KWALITEITSGROEP
PROVINCIE OOST- en WEST_VLAANDEREN

VSZ
VERENIGING STERILISATIE
IN HET ZIEKENHUIS

Diegem, 18 oktober 2010

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

We hebben het genoegen U uit te nodigen voor de herfstvergadering van de
kwaliteitsgroep VSZ Oost- en West-Vlaanderen te Kortrijk op de nieuwe campus van AZ
Groeninge.
Agenda:

1. 19.00h Ontvangst aan de receptie (onthaal)
2. 19.15 h Een nieuwe CSA, van oud naar nieuw .
Dominique Couckuyt Afdelingshoofd O.K. AZ. St.Lucas
Brugge
3. 20.15 – 22.00 u Bezoek en rondleiding (per 15 pers) aan de
CSA
Kurt Duvillier Afdelingshoofd CSA AZ Groeninge
Plaats:
•

AZ. Groeninge nieuwe campus

•

President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk

Tijdstip:
Dinsdag 16 november 2010
van 19.00h stipt tot 22 h.
Gelieve uw deelname te bevestigen voor 8 november a.u.b. naar
Dominique.Couckuyt@stlucas.be
Hopelijk tot dan!
Dominique Couckuyt
Afdelinghoofd O.K.
St.Lucas Brugge

Geert Balleyn
Afdelingshoofd CSA
H.Hart Roeselare

Joris Van kerckhove
Apotheker
AZ St.Lucas Gent

Dirk Eraly
3M
Acc .Development
Superv. Sterilisation
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Met het openbaar vervoer
U kan de trein nemen tot aan het station van Kortrijk.
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Komt u uit het stadscentrum van Kortrijk, rijd dan via de
Doorniksewijk / Doorniksesteenweg richting Doornik
naar de Kennedylaan. Aan de lichten aan Kortrijk Xpo
draait u rechtsaf de President Kennedylaan op. Rijd
op het rond punt aan de Kinepolis rechtdoor, tweede
afslag. U ziet campus kennedylaan even verderop aan
uw rechterkant.

E403 DOORNIK

Met de auto
Komt u van de E17 uit de richting van Gent of Rijsel,
neem dan de afrit 2 ‘Hoog Kortrijk - R8 Kortrijk - Expo’.
Volg de borden ‘andere richtingen’ tot aan de afrit
‘Doornik, Hoog Kortrijk, Expo, Kennedypark’ en ‘az groeninge campus kennedylaan’. Neem aan het rond punt
de eerste afslag en rijd de President Kennedylaan in.
Wat verder ziet u campus kennedylaan aan uw rechterkant liggen.
Komt u van de E403 uit de richting van Brugge of Doornik, rijd op het knooppunt in Aalbeke de E17 op (volg
de borden E17 - Gent). Neem afrit 2 ‘Hoog Kortrijk - R8
Kortrijk - Expo’. Volg de borden ‘andere richtingen’ tot
aan de afrit ‘Doornik, Hoog Kortrijk, Expo, Kennedypark’
en ‘az groeninge campus kennedylaan’. Neem aan het
rond punt de eerste afslag en rijd de President Kennedylaan in. Wat verder ziet u campus kennedylaan aan
uw rechterkant liggen.
Komt u van de A19 uit de richting van Ieper, rijd dan de
A 19 ten einde en volg de borden ‘R8 - Kortrijk-Zuid Kortrijk-Centrum‘. U komt uit op de R8. Volg de borden
‘E17 - Gent - Rijsel - Kortrijk-Zuid’. Neem de afrit E17
- Gent - Kortrijk-Oost - N50 - Bellegem - Hoog Kortrijk
- Expo’. Rijd het ‘Ei’ op en neem de afrit ‘Doornik, Hoog
Kortrijk, Expo, Kennedypark’ en ‘az groeninge campus
kennedylaan’. Neem aan het rond punt de eerste afslag
en rijd de President Kennedylaan in. Wat verder ziet u
campus kennedylaan aan uw rechterkant liggen.

