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Internet
Deze en andere informatie over het UMC Utrecht is ook te lezen op  
www.umcutrecht.nl 

English
If you have difficulty speaking or understanding Dutch, you may need the 
help of an interpreter. Short consultations can be interpreted by telep
hone, but if the consultation is longer, you will have to come to UMC 
Utrecht where an interpreter will be present. Remember to say that you 
need an interpreter when making the appointment. Our staff will make all 
the necessary arrangements. An interpreter is provided free of charge. 

Türkçe
Hollandacayı iyi konuşamadıĝınız veya anlayamadıĝınız takdirde bir 
tercümana ihtiyacınız olabilir. Böyle bir durumda hastanemiz size bir 
tercüman ayarlayabilir. Kısa görüşmelerde tercüman telefon aracılıĝı ile 
ayarlanır, uzun görüşmelerde ise tercüman WKZ hastanemize çaĝrılır. Bir 
tercümana ihtiyacınız olduĝunda randevu yaparken bunu görevlilere 
belirtiniz. Bu durumda hastanemiz size bir tercüman ayarlayacaktır. 
Tercüman servisimiz ücretsizdir.
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Hoe gebruikt u dit boekje?

Voor wie is dit boekje bedoeld?
• patiënten die binnenkort worden opgenomen in het UMC Utrecht
• patiënten die met spoed zijn opgenomen in het UMC Utrecht
• familie (en andere naasten) van patiënten die zijn opgenomen

Wat staat er in dit boekje?
In dit boekje vindt u belangrijke informatie om uw opname voor te 
bereiden. U leest hoe u zich kunt voorbereiden, in welke gevallen u contact 
met ons kunt opnemen en wat u kunt verwachten van uw opname in het 
UMC Utrecht. Verder leest u wat uw rechten en plichten zijn en geven wij 
een overzicht van de belangrijkste voorzieningen in het UMC Utrecht. 

Meer informatie op website
In het boekje verwijzen wij regelmatig naar webpagina’s waar u meer 
informatie kunt vinden over bepaalde onderwerpen. Hiermee houden wij 
het boekje beknopt en overzichtelijk. Overige (extra) informatie vindt u op 
de webpagina’s.

Aantekeningen maken 
U kunt dit boekje meenemen naar uw opname. Zo hebt u de belangrijkste 
informatie altijd bij de hand. Achterin dit boekje is ruimte om aan 
tekeningen te maken of vragen op te schrijven. Dat kan handig zijn  
voor gesprekken met zorgverleners. 

Trefwoordenregister
Achterin dit boekje vindt u een trefwoordenregister. Dit is een lijst met 
onderwerpen op alfabetische volgorde. Bij elk trefwoord staat een link naar 
de webpagina waar u meer informatie kunt vinden.  

Opmerkingen over dit boekje
Ontbreekt er informatie of is iets onjuist of onduidelijk beschreven?  
Dan horen wij dat graag. Geef uw opmerkingen over de tekst door via 
 patientenvoorlichting@umcutrecht.nl Medische vragen over uw ziekte
beeld of behandeling stelt u aan de medewerkers op de afdeling. 
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Uw opname voorbereiden 

Wat neemt u mee?
 verzekeringspasje
 legitimatiebewijs
 afsprakenkaart van het UMC Utrecht
  alle medicijnen die u gebruikt in de bijbehorende verpakking  

(ook de medicijnen die u zelf hebt gekocht)
  een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt;  

dit medicatieoverzicht kunt u krijgen bij uw apotheek
  contactgegevens van de thuiszorg (als u daar thuis al gebruik  

van maakt)
 dieetvoorschriften
 nachtkleding, ondergoed
 toiletartikelen
 kamerjas, pantoffels
 een leesbril, lenzen, lenzenvloeistof
 uw eigen (stevige) schoenen, om vallen te voorkomen
 uw eigen rollator of rolstoel, met uw naam en adres 
 uw eigen zuurstof of beademingsapparaat, met uw naam en adres
 spullen voor ontspanning, zoals een boek, muziek of laptop
  dit opnameboekje. Achterin kunt u uw eigen aantekeningen en 

vragen opschrijven.

Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Operatiegebied niet scheren
Wordt u geopereerd? Als de huid van het operatiegebied behaard is, 
vragen wij u het operatiegebied niet zelf te scheren of op een andere 
manier te ontharen. Als de arts het nodig vindt dat de beharing wordt 
weggehaald, wordt dat op de afdeling gedaan. Op deze manier 
verkleinen we de kans op infecties. 
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Doorgeven vóór opname
Neem in de volgende twee situaties contact op met de verpleegafdeling 
waar u wordt opgenomen:

•  Als u bezwaar hebt tegen gemengd verplegen
  Op de meeste verpleegafdelingen liggen mannen en vrouwen bij elkaar 

op de kamer. Hierdoor kunnen wij de wachttijd tot opname zo kort 
mogelijk houden. Hebt u bezwaar tegen gemengd verplegen? Geef dit 
dan vóór uw opname door aan de verpleegafdeling. Zo mogelijk 
houden wij hier rekening mee.

• Als u een hulphond hebt
  In principe zijn dieren niet toegestaan in het ziekenhuis. Voor hulp

honden gelden andere regels. Laat het vóór uw opname weten aan de 
verpleegafdeling als u een hulphond hebt. 

Patiëntportaal Mijn UMC Utrecht
Als patiënt van het UMC Utrecht hebt u toegang tot het patiëntportaal 
Mijn UMC Utrecht. U kunt hier informatie uit uw medisch dossier inzien 
en uitslagen bekijken. U vindt er ook een overzicht van uw afspraken en 
brieven die wij naar u gestuurd hebben. Inloggen kan met uw DigiD met 
smsfunctie of via de DigiDapp. Meer informatie leest u op  
mijn.umcutrecht.nl 

Hebt u hulp nodig of vragen over Mijn UMC Utrecht? U kunt contact 
opnemen via: 
• telefoonnummer: 088 75 688 90
• email: patientportaal@umcutrecht.nl

U kunt met uw vraag ook terecht bij de gastvrouwen en heren in het 
UMC Utrecht. Zij helpen u graag verder.
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Bereikbaarheid UMC Utrecht

Parkeren UMC Utrecht
U kunt uw auto betaald parkeren in de parkeergarage van het  
UMC Utrecht. Maar de ruimte is beperkt. Houdt u er rekening mee dat er 
niet altijd plaatsen beschikbaar zijn. Wij adviseren u dan ook met het 
openbaar vervoer te komen of ruim de tijd te nemen om  
parkeerruimte te zoeken. 

Parkeerkosten
Het kan voorkomen dat de parkeerkosten veranderen.  
Op www.umcutrecht.nl/parkeren vindt u altijd de huidige parkeerkosten. 

Duur Kosten (ma t/m zo)

Per uur €1,80

Per dag of bij verlies parkeerkaart €18,00

Weekkaart €30,00

Binnen 30 minuten uitrijden Kosteloos

Het is een stukje lopen van de parkeergarage naar de hoofdingang van 
het UMC Utrecht. Vanaf de tweede verdieping op de parkeergarage kunt 
u gratis een lift krijgen in een elektrisch autootje. Hiermee wordt u voor 
de hoofdingang afgezet. 

Parkeren P+R Utrecht Science Park
U kunt ook parkeren bij P+R Utrecht Science Park  
(voorheen P+R De Uithof ). Per uur betaalt u €1,50 en per dag betaalt  
u maximaal €12,00. Vanaf de P+R kunt u met tram 22 of bus 28 naar  
het UMC Utrecht. 
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Openbaar vervoer
Het UMC Utrecht is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf 
Utrecht Centraal Station rijden tram 22 en bus 28 regelmatig naar het  
UMC Utrecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
9292 OV:
• telefoonnummer: 0900 92 92
• website: www.9292ov.nl 

Meer informatie over vervoer en parkeren vindt u op  
www.umcutrecht.nl/parkeren 
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De opnamedag

Melden dat u er bent
Op de dag van de opname meldt u zich bij de afdeling waar u wordt 
opgenomen. Wanneer u het UMC Utrecht binnenloopt, staan er gast
vrouwen en –heren voor u klaar. Ook staan er vrijwilligers. Een van hen 
kan met u meelopen naar de afdeling, als u dat prettig vindt.   

Het opnamegesprek
Een verpleegkundige houdt met u een opnamegesprek. Als u vóór 8.00 
uur in het ziekenhuis moet zijn, is het opnamegesprek meestal al bij uw 
laatste bezoek aan de polikliniek gedaan. U geeft dan alleen nog aan of er 
sindsdien dingen zijn veranderd. 

