon krijgen, evenals een handlei-
ding en een geheime toegangscode. 
Uw verwanten en vrienden zullen u 
rechtstreeks kunnen opbellen door 
het telefoonnummer te vormen dat 
u zal worden toegekend bij uw (voor)
opname. Dit nummer blijft ongewij-
zigd, zelfs wanneer u tijdens uw ver-
blijf van kamer verandert.

1 televisie*/radio 
De handleiding is beschikbaar in uw 
kamer. De opnamedienst zorgt voor 
de activatie van uw televisietoestel.

Internet 
In het merendeel van de verpleegaf-
delingen zijn de kamers uitgerust 
met een internetverbinding.
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij de opnamedienst of bij uw hoofd-
verpleegkundige.

 *Site Leopold I:
Enkel in de individuele kamers be-
vindt zich een televisietoestel. De pa-
tiënten die in een ander soort kamer 
verblijven, kunnen televisiekijken in
een gemeenschappelijke zaal.

• Welke persoonlijke bezittingen meebrengen?

Toiletgerief (scheerapparaat, zeep, tandpasta enz.).

Handdoeken en washandjes.

Slaapkleed, pyjama, pantoffels en kamerjas.

    Ondergoed en kledij voor wanneer

    u mag vertrekken*.

    Vrijetijdsbesteding: lectuur, MP3-speler, enz.

Wij bevelen u aan om geen voorwerpen van grote waarde mee te brengen
en u te beperken tot het hoogstnoodzakelijke :

* Site Leopold I: voorzie ook kledij voor tijdens uw verblijf.

✎

• Wat zal u tijdens uw opname moeten 
   betalen?

Het voorschot

Zorg voor voldoende provisie voor het betalen van een wettelijk voorschot. Het bedrag van dit voor-
schot wordt bepaald door uw kamerkeuze. Dit voorschot dekt de eerste kosten verbonden aan uw hos-
pitalisatie. Telkens na een hospitalisatieperiode van 7 dagen zal een nieuw voorschot worden gevraagd. 

e

Het bedrag van het voorschot zal
hoger zijn als uw verzekerbaarheid 
niet in orde is.

!
Indien u in regel bent met het ziekenfonds, zal u enkel 
een voorschot moeten betalen. Indien dit niet zo is, 
dan raden wij u aan om er met uw geneesheer over 
te spreken. 
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3. Uw verblijf

• Uw aankomst
Op de voorziene dag van uw opname meldt u zich aan bij 
de opnamedienst om alle administratieve formaliteiten te 
vervullen of finaliseren* (zie p. 10).

Wij vragen u vriendelijk om het afgesproken uur
te respecteren zodat gepland onderzoek en voorziene
behandelingen niet vertraagd worden.
U zal een identificatiepolsbandje krijgen dat u afgeeft 
aan uw hoofdverpleegkundige wanneer u aankomt bij
uw verpleegafdeling.  

Onthaal op de verpleegafdeling

Ga naar het verpleegkundig bureau van de dienst.
Daar zal u worden opgevangen door de hoofdverpleeg-
kundige. Deze zal uw polsbandje scannen en u praktische 
inlichtingen over uw verblijf in de Kliniek meegeven.

Op elke verpleegafdeling staat een team van ver- 
pleegkundigen, onder leiding van een hoofdverpleeg-
kundige, tot uw dienst. Aarzel zeker niet om hen
uw vragen te stellen wanneer u dat nodig acht.

Enkele aanwijzingen

•  Een goede sfeer binnen de Kliniek

Wij vragen u vriendelijk om kalm en respectvol om te gaan 
met de geneesheren en het verplegend, administratief, 
onderhouds- en technisch personeel.

Als u graag uw opmerkingen, meningen of suggesties met 
betrekking tot uw opname of die van een verwant bekend 
maakt, gelieve u te wenden tot de hoofdverpleegkundige 
van de verpleegafdeling.

•  Veiligheid

Een ziekenhuis is een openbare plaats. Ga dus waakzaam 
om met uw persoonlijke bezittingen.

De Kliniek Sint-Jan kan niet verantwoordelijk worden 
gesteld voor eventuele incidenten in geval van inbraak of 
diefstal.

