Veranderde parkeertarieven en
abonnementsystemen in UZ Leuven
Dit meldt ons Mevrouw Kathleen Remans.
Vanaf maandag 22/9/2008 werden de parkeertarieven en abonnementsystemen in UZ
Leuven aangepast voor alle patiënten en bezoekers.
De directie besliste tot een nieuw parkeerbeleid naar aanleiding van de grote
parkeerproblemen tijdens het voorjaar. Het nieuwe beleid tracht om maximaal tegemoet
te komen aan het vrijwaren van parkeerplaatsen voor de patiënten en de bezoekers aan
het ziekenhuis nu en in de toekomst.
In het kader van een uitgewerkte mobiliteitsvisie, wil UZ Leuven het gebruik van
openbaar vervoer en fiets maximaal stimuleren, ook bij het personeel.
De parkingtarieven werden door de directie aangepast conform de tarieven van andere
ziekenhuizen en met de gehanteerde tarieven in de stad.
Er is een gedifferentieerd parkeerbeleid opgemaakt naar patiënten en bezoekers.
De bezoekers zullen een standaardtarief moeten betalen met een maximum van 8 euro
per dag (zie tabel hieronder). Met mogelijkheden van abonnementen.
Voor patiënten zal een zorgtarief opgemaakt worden van maximum 4 euro per dag.
Voor speciale doelgroepen is gratis parkeren mogelijk.
De tariefverschillen tussen patiënten en bezoekers kunnen pas op een eenvoudige
manier toegepast worden als er in het voorjaar van 2009 hiervoor nieuwe automaten en
beheerssystemen geplaatst worden.
De nieuwe standaardtarieven :
Vanaf 30 minuten
Vanaf 1 uur
Vanaf 2 uur
Vanaf 3 uur
Vanaf 4 uur
Vanaf 5 uur
Vanaf 6 uur
Vanaf 7 uur
Per 24 uur

Huidige tarieven
1 euro
2 euro
2 euro
2 euro
2.5 euro
2.5 euro
3 euro
3 euro
-

Nieuwe tarieven
1 euro
2 euro
3 euro
4 euro
5 euro
6 euro
7 euro
8 euro
8 euro

Het eerste half uur kan u gratis parkeren ipv eerste kwartier vroeger. Een verloren
kaartje kost 8 euro.

Voordelige parkeertarieven/abonnementen :
- Weekabonnement aan 15 euro :
te verkrijgen aan de kassa en de winkelautomaat. De kassa, in de ontvangsthal, is
geopend op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. De
winkelautomaat bevindt zich via de bruine pijl, eerste verdieping. Deze is 24 uur op 24
geopend.
- Maandabonnement aan 30 euro :
Hiervoor vult de behandelende arts een attest "aanvraagformulier maandabonnement" in
via het computersysteem. De familieleden of begeleiders van de patiënt moeten met dit
attest naar de kassa gaan. Na betaling van 30 euro wordt het maandabonnement direct
afgeleverd.
Gratis parkeren voor specifieke patiëntengroepen :
- De houders van een geldige mindervalide kaart, uitgegeven door de dienst van de
Federale Overheid, kunnen zoals voorheen een gratis uitrijkaartje ontvangen bij de
bewakingsportiers.
- Patiënten voor ambulante zorg (radiotherapie en dagziekenhuischemobehandeling) in de oncologische diensten, kunnen zoals vroeger parking 7
gebruiken of een gratis kaartje voor de bezoekersparking vragen via de bewaking.
- Chronische patiënten (bv. voor chemobehandeling, dialyse of revalidatie) met
hoogfrequent bezoek (= minimaal 2 maal per week gedurende minimaal 2 maanden) aan
UZ Leuven kunnen een speciale badge bekomen. De arts in Gasthuisberg kan deze
patiënten een aanvraagattest bezorgen. Op dit attest dient hij de hoog frequentie op
vermelden evenals de geldigheidsduur van het attest (max. een jaar). Aan het onthaal
kan het attest ingeruild worden voor een abonnement. De patiënt moet hiervoor niets
betalen. Bij verlies wordt er een nieuwe badge afgeleverd tegen 10 euro.
- Momenteel kunnen de gewone consultatiepatiënten enkel een gratis uitrijkaartje
bekomen als er buiten hun wil om langere wachttijden zijn dan voorzien en als het
verblijf van de patiënt in het ziekenhuis de 4 uren overschrijdt.
De bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor het uitdelen van deze kaartjes ligt bij de
verpleegkundigen op de afdeling. Dit is een tijdelijke regeling tot de plaatsing van de
nieuwe parkeerautomaten en beheerssystemen.
(Nota: de consultatie patiënten die niet aan deze voorwaarde voldoen, zullen in de
toekomst het zorgtarief moeten betalen.)
- Uitzonderingen worden gemaakt voor belangloze inzetters zoals vrijwilligers,
bedieners van erediensten enz. Zij kunnen een aanvraag tot gratis parkeerkaartje
aanvragen via de dienst sociaal werk van UZ Leuven. Voor huisartsen, sollicitanten en
mensen die in GHB een rondleiding krijgen, is er ook een speciale regeling voorzien.
Het nieuwe parkeerbeleid wordt nog steeds geëvalueerd en zo mogelijk aangepast. De
mogelijkheden van een goedkopere 10-beurtenkaart wordt nog bekeken, evenals een
gelimiteerde dagkaart.
Mocht u nog bijkomende vragen of bedenkingen hebben, kan u mij hiervoor contacteren.
Kathleen Remans
Tel 016/34.86.20
Sociaal Werk

