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In een oogopslag 

Uniklinik RWTH Aachen

Informatie voor patiënten en bezoekers

Stand: augustus 2020

Contact

Hoe vindt u ons

Voor de aankomst met de auto rijdt u over de Kullenhofstraße. 
Als u met de bus wilt rijden, kunt u de ASEAG buslijnen E, 3A, 
3B, 4, 5, 32, 33, 45, 70, 73 en 80 nemen. Voor meer informa-
tie zie: www.avv.de.

Uniklinik RWTH Aachen
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen

Call- & Service-Center
Tel.: +49 241 80-0
info@ukaachen.de

Onze klinieken en instituties, vakoverschrijdende 
units en interdisciplinaire centra, alsook verdere 
informaties over de Uniklinik RWTH Aachen vindt 
u op het internet: www.ukaachen.de.

De Uniklinik in cijfers

De Uniklinik verzorgt circa

50.000
stationaire und

200.000
ambulante patienten 
per jaar.

220.000
vierkante meter bruikbare
oppervlakte: Daarmee ist 
de Uniklinik naar oppervlak-
te het grootste ziekenhuis-
gebouw in Europa.

1971 begonnen de 
werkzaamheden van het 
gebouw in de
Pauwelsstraße. 1985
werd het ingewijd.

    240 x

130 meter meet 
het hoofdgebouw van 
de Uniklinik.
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Doordeweeks worden 
in de Uniklinik 2.100
maaltijden per dag 
klaargemaakt, 10 ton 
aan wasgoed gewassen 
en 7 tonnen afvallen 
verwijdert. De benodigd-
heden worden over een 
automatisch goederen-
vervoersysteem en een 
kleine transportband 
in het hoofdgebouw 
transporteert.

Naast het hoofdge-
bouw werken op 

19.000
vierkante meter wasserij, 
keuken, archief voor 
medische dossiers, centra-
le sterilisatie, pakhuis, 
apotheek, afvalverwijde-
ring, technische centrale 
en werkplaatsen.

418 miljoen euro 
investeert het land 
NRW in de komende 
jaren in 12 sanerings- en 
nieuwbouw projecten. 
Het belangrijkste element
is de nieuwbouw van de
          Centrale Operatie
          Afdeling.

Het belangrijkste element
is de nieuwbouw van de
          Centrale Operatie
          Afdeling.

Hartelijk welkom!

In het hoofdgebouw zijn 

circa

en circa
1.400 bedden

6.600 ruimten,

waaronder ook collegezalen.



Beste patiënt,
beste bezoeker, 

wij heten u hartelijk welkom in de Uniklinik RWTH Aachen. De 
Uniklinik RWTH Aachen combineert als universitaire maximale 
verzorger patiëntgerichte geneeskunde en zorg, onderwijs en 
onderzoek op internationaal niveau. Met 36 gespecialiseerde 
klinieken, 28 instituten en zes interdisciplinaire eenheden dekt 
de Uniklinik RWTH Aachen het hele medische spectrum af.
 
COMPETENTE GEZONDHEIDSZORG Hooggekwalifi-
ceerde teams van artsen, verpleegkundigen en wetenschap-
pers zetten zich met al hun kennis en kunde in voor de ge-
zondheid van de patiënten. De bundeling van patiëntenzorg, 
onderzoek en onderwijs in een centraal gebouw biedt de beste 
voorwaarden voor een intensieve interdisciplinaire uitwisseling 
en een nauwe medisch-wetenschappelijke samenwerking. 
Rond 8.000 medewerkers bieden patiëntgerichte geneeskunde 
en verpleegkunde volgens erkende kwaliteitsnormen.

