
Beste patiënt,

De traumaraadpleging gebeurt altijd op afspraak op:
•	 maandagvoormiddag van 8 tot 11.40 uur
•	 woensdagnamiddag van 13 tot 15.40 uur
•	 vrijdagnamiddag van 13 tot 15.40 uur

U kunt een afspraak maken op weekdagen van 
8 tot 16.30 uur op het telefoonnummer 03 821 32 48. 

z.o.z.

Traumaraadpleging 
orthopedie
route 104



Opgelet
Als u zelf een afspraak maakt:
•	 maak uw afspraak dan steeds zo spoedig mogelijk. 

Wilt u bv. een afspraak op de raadpleging orthopedie 
over 10 dagen, wacht dan geen 10 dagen om de 
afspraak te maken. 

•	 Als u een gipsverband hebt, vermeld dit dan bij het 
maken van de afspraak. Het voorlopige gipsverband 
van de spoedafdeling moet minstens 7 dagen 
aanblijven zodat een eventuele zwelling kan verdwijnen 
vooraleer een nieuw gipsverband aangelegd kan 
worden op de consultatie.

Als de spoedgevallendienst al een afspraak voor u 
maakte:
•	 en u hebt al een UZA-badge, dan kunt u zich rechtstreeks 

aanmelden op de raadpleging orthopedie.
•	 Hebt u nog geen UZA-badge, dan moet u zich eerst 

centraal laten inschrijven rechts in de inkomhal.

Als u op de dienst spoedgevallen bent geweest 
wegens een arbeidsongeval, dan moet u zich bij elke 
afspraak of onderzoek centraal laten inschrijven rechts 
in de inkomhal. De rekeningen worden dan rechtstreeks 
naar de verzekering gestuurd.
 
Als u op de dienst spoedgevallen bent geweest 
wegens een sportongeval:
•	 en u hebt geen gipsverband, maak dan een afspraak op 

de dienst SPORTS via tel. 03 821 42 02.
•	 en u hebt een gipsverband, maak dan een afspraak op 

de dienst orthopedie via tel. 03 821 32 48.
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UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Volg ons op facebook   en twitter       