Als u getuige bent van geweld of vandalisme, gelieve u dan 
onmiddellijk te wenden tot de hoofdverpleegkundige van 
uw afdeling of tot een verantwoordelijke van het onthaal.

* In geval van vooropname.

• Bezoekmodaliteiten 
Uw familie en vrienden zijn uiteraard van harte welkom. Opdat de behandelingen 
evenwel optimaal zouden verlopen en om een maximum comfort te garanderen aan 
onze patiënten, werd volgende bezoekplanning opgesteld.

 Algemene bezoekuren :  14:00 - 19:30

 Specifieke bezoekuren : van toepassing op bepaalde diensten en verpleegafdelingen

Dienst

Intensieve zorgen

Middle-care unit

Psychopathologie

Dagen Uren Route

15:15 - 15:45
19:00 - 19:30 260 (tot februari)

14:30 - 15:30
18:30 - 19:30

260 (tot februari)

230

230

Geriatrie

Maandag, Dinsdag,
Donderdag

Woensdag, Zaterdag,
Zondag

13:00 - 14:00
19:00 - 20:00

13:00 - 18:00
19:00 - 20:00

15:00 - 19:30 120 - 220 - 450

 Algemene bezoekuren : 14:00 - 19:00

 Algemene bezoekuren : 12:00 - 20:00

TIPS VOOR DE BEZOEKER :

•   Kom niet te talrijk: niet meer dan 3 bezoekers per patiënt.
• Laat kleine kinderen thuis (risico op besmetting).
• Breng geen dieren mee naar de Kliniek (hygiënemaatregel).
• Breng geen planten in potten mee (hygiënemaatregel).
• Respecteer de bezoekuren – zo kunnen de patiënten optimaal genezen en kunnen de voorziene behandelingen plaatsvinden.
• Download onze app (zie p. 9) om beter de route naar en de gegevens van de betrokken dienst te kennen.

K
Kruidtuin

M
Middaglijn

L
Leopold I

Elke dag

Elke dag

Materniteit Elke dag
11:00 - 19:30 (Individuele kamer)

14:00 - 19:30* (gemeenschappelijke kamer)
140 - 375

Elke dag

Kinderpsychiatrie 13:00 - 18:00 **Woensdag 461

Pediatrie
10:00 - 19:30 (Individuele kamer)

14:00 - 19:30 (gemeenschappelijke kamer)
Elke dag 460

*De bezoeken van de vader worden enkel vanaf 11:00 tot 19:30 toegestaan). **Uren voor activiteiten buitenshuis
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• Voor uw comfort 
De maaltijd

Onze keuken is kwalitatief, gevarieerd en evenwichtig 
opdat u zo snel mogelijk zou herstellen. Als het nodig is 
voor uw gezondheidstoestand, zal voor u een aangepast 
dieet worden voorgeschreven.
Een diëtiste zal u adviseren en uw vragen beantwoorden.

Cafetaria-Zelfbediening

Sites

Kruidtuin

Cafetaria/Zelfbediening Plaats Dag

Gelijkvloers

Maandag - Vrijdag

Zaterdag

Zondag, Feestdagen

Maandag - Vrijdag

Leopold I

Middaglijn

Cafeteria

Zelfbediening 9de verdieping
(route 390)

5de verdieping

Gelijkvloers

Zelfbediening / cafetaria Maandag - Vrijdag

Maandag - Zondag

Uur

08:00 - 18:00

09:00 - 18:00

09:30 - 18:00

11:45 - 14:00

12:00 - 13:30

Zelfbediening

Tuin Gelijkvloers Maandag - Zondag

12:00 - 17:00

13:00 - 17:30

De kapster/De podoloog

De verpleegkundige van de afdeling zal de kapster
en/of de podoloog contacteren op aanvraag.

Het kapsalon dat zich bevindt op het gelijkvloers is open
op dinsdag, woensdag en donderdag. Het personeel van uw 
dienst maakt de afspraken. Naast de deur van het kapsalon 
kunt u de tarieven consulteren. U kiest vrij uw podoloog.
Het is ook mogelijk om een afspraak te maken met
een podoloog die verbonden is aan uw dienst. 

