
|  VERGEET NIET:

Uw identiteitskaart 
De resultaten van elders uitgevoerde onderzoeken  
De door de dokter vooraf ingevulde aanvragen voor
medisch-technische onderzoeken
Uw afspraak 48 uur op voorhand te annuleren indien u  
niet kunt komen

Gelieve voldoende tijd te voorzien om eventuele administratieve stappen te 
doorlopen: meld u 15 minuten voor het tijdstip van uw afspraak aan!

|  WAAR EEN AFSPRAAK MAKEN 

U kunt een afspraak vastleggen door rechtstreeks te bellen naar de dienst 
van uw keuze van maandag tot vrijdag, van 8.00 tot 17.30 uur. Voor uw 
eigen comfort en om de wachttijd te beperken, raden wij u aan ons op te 
bellen tussen 15.00 en 17.30 uur. Vergeet niet uw gsm-nummer door te 
geven of te bevestigen, zodat we het kunnen opnemen in onze lijst met 
automatische sms’en ter herinnering van uw afspraak (*).

| WAARHEEN DE DAG VAN DE AFSPRAAK? 

 De dienst Opnames (Routes 260 en 479), 15 minuten voor uw
afspraak indien: 
o dit uw eerste bezoek is aan het ziekenhuis
o u niet bent aangesloten bij een ziekenfonds (is niet van toepassing

voor de personeelsleden van de Europese Commissie/het Europese 
Parlement/de Europese Raad, de NAVO of Eurocontrol)

o uw ziekenfondsaansluiting niet in orde is
o uw kosten worden gedekt door een verzekering, een OCMW of een

andere instelling

 Bij de Dienst Administratief Contact Patiënt (Route 262), 
15 minuten voor uw afspraak in geval van financiële opvolging
van uw administratief dossier.

 Rechtstreeks naar uw afspraak met uw identiteitskaart indien: 
o U reeds op consultatie bent geweest in Saint-Luc en u niet in

bovenstaande situaties bevindt
o Bij uw inschrijving voor het consult zullen wij uw gegevens

stelselmatig controleren. Indien nodig, zal gevraagd worden om u, 
hetzij bij de Opnames, hetzij bij de Dienst Contact Patiënt, aan te
melden om uw inschrijving te vervolledigen of uw administratief
dossier aan te vullen.

|  WORDT EEN MEDISCH-TECHNISCH ONDERZOEK  
 VOORZIEN?  

U dient wettelijk verplicht de aanvraag tot onderzoek van uw geneesheer 
voor  te leggen. Indien niet, zullen wij uw afspraak noodgedwongen  
moeten uitstellen.  

|  HOE EEN AFSPRAAK ANNULEREN?

Indien u niet komt naar een afspraak, wordt een forfaitair bedrag van €15,  
dat niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds, aangerekend. Om extra  
kosten te vermijden, vragen wij u uw afspraak minstens 48 werkuren vooraf  
te annuleren via de onthaalpagina van onze website www.saintluc.be of  
telefonisch rechtstreeks bij de betrokken afdeling.  

| UW ROUTE MAAKT U WEGWIJS

 Door middel van een intern routesysteem vindt u gemakkelijk 
uw weg terug in het ziekenhuis. Het principe is eenvoudig: zoek 
het routenummer van uw bestemming en volg de panelen tot uw 
eindbestemming.
Vind het routenummer van uw bestemming in onderstaande 
tabel of op de schermen aan elke ingang van het ziekenhuis.

WELKOM  
CLINIQUES 

UNIVERSITAIRES SAINT-LUC

(*) De sms-herinneringsservice is een dienst die 
Saint-Luc aanbiedt voor sommige consultaties om het 
u makkelijker te maken. Indien wij, bijvoorbeeld door
technische problemen, geen sms versturen, betekent
dit in geen geval dat de afspraak geannuleerd wordt.

