
Bewegwijzering 
Om zo snel mogelijk op de juiste bestemming binnen het Radboudumc te komen heeft u een aantal 
gegevens nodig: 

•	 de te volgen aanrijroute: Radboudumc hoofdingang, Radboudumc ingang oost, 
Radboudumc ingang west, Tandheelkunde of Spoedeisende Hulp, 

•	 de gebouwingang,
•	 het routenummer dat u bij uw eindbestemming brengt,
•	 de zone aanduiding (dit geldt niet voor alle afdelingen). 

Deze gegevens kunt u in principe vinden in uw uitnodiging. Indien u deze niet kunt terugvinden is 
het raadzaam deze op te vragen bij de afde¬ling waar u de afspraak heeft.

Openbaar vervoer 
Het Radboudumc is goed te bereiken met zowel de bus als de trein. Voor alle vertrek- en 
aankomsttijden kunt u bellen met OV-reisinformatie 0900- 9292 of www.9292.nl raadplegen. 

Bus
Vanaf het Centraal Station Nijmegen (NS) vertrekken diverse bussen die stoppen bij het 
Radboudumc. De speciale ‘Heyendaalshuttle’ vertrekt in de spitsuren elke vier minuten. Voor de 
hoofdingang en ingang west (Tandheelkunde) stapt u uit bij halte ‘Radboudumc’. Voor ingang oost 
stapt u uit bij halte ‘Huygensgebouw’. Deze ingangen bereikt u vanaf de bushaltes binnen 100 tot 
400 meter. 

Trein
Het is ook mogelijk met de stoptrein Nijmegen-Boxmeer/Venlo naar NS-station Nijmegen Heyendaal 
te reizen. Dit station ligt op tien minuten loopafstand van het Radboudumc en is toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. 

Fiets
Komt u met de fiets? Bij elke ingang is een fietsenstalling aanwezig.

Auto 
Vanaf alle invalswegen van Nijmegen staan de Nijmeegse ziekenhuizen aangegeven. U volgt 
eerst [H] Radboudumc. In de directe omgeving van het Radboudumc wordt verwezen naar de 
aanrijroutes. 

Parkeren
Het parkeertarief is €1,60 per uur, met een maximum van €8,00 per dag. Het aantal  parkeer-
mogelijkheden is beperkt en daarom kan het vinden van een parkeerplaats extra tijd kosten. 

Loopafstand
Wanneer u naar het Radboudumc komt, houdt u dan ook rekening met de loopafstand binnen het 
ziekenhuis. Voor veel afdelingen moet u rekenen op ongeveer tien minuten.

Rolstoel
In de parkeergarage bij Radboudumc hoofdingang, in het voorportaal van de Hoofdingang, bij 
ingang oost en bij de Spoedeisende Hulp kunt u een rolstoel lenen.

Begeleiding en vervoer
Bij aankomst in het ziekenhuis kunt u vragen om begeleiding van een gastvrouw/heer of gebruik 
maken van ons gastenvervoer met de golfkar. De gastvrouw/heer is via de receptie aan te vragen 
en beschikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00-16.30 uur. Gastenvervoer met de golfkar 
treft u aan het einde van de centrale hal om de hoek en is mogelijk van maandag t/m vrijdag van 
7.45 – 17.00 uur. Deze service wordt verleend door vrijwilligers, hierdoor kunnen we deze niet altijd 
garanderen.

 Bereikbaarheid
Radboudumc

Voorlichtingscentrum 
Hebt u vragen over het Radboudumc? Of over bijvoorbeeld ziektebeelden, behandelingen en 
patiëntenverenigingen? Stel ze dan bij het Voorlichtingscentrum. Ook voor klachten en spreekbeurtpakketten 
bent u hier aan het juiste adres. 
Radboudumc 
Radboudumc hoofdingang 
Route 510 
Telefoon (024) 361 70 00 
E-mail voorlichting@radboudumc.nl 
Geopend Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur 
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