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Verhuisinstructies telefonie voor een VE

Alle externe nummers blijven behouden.
In Rumbeke heeft iedere VE zeker 2 externe lijnen, en beide worden gepubliceerd in de telefoonlijst
 Nummer van de hoofdverpleegkundige (051/23.7xxx)
 Hoofdnummer van de dienst (051/23.7yyy)
Indien de hoofdverpleegkundige nu reeds een eigen nummer heeft (anders dan het hoofdnummer van de
dienst), dan moet bij opstart van de dienst dit nummer doorgeschakeld worden door onderstaande nummer
in te geven op het telefoontoestel van de hoofdverpleegkundige in de oude dienst:
 Dienst in Wilgenstraat of Westlaan : *72 59 57yyy
 Dienst in Brugsesteenweg : *60 59 57yyy
Bij opstart van de dienst in Rumbeke moet de dagverantwoordelijke het toestel van de
hoofdverpleegkundige in Rumbeke bij zich nemen en aan zetten
De dienst is in Rumbeke bereikbaar via het nummer van de hoofdverpleegkundige (051/23.7xxx):
 Vanuit Rumbeke & Torhout via het nummer 57xxx
 Vanuit Wilg/West/Brug/Menen via het nummer 59 57xxx
Het is belangrijk om bovenstaande te testen, op die manier ben je zeker dat de doorschakeling correct is
gebeurd.
De dienst is in de Wilgenstraat bereikbaar via het hoofdnummer (051/23.7yyy)
 Vanuit Rumbeke & Torhout via het nummer 27yyy
 Vanuit Wilg/West/Brug/Menen via het nummer 7yyy
Wanneer de dienst niet meer bereikbaar moet zijn in de oude campus, moet het hoofdnummer
(051/23.7yyy) doorgeschakeld worden door onderstaande nummer in te geven op het vast telefoontoestel
op de oude campus (heb je geen vast toestel op je afdeling, dan moet je de dienst telefonie contacteren via
telefoonlijst@azdelta.be of het wachtnummer):
 Dienst in Wilgenstraat of Westlaan : *72 59 57yyy
 Dienst in Brugsesteenweg : *60 59 57yyy
Vanaf dan is de dienst (telefonisch) volledig verhuisd, en is als volgt bereikbaar:
 Vanuit Rumbeke & Torhout
o Hoofdnummer : 57yyy
o Hoofdverpleegkundige : 57xxx
 Vanuit (Wilg/West/)Brug/Menen
o Hoofdnummer : 5957yyy
o Hoofdverpleegkundige : 59 57xxx
Het is belangrijk om bovenstaande te testen, op die manier ben je zeker dat de doorschakeling correct is
gebeurd.
De toestellen van de oude dienst (Wilg/West/Brug) werken niet in Rumbeke. Het heeft dus geen nut om de
toestellen mee te nemen. Verzamel alle toestellen op de verpleegpost, en haal de batterijen er uit.
De nieuwe toestellen werken op alle campussen (Menen, Torhout, Rumbeke, Brugsesteenweg), maar niet in
Wilgenstraat en Westlaan.
Bekijk ook de overeengekomen callflow voor een goed inzicht hoe de telefonie voor jouw afdeling is
geconfigureerd.

Verhuisinstructies telefonie voor een raadpleging

Alle externe nummers blijven behouden.
In Rumbeke hebben de meeste raadplegingen 2 externe lijnen
 Hoofdnummer (051/23.7xxx), wordt gepubliceerd in de telefoonlijst
 Prionummer voor artsen (051/23.7yyy), wordt niet gepubliceerd
o Voor verschillende raadplegingen is dit een bijkomend nummer
Om de dienst actief te zetten in de Rumbeke, moeten deze lijnen doorgeschakeld worden naar Rumbeke.
Hiervoor moet je de dienst telefonie contacteren (telefoonlijst@azdelta.be of het wachtnummer).
 Dienst in Wilgenstraat of Westlaan : *72 59 57xxx
 Dienst in Brugsesteenweg : *60 59 57xxx
De dienst is dan verhuisd, en is als volgt bereikbaar:
 Vanuit Rumbeke & Torhout
o Hoofdnummer : 57xxx
o Prionummer : 57yyy
 Vanuit (Wilg/West/)Brug/Menen
o Hoofdnummer : 59 57xxx
o Prionummer : 59 57yyy
Het is belangrijk om bovenstaande te testen, op die manier ben je zeker dat de doorschakeling correct is
gebeurd.
De toestellen van de oude dienst (Wilg/West/Brug) werken niet in Rumbeke. Het heeft dus geen nut om de
toestellen mee te nemen. Verzamel alle toestellen op het secretariaat, en haal de batterijen er uit.
De nieuwe toestellen werken op alle campussen (Menen, Torhout, Rumbeke, Brugsesteenweg), maar niet in
Wilgenstraat en Westlaan.
Bekijk ook de overeengekomen callflow voor een goed inzicht hoe de telefonie voor jouw afdeling is
geconfigureerd.

