
 
 

 
 

Praktische informatie over poliklinische zorg (locatie LUMC) en uw verblijf in 

GeboorteHuis Leiden 

 

Centrale inschrijving  

Komt u voor het eerst voor controle op de polikliniek GeboorteHuis Leiden, locatie LUMC?  
Dan mag u zich vóór bezoek aan de polikliniek inschrijven bij de centrale inschrijving in de centrale 
hal van het LUMC. Houdt u er rekening mee dat dit ongeveer 10 minuten in beslag neemt 
voorafgaand aan uw afspraak bij ons? 

Weet u dat u in GeboorteHuis Leiden gaat bevallen en bent u in de loop van de zwangerschap een 
keer in de gelegenheid om naar de locatie LUMC te komen? Dan kunt u zich alvast laten inschrijven 
bij de centrale inschrijving in de centrale hal. Dit kan overdag, op werkdagen. 

LUMC- app 

De LUMC-app begeleidt u bij het zoeken van de weg naar het LUMC en in het LUMC naar de 
gewenste afdeling. De app is gratis te downloaden in de play-of appstore onder de naam ‘LUMC’. 

Rolstoel 

Er zijn rolstoelen beschikbaar in de centrale hal en beneden in de parkeergarage naast het LUMC. 
Voor gebruik heeft u een 2 euro muntstuk nodig, deze krijgt u retour na gebruik. 

Locatie in het LUMC: 

Polikliniek: Zone B, 3e etage, looproute 37 

GeboorteHuis Leiden ( voor bevallingen en acute zorg) Zone J, 7e etage 

GeboorteHuis Leiden ( Zwangeren, Kraamafdeling en Medium-care pasgeborenen) zone J, 11e etage 

 

Telefoonnummers 

Poliklinische zorg ( van 9.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur) 071-5263325 

Verloskamers 071-5262853 

LUMC algemeen 071-5269111 

Zie ook folder Wegwijs LUMC en folder afdeling Verloskunde 



 
 

 
 

 

Parkeren 

Parkeren, voor controle op de polikliniek (locatie LUMC): 

Hiervoor kunt u gebruik maken van de parkeergarage die direct naast het LUMC gelegen is. Er is een 
kortingskaart verkrijgbaar, vraag op de polikliniek naar de mogelijkheden. 

Parkeren bij opname voor de bevalling 
 
1. U moet opgenomen worden en u bent nog in staat om even alleen te 
wachten: 
U wordt afgezet in de hal bij de hoofdingang, uw partner parkeert de auto in de parkeergarage en 
begeleidt u (zo nodig met rolstoel, muntstuk 2 euro) naar GeboorteHuis Leiden (zone J, 7e etage) 
 
2. U bent niet meer in staat om alleen in de gang te wachten: 
U kunt direct doorrijden naar de ambulance-ingang, Centrum eerste 
hulp 
Auto parkeren op het parkeerterrein aldaar. U kunt via het centrum eerste 
hulp direct door naar GeboorteHuis Leiden. 
U wordt door medewerkers van de bewaking ( 24 uur per dag ) verwezen naar GeboorteHuis 
Leiden. 
Zo spoedig mogelijk zet uw partner alsnog de auto in de parkeergarage! 
Indien dit op korte termijn niet mogelijk is , kan een medewerker van de 
bewaking de auto in de parkeergarage zetten. 
 
Algemene regels: 

1. Maak gebruik van de parkeergarage. 
2. Er zijn rolstoelen beschikbaar in de hal van de parkeergarage en in de centrale hal (muntstuk 

2 euro). 
3. Overleg met de verpleegkundige van GeboorteHuis Leiden waar u uw auto kunt parkeren als 

u zich telefonisch aanmeldt. 
4. Voor de hoofdingang mag u niet parkeren. 

 

 


