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Wat?
Het ziekenhuis biedt de partner de mogelijkheid om te overnachten op de kamer van de moeder om hem/haar actief
te betrekken bij de moeder – kindzorg.
Dit is een bewuste keuze die jullie bij
opname op de verlosafdeling kenbaar
maken in functie van een aangepaste
kamertoewijzing en voor het ganse
kraamverblijf.
Om praktische redenen (rust, privacy, hygiëne…) wordt rooming-in van de partner
enkel toegestaan op een éénpersoonskamer.

Kostprijs
De vergoeding bedraagt € 20 per nacht,
ontbijt inbegrepen en wordt aangerekend via de ziekenhuisfactuur.
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Voor een vlotte samenwerking
vragen wij volgende punten na
te leven:

We verwachten dat:

• De partner zorgt voor eigen toiletgerief.

• Jullie vóór het ontbijt het logeerbed

• De partner ook ’s nachts actief deelneemt aan de zorg voor het kindje.

• Dienstlokalen aangeduid door een

opbergen.

verbodsteken zoals de verpleegpost, de

• De partner gepaste kledij draagt.

dienstkeuken,… worden niet betreden.

• Jullie de maaltijden gebruiken op de

• De zorgverleners worden gerespec-

vooropgestelde uren.

teerd in het uitvoeren van hun taken
zoals verzorging, doktersronde en
onderhoud.
• Voor de andere maaltijden verwijzen
we u graag naar ‘Bistro Lucas’, ons
restaurant in straat 60. U kunt er terecht
voor koude en warme gerechten, dranken en desserten.

Bistro Lucas is open:
• Van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 19u30.
• Tijdens het weekend en op feestdagen van 11u00 tot 19u30.
• Bediening keuken tot 19u00, dranken tot 19u15.
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Contact
Materniteit
Straat 2
T 09 224 51 02
Straat 4
T 09 224 51 04
Voor vragen en opmerkingen kunnen
jullie steeds terecht bij de medewerkers
van de kraamafdeling. Zij staan jullie
graag te woord.

vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
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Campus Sint-Lucas

Campus Volkskliniek

Groenebriel 1

Tichelrei 1

T 09 224 61 11

9000 Gent

9000 Gent

E info@azstlucas.be
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