Bezoekadressen:

Rooming-in
Afdeling C1 en D1 Moeder en Kind
Uw kind is opgenomen op de afdelingen C1 Zuigelingen of D1 Kinderafdeling.
Als u wilt kunnen u of uw partner bij uw kind verblijven tijdens de opname in
Meander Medisch Centrum. Dit heet rooming-in.

Wat is rooming-in?
Rooming-in wil zeggen dat u of uw partner 24 uur aanwezig kunnen zijn bij uw kind
tijdens de opname van uw kind in ons ziekenhuis. Het is echter niet verplicht om de hele
dag bij uw kind te zijn en/of te blijven slapen. Het kan, maar het hoeft niet.

Rooming-in praktisch

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Hoe regel ik rooming-in?
Voor of tijdens de opname van uw kind vraagt de verpleegkundige op de afdeling aan u
of u gebruik gaat maken van rooming-in. De verpleegkundige vertelt u dan hoe roomingin geregeld is en maakt u wegwijs op de afdeling.

Postadres:

Wat neem ik mee?
Nachtkleding en toiletartikelen dient u zelf te verzorgen. Wij zorgen voor handdoeken,
washandjes en beddengoed.

KvK Gooi en Eemland:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

32082917

www.meandermc.nl

Eten en drinken?
Ontbijt verzorgen wij voor u tussen 7.30 en 8.30 uur op de kamer bij uw kind. Voor de
overige maaltijden dient u zelf zorgen. In het ziekenhuis is een restaurant waar u eten
kunt kopen. Op de kamer is een koellade (alleen op de afdeling C1 Moeder en Kind). Op
beide afdelingen (C1 en D1) kunt u uw eten en drinken in de koelkast bij de
koffieautomaat zetten. Wilt u daar meer over weten, dan kunt u de folder
‘Voedingsmiddelen meebrengen’ vinden op www.meandermc.nl. Koffie en/ of thee kunt
u zelf halen bij de automaat op de afdeling.

Slapen?
Op de kamer is een bedbank aanwezig. In het ziekenhuis zijn we al vroeg op. We vragen
u dan ook tussen 7.00 en 8.00 uur uw bed af te halen. Onze medewerkers hebben de
ruimte nodig om hun werk te kunnen doen. De douche staat tot uw beschikking.
Handdoeken en washandjes kunt u pakken uit de kast op de kamer van uw kind.
Na gebruik kunt u deze in de blauwe waszak doen.

Televisie, telefoon en Wifi
Het is niet de bedoeling dat u bij uw kind televisie kijkt wanneer het kind slaapt.
Wanneer u uw eigen mobiele telefoon gebruikt, wilt u dit dan doen in de hal, bij de deur
van de afdeling? Hier stoort u niet de patiënten, het personeel en mogelijk de
elektrische apparatuur. Op elke kamer is wifi aanwezig.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Kosten?
Aan rooming-in zijn voor u geen kosten verbonden.

Spelregels voor rooming-in
Om rooming-in goed te laten verlopen hebben wij ‘spelregels’ opgesteld waaraan wij en u zich dienen te houden.
Uiteraard zijn uitzonderingen op de regels bespreekbaar met de verpleegkundigen van de betreffende afdeling.
Rooming-in is in Meander Medisch Centrum alleen mogelijk voor ouders/verzorgers van een kind dat in ons
ziekenhuis is opgenomen. Eén ouder/verzorger mag ’s nachts blijven slapen. Natuurlijk mag u per nacht wisselen
van ouder/verzorger, zodat de andere ouder/verzorger thuis weer energie kan opdoen.
Overdag dient uw bed te worden afgehaald, zodat er meer zitruimte is in de kamer en de schoonmaakdienst
overal goed bij kan. Uw kind slaapt ’s nachts in het eigen bed (niet bij u in bed). Zo kan de verpleegkundige uw
kind beter observeren en behandelen, indien nodig. Ook is het eigen bed een veiliger plek voor uw kind.

Vragen
Heeft u voor, tijdens of achteraf vragen over rooming-in in Meander Medisch Centrum, stelt u deze dan gerust
aan de verpleegkundige van de afdeling waar uw kind is opgenomen.

Tot slot
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest en proberen het verblijf voor u en uw kind in het
ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken.
jan_2016

2
Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