Voor het opnamegesprek zijn de volgende onderwerpen extra belangrijk:

• Allergie en overgevoeligheid
  Bent u allergisch of overgevoelig voor bepaalde stoffen, voeding of 

medicijnen? Geeft u dit dan door tijdens het opnamegesprek. Vertel het 
ook aan de behandelend arts. 

• Dieet
  Volgt u een dieet? Geeft u dit dan door tijdens het opnamegesprek. Het 

kan zijn dat een gesprek met de diëtist nodig is.  Als u vanwege een 
behandeling met uw dieet moet stoppen of u een ander dieet nodig 
hebt, dan bespreekt de diëtist dit met u. 

• Medicijnen
  Gebruikt u medicijnen? Geeft u dit dan door tijdens het opname

gesprek. Neem uw medicijnen mee naar het ziekenhuis, liefst met 
bijbehorende verpakking.
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Op de verpleegafdeling

De verpleegafdeling
•  U vindt de verpleegafdelingen in de torens B, C en D (zie plattegrond 

achterin dit boekje).
•  De verpleegafdelingen hebben meerdere één, twee of vierpersoons

kamers.
• In het midden van de afdeling is de verpleegkundige balie.
•  Meer informatie over de verpleegafdeling kunt u vragen aan een 

medewerker van de afdeling. 

Uw kamer
• Iedere kamer heeft een eigen badkamer met toilet.
• U krijgt uw eigen afsluitbare kast.
•  Bij uw bed hangt een scherm waarmee u kunt televisiekijken, 

 telefoneren, internetten en radio luisteren (infotainment). 
•  Via het scherm aan uw bed (infotainment) kunt u ook uw eten bestellen 

voor ontbijt, lunch en avondeten.

Op uw kamer kunt u gebruikmaken van eigen apparaten, zoals een 
mobiele telefoon, tablet of laptop. Wel vragen wij u om rekening te 
houden met andere patiënten op de kamer en geen overlast te veroor
zaken. Dit geldt ook voor uw bezoek. Na 22.00 uur streven wij naar rust 
op de afdeling. 

Bezoek op de verpleegafdeling
De algemene bezoektijden zijn van 9.00 tot 21.00 uur. Per afdeling 
kunnen de bezoektijden verschillen. Vraag aan een medewerker van uw 
afdeling wat de bezoek en rusttijden zijn op uw afdeling. Wij vragen u 
om niet meer dan twee bezoekers tegelijk te krijgen. 

Gastenverblijf UMC Utrecht
Vindt u het prettig om familie of andere naasten dag en nacht bij u  
in de buurt te hebben tijdens uw opname? Dan kunnen zij een kamer 
reserveren in het gastenverblijf van het UMC Utrecht. 



Opname in het UMC Utrecht 11

Kijk voor meer informatie op www.umcutrecht.nl/gastenverblijf of  
neem contact op via:
• telefoonnummer: 088 75 691 12
• email: gastenverblijf@umcutrecht.nl

Medewerkers
Tijdens uw opname kunnen er verschillende medewerkers aan uw bed 
komen. Zo zijn er zaalartsen, coassistenten, verpleegkundigen en maat
schappelijk werkers. Belangrijk is dat u hoort wie uw hoofdbehandelaar 
en zaalarts is. Dat zijn de artsen met wie u uw vragen of opmerkingen 
rondom uw behandeling kunt bespreken. Op de meeste verpleeg
afdelingen vindt u een bord met daarop foto’s en namen van alle 
 medewerkers van de afdeling.

Artsenvisite
Hoe vaak ziet u uw arts?
•  Dagelijks wordt overlegd met de verpleegkundige over uw voortgang. 

Uw arts probeert u ook dagelijks te zien.
• In de avond, nacht en in het weekend wordt uw arts vervangen.
• Op bepaalde tijden spreekt de arts met uw familie.
•  Eén keer in de week vindt een groot overleg plaats. Meerdere artsen en 

assistenten komen dan samen bij u langs.

