
Met het openbaar vervoer  
Het station van Leuven beschikt over vlotte verbindingen met de andere 
Belgische stations. Vanuit het station vertrekken tal van bussen richting 
3hoog Leuven. Wil je het jezelf zo makkelijk mogelijk maken, dan neem je 
bus 284 of 285 (richting Mechelen), die je in een achttal minuutjes naar 
de halte “Provinciaal Museum” in de Donkerstraat brengt. Nog net de 
straat oversteken en je kan de site langs de onderkant bereiken. Zoek het 
witte muurtje met de zwarte poort en je bent er!  
 
Te voet of per fiets  
De site van 3hoog Leuven heeft twee ingangen. Kom je te voet of per fiets 
vanuit de stad, dan kan je best binnenkomen via de ingang in de 
Donkerstraat. Deze ligt ongeveer ter hoogte van de bushalte “Provinciaal 
Museum” aan de overzijde van de straat. Open de zwarte poort en kom 
naar boven! 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Antwoordstrookje adolescentendag  

Wij zullen aanwezig zijn op zaterdag 12/05/2012 met …........personen. 

………. personen nemen deel aan het programma voor jongeren.  
 …….... nemen deel aan workshop A. 
 …….... nemen deel aan workshop B. 

…….... personen nemen deel aan het programma voor de ouders. 
 ……....nemen deel aan de begeleide wandeling in Leuven. 

Voor alle informatie in verband met  
dit evenement zijn wij bereikbaar op volgend  
e-mailadres:…………………………………………………..telefoon:………………………. 
Adres:……………………………………………………………………………………………………… 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Adolescentendag voor jongeren met een transplantatie 
 
Het pediatrisch transplantteam van het UZ Leuven nodigt jou en je ouders 
van harte uit voor onze adolescentendag. Samen met lotgenoten kunnen 
we het op een leuke manier hebben over enkele thema’s die eigen zijn 
aan het getransplanteerd zijn. 

Deze dag gaat door op zaterdag 12 mei 2012 van 09u30 tot 16u30  
in 3hoog Leuven. 

 
Programma jongeren: 
09u30 -10u: Ontvangst door het transplantteam 
10u-11u: Discussieforum: medicatie innemen altijd en op tijd… Hoe doe je 
dat? (L. Decorte) 
11u10-13u30: Kookworkshop ‘Leer zelf een gezonde lunch bereiden’ 
(K. Van der Vaerent en T. Otte met hulp van Jeroen Meus) 
13u30-14u30: Lunch 
14u40-15u40: Workshop A: nevenwerkingen medicatie (L. Decorte) + tips 
en kleine behandeling door schoonheidsspecialiste 
OF 
Workshop B: sport na transplantatie 
15u50-16u30: Afsluiten, evaluatie en klein optreden van Stan Van 
Samang 
 
Programma ouders: 
09u30 -10u: Ontvangst door het transplantteam 
10u-11u30: Opvoeden van een chronisch ziek kind: van kwetsbaarheid 
naar weerbaarheid (E. Goethals en C. 
Cooreman) 
11u30-13u30: Vrije middagpauze in Leuven  
13u30-15u30: Begeleide wandeling door 
Leuven 
15u50-16u30: Afsluiten, evaluatie en klein 
optreden van Stan Van Samang 



 

 
 
 
 
 
Voor meer informatie kan je terecht bij Loes Decorte. 
 
Graag je aanwezigheid vóór 16 april 2012 bevestigen via het 
antwoordstrookje. Dit kan per post naar UZ Leuven, Secretariaat 
pediatrie, t.a.v. Kim Rowan, Herestraat 49, 3000 Leuven, of via e-mail naar 
kim.rowan@uzleuven.be of fax op 016 34 38 42. Telefonisch kan ook via 
016 34 38 22.  
 
We kijken ernaar uit om jou en je ouders daar te ontmoeten! 
 
Graag tot dan, 
 
Het kindertransplantatieteam 
 
 
Met dank aan 3hoog Leuven, ‘COMT in mynen hof’ en Lions club 
Gaasbeek. 
 
 

ROUTEPLAN  

 
Place to be 
3hoog Leuven  
Mechelsevest 90  
3000 Leuven  
TEL: 016 61 65 61  
 
Met de auto komende vanuit de richting Brussel  
3hoog Leuven ligt op een boogscheut van de autosnelweg E314. Via deze 
weg is het domein dan ook makkelijk bereikbaar. Neem afslag 17 
(Winksele) en rij richting centrum via de Brusselsesteenweg. Volg deze 
zo’n 500 meter en rij onder de ringweg door. Neem onmiddellijk links de 
tweede straat die voor het schooltje met de Octopuspaal loopt. Deze 
kasseiweg is het begin van de Mechelsevest. Rij deze helemaal uit, op het 
einde aan de rechterkant vind je 3hoog Leuven! Je kan jouw wagen op de 
site parkeren (35-tal wagens) of op de Mechelsevest, vergeet dan niet je 
parkeerschijf te zetten (tot 18.00 uur). 
 
Met de auto komende vanuit de richting Hasselt  
3hoog Leuven ligt op een boogscheut van de autosnelweg E314. Via deze 
weg is het domein dan ook makkelijk bereikbaar. Neem afslag 18 (Leuven, 
Mechelen, Herent) en rij richting Leuven via de Mechelsesesteenweg. 
Deze gaat over in de Donkerstraat die u omlaag afrijdt. Na zo’n 200 meter 
slaat u rechts af in de wijnpersstraat. Rij deze omhoog en sla de eerste 
straat rechts af. U bevindt zich op de Mechelsevest. Rij deze helemaal uit, 
op het einde aan de rechterkant vind je 3hoog Leuven! ! Je kan jouw 
wagen op de site parkeren (35-tal wagens) of op de Mechelsevest, 
vergeet dan niet je parkeerschijf te zetten (tot 18.00 uur).  
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