Slapen in een ziekenhuisbed – fijn als dan een
familielid op de kamer
kan overnachten

Betere nachtrust dankzij
multifunctioneel bedmeubel
Slapen in een ziekenhuisbed is toch anders dan thuis.
Zeker na een operatie of bij langdurige ziekte. Een
vertrouwd iemand in de buurt is voor de patiënt dan
heel plezierig. Bij het gaan slapen, bij het ontwaken,
en zomaar voor als de slaap ’s nachts niet wil komen.
Om familieleden de gelegenheid te bieden dichtbij te
blijven, willen we op elke eenpersoons verpleegkamer
een comfortabel multifunctioneel bedmeubel installeren.
Dat komt het herstel van de patiënt ten goede.
Overdag is het meubel als zitbank en tafel te gebruiken.

Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum

Sociaal netwerk intact

Het nieuwe ziekenhuis wil een ‘helende omgeving’ bieden.

Dat komt het herstel en het welzijn van de patiënt ten goede.
‘Helend’ is bijvoorbeeld de architectuur en inrichting van

het gebouw. Maar ook de manier waarop verpleegkundigen,
artsen en andere medewerkers omgaan met de aan hun

zorgen toevertrouwde patiënten. Het is ook ‘helend’ als de
familie en het sociale netwerk van de patiënt deel kunnen

uitmaken van de periode dat iemand in het ziekenhuis moet

verblijven. Dat verblijf moet zo prettig mogelijk zijn. Daarom

zijn er ruime bezoektijden, is er veel aandacht voor privacy en
moet het ook mogelijk zijn om bij de patiënt te overnachten.
Niet om de zorg van de verpleegkundige over te nemen – die

houdt dag en nacht het lichamelijk welzijn van de patiënt in de
gaten. Maar wel om een vertrouwde sfeer mee te brengen, de
sfeer van thuis. Want hoe goed we ons best ook doen om een
ontspannen omgeving te creëren, er gaat niets boven thuis.

Bekende gezichten en bekende stemmen zijn voor de patiënt

van onschatbare waarde in een periode dat de kwetsbaarheid
van het bestaan wordt ervaren.

Praktisch en fraai

Typerend voor het nieuwe ziekenhuis zijn de eenpersoonskamers. Hier is bewust voor gekozen, om redenen van

privacy, hygiëne en herstel. De kamers zijn ruim genoeg om
een eenvoudig bed te plaatsen voor familieleden die willen

“Een multifunctioneel bedmeubel is zoveel méér dan een

bank. De multifunctionele bedmeubels zijn zodanig ontworpen

je op je gemak voelen, ontspanning, nog even praten totdat

overnachten bij hun naaste. Overdag fungeert het bed als

dat ze praktisch inpasbaar zijn, eenvoudig om te bouwen en
een fraai geheel vormen met de overige inrichting van de

patiëntenkamer. De meubels zijn heel wenselijk met het oog
op het welzijn van onze patiënten. Daarom zoeken we

partners die (een aantal van) de bedmeubels willen adopteren.
Het is mogelijk om een complete afdeling te sponsoren, van

praktisch meubelstuk in een patiëntenkamer. Het staat voor
je in slaap valt, kortom geborgenheid. Uit ervaringen elders
weten we hoe belangrijk de aanwezigheid van je partner,
kind of ouder is. Juist in een ziekenhuis”

Marten Otten, secretaris Stichting Vrienden van Meander Medisch
Centrum, tot 2012 internist/MDL-arts in Meander Medisch Centrum

10 kamers tot 35 kamers, à € 1.250 euro per kamer.
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