U kunt ook altijd zelf een gesprek aanvragen met de arts, eventueel 
samen met uw familie. Blijf niet met vragen zitten als u informatie nodig 
hebt. Als uw behandeling lang duurt, is het fijn om één keer per week een 
gesprek te plannen met uw behandelend arts over uw voortgang en  
het vervolg.
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Ontslag en nazorg

Meestal hoort u één of twee dagen van tevoren wanneer u naar huis mag. 
Het moment van ontslag is op de meeste afdelingen in de ochtend. Een 
arts of verpleegkundige bespreekt met u een eventueel vervolg van de 
behandeling na ontslag uit het ziekenhuis. 

Direct uw medicijnen mee
Als u thuis medicijnen moet gebruiken, krijgt u een recept mee. Hiermee 
kunt u naar de apotheek van het UMC Utrecht en daar krijgt u uw 
medicijnen mee. 

U vindt de apotheek in de buurt van de winkels (volg route C vanaf de 
hoofdingang). Ook kunt u hier uw vragen stellen over uw medicijnge
bruik. De apotheek beschikt over spreekkamers, waar u in alle rust uw 
vragen over medicijnen kunt doornemen.

Zorg en behandeling na uw opname in het UMC Utrecht
Een verpleegkundige bespreekt met u en in overleg met uw familie welke 
zorg u nodig hebt na de opname. 

Hebt u vragen over de zorg en behandeling na het ziekenhuis? De 
transferverpleegkundigen van het bureau zorgbemiddeling UMC Utrecht 
kunnen u hierover adviseren. Soms overleggen zij met u en uw behandel
team welke zorg en behandeling u nodig hebt na de ziekenhuisopname. 

U kunt contact opnemen via:
• email: bzu@umcutrecht.nl 
• telefoonnummer: 088 75 555 55.
  Dit is het algemene telefoonnummer van het UMC Utrecht.  

Vraag of u kunt worden doorverbonden met bureau  
zorgbemiddeling UMC Utrecht.
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Rechten en plichten

Uw rechten en plichten als patiënt zijn wettelijk geregeld. In dit boekje 
staan enkele belangrijke rechten en plichten. Meer informatie vindt u op:
• uw rechten in de zorg: www.umcutrecht.nl/rechten
• uw plichten als patiënt: www.umcutrecht.nl/plichten
• uw privacy: www.umcutrecht.nl/patientprivacy 

Wij hebben ook een folder met uitgebreide informatie over rechten en 
plichten in de zorg. U kunt hiernaar vragen bij de gastvrouwen en –heren 
of bij een medewerker van de verpleegafdeling.

Rechten van de patiënt
U hebt onder meer recht op:
•  Duidelijke informatie over uw gezondheid. Op basis van de informatie 

die u krijgt, beslist u namelijk of u toestemming geeft voor onderzoek 
of behandeling.

•  Inzage in uw medisch dossier. Dit is ook mogelijk via het patiëntportaal 
Mijn UMC Utrecht. 

•  Privacy. Zorgverleners en andere medewerkers van het UMC Utrecht 
hebben geheimhoudingsplicht over alle zaken waar zij vanwege hun 
werk kennis van nemen. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke 
gegevens. Zonder uw toestemming geven wij geen informatie aan 
derden. 

•  Opnemen van een gesprek met uw zorgverlener. U mag een geluidsop
name maken van een gesprek met uw zorgverlener. Dan kunt u dit 
gesprek in uw eigen tijd nog eens rustig terug luisteren. U mag de 
opname niet openbaar delen en u mag geen video’s of foto’s maken.

Plichten van de patiënt
Als patiënt hebt u naast uw rechten ook een aantal plichten.  
Wij vragen u om:
•  De zorgverlener duidelijk en volledig te informeren, zodat hij op een 

verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen. Geef alle infor
matie over uw gezondheid.

•  Zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling door de 
adviezen en voorschriften op te volgen die de zorgverlener u geeft. 
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Gedragsnormen
Om het ziekenhuis voor u en onze medewerkers zo prettig en veilig moge
lijk te maken, hebben we een aantal normen opgesteld. Iedereen in het 
UMC Utrecht moet zich daaraan houden. Onze gedragsnormen zijn als 
volgt:
•  Ongewenste intimiteiten. We gaan niet akkoord met opmerkingen, 

gebaren of dwang van seksuele aard.
•  Discriminatie. Het is verboden om anderen belachelijk te maken, uit te 

schelden of achter te stellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, 
leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.

