Bernhoven | april 2013

Onze telefoonnummers

Komt u met de auto?

Parkeren
De parkeerplaats voor bezoekers bevindt zich aan
de rechterzijde van het ziekenhuis. Het parkeertarief is € 1,25 per uur, met een maximum van
€ 5,- per dag. De betaalautomaten vindt u bij de
ingang van het ziekenhuis en op het parkeerterrein. U kunt betalen met contant geld, pinpas en
chipknip. De gemeente Uden is verantwoordelijk
voor het beheer en de exploitatie van het parkeerterrein.
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Vanuit Veghel
Neem de A50 richting Nijmegen. Verlaat de
snelweg bij afslag 14 (Zeeland/Uden- Centrum/
Vorstenbosch). Voeg rechtsaf in op de Rondweg.
Neem op de rotonde de 3e afslag. U ziet het ziekenhuis aan uw rechterhand liggen. Reistijd vanaf
het moment dat u de A50 oprijdt: ca. 5 minuten.
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Vanuit Oss
Neem de A50 richting Eindhoven. Verlaat de snelweg bij afslag 14 (Zeeland/Uden-Centrum/Vorstenbosch). Neem op de rotonde de 3e afslag naar de
Rondweg. Ga op de volgende rotonde rechtdoor.
Neem bij de rotonde die daarna komt de 3e afslag.
U ziet het ziekenhuis aan uw rechterhand liggen.
Reistijd vanaf het moment dat u de A50 oprijdt: ca.
7 minuten.
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Openbaar vervoer
Bernhoven is heel goed bereikbaar met het
openbaar vervoer. Buslijnen 157 en 251 stoppen
voor de hoofdingang van het ziekenhuis. Lijn 152
stopt ongeveer 300 meter van het ziekenhuis.
•
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Veghel: 14 min. (rechtstreeks)
Oss: 20 min. (rechtstreeks)
Gemert: 47 min. (met overstap)
Grave: 31 min. (met overstap)
Schaijk: 33 min. (met overstap)
Schijndel: 37 min. (met overstap)
Sint-Oedenrode: 41 min. (rechtstreeks)

Voor vragen over het openbaar vervoer en een
reisplanner kijkt u op 9292.nl

bernhoven.nl
Onze locaties
Algemeen telefoonnr. 0413 40 40 40

Postadres
Postbus 707
5400 AS UDEN

Bernhoven, locatie Uden
Nistelrodeseweg 10
5406 PT Uden

Prikpost, locatie Uden
Bernhoven, locatie Uden
Nistelrodeseweg 10
5406 PT Uden

Anesthesiologie (pijnpoli)
Cardiologie
Chirurgie
Dermatologie
Fysiotherapie
Geriatrie
Gynaecologie/Verloskunde
Interne geneeskunde
Kaakchirurgie
KNO-heelkunde
Kindergeneeskunde
Laboratorium (bloedafname)
Longgeneeskunde
Maag-, Darm-, Leverziekten (MDL)
Neurologie & Neurochirurgie
Oogheelkunde
Orthopedie
Plastische Chirurgie
PPO (Pré Operatief Onderzoek)
Psychologie/Medisch Maatschap. Werk
Radiologie
Regionaal Pijn Centrum
Reumatologie
Urologie
Vaatchirurgie

Overige

0413 40 19 87
40 19 23
40 19 59
40 19 29
40 19 35
40 19 84
40 19 38
40 19 41
40 19 26
40 19 47
40 19 44
40 19 12
40 19 50
40 19 32
40 19 53
40 19 56
40 19 71
40 19 74
40 13 60
40 19 90
40 19 62
40 19 87
40 19 65
40 19 68
40 19 78

0413 -

Dialysecentrum
40 23 50
Diagnostisch Centrum
40 30 00
Echocentrum
40 30 20
PatiëntService
40 29 00
Berne Kliniek
40 19 00
RegioApotheek
40 87 80
Pantein Thuiszorgwinkel (lokaal tarief) 0900 8803

Bernhoven, locatie Oss
Per mei 2013
Poliklinisch diagnostisch centrum
Joannes Zwijsenlaan 121
5342 BT Oss