Briefwisseling

Kliniek Sint-Jan – Site Kruidtuin
Dhr/Mevr…
Kamer…
Kruidtuinlaan 32
B-1000 Brussel

Kliniek Sint-Jan – Site Middaglijn
Dhr/Mevr…
Kamer…
Middaglijnstraat 100
B-1210 Brussel

Kliniek Sint-Jan – Site Leopold I (Magnolia)
Dhr/Mevr…
Kamer…
Leopold I-straat 314
B-1090 Brussel

Als u zelf brieven wil opsturen, 
overhandig uw post dan aan

het personeel van uw
verpleegafdeling.

Vrijwilligers van de Kliniek komen langs in de kamers op woensdagnamiddag (13u00-17u00) met  
een breed aanbod aan boeken en tijdschriften. Deze uitleendienst is gratis, maar u moet wel  
voorafgaandelijk een aanvraag indienen bij uw verpleegkundige.

De post wordt dagelijks verdeeld in de verschillende diensten. Vraag aan 
uw correspondenten om het kamernummer te vermelden naast uw naam
(meisjesnaam voor de dames).

Kranten en tijdschriften liggen te uwer beschikking in onze cafetaria op het gelijkvloers.

Boekenuitleendienst

Kranten
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4. Uw ondersteuning

• Organisatie van de zorgverpleging 
Meer dan 850 verpleegkundigen en zorgverstrekkers zor-
gen voor een multidisciplinaire en gepersonaliseerde op-
vang van de patiënten.

Elke verpleegeenheid staat onder leiding van een hoofd-
verpleegkundige of verantwoordelijke. Het team komt
regelmatig samen om de geplande behandeling en
de ondersteuning die u nodig heeft, te bespreken.

• Charter van de zorgverpleging 
De verpleegkundigen wensen bij te dragen tot de menselijke dimensie van de zorgverlening. Deze intentie werd
vastgelegd in een charter dat gebaseerd is op deontologische en institutionele waarden als respect, kwaliteit
en teamspirit.

 Wij engageren ons om:

 •  U te verwelkomen op een gastvrije en persoonlijke wijze.

 •  Tijd te maken om naar u te luisteren.

 •  Respect te tonen voor u als persoon en voor uw overtuiging.

 •  U te informeren over de verstrekte zorgen.

 •  Vertrouwelijk om te gaan met de informatie omtrent uw verblijf.

 •  Uw betrokkenheid in het zorgverleningsproces te stimuleren.

 •  Het behoud of het herstel van uw autonomie te bevorderen.

 •  De continuïteit en de coördinatie van uw zorgverpleging te verzekeren.

 •  Samen met u uw vertrek voor te bereiden.

 •  Aandachtig te zijn voor uw opmerkingen en suggesties. • Visie op de zorgverpleging
De verpleegzorgen die door gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel versterkt worden, zijn gebaseerd
op een gemeenschappelijke visie op de zorgverpleging:

•   Een totaalzorg waarbij de lichamelijke, emotionele en sociale noden van de behandelde patiënt  
 geïntegreerd worden.

• Een klantgerichte zorg in lijn met de specifieke verwachtingen van de behandelde patiënt.

•   Efficiëntie in de zorgverlening : een analytische en systematische zorgbenadering.
 Permanent streven naar de bevordering van gezondheid en welzijn.

•   Interactie in het proces van zorgverstrekking : zorgverpleging met veel aandacht voor communicatie  
 en dialoog met de behandelde patiënt. Een proces van zorgverstrekking waarbij we uw betrokkenheid  
 aanmoedigen en waken over uw herstel.

•   Permanent streven naar kwalitatieve zorgverpleging : zorgverpleging bepaald door kwaliteitsnormen  
 en –criteria. De resultaten en uw tevredenheid worden hierbij geëvalueerd.

•   Een professionele benadering van de zorgverpleging : zorgverpleging gebaseerd op professionele  
 kennis, vaardigheden en attitudes. Zorgverpleging ondersteund door een wetenschappelijke benadering  
 en een permanent vormingstraject voor verpleegkundigen en zorgverstrekkers



De interculturele bemiddeling beoogt de verbetering van de communicatie tussen een patiënt van vreemde herkomst, 
zijn familie en de ziekenhuismedewerkers. Onze aanpak functioneert op basis van de samenwerking van drie partijen: de 
patiënt, de ziekenhuismedewerker (verzorgend, administratief, sociaal) en de intercultureel bemiddelaar.

