
 
 

 
 

Parkeermogelijkheden voor zwangeren 

en bij een bevalling 

 

U bent voor uw zwangerschap onder controle van de gynaecoloog in het Laurentius Ziekenhuis. 
 

Tijdens uw zwangerschap zijn er meerdere momenten waarop u mogelijk in het ziekenhuis wordt verwacht, 
zoals een controle op de polikliniek, bij extra controles in verband met klachten en voor de bevalling. Hierbij 
bezoekt u de poli Gynaecologie of het Moeder & Kind Centrum (afdeling A1). 
 

In en rondom het Laurentius Ziekenhuis hebben de afgelopen jaren nogal wat veranderingen 
plaatsgevonden wat betreft verbouwingen en nieuwbouw en ook wat betreft het (parkeer)terrein rondom het 
ziekenhuis. 
Hierbij informeren wij u graag over het parkeerbeleid tijdens uw zwangerschap en bevalling.  
 

1. In normale situaties (reguliere controles, extra controles, geplande bevalling waaronder inleiding 
en geplande keizersnede) maakt u gebruik de parkeermogelijkheden van het ziekenhuis. Dit betekent 
dat u wordt verzocht te parkeren op het grote parkeerterrein bij de centrale hal.  
U kunt het parkeerterrein oprijden via de Oranjelaan. De toegang tot het ziekenhuis is via de ingang bij de 
centrale entreehal. Deze ingang is open op maandag tot en met vrijdag van 6.30 uur tot 20.00 uur.  
Buiten deze tijden kunnen u en/of uw begeleider zich melden via de intercom bij de toegang rechts naast 
de draaideur. Een medewerker van de Beveiliging opent dan de deur op afstand voor u. 

 

2. Als u naar het ziekenhuis komt voor een (niet geplande) bevalling, mag u de auto parkeren aan de Mgr. 
Driessenstraat op een van de vier gereserveerd parkeerplaatsen links en rechts naast de oprit naar de 
laagbouw. Dit zijn spoedparkeerplaatsen. 

 

 
 

De toegang is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden meldt u 
zich via de intercom bij de deur. U kunt via deze intercom spreken met een medewerker van de 
Beveiliging. Deze opent op afstand de deur voor u.  
In de hal tussen beide toegangsdeuren vindt u een rolstoel, mocht u deze nodig hebben. 
De route naar het Moeder & Kind Centrum (A1) op de 1e verdieping staat aangegeven.  

 

Wij verzoeken u bovenstaande parkeermogelijkheden met respect te gebruiken.  
Op oneigenlijk gebruik van de spoedparkeerplaatsen zal controle en handhaving plaatsvinden.  
 
Chantal Wingen, medisch manager Moeder & Kind Centrum / gynaecoloog 
Theo Martens, manager Moeder & Kind Centrum  
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