Bernhoven, locatie Veghel
Tijdstip nader te bepalen
Poliklinisch diagnostisch centrum
Burgemeester de Kuijperlaan 7
5461 AA Veghel

Prikpost, locatie Oss
Huisartsenpost Oss
Joannes Zwijsenlaan 121
5342 BT Oss

Prikpost , locatie Veghel
Medisch Huis
Leo van der Weijdenstraat 21
5461 EH Veghel
(overige prikposten op dcbernhoven.nl)

In deze Wegwijzer laten we u zien
wat u van het nieuwe Bernhoven mag
verwachten en waar u alles kunt vinden.
U bent van harte welkom!

Welkom in Bernhoven!
Van harte openen wij voor u de deuren van onze nieuwe
hoofdlocatie in Uden. Een plek waar onze deskundigheid,
onze gastvrijheid en de prachtige omgeving van de Maashorst
de pijlers zijn van onze zorg voor u. Graag vertellen we u
waar deze drie-eenheid voor staat.

W

ij zijn een eigentijds algemeen ziekenhuis waar veiligheid en kwaliteit
voorop staan. Onze artsen en verpleegkundigen bieden kwalitatief
goede en veilige medische zorg. Wat we doen, doen we goed. We
werken daarbij nauw samen met huisartsen en andere zorgpartners die, als het
nodig is, de zorg overnemen of aanvullen. Zo zijn we altijd voorbereid op de
zorg en de gezondheid van overmorgen. Natuurlijk beter
Bernhoven wil in 2016 het meest mensgerichte ziekenhuis zijn. Waar zowel
patiënten als medewerkers centraal staan. Zo voegen we onze diensten naar

de wensen van ‘onze’ mensen en hun
dierbaren. Want we weten dat de manier
waarop je wordt behandeld mede bepaalt
hoe je je voelt. Een goede bejegening
draagt bij aan het persoonlijk welbevinden.
Bernhoven is niet alleen een ziekenhuis
voor zieke mensen. We willen meer zijn,
we geven voorlichting over ziekten en aandoeningen, we zijn een ontmoetingsplek
voor lotgenoten en bieden gelegenheid om
gezond te eten en te drinken en nog veel
meer. Natuurlijk gastvrij
Bernhoven heeft de ambitie dat zorg voor
iedereen in Noordoost-Brabant dichtbij is.
Op de locatie Oss is een poliklinisch diagnostisch centrum ingericht voor met name
onze chronische en oudere patiënten.
De locatie Veghel volgt later. In Uden,
midden in natuurgebied de Maashorst,
staat de hoofdlocatie van Bernhoven. Op
deze locatie maken we de schoonheid van
de natuur tastbaar en creëren een ‘healing
environment’. Wij geloven dat deze unieke
locatie bijdraagt aan het welzijn van onze
patiënten. Natuurlijk inspirerend
Die drie elementen vormen tegelijkertijd
de basis van ons nieuwe logo. Ze hebben
elk hun eigen kleur en structuur, en samen
vormen ze een compleet beeld dat past bij
wie we zijn en wat we bieden.
Natuurlijk Bernhoven

Feiten & cijfers
• Bedden

380

• Operatiekamers

9

• Liften

11

• Medewerkers

ca. 2.500

• Medisch specialisten

150

• Auto’s bezoekers

600

• Fietsen bezoekers

125

• Vloeroppervlak
• Terrein
• Verse lucht
• Datakabel

55.000 m2
4,8 ha
600.000 m3/uur
560 km

Welkom
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Bij binnenkomst ziet u direct de centrale
balie voor u. Hier vindt u niet alleen de
receptie, maar ook de patiëntenregistratie, waar u uw patiëntenpasje
kunt laten maken. Rechts ervan ziet u
het bewegwijzeringsbord met daarop
de routes naar alle gebouwen en afdelingen. Links achter de receptie bevindt
zich de PatiëntService.
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Het ziekenhuisterrein

Parkeerplaats invaliden

F

Fietsenstalling bezoekers

Kopje koffie?