Aan het NMBS-station van Kortrijk vertrekt om de 20
minuten een bus van De Lijn met halte aan campus kennedylaan. Neem lijn 1 of lijn 12 en stap af aan de halte
‘az groeninge’.
station - campus kennedylaan
vertrekt telkens 19, 39 en 56 minuten na het uur
- op weekdagen van 5.39 uur tot 22.39 uur
- op zaterdag van 6.56 uur tot 22.39 uur
- op zon- en feestdagen van 7.56 uur tot 22.39 uur
campus kennedylaan - station
vertrekt telkens 15, 35 en 55 minuten na het uur
- op weekdagen van 5.55 uur tot 22.55 uur
- op zaterdag van 7.15 uur tot 22.55 uur
- op zon- en feestdagen van 8.15 uur tot 22.55 uur
Met de fiets
Een fietskaart met de aanbevolen fietsroutes in Kortrijk
vindt u gratis in het stadhuis van Kortrijk.
U kan uw fiets parkeren in de ruime fietsenstalling op
het binnenplein (zie plan van de campus op de binnenzijde van deze folder). Gelieve geen fietsen te plaatsen
aan de ingang van het ziekenhuis.
vzw az groeninge
zetel: President Kennedylaan 4 | 8500 Kortrijk
t. 056 63 63 63 | f. 056 63 63 69
www.azgroeninge.be

vu: Jan Deleu, Pres. Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk
juli 2010

Bereikbaarheid
en parkeren
campus kennedylaan

Wij heten u van harte welkom op campus kennedylaan.
Parkeren
Patiënten en bezoekers kunnen hun wagen kwijt op
de parkings 2A, 2B en 2C. Komende van het ‘Ei’ vindt
u deze parkings voorbij het ziekenhuis rechts (volg de
signalisatieborden).

AD
GP

IN

fietsenberging
personeel

N
UY

KENNEDYLAAN

inkomplein
fietsenberging en
wachtzone

uitzwaaizone

parking
bezoekers en patiënten 2A

2B

parking voor personen
met een beperking

A

M

parking
bezoekers
en patiënten

parking voor huisartsen, directie en staf
bushalte
EN

TT

2C

Parkeertarieven
Een ticketje voor de parkings van az groeninge kost
0,5 euro per half uur met een maximum van 5 euro per
parkeerbeurt.

Betalen
Betalen kan met uw ticketje aan de parkeerautomaat
in de inkomhal van het ziekenhuis. De tarieven voor de
parking vindt u hiernaast.

Uitzonderingen
Een aantal patiënten en bezoekers die op zeer regelmatige basis het ziekenhuis bezoeken, kunnen gratis
parkeren op de parkings van az groeninge.

Parking voor personen met een beperking
Op een aparte parking dichter bij de ingang van het
ziekenhuis kunnen personen met een beperking gratis
parkeren. Een onthaalmedewerker valideert het parkeerticket van personen die een parkeerkaart voor
personen met een beperking kunnen voorleggen.

Voor wie:
Personen met een beperking, kankerpatiënten, patiënten hemodialyse, patiënten fysiotherapie en revalidatie,
ouders van patiëntjes op neonatologie en kindergeneeskunde, papa’s met een pasgeborene op materniteit, bezoekers intensieve zorg en bezoekers paza.

Onrechtmatig parkeren op de parking voor personen
met een beperking kost u 10 euro.

Het onthaal valideert het parkeerticket op vertoon van
uw parkeerkaart voor personen met een beperking
of op vertoon van een kaartje dat u kan krijgen op de
afdeling waar u behandeld wordt / de afdeling die u
bezoekt.

Minder mobiele mensen
Als service naar onze patiënten bieden we de mogelijkheid om minder mobiele mensen af te zetten aan de ingang van het ziekenhuis. Om het binnenplein te kunnen
oprijden, meldt u zich aan via de luidspreker een tiental
meter vóór de slagboom.
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reserveparking voor bezoekers,
patiënten en medewerkers
(wanneer andere parkings volzet zĳn)

Parkeren langs de President Kennedylaan is verboden.
U riskeert een boete.

Parking bezoekers en patiënten: 2A, 2B en 2C
Neem een ticket aan de slagboom wanneer u de
parking oprijdt. Als de parking vol staat, krijgt u daarvan een melding en wordt u doorverwezen naar een
volgende parking.

Uitzwaaizone
In de uitzwaaizone naast de fietsenstalling kunnen
bestuurders een passagier afzetten. Het aanpalende
gebouwtje is ook uitgerust met een wachtruimte met
banken. Rolstoelen en goederenkarren zijn beschikbaar
voor wie daar gebruik van wenst te maken.
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Parkeerreglement
Alle parkings van az groeninge zijn onderhevig aan het
parkeerreglement van az groeninge. U kan het reglement raadplegen via de website.

In geen enkel geval kan u parkeren op het binnenplein.
Fout geparkeerde wagens kunnen verwijderd worden.