•  Geweld. U mag een ander niet lastigvallen, bang maken, bedreigen 
(verbaal of nonverbaal), afpersen of mishandelen.

•  Wapens. Wapens zijn in het ziekenhuis verboden. Als wapens worden 
ontdekt, worden ze in beslag genomen en kan u de toegang tot het 
ziekenhuis worden geweigerd.

•  Diefstal en vandalisme. Bij diefstal of vandalisme doen wij aangifte bij de 
politie. De kosten zijn voor de dader.

•  Alcohol en drugs. Gebruik van alcohol en drugs is verboden. Bent u onder 
invloed van drank of drugs, dan kan u de toegang tot het ziekenhuis 
worden geweigerd.

•  Privacy. Respecteer de privacy van patiënten en medewerkers. U mag niet 
zomaar foto’s of films maken in het UMC Utrecht. U hebt hiervoor toestem
ming nodig van het UMC Utrecht. Als een patiënt, bezoeker of mede
werker herkenbaar in beeld komt, dan is het nodig dat die persoon 
toestemming geeft.

Meer informatie over de gedragsnormen vindt u op:  
www.umcutrecht.nl/plichten 
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Aanvullende informatie

Voorzieningen in het UMC Utrecht
Het UMC Utrecht heeft een aantal voorzieningen voor patiënten, mantelzorgers en 
bezoekers. Ook bieden wij verschillende mogelijkheden om te ontspannen. 
U vindt in het ziekenhuis onder meer:
• restaurants & koffiecorners
• winkels
• een kapsalon 
• wandelroutes
• een stiltecentrum
• een tijdschriftenservice

U vindt meer informatie over onze voorzieningen:
• op de website: www.umcutrecht.nl/voorzieningen
•  in het boekje ‘Ontdek het UMC Utrecht’. Dit kunt u opvragen bij de gastvrouwen 

en –heren of bij de verpleegafdeling

Vrienden van UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis
Stichting Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis is het goede doel 
van het (kinder)ziekenhuis. In het UMC Utrecht kunt u rekenen op de beste 
medische zorg. De basiszorg wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Voor meer 
onderzoek naar nieuwe behandelingen, innovaties in de zorg en extra voorzie
ningen voor een kindvriendelijk en comfortabel verblijf, is extra geld nodig. 
Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis zet zich hiervoor in. 

Kijk voor meer informatie op www.vriendenumcutrechtwkz.nl
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De weg vinden in het UMC Utrecht
Om uw weg te vinden in ons ziekenhuis, vindt u hiernaast een plattegrond 
van het UMC Utrecht. Uiteraard staan onze gastvrouwen en heren ook klaar 
in het ziekenhuis om u de weg te wijzen. 

Het is ook mogelijk om de digitale plattegrond te gebruiken.  
Als u www.umcutrecht.nl/plattegrond invoert op uw mobiele telefoon, dan 
opent de digitale plattegrond. U kunt dan de route volgen terwijl u door het 
ziekenhuis loopt. Wilt u de plattegrond als app op uw telefoon? Kijk dan op 
www.umcutrecht.nl/virtueleplattegrond voor uitleg. 
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Uw aantekeningen
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Lijst met belangrijke onderwerpen

A
Afdelingen www.umcutrecht.nl/afdelingen 
Afspraken maken of wijzigen www.umcutrecht.nl/afspraken 
Afspraken voorbereiden www.umcutrecht.nl/voorbereiden 
Apotheek www.umcutrecht.nl/apotheek 

B
Bewegen in het ziekenhuis www.umcutrecht.nl/beweging 
Bezoek (informatie voor bezoekers) www.umcutrecht.nl/bezoek 

C
Cliëntenraad www.umcutrecht.nl/clientenraad 
Contact www.umcutrecht.nl/contact 

D  
Dossier www.umcutrecht.nl/rechten 

E
Ervaringen delen www.umcutrecht.nl/ervaringen 

G
Gastenverblijf www.umcutrecht.nl/gastenverblijf    
Geestelijke verzorging www.umcutrecht.nl/geestelijkeverzorging 
Gemengd verplegen www.umcutrecht.nl/voorbereiden 
Gevonden voorwerpen www.umcutrecht.nl/gevonden 