Fietsenstalling personeel

C

Hotelgebouw (Spoedpost,
fysiotherapie, verpleegafdelingen)
Publieksomgeving (entree, brasserie,
cadeauwinkel De Lorijn, restaurant,
vergaderruimtes, Intensive Care Unit,
Stroke Care Unit, Cardio Care Unit)

D

Consultomgeving

E

Onderzoeksgebouw (bloedafname,
functieonderzoek, dialyse; Echocentrum,
RegioApotheek en Pantein Thuiszorgwinkel)
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Een moment voor uzelf
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Hoofdingang
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Ingang Spoedpost >

Buslijn 152
(na 300 meter)

Bedrijfsgebouw
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Voor veel patiënten is een verblijf in het
ziekenhuis een ingrijpende gebeurtenis. Ook voor degenen die bij hen op
bezoek komen. Daarom hebben wij in
het nieuwe ziekenhuis een stiltecentrum
ingericht. Een plek om even stil te zijn,
in gebed of in gedachten. U vindt het
stiltecentrum rechts van de centrale
receptie.

Patiënten die worden opgenomen,
komen terecht in het hotelgebouw, dat
zich links van de consultomgeving bevindt. Omdat wij willen dat onze patiënten zich bij ons thuis voelen, heeft elke
etage een eigen lounge. Hier kunnen
patiënten, maar ook hun bezoek, bijvoorbeeld lezen of tv kijken.

Spoedpost

Waar mogelijk blijft u als patiënt zo veel
mogelijk in de spreek-/onderzoekskamer. De assistente bereidt er de
afspraak met de specialist voor, waarna
de specialist naar u toe komt voor een
behandeling, onderzoek of gesprek.
Zo streven we naar optimale privacy.
Ook proberen we de wachttijden tot een
minimum te beperken.

In onze brasserie in de centrale hal
bent u welkom voor een kopje koffie
of thee, maar ook voor bijvoorbeeld
een kopje soep of een belegd broodje.
Kortom, voor de kleine trek. Het is een
uitgelezen plek om even te wachten,
bijvoorbeeld op een patiënt die u
begeleidt. De brasserie is geopend
van 08:00 tot 21:00 uur.

Zo thuis mogelijk

Patiënten die mobiel genoeg zijn kunnen er ook hun maaltijd gebruiken.
Familie en andere bezoekers zijn daarbij van harte welkom. De gerechten en
hun prijzen staan op de menukaart.

Op de eerste etage vindt u ons restaurant. Niet alleen onze patiënten en hun
bezoek kunnen er terecht, maar ook
omwonenden. Hier geniet u van een
verse en gezonde maaltijd, met ingrediënten die zo veel mogelijk uit de
eigen omgeving komen. De keuken van
het restaurant is in principe geopend
van 11:30 tot 14:00 uur.

Parkeerterrein personeel

A

De consultomgeving (polikliniek) ligt
recht achter de centrale hal en is verdeeld over twee etages. Aan de linkeren rechterzijde laten kleurrijke foto’s de
diverse landschappen van natuurgebied De Maashorst zien, die het
decor vormt van ons ziekenhuis. In
de consultomgeving maakt u kennis
met onze nieuwe manier van werken.

Vers en gezond

Parkeerterrein bezoekers

Bushalte
		
Hotfloor (radiologie, ambulant centrum, OK)

Optimale privacy

Op de begane grond van het hotelgebouw is de Spoedpost gevestigd.
De Spoedpost is een combinatie van
de Spoed Eisende Hulp (SEH) van
Bernhoven en de Huisartsenpost HOV.
Wie op eigen gelegenheid naar de
Spoedpost gaat, treft aan de receptie
een medewerker van de Huisartsenpost. Deze beoordeelt of de klacht door
de SEH of door de Huisartsenpost behandeld moet worden. Zo krijgt iedere
patiënt altijd de juiste zorg!

Onze zorg blijft dichtbij

De hoofdlocatie van Bernhoven staat in
Uden. In Oss is er vanaf mei 2013 een
poliklinisch diagnostisch centrum (pdc)
ingericht op de begane grond van de
voormalige Poli 2 en Poli 3. In het pdc
kunnen patiënten onder andere terecht
voor eenvoudige behandelingen en
onderzoeken, en voor bloedprikken.
Ook in Veghel is een pdc gepland.
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