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Routebeschrijving UZ Leuven – Herestraat 49 – 3000 Leuven  

Korte routebeschrijving: 

 Neem op de E314 afrit Gasthuisberg (16) en volg de wegmarkeringen naar de hoofdingang 

van het ziekenhuis. 

 Via onze hoofdingang komt u bij het onthaal, neemt u de trap en volgt u de bordeaux pijlen 

totdat u de liften bereikt. U gaat naar verdieping 7 (Laboratoriumgeneeskunde). 

 Op weekdagen tussen 8u-19u kan u door onze glazen deur binnenwandelen. Aan uw 

rechterkant vindt u onze stalenreceptie. U kan zich daar aanmelden met het staal.   

Op weekenddagen / ’s nachts is onze glazen deur gesloten. U dient met de telefoon die u 

links van de glazen deur vindt te bellen naar het permanentienummer aangegeven naast de 

telefoon. Een medewerker zal de deur voor u openen en uw staal in ontvangst nemen. 

Opmerking: voor het verzenden van stalen dient richtlijn UN 3373 gevolgd te worden. Graag 

aanvraagformulier apart van deze tripel verpakte stalen.  

Voor het verpakken van de 2019 n-CoV stalen dient het staal: 

1) in een UTM tube, in  

2) een plastiek hermetisch hersluitbaar zakje met een absorberende papier, in 

3) een gewatteerde envelop of een tweede plastiek hermetisch hersluitbaar zakje 

geplaatst te worden. 

 

 

Uitgebreide routebeschrijving: 

Autosnelweg (E40-E314) 

Komende van de autosnelweg neemt u op de E314 afrit Gasthuisberg (16). 

Nadat u de snelweg hebt verlaten, volgt u de toegangsweg naar campus Gasthuisberg.  

Blijf op het rechterbaanvak en neem bij de rotonde de tweede afslag (spoed). Volg de 

wegmarkeringen tot u aankomt bij de hoofdingang/ontvangsthal van het ziekenhuis.  
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Hoofdingang: onthaal Campus Gasthuisberg  

Aan het onthaal neemt u de trap en volgt u de bordeaux pijl. U gaat steeds rechtdoor.   

 

 

Aan onderstaand punt slaat u links af en volgt u nog steeds de bordeaux pijl.  

 

 

Aan het volgende punt slaat u rechts af en volgt u verder de bordeaux pijl.  
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Aan de glazen wand slaat u rechts af en wandelt u een tijdje rechtdoor totdat u aan de liften 

verschijnt.  

 

 

Aan de liften voert u cijfer 7 in en wacht u tot het scherm aangeeft welke lift u moet nemen.  
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Eens op onze dienst aangekomen, ziet u een glazen deur. Op weekdagen is onze deur steeds 

geopend van 8u-19u. Tijdens het weekend en ‘s nachts zal deze deur gesloten zijn.   

 

 

Indien de deur gesloten is, dient u te bellen met de telefoon die u links van de deur terug kan vinden 

naar het permanentienummer aangegeven naast de telefoon. Nadat u contact hebt gehad met onze 

medewerker zal hij/zij de deur voor u komen opendoen en uw staal in ontvangst nemen.  
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Indien de deur open is, kan u rechts onze receptie vinden. Onze medewerkers zullen hier uw staal in 

ontvangst nemen. 

 

 

Opmerking: voor het verzenden van stalen dient richtlijn UN 3373 gevolgd te worden. Graag 

aanvraagformulier apart van deze tripel verpakte stalen. Voor het verpakken van de 2019 n-CoV 

stalen dient het staal: 

1) in een UTM tube, in 

1) een plastiek hermetisch hersluitbaar zakje met een absorberende papier, in 

2) een gewatteerde envelop of een tweede plastiek hermetisch hersluitbaar zakje geplaatst te 

worden. 

 


