
Dinsdag 26 maart 2019

Uitrol Oranje straat op campus Gasthuisberg



De huidige wayfinding werkt met gekleurde pijlen die je naar 
een bezoekerslift en de de gewenste verdieping leiden.

Huidige wayfinding



Toekomstige wayfinding

Voorafname 
Fase IVb : 
ROOD 
POORT 4

Voorafname 
ambulant 
centrum: 
ORANJE 
STRAAT  poort 
1-2-3-4-5-6

De nieuwe wayfinding maakt gebruik van 7 gekleurde straten die alle locaties en 
afdelingen op campus Gasthuisberg met elkaar verbindt.  Via een straat, poort en 
verdieping bereik je de juiste bestemming.



Concept Oranje straat
De Oranje straat wordt dinsdag 26 maart in gebruik genomen en geeft een nieuw 
adres aan alle raadplegingen en functiemetingen in de ambulante zone.



Concept Oranje straat

Deze presentatie verklaart de concrete realisatie van de Oranje straat en 
geeft een duidelijk beeld hoe ze eruit zal zien.

Noot: Het blauwe 
kadertje is een 
identificatienummer 
voor de productie van 
de borden. Dit zal dus 
nergens verschijnen.



Concept Oranje straat

De Oranje straat heeft 6 poorten.



Concept Oranje straat
De poorten worden duidelijk aangegeven in de straat: 
boven de poort-toegang zelf, maar ook dwars in de straat waarbij het bord leesbaar is in 
beide wandelrichtingen.



Concept Oranje straat

Aan elke lift en trappenhal die aansluit op een poort komt een duidelijk 
overzichtsbord met welke afdelingen je op elke verdieping vindt.



Concept Oranje straat
Sommige afdelingen moeten nog verhuizen. Deze signalisatie wordt voorlopig 
afgeplakt.



Concept Oranje straat



Concept Oranje straat

In de loop van de volgende 
maanden zal de ingang van 
raadpleging cardiologie verplaatst 
worden naar poort 1 (nu nog aan 
poort 4). 
Zolang dit niet gerealiseerd is, 
wordt deze signalisatie niet 
voorzien.



Concept Oranje straat

Extra en duidelijke 
signalisatie maakt het de 
patiënt makkelijker om zijn 
bestemming te bereiken.



Concept Oranje straat



Concept Oranje straat
Een overzichtsbord met de nieuwe vergaderzalen in het ambulant centrum 
wordt voorzien aan de lift en trappenhal van poort 4 (de huidige ingang van 
raadpleging cardiologie en allergie).



Concept Oranje straat



Concept Oranje straat



Concept Oranje straat
IRCC en nucleaire geneeskunde zullen in de toekomst hun adres hebben in een 
andere (kleur van) straat. Omdat hun patiënten nu wel via de Oranje straat 
gestuurd worden, worden zij voorlopig mee opgenomen in deze bewegwijzering. 
Er worden daarom extra wegwijzers voorzien.



Concept Oranje straat

Voldoende signalisatie zorgt ervoor dat de patiënt gemakkelijk zijn bestemming 
bereikt.



Concept Oranje straat
Het chirurgisch dagcentrum - gelegen aan poort 
6 - zal voortaan dagziekenhuis chirurgie heten. 
Dit past binnen de uniformisering van de 
dienstbenamingen in het hele ziekenhuis.



Adres
Elke afdeling krijgt een eigen adres dat bestaat uit een straat, poort, 
verdieping en volgletter. De volgletter is noodzakelijk om meerdere 
bestemmingen bij eenzelfde poort en verdieping te benoemen. 

Een voorbeeld: 
Raadpleging endocrinologie ligt op het adres: 
Oranje straat – poort 1 – verdieping 1 – volgletter a of afgekort: OR.1.1.a



Adres
Patiënten krijgen bij het inschrijven aan de inschrijvingskiosk de weg-
beschrijving uitgeprint met de logica van het nieuwe adres in de Oranje straat.

Een voorbeeld:
U heeft een afspraak om 10 uur
bij dr. X Yzermans
onder supervisie van prof. dr. Z. Metaal

AMBULANT CENTRUM OR 2.2

Ga naar Oranje straat
Poort 2
Verdieping 2

Scan bij aankomst op verdieping 2 uw barcode aan een aanmeldpunt.
Neem plaats in wachtzone H.
Wanneer uw oproepnummer op het scherm verschijnt, begeeft u zich naar het
vermelde onderzoekslokaal.



