Uw bezoek aan HMC
Bronovo
Bezoektijden, route,
parkeren, faciliteiten

Een bezoek brengen aan een ziekenhuis is niet altijd even
prettig. Met deze informatie hopen wij u meer duidelijkheid te
geven over de bezoektijden, het parkeren en het bereiken van
HMC Bronovo.

Bezoektijden
Patiënten bezoeken in HMC Bronovo kan elke dag van de week. De
bezoektijden zijn niet voor elke afdeling gelijk. Hieronder ziet u wat de
bezoektijden voor de verschillende afdelingen zijn.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.30 tot 16.30 uur en van
18.30 tot 19.30 uur. Zaterdag en zondag ook van 11.15 tot 12.15 uur.
Om patiënten de nodige rust te bieden, geldt er een maximum van twee
bezoekers per patiënt.
Voor de volgende afdelingen gelden afwijkende bezoektijden:
Intensive Care
Dagelijks van 13.00 - 14.00 uur en van 18.00 - 20.00 uur.
Hartbewaking
De bezoektijden zijn van:
10.00 - 11.00 uur
15.30 - 16.30 uur
18.30 - 19.30 uur
Zowel op de Intensive Care als op de Hartbewaking zijn bloemen en planten
niet toegestaan. De potgrond kan namelijk infecties overbrengen.
Kraamafdeling Amalia
Op de Amalia gelden ruimere bezoektijden, namelijk van 10.00 tot 19.30 uur.
Rustmoment op deze afdeling is van 13.00 tot 15.00 uur.

Kinderafdeling Willem-Alexander
Voor de kinderafdeling geldt dat ouders de hele dag en ‘s avonds
bij hun kind mogen blijven. Ook bestaat de mogelijkheid voor de
ouders om bij hun kind te blijven slapen. Dit kunt u bespreken met de
afdelingsverpleegkundige.

Hoe komt u bij HMC Bronovo?
HMC Bronovo is op diverse manieren (auto, openbaar vervoer, fiets) goed
te bereiken.
Openbaar vervoer
HMC Bronovo is te bereiken met bus 22 (Van Hogenhoucklaan, halte HMC
Bronovo) en bus 23 (Van Alkemadelaan, halte HMC Bronovo).
Vanaf NS-station Den Haag Centraal: Bus 22 richting Duinzigt.
Bus 18 richting Clingendael/Benoordenhout. Op de Van Alkemadelaan stapt
u over op bus 23.
Tram 2, 3 en 6: Halte Laan van N.O.I. en overstappen op bus 23 richting
Duindorp.
Vanaf NS-station Den Haag Hollands Spoor: Tram 1 of 16 naar halte
Centrum. Vanaf deze halte stapt u over op bus 22 richting Duinzigt.
Vanaf NS-station Laan van N.O.I./NS station Voorburg: Bus 23.
Vanuit Wassenaar: Bus 90: Johan van Oldenbarneveltweg. Overstappen op
Willem Witsenplein op bus 23.
Voor actuele informatie over het openbaar vervoer kunt u bellen met de
HTM Consumentenlijn, telefoon 0900 - 486 46 36 of kijk op www.htm.nl.

Met de auto
Vanuit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht:
• Op Prins Claus Plein de A12 volgen. Aan het einde van de Utrechtsebaan
rechtsaf, richting Wassenaar en Scheveningen.
• Bij het eerste stoplicht linksaf en borden volgen HMC Bronovo.
Vanuit Wassenaar:
• Via N44 richting Den Haag.
• Bij viaduct rechtsaf uitvoegen naar de N14 richting Scheveningen
(Landscheidingsweg).
• Vóór de Hubertustunnel rechts uitvoegen naar de parallelweg richting
Oude Waalsdorperweg.
• Bij de rotonde rechtdoor, borden HMC Bronovo volgen.
• Bij de verkeerslichten linksaf naar de Van Alkemadelaan.
• Vervolgens de eerste weg rechtsaf naar de Bronovolaan.
Vanuit Statenkwartier via Hubertusviaduct:
• Op Pr. B.M. Teldersweg afrit Madurodam/HMC Bronovo.
• Onderaan afrit linksaf naar de dr. A. Jacobsweg.
• Rechtdoor onder viaduct door.
• Rechtdoor trambaan over.
• Bij de rotonde rechts naar Plesmanweg.
• Bij de verkeerslichten onder het viaduct linksaf naar Waalsdorperweg.
• Waalsdorperweg rechtdoor vervolgen (750 m).
• Rechtsaf de Van Hogenhoucklaan op.
• Eerste weg linksaf naar de Bronovolaan.

Parkeren
HMC Bronovo beschikt over een eigen parkeerterrein. Er zijn 12
invalidenparkeerplaatsen beschikbaar aan de linkerzijde van de
hoofdingang. Vanaf het ondergrondse parkeerdek kunt u alleen via een trap
de hoofdingang bereiken. De afdelingen Fysiotherapie en Longrevalidatie
hebben eigen parkeerplaatsen tegenover de ingang Fysiotherapie; te
bereiken via hoofdingang Bronovolaan.

10-rittenkaart
Indien u vaak een bezoek moet brengen aan het ziekenhuis, dan kunt u
gebruikmaken van de 10-rittenkaart voor parkeren op het parkeerterrein
van HMC Bronovo. Met deze kaart kunt u tien keer parkeren in een
tijdsbestek van één jaar. Per keer kunt u maximaal negen uur parkeren.
Parkeert u langer, dan moet u bijbetalen bij de betaalautomaat in de
ontvangsthal. De 10-rittenkaart is verkrijgbaar bij de Receptie in de
ontvangsthal.
Parkeerservice
Patiënten, bezoekers en/of hun begeleiders kunnen een beroep doen op
de Parkeerservice van HMC Bronovo. U stapt uit voor de deur en een
chauffeur parkeert uw auto. Na uw bezoek kunt u snel weer instappen en
wegrijden. U betaalt € 5,00 voor deze Parkeerservice, inclusief parkeergeld,
ongeacht hoelang uw bezoek aan het ziekenhuis duurt (maximaal één
dag). Voor invaliden met een invalidenparkeerkaart is deze service gratis.
De Parkeerservice wordt aangeboden op maandag tot en met donderdag
tussen 08.15 en 17.00 uur.
Meer en actuele informatie kunt u vinden op onze website:
www.haaglandenmc.nl.
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