Huisregels rooming-in afdeling Verloskunde
Informatie voor de partner

Wat is rooming-in?
Rooming-in betekent dat u als partner op de kamer van moeder en kind mag blijven slapen.
Op de kraamsuites kan dit altijd, op de overige kamers gaat dit in overleg.
De eerste nacht na de bevalling heeft de hoogste prioriteit. De nachten daarna zijn in overleg. Dit is
te allen tijde onder voorbehoud en wordt u aangeboden als onze afdelingsbezetting het toelaat.
Bij grote drukte worden de tweepersoonskamers ingericht voor patiënten. Dit betekent dat u dan
niet kunt blijven slapen. De verpleegkundigen die op dat moment werken nemen hierover het
besluit. We vragen hiervoor uw begrip!

Verwachtingen
Tijdens uw verblijf wordt u als partner actief betrokken bij de zorg voor de moeder en uw kind. Dit
is een voorbereiding op de thuissituatie. Dit gaat uiteraard in overleg en de verpleegkundige of
kraamverzorgster ondersteunt u hierbij.

Eten en drinken
Tijdens de vaste rondes van de servicemedewerksters kunt u gebruik maken van de aangeboden
dranken. Ook krijgt u ’s ochtends een ontbijt aangeboden. Op de kraamsuite krijgt u de eerste dag
ook de overige maaltijden aangeboden.
In andere gevallen kunt u eten / drinken kopen in ons restaurant (ma t/m vrij 9.30 - 17.00 uur) of
de koffiecorner (ma t/m vrij: 8.00 - 20.00 uur; weekend, feestdagen 11.30 - 20.00 uur) in de
centrale hal op de 1e etage. Serviesgoed hiervan brengt u zelf terug.
Het gebruik van alcohol is tijdens uw verblijf niet toegestaan.

Toilet en douche
U kunt gebruik maken van het toilet schuin tegenover de balie van de secretaresses of van het toilet
en de douche die bij de gebruikte kamer hoort. U neemt hiervoor uw eigen toiletspullen mee.
Laat losse toiletspullen niet achter in de doucheruimte in verband met de dagelijkse schoonmaak.
De douche en het toilet laat u uiteraard schoon achter. De handdoeken deponeert u in de daarvoor
bestemde blauwe waszakken.

Nachtkleding en beddengoed
U draagt nachtkleding of een badjas bij het verlaten van de kamer waar de moeder verblijft.
Het beddengoed haalt u voor 8.30 uur af en deponeert u in de daarvoor bestemde blauwe
waszakken. Bij verblijf op een éénpersoonskamer kunt u het afgehaalde bed daarna inklappen en op
de gang zetten.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Het team van afdeling Verloskunde wenst u een prettig verblijf.
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