Verhuisinstructies telefonie voor artsen

Het externe nummer (051/23.7xxx) blijft behouden.
Schakel je toestel op de oude campus door naar je nieuwe toestel in Rumbeke. Dit doe je door volgende
nummer in te geven op je oude toestel
 In Wilgenstraat of Westlaan : *72 59 97xxx
 In Brugsesteenweg : *60 59 97xxx
Je bent nu als volgt bereikbaar
 Vanuit Rumbeke & Torhout : 97xxx
 Vanuit (Wilg/West/)Brug/Menen : 59 97xxx
Het is belangrijk om bovenstaande te testen, op die manier ben je zeker dat de doorschakeling correct is
gebeurd.
De toestellen van de oude dienst (Wilg/West/Brug) werken niet in Rumbeke. Het heeft dus geen nut om de
toestellen mee te nemen. Verzamel alle toestellen op het secretariaat, en haal de batterijen er uit.
De nieuwe toestellen werken op alle campussen (Menen, Torhout, Rumbeke, Brugsesteenweg), maar niet in
Wilgenstraat en Westlaan.

Verhuisinstructies telefonie voor een individueel nummer (niet voor artsen)
Het externe nummer (051/23.7xxx) blijft behouden.
Schakel je toestel op de oude campus door naar je nieuwe toestel in Rumbeke. Dit doe je door volgende
nummer in te geven op je oude toestel
 In Wilgenstraat of Westlaan : *72 59 57xxx
 In Brugsesteenweg : *60 59 57xxx
Je bent nu als volgt bereikbaar
 Vanuit Rumbeke & Torhout : 57xxx
 Vanuit (Wilg/West/)Brug/Menen : 59 57xxx
Het is belangrijk om bovenstaande te testen, op die manier ben je zeker dat de doorschakeling correct is
gebeurd.
De toestellen van de oude dienst (Wilg/West/Brug) werken niet in Rumbeke. Het heeft dus geen nut om te
toestellen mee te nemen. Verzamel alle toestellen op een centraal punt, en haal de batterijen er uit.
De nieuwe toestellen werken op alle campussen (Menen, Torhout, Rumbeke, Brugsesteenweg), maar niet in
Wilgenstraat en Westlaan.

Bijlage 1 : tabel telefoonnummers hoofdverpleegkundigen
Afdeling
2Z2 GER WEST
2O3 SP PALL
WEST
2N1 GER WEST
2N2 GER WEST
2Z3 GER WEST
2O2 GER WEST
2O1 PSY WEST
IZ WILG
1H1 C WILG
1B4 GDZ WILG
1H3 MDL WILG
HD WILG
OK WILG
1A1 C WILG
1A2 O WILG
1H4 I WILG
ONTW WILG
1H2 WILG
1B2 WILG
1B1 WILG
RX WILG
RT
1H5 WILG
1C0 DZO WILG
IZ WILG
ENDO WILG
NUC WILG
HD WILG
1C0 DZO WILG
1A4 WILG
IZ WILG
CSA WILG
IZ WILG
CATH WILG
1A9 SPOED WILG
1B5 O WILG
1A9 SPOED WILG
NUC WILG

hvpk
Wouter Bulckens
Kathleen Busschaert
Stefanie Debals
Sofie Holvoet
Olivier Schoonheere
Anja Verhelle
Ingrid Vermeulen
Saskia Amerlinck
Gudrun Beernaert
Marleen Carpentier
Kelsey Coorevits
Shari De Deygere
Tim Debal
Mieke Debals
Chantal Deboodt
Nico Decroix
Philiep Degrande
Mieke Degryse
Piet Delobelle
Isabelle Deseure
Benoit Durnez
Els Goemaere
Veroniek Gysels
Sofie Haerinck
Koen Hillewaere
Linde Willems
Greetje Lapeirre
Jody Thermote
Ingeborg Maddens
Steve Breemersch
Steve Nys
Sara Pinxten
Pieter Tesse
Patrick Van Coillie
Nele Verbrugghe
Lydie Verfaille
Dominiek Wydaeghe
Louis Desmet

hoofdnummer
nr hvpk
8251
8252
8374
8100
8200
8348
8224
8129
7101
7176
7470
7376
7701
7036
7160
7270
7476
7036
7276
7274
7174
7019
7576
7825
7203
7701
7670
7460
7304
8595

7708
7574
7708

8375
8101
8201
8349
8226
8130
7320
8176
8070
8376
3966
7117
8160
8270
7478
7118
8277
8274
8174
3954
7738
8276
8025
7321
3848
7073
3956
8026
8162
7304
7523
7319
7667
7709
8163
7741
7073

Bijlage 2 : callflows van de afdelingen
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