De intercultureel bemiddelaar is een neutrale tussenpersoon die geen enkele verantwoordelijkheid opneemt wat  
de odschap betreft die men hem/haar vraagt over te brengen of te vertalen. Het is dus belangrijk dat de verzorgende 
ziekenhuismedewerker altijd aanwezig is! U kunt tijdens uw verblijf een beroep doen op de intercultureel bemiddelaar:
win inlichtingen in bij het personeel van uw verpleegafdeling.

Interventiedomeinen :    • Vertaling.
                • Bemiddeling en sensibilisering
    ten voordele van de patiënten
    van vreemde herkomst.
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• Sociale dienst
De sociale dienst draagt bij tot de missie 
van de Kliniek om alle patiënten globaal, 
persoonlijk en uiterst kwalitatief op te 
vangen en te begeleiden. We doen dit op 
een vertrouwelijke en respectvolle ma-
nier. We zijn er om u de juiste informatie
te verstrekken tijdens uw verblijf en om 
u te begeleiden in uw behoeften op ad-
ministratief, financieel (bv. OCMW) en  
psychosociaal vlak, alsook wat uw ver-
zekerbaarheid betreft. Dit geldt voor
vragen zowel tijdens uw verblijf als na 
uw hospitalisatie.

Hoe ons te contacteren?

Onze dienst is open van 09:00 tot 17:00, van maandag tot en  
met vrijdag. U kunt ons op verschillende manieren contacteren :
   
  +32 (0) 2 221 90 30 (algemene lijn)

Of :  •  Via het onthaal van de Kliniek
  •  Via de verpleegafdelingen : Door het personeel
   van de afdeling te vragen om ons te contacteren

• Interculturele bemiddeling

Uurrooster en contact:

       Maandag-vrijdag 10:00-16:00
        +32 (0)2 221 90 41

• Palliatieve zorgen 
Het mobiele supportteam voor palliatieve en continue zorgen (MSPCZ)
is een gespecialiseerd multidisciplinair team dat bestaat uit een geneesheer, 
een verpleegkundige en een psycholoog.

Dit team werkt nauw samen met de verpleegafdelin-
gen en kan alle patiënten die zich in een vergevorderd
stadium van een ernstige ziekte bevinden,
begeleiden. Het supportteam opereert vanuit de tweede 
linie en dit steeds in overleg met de behandelende arts
en het zorgteam.

Het supportteam heeft als doel het lijden van de patiënt 
te voorkomen en te verlichten, o.a. door behandeling van 
de pijn en andere symptomen, en door psychologische 
ondersteuning van de patiënt en zijn verwanten. Het team 
draagt ook bij tot de beoordeling van het vertrek van de 
patiënt naar huis, naar een rusthuis of naar de afdeling 
palliatieve zorgen.

Contact:

Mevr. L. Soumillion, hoofdverpleegkundige 
         +32 (0)2 221 09 080

Dr. N. Huart, verantwoordelijke geneesheer         
 +32 (0)2 221 98 69 

Mevr. I. Driessens, psychologe       
 +32 (0)2 221 90 60

• Spirituele, religieuze en/of filosofische
  begeleiding

U heeft nood aan bijstand?
U heeft zin om uw ervaringen te delen?
U wil een moment van bezinning?

De hospitalisatie kan voor u een gelegenheid zijn tot
een spirituele reflectie, een persoonlijke invraagstelling,
een menselijke verrijking…

De dienst spirituele begeleiding engageert zich om samen
met u een deel van deze weg af te leggen, en dit met
het volste respect voor uw eigenheid.

In uw opnamedocumentatie vindt u de lijst van de verschillende 
religieuze vertegenwoordigers en van de adviseurs in seculiere 
moraal.

Contact :  

•   +32 (0)2 221 90 37 of 19037
 (oproep vanuit uw kamer)
 Elke dag van 09:30 tot 18:00

•   Via het formulier in uw documentatiemap.

•   U kunt ons ook contacteren via het onthaal  
     van de Kliniek of via het personeel van uw  
     verpleegafdeling.

Plaatsen voor bezinning 
en/of gebed:

•  De multireligieuze gebedsruimte in
 de hall aan de ingang. Deze is elke dag
 toegankelijk van 08:00 tot 19:00.

