
Onze kamers
privé & privé plus

Privékamers
met een plus

De Europa Ziekenhuizen staan voor gepersonali

seerde zorg in een uiterst comfortabel kader. Daarom 

kan u bij ons verblijven in verschillende types één

persoonskamers. Kiest u voor Privé Plus, dan passen 

we de kamer aan in functie van uw behoeften. 

U wil verder werken of anonimiteit? De verpleeg

eenheid zorgt ervoor dat u bij ons verblijft in alle rust. 

Dit comfort vindt u ook in de Privé Plus Suite, in een 

nog ruimere kamer.

Europa Ziekenhuizen

SITE ST-ELISABETH
De Frélaan 206

1180 Brussel
T 02 614 20 00

Reservaties  
(o.b.v. beschikbaarheid)

T 02 614 26 50

M A A N DAG  TOT  V R I J DAG

van 7u tot 17u
Z O N DAG E N  E N  F E E S T DAG E N

van 8u tot 12u

Spoedgevallendienst 24u/24

T 02 614 29 00

www.europaziekenhuizen.be



Over ons Privé Plus &
Privé Plus Suite

Onze types
privékamers

De Europa Ziekenhuizen zijn een referentieziekenhuis voor Brussel en omgeving. Als 

meertalig algemeen ziekenhuis bieden wij een volledig zorgaanbod aan op onze vier 

sites, StElisabeth in Ukkel, StMichiel in Etterbeek/Europese Wijk, het Bella Vita Medical 

Center in Waterloo en de Externe Raadpleging te Halle. 

Met ruim 300 artsenspecialisten en 1.800 medewerkers zetten wij ons elke dag 

samen in om zo’n 2.500 patiënten een juiste diagnose, een gepaste behandeling en 

gepersonaliseerde zorg te bieden. Daarbij zetten wij de meest geavanceerde medische 

technologie in binnen een hedendaagse infrastructuur, om iedere patiënt hoog 

kwalitatieve en veilige zorg te bieden in het grootst mogelijke comfort.

Beleef de ervaring van Privé Plus1 & Privé Plus Suite1 op de site StElisabeth.

Zorg op maat van uw specifieke behoef ten
Wij komen zoveel mogelijk tegemoet aan uw wensen en passen de kamer aan in functie 

van uw behoeften. Onze buitenlandse patiënten kunnen bovendien voor een goed 

gesprek en vlotte communicatie steeds rekenen op ons meertalig verzorgingspersoneel.

U wil graag werken tijdens uw ziekenhuisopname?
De verpleegeenheid beschikt over een WiFinetwerk waardoor u gemakkelijk kunt 

werken met uw computer vanuit uw ziekenhuiskamer. In een Privé Pluskamer kan er 

een vergadertafel worden geplaatst. In de Privé Plus Suite kan de salonhoek dan weer 

dienst doen als vergaderzaal.

U wenst meer rust?
Door de bijzondere architectuur van de dienst is rust verzekerd dankzij de akoestiek in 

de gangen en de ontspannende sfeer in de kamers. Als u nog meer rust wil, aarzel dan 

niet om ons personeel te vragen om u minimaal te storen.

U wenst anoniem te blijven?
Uw privacy is steeds verzekerd bij ons. Bovendien zijn alle kamers beveiligd met een 

toegangsbadge. Indien u dit wenst, kan u zelfs ook volledig anoniem blijven.

Wist u dat elke kamer in het thema staat van een kunstschilder?
Ontdek welke kunstschilder uw kamer heeft!

1  Deze kamers zijn niet beschikbaar voor bepaalde ziektegevallen.
Vraag informatie aan uw behandelende arts in de Europa Ziekenhuizen.

1 Variabele honorariumsupplementen (maximaal 200%).
2 Afhankelijk van beschikbaarheid. U dient deze verschillende diensten aan te vragen bij het personeel van de afdeling.

Privékamer Privé plus Privé plus suite

Infrastructuur Eénpersoonskamer Eénpersoonskamer 
incl. badkamer met ligbad of 
douche

Eénpersoonskamer 
incl. badkamer
met ligbad en douche,
salonhoek en kitchenette

Comfort Flatscreen
Telefoon
Wifi 
Standaardmenu

Comfortvoorzieningen van onze standaard privékamers, met extra:
Vrije bezoekuren van 7u tot 21u

Badkamerproducten en badlinnen
Lakens van hoogwaardige kwaliteit

Tarief1 150 € / dag 220 € / dag 330 € / dag

Mits betaling
van een

supplement2

Slaapbank voor begeleider
Ontbijt voor begeleider
Room service (‘s avonds)

Room service (‘s avonds)

Voor meer informatie over de aangeboden diensten, gelieve contact 
op te nemen met het verpleegkundig personeel.

Privékamer Privé Plus Privé Plus Suite


