Welkom in
Familiehuis Noordwest

Voor partners, familieleden,
vrienden én patiënten

Verblijfskosten

Ontvangst en bezoek

op de dag van een poliklinische ingreep kunt u in het Familiehuis verblijven.

Het Familiehuis is een zelfstandige instelling, zonder enige vorm van subsidie.
De inzet van vrijwilligers en financiële
bijdragen van bedrijfsvrienden, sponsors en donateurs maken het mogelijk
dat het huis haar belangrijke taak kan
vervullen en de verblijfskosten laag zijn.
De kosten per kamer bedragen € 25,- per
nacht. Daggasten (die geen kamer nodig
hebben en alleen overdag in het huis vertoeven) betalen € 7,50. (Prijswijzigingen
voorbehouden)

Het huis

Reserveren

Vrijwilligers

Als uw partner, familielid of vriend (acuut) is opgenomen in het ziekenhuis
in Alkmaar of een andere zorginstelling in de regio, wilt u natuurlijk het liefst
dicht bij diegene in de buurt zijn. Net als wanneer iemand (ernstig) ziek of
langdurig onder behandeling is of als u door vervoersproblemen niet zomaar bij diegene kunt zijn. Kies dan voor een verblijf in Familiehuis Noordwest. Ook als u zelf patiënt bent: de dag vóór een behandeling/operatie of

Familiehuis Noordwest staat pal naast het Alkmaarse ziekenhuis van de Noordwest
Ziekenhuisgroep, aan de rand van stadspark De Hout. Het biedt rust, privacy, faciliteiten en overnachtingsmogelijkheden aan iedereen die dicht bij een partner, familielid
of vriend in het ziekenhuis wil zijn. U kunt er uw eigen gang gaan en op elk gewenst
moment, in overleg met de betreffende afdeling van het ziekenhuis, bij de patiënt zijn.

Faciliteiten

Het Familiehuis is comfortabel ingericht en beschikt over:
33 7 tweepersoonskamers met eigen douche en toilet
1 kamer is op de begane grond voor mindervaliden, de andere zijn evt.
per traplift te bereiken. Gebruik van beddengoed en handdoeken is inclusief.
33 2 woonkamers met tv, radio en een kleine bibliotheek
33 2 keukens om voor uzelf te koken
Er zijn supermarkten in de nabije omgeving. Tegen betaling kunt u op
werkdagen gebruikmaken van het personeelsrestaurant in het ziekenhuis.
33 Wasmachine, droger en strijkbenodigdheden
33 Tuin met terras
33 Fietsen
33 Gratis wifi
33 Babybedje, kinderstoel, kinderbadje, speelgoed, etc.

Een kamer reserveren kan via
www.familiehuisnw.nl. Voor reserveringen op korte termijn belt u ons op
(072) 503 7310. Bij spoedgevallen is
reserveren uiteraard niet nodig.

Wij ontvangen onze gasten het liefst op
werkdagen tussen 9.30 en 17.00 uur.
Buiten die tijden meldt u zich bij de
receptie van het ziekenhuis: een medewerker wordt opgeroepen en zorgt
ervoor dat u in het huis terecht kunt.
Zodra u bent ingeschreven, krijgt u een
sleutel die u toegang verschaft tot het
huis en uw kamer.
Het is toegestaan familie of vrienden in
het huis te ontvangen.

Onze vrijwillige medewerkers zorgen
er samen met de manager tussen 9.30
en 17.00 uur voor dat uw verblijf in het
Familiehuis zo aangenaam mogelijk is.

Route

Vanaf het NS-station in Alkmaar is het
Familiehuis met verschillende buslijnen
te bereiken. Er is een bushalte voor het
ziekenhuis. Bewegwijzering in en rond
het ziekenhuis leidt u naar het Familiehuis.
Komt u met eigen vervoer? Wij beschikken over een aantal (gratis) parkeerplaatsen op het parkeerterrein Metiusgracht.

Donateur worden

Het Familiehuis kan onder meer bestaan
dankzij financiële bijdragen van donateurs en bedrijfsvrienden. Extra steun is
altijd van harte welkom.
Op www.familiehuisnw.nl leest u er meer
over. Eenmalig steunen met een gift op
NL05 RABO 0396454097 t.n.v. Stichting
Familiehuis Noordwest, Alkmaar kan
natuurlijk ook.

Noordwest Ziekenhuisgroep onderschrijft
de doelstelling van Familiehuis Noordwest en geeft actieve ondersteuning.
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