•  De kapel (route 915, verdieping -1) is op
 weekdagen toegankelijk op de middag
 (11:30-13:30). Op zon- en feestdagen vindt
 de eucharistieviering plaats om 10:30.
 Vrijwilligers staan in voor de verplaatsing
 van de patiënten.

•  De multireligieuze gebedsruimte
 (1ste verdieping) en de kapel (1ste verdieping) 
 zijn open van 07:00 tot 17:00. 

•  Elke zaterdag om 15:00 vindt er
 een eucharistieviering plaats. Vrijwilligers  
 staan in voor de verplaatsing
 van de patiënten.

•  De kapel naast de cafetaria op
 het gelijkvloers is de hele dag open.

•  Eucharistie:
 - Dinsdag, donderdag en zaterdag om 11:15.
 - Zondag om 11:00. 

5. Begeleiding
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• Vrijwilligerswerk

De vrijwilliger vervangt de professional niet. De vrijwilliger is er vooral voor het welzijn van de patiënt. Hij of zij 
zorgt net voor dat “tikkeltje meer” dat het verblijf van de patiënt aangenamer maakt. De vrijwilliger neemt deel aan 
wat van essentieel belang is voor de levenskwaliteit van de patiënt: het menselijke aspect, de warme omgang
met elkaar en dit door middel van kleine en eenvoudige, maar uiterst belangrijke taken.

Dankzij de samenwerking met de vrijwilligersorganisaties Volont’R vzw en Present-Caritas Vrijwilligerswerk vzw,
heeft de Kliniek Sint-Jan de voorbije jaren een gezonde vrijwilligerswerking uitgebouwd, tot grote tevredenheid van de 
patiënten, hun families, het personeel van de Kliniek en van de vrijwilligers zelf.

Contact :

 Maandag & Dinsdag 08:00 - 16:00       
  +32 (0)2 221 90 39
        vrijwilligerswerk@klstjan.be 

6. Uw rechten

• Bemiddeling rechten van de patiënt:
   wij luisteren naar u

Uw vragen, suggesties of klachten zijn belangrijk voor 
ons om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening
te verbeteren zodat u geniet van de zorg- en dienstverle-
ning waar u recht op heeft. We vragen u dan ook om ons in 
te lichten over uw vragen, suggesties en klachten.

In geval van moeilijkheden verzoeken we u vriendelijk om 
u in eerste instantie te wenden tot de meest aangewezen 
persoon (geneesheer, verpleegkundige, hoofdverpleeg-
kundige…) of dienst.

Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u 
zich wenden tot de bemiddelingsdienst conform de wet
inzake de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002.

Bij deze dienst kunt u terecht met de problemen die u 
heeft ervaren bij de uitoefening van uw rechten en met 
het formuleren van een klacht.

De verantwoordelijke voor bemiddeling luistert en re-
gistreert de klachten van de patiënten. 

Hij of zij zorgt, vervolgens, indien nodig, voor een bemid-
deling tussen patiënt en de betrokken zorgverstrekker, en 
doet een poging om samen met hen tot een oplossing te 
komen voor de geformuleerde klacht.

De bemiddelaar werkt onafhankelijk en behandelt de 
klachten op een neutrale en onpartijdige manier. Hij of zij 
is gebonden door het beroepsgeheim.

U kunt zich tot de bemiddelingsdienst wenden per tele-
foon, per brief of per e-mail. U kunt hem/haar ook infor-
meren over uw problemen en ontevredenheid tijdens een 
vertrouwelijk onderhoud.

• Toegang tot uw medisch dossier
Conform de wet van 22 augustus 2002 inzake de rechten van de patiënt, heeft u het recht om een kopie van
uw medisch dossier te ontvangen.

Ofwel ter plaatse bij de betrokken consultatie : 
u moet uw identiteitskaart voorleggen en aangeven op welk adres u graag een kopie van uw dossier wil ontvangen.

Ofwel via een schriftelijke aanvraag: 
in dit geval moet u een aanvraagformulier invullen dat u kunt downloaden op onze website.

De formulier moet gericht worden aan 
Dr. Spencer, Medisch directeur : Kruidtuinlaan 32 te 1000 Brussel
(Fax : 02/221.14.92 | E-mail : medischedirectie@klstjan.be)

Contact  (voor onze 3 sites):
Bemiddelingsdienst rechten van de patiënt
 
Kliniek Sint-Jan
Kruidtuinlaan 32
B-1000 Brussel
 +32 (0)2 221 90 70
 bemiddeling@klstjan.be   
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Wat bevatten de hospitalisatiekosten?