Adresboek

 * Enkel de vetgedrukte items worden geafficheerd
Functionele 

entiteit
Naam  Locatie vanaf 26 

maart 2019
OR = ORANJE POORT VERD VOLG-

LETTER

407 Interventioneel radiologisch en cardiovasculair centrum - IRCC  --------

901 Nucleaire geneeskunde  ---------

409 Raadpleging cardiologie OR 1.0.a OR 1 0 a

409
Raadpleging endocrinologie OR 1.1.a OR 

1 1 a

409 Raadpleging allergie OR 1.-1.a OR 1 -1 a

483
Functiemetingen  klinische neurofysiologie en fysische 
geneeskunde OR 1.-1.b OR 1 -1 b

390 Hospitalisatie EPSI OR 1.-1.c OR 1 -1 c

391 Raadpleging EPSI OR 1.-1.d OR 1 -1 d
Orthopedische werkplaats OR 1.-1.e OR 1 -1 e

103 Ambulant centrum d OR 2.0.a OR 2 0 a
105 Ambulant centrum c OR 2.1.a OR 2 1 a
102 Ambulant centrum e OR 2.-1.a OR 2 -1 a
104 Staalafname OR 2.1.b OR 2 1 b
106 Ambulant centrum b OR 2.2.a OR 2 2 a
107 Ambulant centrum a OR 2.3.a OR 2 3 a

408 Radiologie OR 3.0.a OR 3 0 a

ADRESBOEK  ORANJE STRAAT
TOELICHTING



Adresboek
 * Enkel de vetgedrukte items worden geafficheerd

Functionele 
entiteit

Naam  Locatie vanaf 26 
maart 2019

OR = ORANJE POORT VERD VOLG-
LETTER

Auditorium Renaer OR 1.-1 OR 1 -1
Vergaderlokaal Ernest Claes OR 4.1 OR 4 1
Vergaderlokaal Hugo Claus OR 4.1 OR 4 1
Vergaderlokaal  Alice Nahon OR 4.-1 OR 4 -1
Vergaderlokaal Paul van Ostaijen OR 4.-1 OR 4 -1
Vergaderlokaal Felix Timmermans OR 4.2 OR 4 2
Vergaderlokaal Guido Gezelle OR 4.2 OR 4 2
Vergaderlokaal Thomas  Mann OR 4.3 OR 4 3
Vergaderlokaal Annie M.G. Schmidt OR 4.0 OR 4 0
Vergaderlokaal Herman de Coninck OR 4.0 OR 4 0

500 Functiemetingen cardiologie OR 5.0.a OR 5 0 a

502 Functiemetingen pneumologie OR 5.0.b OR 5 0 b

505 Functiemetingen vasculair centrum OR 5.0.c OR 5 0 c

507 Functiemetingen maag- en darmziekten OR 5.0.d OR 5 0 d

507 Functiemetingen endoscopie OR 5.0.e OR 5 0 e
Dagziekenhuis chirurgie OR 6.-1 OR 6 -1

596 Dagziekenhuis chirurgie A OR 6.-1a OR 6 -1 a

 ? Dagziekenhuis chirurgie B OR 6.-1b OR 6 -1 b

597 Operatiekwartier  2 OR 6.-1c OR 6 -1 c

ADRESBOEK  ORANJE STRAAT
TOELICHTING



 Vanaf dinsdagochtend 26 maart 2019

 Nieuwe signalisatie wordt aangebracht:

• Borden en signalisatie op straat- en poortniveau wijzigen, met 
de focus op verdieping 0.

• Overzichtsborden aan trappen en liften worden vernieuwd.
• Afdelingen die nog niet veranderen (raadpleging cardiologie 

en allergie), worden afgeplakt op de nieuwe borden.
• Kleinere afzonderlijke bewegwijzering (zoals op verdieping -1) 

verandert voorlopig niet.

UITROL ORANJE STRAAT



 Info aan patiënten:
• De flow van patiënten die op raadpleging, voor 

functiemetingen … komen, verandert niet.
• De wegbeschrijving die uit de inschrijvingskiosk rolt, zal 

aangepast zijn aan de nieuwe Oranje straat.

• De naam Chirurgisch dagcentrum (CDC) zal vanaf dan 
veranderen in dagziekenhuis chirurgie.

• Adres: Oranje straat, poort 6, verdieping -1
• De onthaalbrochure wordt aangepast.

UITROL ORANJE STRAAT



 Vragen? Suggesties?

• Merk je dat er op 26 maart verwarring ontstaat door bepaalde 
huidige of nieuwe bewegwijzering geef dan een seintje zodat dit 
meteen opgevolgd kan worden.

• Voor dringende vragen kun je bellen naar Lieve Goos - 42056
• Of mail je vraag naar: wayfinding@uzleuven.be

Meer weten?
Lees het artikel dat verscheen in Infuuz over de nieuwe wayfinding:
www.infuuz.be/najaar-2019-nieuw-routesysteem-in-campus-
gasthuisberg/


