
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMFORTABEL EN SFEERVOL 

NA DE BEVALLING GEBRUIKMAKEN VAN DE 
COMFORTKAMER 
 
 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 



Comfortkamer   
Veel vrouwen geven er de voorkeur aan thuis te bevallen in de 
eigen vertrouwde omgeving. Soms is dat echter niet mogelijk. 
Vanwege medische redenen kan het noodzakelijk zijn om in het 
ziekenhuis te bevallen en daar ook een aantal dagen van de 
kraamtijd door te brengen. Na de bevalling op de verloskamer 
biedt het ziekenhuis u de mogelijkheid om, samen met uw 
partner en uw baby, deze kraamtijd in een huiselijke, 
ontspannen sfeer door te brengen. De afdeling verloskunde 
heeft daartoe een aantal comfortkamers, die van alle gemakken 
zijn voorzien. De kamers zijn sfeervol ingericht en hebben 
(meestal)een badkamer en een toilet. Er staat een wiegje klaar 
voor de baby en er is een commode met badje. Uw partner kan 
blijven slapen, er is een bedbank/opklapbed aanwezig. 
 
Televisie/internet 
U kunt kosteloos gebruikmaken van de televisie die bij uw bed 
hangt.  Dit geldt ook voor  draadloos internet (WIFI) op uw 
eigen smartphone, tablet of laptop.  
 

Aandacht en service   
Tijdens de bevalling en uw verblijf in het ziekenhuis is er veel 
aandacht voor u en uw gezin. U en uw partner worden actief 
betrokken bij de zorg voor uw kind. Verpleegkundigen en 
verzorgenden overleggen met u over eventuele wensen, het 
tijdstip waarop uw baby in bad wordt gedaan en of uw partner 
blijft eten en/of overnachten. 
 
Maaltijden vinden plaats om 8.00 uur, 12.00 uur en 17.00 uur. 
 
Er is een koffie- en theeronde om 10.00 uur, 15.00 uur, 20.00 
uur. 

 

Bezoek 
U bepaalt zelf wanneer u bezoek kunt ontvangen met 
uitzondering van de rusttijden.   
 
Bezoek is welkom van 10.00 uur tot 21.00 uur. 
De rusttijd is van 13.00 uur tot 15.00 uur.  
 



U kunt uw bezoek iets te drinken aanbieden. Op de kamer is 

een koelkast voor eigen gebruik aanwezig. Van uw 
partner/bezoek wordt wel verwacht dat ze het gebruikte 
serviesgoed weer opruimen. 
 
Is er verzorging nodig bij u of de baby dan vragen wij uw 
bezoek de kamer te verlaten. Het bezoek kan even wachten in 
de centrale hal.  
 

Overnachten 
In de comfortkamer kan de partner blijven slapen en  
gebruikmaken van de maaltijden, douche en toilet. U bespreekt 
met uw verzorgende of uw partner blijft slapen en van welke 
maaltijden hij gebruik wil maken. 
Het logeerbed kan uw partner zelf opmaken. Vanwege het 
schoonmaken van de (bad)kamer wordt van de partner 
verwacht, dat hij/zij voor negen uur heeft gedoucht en is 
aangekleed. 
 

Maaltijden 
De maaltijden zijn gratis behalve de warme maaltijd. Als de 
partner hier gebruik van wil maken kan voor €7,50 een voucher 
gekocht worden bij de receptie (in de hal beneden). Deze 
voucher is alleen met pinpas te betalen. 
 
Het is niet de bedoeling dat oudere kinderen blijven slapen en 
eten. 
 
 
 
 
  



Tot ziens 
Wij hopen dat uw verblijf zo aangenaam mogelijk is met deze 
nieuwe service. Zijn er nog vragen, stel ze gerust, wij helpen u 
graag! 
 
Voor vragen kunt u ons bellen via telefoonnummer 010 - 893 
0000 en vragen naar de kraamafdeling. 
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