STIFTUNG UNIVERSITÄTSMEDIZIN AACHEN Al meer 
dan 35 jaar staat de Uniklinik RWTH Aachen zieke mensen ter-
zijde, schoolt artsen volgens de laatste normen en ontwikkelt 
innovatieve methoden voor het opsporen en behandeling van 
ziekten. Om de mogelijkheden voor actie in de drie gebieden 
onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg duurzaam te onder-
steunen werdt in 2015 de Stiftung Universitätsmedizin Aachen 
opgericht. Sindsdien bevordert de stichting toekomst wijzende 
projecten in de Uniklinik RWTH Aachen. 
Meer informaties:
www.stiftung-universitaetsmedizin-aachen.de

EERSTE ORIËNTATIE In de ontvangsthal kunt u meteen 
bij binnenkomst bij de medewerkers van de Informatiebalie 
terecht. Zij staan 24 uur per dag voor u klaar. Hier kunt u de 
weg door het ziekenhuis vragen. Links van de balie bevindt zich 
het centrum voor ambulante operaties. In de ontvangsthal vindt 
u verder een filiaal van de AOK, een Sparkasse bank, een kiosk en 
een bloemenwinkel. Op de eerste verdieping zijn de ziekenhuis-
kassa, een café,  de Aachen ziekenhuis hulp en de sociale dienst. 
Op de 3de en 5de verdieping vindt u niet ver van de B-liften de 
recepties voor poliklinische behandelingen. Op de 7de, 8de en 9de 
etage zijn de recepties voor de stationaire opname.

OPNAME – AMBULANT EN STATIONAIR Bijna alle 
klinieken hebben hun eigen polikliniek voor ambulante pa-
tiëntenzorg. Voor een poliklinische behandeling moet u of 
de verwijzende arts vooraf een afspraak met de betreffende 
polikliniek maken. Het is altijd handig als u actuele medische 
dossiers zoals röntgenfoto’s of labuitslagen meebrengt. Wet-
telijke ziekteverzekering patiënten moeten naast een zorgpas 
een speciale doorverwijzing (de zogenaamde Poliklinik-Berech-
tigungsschein) bij de patiëntenbalie laten zien. Deze doorver-
wijzing moet door een huisarts zijn opgesteld.
Als u stationair moet worden opgenomen, is hiervoor ook 
een afspraak nodig. Op de dag van de opname meldt u zich 
bij de patiëntenbalie van de behandelende afdeling. De balies 
op de stations zijn dagelijks geopend, ook in de weekenden en 
op feestdagen. In de ontvangsthal kunt u bij de informatiebalie 
een routebeschrijving krijgen zodat u de weg naar uw patiën-
tenbalie makkelijk kunt vinden.

OPEREREN – AMBULANT EN STATIONAIR Het cen-
trum voor ambulante operaties heeft twee kamers en bijhorende 
rustruimten. De centrale operatie afdeling beschikt over 28 opera-
tiekamers en een verkoeverkamers met 18 plaatsen. 

SPOEDEISENDE HULP In het geval dat u acuut ziek bent 
of een ongeval had, volgt de primaire zorg in de spoedafde-
ling van de Uniklinik. Hier is 24 uur per dag, 365 dagen per 
jaar, iemand aanwezig die u kunt helpen.

ONDERWIJS EN OPLEIDING Innovatief onderzoek op 
een hoog niveau en uitstekend medisch onderwijs zijn de 
kerntaken van de Medische Faculteit van de RWTH Aachen 
University, die in 1966 werd opgericht en een samenwer-
kingsverband heeft met het Academisch Ziekenhuis van de 
RWTH Aachen. De faculteit bestaat in totaal uit 28 instituten, 
31 klinieken en vier tandheelkundige klinieken. Bovendien zijn 
er 38 onderwijs- en onderzoekvelden en secties. Het aanbod 
omvat de studie van de geneeskunde en tandheelkunde, 
evenals verschillende bachelor- en masteropleidingen. 

Bovendien biedt de Uniklinik RWTH Aachen een driejarige 
opleiding met staatsexamen voor een veelheid aan beroepen 
in de gezondheidszorg aan. Deze omvatten opleidingen voor 
fysiotherapeuten, logopedisten, medische technici (laboranten), 
verpleging en pediatrische verpleegkunde. Alle opleidingen zijn 
in de Uniklinik gevestigd zodat de leerlingen vertrouwd kunnen 
raken met de innovatieve en uiterst gespecialiseerde diensten. 
Dit is de ideale voorbereiding op hun toekomstige loopbaan.

Op zoek naar de juiste job?
www.karriere.ukaachen.de


