Rooming-in op de afdelingen voor volwassenen
Meander Medisch Centrum heeft eenpersoonskamers. Het streven is dat de patiënt zich
hier prettig en veilig voelt. Natuurlijk blijft een ziekenhuisopname een ingrijpende
gebeurtenis. De aanwezigheid van een vertrouwd persoon kan vaak geruststellend en
bevorderlijk zijn voor een voorspoedig herstel.
In Meander Medisch Centrum bestaat de mogelijkheid voor rooming-in. Dit betekent
dat het op verschillende afdelingen mogelijk is voor een naaste om te blijven slapen.
Het blijven slapen kan zowel op eigen verzoek van de patiënt of op verzoek van de arts
en verpleegkundigen. Wanneer een naaste wil blijven slapen, is daar wel toestemming
voor nodig van de patiënt zelf, de behandeld arts en/of de verantwoordelijk
verpleegkundige. De hoofdreden voor de aanwezigheid van een naaste is om de
opname voor de patiënt zo prettig mogelijk te laten verlopen. Daarbij kan het geven van
ondersteuning in de zorg een optie zijn, maar is dit niet altijd noodzakelijk.

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl
Bezoekadressen:
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 Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Een arts of verpleegkundige kan ook vragen aan een naaste om te blijven slapen.
Bijvoorbeeld wanneer de patiënt erg onrustig is of wanneer er sprake is van een
taalbarrière.

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Wat kunt u verwachten?

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Wanneer u op verzoek van de patiënt gebruik maakt van de voorziening rooming-in,
dan zijn een aantal zaken hierbij van belang:
 Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van bepaalde voorzieningen. U kunt
hierbij denken aan:
o Gebruik van Wi-Fi die op elke kamer aanwezig is.
o Onbeperkt koffie en thee uit de automaat op de afdeling.
o Tegen een eenmalige vergoeding van € 12,50 maakt u gebruik van de
bedbank, linnengoed en de sanitaire voorzieningen op de kamer van de
patiënt. Dit is inclusief ontbijt. Daarnaast ontvangt u een linnenpakket.
Het pakket bestaat uit: een dekbed, laken, kussen, kussenhoes,
2 handdoeken en 2 washandjes. Let op: In verband met eventuele
infecties kunt u geen gebruik maken van eigen linnengoed.
o De daarop volgende dagen dat u gebruik maakt van rooming-in betaalt
u alleen het ontbijt van à € 4,50.
 Voor de overige maaltijden, lunch en diner, kunt u terecht in het restaurant van
het ziekenhuis waar u tegen betaling een maaltijd kunt bestellen.
 Verder krijgt u tijdig van ons te horen wanneer uw aanwezigheid overdag of in
de nacht wel/niet gewenst is.

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917

Wanneer u op verzoek van de arts en/ of verpleegkundige gebruikt maakt van
rooming-in, dan mag u een aantal zaken van ons verwachten.
 Allereerst zijn aan dit type verblijf geen kosten verbonden. Wel kunt u gebruik
maken van de volgende voorzieningen:
o Wi-Fi die op elke kamer aanwezig is.
o Onbeperkt koffie en thee uit de automaat op de afdeling.
o Een bedbank, linnengoed en de sanitaire voorzieningen op de kamer
van de patiënt.

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

o




U ontvangt een linnenpakket. Dit pakket bestaat uit: een dekbed, laken, kussen, kussenhoes,
2 handdoeken en 2 washandjes.
o Een dagelijks ontbijt.
Voor de overige maaltijden, lunch en diner, kunt u terecht in het restaurant van het ziekenhuis waar u
tegen betaling een maaltijd kunt bestellen.
Verder krijgt u tijdig van ons te horen wanneer uw aanwezigheid overdag of in de nacht wel/niet gewenst
is.

