
Als 
herboren
verblijf, zorg en 

herstel 



U hebt een operatie in het ziekenhuis achter de 
rug? U hebt ’s morgensvroeg een afspraak voor 
een daghospitalisatie? U kan voor een korte 
periode niet rekenen op uw vaste mantelzorger 
of thuisverpleging? Een familielid moet voor een 
ingreep worden opgenomen in het ziekenhuis ...

Dan is het een hele geruststelling dat u, al dan 
niet met uw partner, mantelzorger of familie 
aan uw zijde voor een tijdje kan verblijven in 
Zorghotel Drie Eiken.

 U geniet er van een deugddoende rust 
in een omgeving waar alle comfort 
voorhanden is. 

 U wordt er begeleid door ervaren 
zorgkundigen die tot uw dienst staan en de 
nodige basiszorgen aanreiken.

Om welke reden dan ook, een verblijf in 
Zorghotel Drie Eiken is altijd afgestemd op uw 
ritme, volgens uw wensen.

Ontdek wat Zorghotel Drie Eiken u biedt op het vlak van verblijf, zorg en herstel.

Drie Eiken
- meer dan een hotel -



U zoekt een aangenaam verblijf, al dan niet met uw 
partner, mantelzorger of andere familieleden?

Wat mag u bij Drie Eiken verwachten: 

 Moderne en comfortabel uitgeruste kamers en 
suites met Wi-Fi, een kluisje, een minibar, een 
breedbeeld TV, een haardroger, een zithoek en 
bureau.

 Wellness-faciliteiten, een ontspanningsruimte 
en een kapsalon die u de mogelijkheid bieden 
om helemaal tot rust te komen. 

 Een uitgebreid ontbijtbuffet en een gevarieerde 
kaart met heerlijk gezonde gerechten voor een 
lichte lunch of een stevig avondmaal.

 Gratis parking voor gasten en bezoekers. 

We zijn gemakkelijk bereikbaar en u vindt ons op 
200 m wandelafstand van het Universitair Ziekenhuis 
Antwerpen.

Comfortabel en in alle rust  

verblijven



Wat mag u bij Drie Eiken verwachten:

 Onze arts stelt een zorgpakket op uw 
maat samen en volgt uw dossier tijdens uw 
verblijf nauwgezet op.

 Zelfstandige verpleegkundigen dienen 
basiszorgen toe op uw hotelkamer, 7 
dagen op 7.

 Indien nodig kan u ook steeds terecht bij 
onze huisarts. 

 Bovendien bereiden onze koks smaakvolle 
gerechten in lijn met uw specifiek dieet.

Alle hotelkamers en -faciliteiten zijn volledig 
aangepast zodat u ook als u minder mobiel bent 
gemakkelijk en comfortabel kan verblijven. U 
slaapt in exclusieve, verstel-bare hotelbedden 
en vanuit uw kamer en badkamer kan u met een 
druk op de knop in geval van nood hulp inroepen.

U hebt dagelijks verzorging nodig, tijdelijk 
na een operatie of permanent, en uw vaste 
zorgverstrekkers zijn er even tussenuit?

Uw verzorging is onze zorg

Wat mag u bij Drie Eiken verwachten:

 Onze huisarts schrijft een 
herstelpakket voor op uw maat 
en volgt uw dossier tijdens uw 
verblijf nauwgezet op.

 U wordt doorheen uw 
herstelperiode bij Drie Eiken 
begeleid door een kinesist. 
U oefent samen met hem 
of op eigen initiatief in onze 
uitgeruste revalidatie praktijk. 

 Onze wellness-faciliteiten 
(massagebed, infrarood-cabine, 
stoomcabine …) dragen bij aan 
uw relaxatie.

Aansterken voor of na een operatie? 
Of omdat beweging goed voor u is?

Wij helpen u terug op 
krachten te komen



Info & reservatie

Alle info over service (o.a. medische basiszorgen, herstel-begeleiding en 
hoteldienstverlening) en tarieven vindt u ook op www.hotelenzorg.com. U kan 
ook meteen boeken via info@drie-eiken.com of op 03 821 12 11.

Komt u voor een zorg- of herstelverblijf? Laat uw opnameformulier invullen 
door uw behandelende arts of sociale dienst zodat we op de hoogte zijn van alle 
relevante medische informatie (formulier op www.hotelenzorg.com).

Tussenkomst van 15 tot 35 euro door diverse Mutualiteiten en Verzekeringen

Aansterken voor of na een operatie? Of omdat beweging goed voor u is?
Reserveer nu uw hotelkamer

Prijzen

* Berekend op een eenpersoonskamer
** Berekend op een tweepersoonskamer

Verblijf vol pension 1 persoon / dag *

Eerste 30 nachten € 85

Vanaf 31 nachten € 75

2 personen / dag **

€ 160

€ 140

Inbegrepen
  Volpension: ontbijt- en middagbuffet en 3-gangen menu met bediening aan 

tafel (water bij iedere maaltijd)
 Dagelijkse zorgen door zelfstandige verpleegkundigen
 Dagelijks onderhoud van de kamer, opgemaakt bed en handdoekenservice
 Bij aankomst: bath & showergel,  shampoo en bodylotion
 Minibar: met water
  Exclusief: dokterskosten, medicatie, kine en verzorgingsmateriaal



Op 200 m van het Universitair 
Ziekenhuis Antwerpen 

Zorghotel Drie Eiken is een gezamenlijk initiatief van 
het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en AZ 
Monica.

Contact

 +32 (0) 3 821 12 11

 info@drie-eiken.com

 Drie Eikenstraat 655 
 B 2650 Edegem

 www.hotel-drie-eiken.com


