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Partnerverblijf
afdeling Verloskunde/Moeder Kind Kamer
Ziekenhuis Amstelland biedt de mogelijkheid
dat de kraamvrouw na de bevalling een naaste
dichtbij zich heeft.
In deze bijzondere periode kan een partner of
familielid overnachten op de kamer van de
kraamvrouw.
Wie mag er blijven overnachten?
De kraamvrouw bepaalt wie er bij haar na de
bevalling mag overnachten. De gast moet wel
meerderjarig zijn. En we gaan er vanuit dat bij
een meerdaagsverblijf dit steeds dezelfde
persoon is. Een gast hoeft u niet van te voren
aan te geven.
Wat kan de gast verwachten?
U slaapt op de kamer bij de kraamvrouw.
U mag net zo lang blijven als de
kraamvrouw.
U krijgt koffie & thee op dezelfde wijze als
de kraamvrouw.
U krijgt drie maaltijden per dag, waarbij
rekening wordt gehouden met uw eventuele
wensen, zoals vegetarisch of kosjer eten.
U kunt kosteloos gebruikmaken van radio
en televisie in Ziekenhuis Amstelland.
U kunt gebruik maken van uw eigen
mobiele telefoon.
Wat zijn de kosten?
De kosten zijn €35 per nacht, inclusief de
maaltijden, koffie en thee.
De rekening betaalt u bij vertrek bij de
receptie in de centrale hal.
Voor eventuele (gedeeltelijke) teruggave bij
uw verzekering dient u zelf de rekening in
te dienen bij uw zorgverzekeraar.
Wat verwacht het ziekenhuis van de gast?
Wij willen uw verblijf zo aangenaam mogelijk
maken, maar een ziekenhuis blijft een
ziekenhuis. Daarom hebben we voor het
verblijf een aantal regels opgesteld:
U bent volledig zelfredzaam.
De werkzaamheden op de afdeling kunnen
normale doorgang vinden.
U houdt rekening met de andere patiënten
op de afdeling.
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U staat op zodra het ontbijt wordt
geserveerd en maakt het bed zelf op. Dit
bed wordt na 3 dagen verschoond en u
haalt het bed bij vertrek zelf af.
U bent vanaf het ontbijt tot het moment
van slapen gekleed in normale dagelijkse
kleding. Ook voor de nacht draagt u
passende (nacht-)kleding.
U maakt gebruikt van het sanitair welke ook
door uw partner wordt gebruikt.
Bezoekers zijn welkom binnen de
bezoektijden van de afdeling en dienen zich
te houden aan de algemene regels die
daarvoor gelden.
Bij bijzondere omstandigheden kan de
verloskundige of de gynaecoloog bepalen
dat een partnerovernachting niet wenselijk
is. Wij vragen uw begrip voor dit besluit.
Alle overige huisregels van Ziekenhuis
Amstelland blijven eveneens van kracht.
Vrouw Kind Centrum
Locatie: 1e etage
Moeder Kind Kamers
De Moeder Kind Kamers zijn gevestigd op de
Kinderafdeling, telefoonnummer 020 - 755
6668. Bezoektijden 10.00-11.30 uur, 15.3017.00 uur, 18.00-19.00 uur. De partner of een
door de kraamvrouw aangewezen persoon is
altijd welkom.
Verloskunde
Bezoektijden Verloskunde: 10.30 - 11.30 uur;
16.00 - 20.00 uur. De partner of een door de
kraamvrouw aangewezen persoon is altijd
welkom. Het telefoonnummer is (020) 755
7111. Bedoeld voor eerste contactpersoon van
de patiënt voor informatie over situatie en
behandeling. Hij/zij kan familie en vrienden
verder op de hoogte houden.
Opmerkingen over deze folder
Ontbreekt er informatie in deze folder of is
iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat
graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via
voorlichting@zha.nl.
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