OPVANG NODIG VOOR GROTE BROER
OF ZUS TIJDENS DE BEVALLING?
ZIEKENHUIS AMSTELLAND
Gefeliciteerd, er komt nog een kind! Een
bijzondere tijd, die voor de grote broer of
zus ingrijpend kan zijn. Hestia Amstelveen, de
kinderopvang in het ziekenhuis, wil graag dat
de dag van de bevalling ook voor het oudere
kind plezierig en veilig is.

Het is fijn om te weten dat je kind dichtbij is
en snel zijn/haar nieuwe broertje of zusje kan
ontmoeten! De opvang wordt aangeboden voor
kinderen van 0 tot 12 jaar. Hestia biedt deze
mogelijkheid ook als het kind regulier niet bij
Hestia naar de opvang brengt.

Zorgeloos bevallen

Meer weten over Hestia?

We nodigen je twee keer uit zodat we elkaar
goed leren kennen. Op deze manier raakt het
kind alvast vertrouwd met de locatie en kan
het in jullie aanwezigheid spelen. Wanneer het
tijd is om te bevallen, kun je je kind met een
gerust hart bij ons achterlaten.

Flexibele opvang

Een bevalling laat zich in de meeste
gevallen niet plannen. Lukt het u daarom
niet uw kind(eren) op te halen voor de
reguliere sluitingstijd van Hestia, dan bieden
wij aansluitende avondopvang aan.

De kinderopvang van Hestia wordt aangeboden i.s.m. Ziekenhuis Amstelland

Kijk op www.hestiakinderopvang.nl of loop bij
Hestia binnen voor een afspraak. Je vindt
Hestia rechts van de hoofdingang van het
ziekenhuis. Wil je gebruikmaken van de
opvangservice? Neem dan tijdens kantooruren
contact op via telefoonnummer 020-6618710
of stuur een email naar planning via
plaatsing@hestiakinderopvang.nl.
Hestia informeert je graag over de
kosten en mogelijkheden.

DO YOU NEED SOMEONE TO LOOK AFTER BIG BROTHER
OR SISTER WHILE YOU ARE GIVING BIRTH?
AMSTELLAND HOSPITAL
Congratulations on the new arrival! This is a
special time which can be quite dramatic for
the baby’s big brother or sister. Hestia Amstelveen, the childcare centre in the hospital, is
keen to make the day the baby arrives
enjoyable and safe for your older child as well.

the regular closing time of the Hestia day care
centre, we can look after them into the
evening. It is good to know that your child is
close by and can quickly be introduced to his
or her new brother or sister! The day care is
offered for children aged 0 to 12 years old.

Carefree childbirth

Would you like to find
out more about Hestia?

We will invite you to visit twice so that we can
get to know each other well. This will give your
child time to become familiar with the location
and to play there during your visit. When the
time has come for the new arrival, you will
feel completely at ease about leaving your child
in our care.

Flexible care

In most cases childbirth is something you
cannot really plan. Bearing this in mind, if you
are unable to collect your child/children before

Hestia childcare is offered in collaboration with Amstelland Hospital

Please visit www.hestiakinderopvang.nl or
drop in to Hestia to make an appointment.
Hestia is located to the right of the main
entrance to the hospital. If you would like to
use the childcare service, please contact us via
telephone number +31 (0)20-6618710 or send
an email to our planning department via
plaatsing@hestiakinderopvang.nl.
Hestia would be only too pleased to discuss
the costs and possibilities with you.