De hospitalisatiekosten bevatten de verblijfskosten, de medische en paramedische honoraria, de farmaceutische  
specialiteiten en diverse producten en diensten. De ziekteverzekering betaalt de Kliniek, via de ziekenkas, een deel van de 
kosten van uw zorgverpleging en van uw verblijf. De bedragen die niet gedekt zijn door de ziekenkas zijn ten koste van de 
patiënt of van zijn aanvullende hospitalisatieverzekering. 

Wat moet ik betalen?

U zal een factuur ontvangen binnen een termijn van twee maanden na uw hospitalisatie. 
Welke kosten zullen op deze factuur staan?

•   Het niet-terugbetaalde deel van het ziekenhuisverblijf 

•   De eventuele verblijfssupplementen in functie van de keuze voor en het verblijf in een individuele of Comfort+ -kamer

•   Het niet-terugbetaalde deel van de medische en paramedische honoraria

•   Het niet-terugbetaalde deel van de farmaceutische producten 

•   De diverse producten en diensten (telefoon, drank, wi-fi, TV ...)

Deze factuur moet binnen de 15 dagen na de verzendingsdatum betaald worden.

Hoe kunt u betalen?

• Hospitalisatiekosten

7. Uw vertrek

Per telefoon Maandag - Vrijdag 
09:00-12:00
14:00-16:30 Hospitalisatiekosten

Poliklinische kosten

09:00-14:00

Geschillen / Rappel

Maandag - Dinsdag 

Heeft u bijkomende informatie nodig?

02 891 09 15

02 891 09 16

Bij voorkeur via bankoverschrijving op rekening BE16001455104474 
- CODE BIC: GEBABEBB met als mededeling het referentienummer op de 
factuur.

02 891 09 16

• Vertrekmodaliteiten
Uw behandelende arts zal in overleg met u uw ontslagdatum 
bepalen. De kamer moet ten laatste om 11:00 vrij zijn.

Op het ogenblik van uw vertrek moet u het verpleegkundig team 
verwittigen zodat uw ontslag uit het ziekenhuis kan gevalideerd 
worden door het scannen van uw identificatiepolsbandje. Op de 
dag van uw vertrek hoeft u niet te betalen.

Als u een bijkomende of private hospitalisatieverzekering hebt 
afgesloten, vergeet dan niet, alvorens u vertrekt, een attest van 
hospitalisatie te vragen op de opnamedienst! De Kliniek zal 
het bedrag ten koste van het ziekenfonds rechtstreeks aan de  
mutualiteit factureren (principe van derdenbetaling).

Vervroegd vertrek?
Indien u het ziekenhuis tegen medisch advies in wilt verlaten, zullen we uw wens uiteraard respecteren.
In dit geval zal men u vragen een document te ondertekenen dat de Kliniek ontslaat
van alle verantwoordelijkheid. 
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De goede opvang van patiënten is een prioriteit voor ons.
Daarom hechten we veel belang aan uw opmerkingen
en suggesties wat uw verblijf in de Kliniek betreft. Door ons 
te laten weten wat u denkt, helpt u onze dienstverlening en  
prestaties te verbeteren.

Op uw verpleegafdeling zal men u een tevredenheids- 
enquête geven. We zouden het op prijs stellen mocht u deze 
invullen op het einde van uw verblijf.

U kunt de ingevulde enquête deponeren in de brievenbus  
die u op elke verpleegafdeling vindt.

• Uw mening telt

De Stichting Sint-Jan

De Stichting Sint-Jan werd in 1991 opgerichten  
heeft als belangrijkste doelstellingen het lij-
den bij kinderen te overwinnen, de uitsluiting 
van kansarmen te vermijden en een menselijk  
onthaal te verzekeren voor de naasten die de 
patiënt(e) vergezellen.

Wenst u meer informatie?

Surf dan naar www.stichtingsintjan.be  

Kliniek Sint-Jan
Kruidtuinlaan 22  |  1000 Brussel
T + 32 (0)2 221 91 11  |  www.klstjan.be 