H    
Hulphonden en huisdieren www.umcutrecht.nl/huisdieren 

I    
Infotainment www.umcutrecht.nl/infotainment 
Internet (WiFi) www.umcutrecht.nl/voorzieningen   
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J/K
Kapsalon www.umcutrecht.nl/voorzieningen 
Kerkdiensten www.umcutrecht.nl/levensorientatie 
Klachtenopvang www.umcutrecht.nl/klachten 
Koffietentjes www.umcutrecht.nl/winkelsenrestaurants  
Kosten www.umcutrecht.nl/kosten 

L
Levensoriëntatie &  
geestelijke verzorging www.umcutrecht.nl/levensorientatie 
Logeermogelijkheid voor familie www.umcutrecht.nl/gastenverblijf 

M    
Maatschappelijk werk www.umcutrecht.nl/maatschappelijkwerk 
Medewerkers www.umcutrecht.nl/medewerkers 
Mijn UMC Utrecht (patiëntportaal) mijn.umcutrecht.nl 

N
Nazorg www.umcutrecht.nl/nazorg 
Nieuws & verhalen www.umcutrecht.nl/nieuws 

O
Ontslag www.umcutrecht.nl/nazorg 
Ontspanning www.umcutrecht.nl/ontspanning 
Openingstijden winkels en restaurants www.umcutrecht.nl/winkelsenrestaurants 
Operatie (algemene informatie) www.umcutrecht.nl/operatie 
Opname www.umcutrecht.nl/opname 
Oplaadpunten mobiele telefoon/tablet www.umcutrecht.nl/voorzieningen  

P
Parkeren & parkeerkosten www.umcutrecht.nl/parkeren 
Patiëntenpanel www.umcutrecht.nl/patientenpanel 
Patiëntportaal Mijn UMC Utrecht mijn.umcutrecht.nl 
Patiëntveiligheid www.umcutrecht.nl/kwaliteitveiligheid 
Patiëntverhalen www.umcutrecht.nl/patientverhalen 
Plattegrond www.umcutrecht.nl/route 
Plichten als patiënt www.umcutrecht.nl/plichten 
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Post www.umcutrecht.nl/post 
Privacy www.umcutrecht.nl/patientprivacy 
Pijnbehandeling www.umcutrecht.nl/pijnbehandeling 

Q/R  
Rechten en plichten www.umcutrecht.nl/rechten
Restaurants www.umcutrecht.nl/winkelsenrestaurants 
Restmateriaal www.umcutrecht.nl/restmateriaal 
Roken www.umcutrecht.nl/voorzieningen 
Rolstoelen www.umcutrecht.nl/voorzieningen 
Route naar en in het UMC Utrecht www.umcutrecht.nl/route 

S
Second opinion (tweede mening) www.umcutrecht.nl/rechten 
Stiltecentrum www.umcutrecht.nl/ontspanning 

T
Telefoon www.umcutrecht.nl/infotainment 
Televisie www.umcutrecht.nl/infotainment 
Tips voor gesprekken www.umcutrecht.nl/goedvoorbereidopgesprek 
Tolken www.umcutrecht.nl/tolken 
Tuin www.umcutrecht.nl/ontspanning 
Tijdschriftenservice www.umcutrecht.nl/ontspanning 

V
Veiligheid www.umcutrecht.nl/kwaliteitveiligheid 
Verlies van eigendommen www.umcutrecht.nl/gevonden 
Vervoer en kosten www.umcutrecht.nl/contact 
Voorzieningen www.umcutrecht.nl/winkelsenrestaurants 

W
Wachttijden www.umcutrecht.nl/wachttijden 
Wat neemt u (niet) mee www.umcutrecht.nl/opname  
Wellness en welzijn www.umcutrecht.nl/ontspanning 
Wetenschappelijk onderzoek www.umcutrecht.nl/wetenschappelijkonderzoek 
WiFi (internet) www.umcutrecht.nl/voorzieningen  
Winkels in het UMC Utrecht www.umcutrecht.nl/winkelsenrestaurants
Wijzigen patiëntgegevens www.umcutrecht.nl/contact 
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Z
Ziektebeelden www.umcutrecht.nl/ziektebeelden  
ZorgkaartNederland www.umcutrecht.nl/vertelhetons 





Bezoekadres
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

Postadres
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

www.umcutrecht.nl
T +31 (0)88 75 555 55
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