Wat verwachten wij van u?
Er kan slechts door één persoon gebruik worden gemaakt van rooming-in en de bijbehorende voorzieningen.
Om de prioriteit bij de zorg voor de patiënt te leggen, is het belangrijk dat u of de persoon die gebruik maakt van
rooming-in, niet zelf zorgafhankelijk is. Het is niet mogelijk om zorg te bieden aan de naaste die blijft slapen.
Wanneer u graag gebruik wilt maken van rooming-in, dan bespreekt u dit met de verpleegkundige die zorg
verleent aan uw naaste. In dit gesprek kan uw verblijf in goed overleg worden afgestemd.
De privacy van de patiënt dient ten allen tijden te worden gewaarborgd. Het is dus goed mogelijk dat de arts of
verpleegkundige u vraagt om de kamer te verlaten. U kunt dan gebruik maken van de lounge op de
verpleegafdeling.
Als naaste verblijft u vooral op de patiëntenkamer, de openbare ruimte op de verpleegafdeling of de openbare
ruimten in Meander zoals de Laan of het restaurant Meander Marché. We willen u verzoeken om de ruimten
waar u verblijft en de voorzieningen waar u gebruik van maakt, steeds netjes achter te laten. Overdag moet uw
bed worden afgehaald, zodat er meer zitruimte is in de kamer en de schoonmaakdienst overal goed bij kan.
Wanneer er zich calamiteiten voordoen als gevolg van uw verblijf, zal Meander u wettelijk aansprakelijk stellen
voor de gevolgen. Verder willen wij u erop wijzen dat wanneer u foto’s wilt maken van een patiënt en/of
medewerker, zij hier vooraf toestemming voor moeten geven.

Spelregels Rooming-in
Wanneer u gebruik maakt van rooming-in, schrijft u zich in bij de centrale servicebalie in de Laan. Hierbij is het
verplicht om uw legitimatie te tonen. Geregistreerde gegevens worden verwijderd zodra u bent uitgeschreven als
rooming-in gast. U ontvangt na inschrijving een tijdelijke pas die u goed zichtbaar dient te dragen, zodat het voor
iedereen duidelijk is dat u gast bent. Inschrijven kan 24 uur per dag, maar dient wel op de dag waarop u gebruik
maakt van rooming- in te zijn geregeld.
Overdag kunt u zoals iedereen de verpleegafdeling betreden. Tussen 20.00 uur ‘s avonds en 6.00 uur in de
ochtend moet u zich melden via de intercom van de afdeling om toegang te verkrijgen (dit kan per afdeling
verschillen).

Kosten
De kosten voor de voorzieningen (zoals het linnenpakket en het ontbijt) dienen vooraf betaald te worden
wanneer u op verzoek van de patiënt blijft slapen. Dit kan door het aankopen van een tegoedbon. Deze
tegoedbon is te koop bij de AKO winkel in de Laan. U kunt hier contant betalen of pinnen. Na 20.00 uur is de AKO
gesloten.
De tegoedbon voor het ontbijt dient u dagelijks aan de serviceassistent op de verpleegafdeling te geven.
2
Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Overige informatie:
Voor een versnapering, bloemetje of een cadeauartikel verwijzen wij u naar de winkels in de Laan.

Parkeren
De parkeertarieven zijn de eerste 20 minuten gratis. Elke zestien minuten hierop volgend is € 0,50. Een dagkaart
kost € 7,50. Het is mogelijk om bij AKO in de Laan een weekkaart te kopen á € 15,00 of een maandkaart voor
€ 30,00. Hiermee kunt u dagelijks zo vaak in- en uitrijden als nodig is.

Nog even de bijzonderheden op een rij
1.
2.
3.
4.

Afstemming met arts/ verpleegkundige of rooming- in kan/ moet plaatsvinden
Inschrijven en registratie bij de centrale balie
Zichtbaar dragen van een bezoekerspas
Indien op eigen verzoek rooming in: Bij AKO een tegoedbon kopen van € 12,50 en losse ontbijtbonnen
voor alle daaropvolgende nachten.
5. Tegoedbon voor slapen en ontbijt dagelijks afgeven aan de serviceassistente.
Mocht u nog vragen hebben stel deze gerust aan de verpleegkundige op de verpleegafdeling. Een prettig verblijf
en dank u voor uw medewerking!
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