
 

Vanaf maandag 29 juli tot het einde van het jaar voor verbouwings- 
en opfrissingswerkzaamheden

Het oncologisch dagcentrum A (E 616) verhuist 
naar de beige pijl, 2e verdieping.

Wat betekent dit voor u? 
• Vanaf maandag 29 juli meldt u zich aan op de tweede verdieping. 
• Benaming en eenheidsnummer van de afdeling blijft hetzelfde.
• U kunt ons vanaf dan bereiken op volgende telefoonnummers: 
 016 34 88 66 en 016 34 88 67.

Wij danken u alvast voor uw begrip en verontschuldigen ons 
voor eventuele ongemakken. 
Vragen over deze verhuis? 
Contacteer de hoofdverpleegkundige van uw afdeling:
Els Raets (E 616), tel. 016 34 02 41
Meer info op www.uzleuven.be/healthsciencescampus

ontwerp & realisatie: dienst communicatie UZ Leuven

Raadplegingen referentiecentrum 
cerebrale parese kinderen en 
kinderorthopedie verhuizen op 
22 oktober
Nieuwe locatie:  
UZ Leuven campus Gasthuisberg, Herestraat 49 
Rode pijl, verdieping 2

• De nieuwe afdelingen bevinden zich in een apart gebouw.

Opgelet:
- Het gebouw is via de normale hoofdingang bereikbaar.
- Bij aankomst in het ziekenhuis: schrijf je in aan de hoofdingang.
- Bij aankomst in het nieuwe gebouw: ga naar de wachtzaal en scan 

daar de QR-code die je bij je inschrijving kreeg.

• Wees minstens 30 minuten voor het afgesproken tijdstip aanwezig 
aan de inschrijvingsbalie of –kiosk.  

• Indien je vooraf nog een onderzoek op de dienst radiologie krijgt, 
kun je het best nog 15 minuten eerder komen. 

Voor meer informatie:  
ga naar het onthaal 
van campus 
Gasthuisberg



Bereikbaarheid campus Gasthuisberg

Met de auto
• Via de E314 – afrit Gasthuisberg
• Via de Leuvense ring (volg op de ring de wegwijzers naar het 

ziekenhuis)

Routebeschrijving: www.uzleuven.be/campus-gasthuisberg.

Er is op de campus een parking voor patiënten en bezoekers.
Tarieven: 1,5 euro/uur
Patiënten betalen nooit meer dan 4,5 euro/dag, bezoekers 9 euro/dag.

Met de bus
Er rijden frequent bussen tussen het station van Leuven en campus 
Gasthuisberg.

De snelste busverbinding (10 minuten) gaat via de ring (en dus niet door 
het centrum):
• Van Leuven station naar campus Gasthuisberg: lijn 600 (buitenringbus).
• Van campus Gasthuisberg naar Leuven station: lijn 601 (binnenringbus).

Met de fiets
Er is een fietsenstalling voor patiënten en bezoekers. Volg op de campus 
de wegwijzers. 
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