Alfabetische lijst van de plaatsen met een routenummer 
en telefoonnummers

8.00 tot 17.30 uur



ACCÈS PARKINGS

 ROUTES  ÉTAGE
 

 10-19  10e

 90-99  9e

 80-89  8e

 70-79  7e

 60-69  6e

 50-59  5e

 40-49  4e

 30-39  3e

 20-29  2e

 1-9    1e

 100-299  Gelijksvloer
 300-499  -1
 500-699  -2
 700-899  -3
 900-999  -4

Consultatiegids

|  VERDELING VAN DE ROUTES PER VERDIEPING  
 

|  MOBILITEIT 

 Toegang met de wagen: 
  o E40 Brussel-Luik: Afrit 20 Kraainem en “UCL Saint-Luc” volgen 
  o Ring: Afrit 2 Wezembeek-Oppem en “UCL Saint-Luc” volgen
 Waar parkeren?   
  U kunt gebruik maken van de twee publieke parkings in de nabije 
  omgeving van Saint-Luc: 
  - Parking Hippocrate (P1): 470 plaatsen 
  - Parking Esplanade (P2): 380 plaatsen 
 

  

 Hoe Saint-Luc bereiken met het openbaar vervoer?  
  Geef de voorkeur aan het openbaar vervoer om verkeers- en 
  parkeerproblemen in de buurt van het ziekenhuis te vermijden 
  
  MIVB
  → informatie, dienstregelingen en routeplanners op www.stib.be 
  -  Metro: 1 – Station Alma 
  - Bus: 42 (Hippokrateslaan, tegenover de ingang van het ziekenhuis, 
   halte “UCL Saint-Luc”)
  - Bus: 79 (Mounierlaan, halte “Cliniques UCL”)

|  MOBILITEIT  
 DE LIJN 
  → informatie, dienstregelingen en routeplanners op www.delijn.be
  - Bus 659 (Roodebeek – Luchthaven, 
   halte “Sint-Stevens-Woluwe – Hippokrates”)
 
 TEC
  → informatie, dienstregelingen en routeplanners op www.infotec.be   
  - Snelbus “Conforto” vanuit Wavre en Louvain-la-Neuve naar  
   het metrostation Vandervelde 

 Toegang met de fiets   
  Het station VILLO “Mounier-UCL” bevindt zich aan de achterkant van het  
  ziekenhuis, langs de Mounierlaan.  
  → Informatie, beschikbaarheid in real time en aangrenzende 
    stations op www.villo.be 

 Assistentie nodig voor personen met beperkte mobiliteit?
  Een onthaalbediende staat voor u klaar om u te helpen in en uit de wagen  
  te stappen aan de ingang van Saint-Luc. U kunt gebruik maken van de  
  rolstoelen die zich in de ingang bevinden. Gelieve deze na gebruik terug te  
  (laten) brengen.  

|  RESTAURANTS EN WINKELS

  Meerdere mogelijkheden staan te uwer beschikking op 
  het gelijksvloer : 
  - Restaurant  « Le Médoc » : brasserie.  
   Open van maandag tot vrijdag van 11u30 tot 20u – Tel. 02 764 12 45
  - «  Chou Vert et Vert Chou » : ontbijtkoeken en snacks om mee te   
   nemen of om ter plekke te eten 
   Open van maandag tot vrijdag van 7u tot 17u45, zaterdag en zondag 
   van 11u tot 17u45 
  - Verkoopruimte op de benedenverdieping: hapjes, snacks en drank  
   beschikbaar in de automaten 24 uur op 24 (Route 199)
  - Handelszaken

   V.U. Cliniques universitaires Saint-Luc - Februari 2017
   Realisatie:  Service de planification des consultations (M. Delgadillo), 
   Service de Communication (Th. De Nayer) en Centre Audiovisuel (R. Lechantre). 

Zone voor opname 
“Albert & Elisabeth”

Parking Esplanade 
180 plaatsen

Zone voor opname 
“Hospiday”

Zone voor opname 
“Hoofdingang”

Spoed

Uit respect voor de personen 
met beperkte mobiliteit, 
dringen wij erop aan niet 
te parkeren in de zone voor opname Ring 0

Parking Hippocrate 
470 plaatsen

Meer info en contact: 
Q-Park (beheerder)  
www.q-park.be 
Belgicastraat 3 bte 6 
1930 Zaventem
Tel. 02 711 17 00
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www.saintluc.be

Welkom op consultatie in 
Cliniques universitaires Saint-Luc

Deze gids biedt u alle 
nodige praktische informatie om 
uw bezoek te vergemakkelijken. 

Hippokrateslaan, 10  - 1200 Brussel - 02 764 11 11




