Afdeling verloskunde (huisnummer 370)
Praktische informatie voor uw pasgeboren kind

Bezoek
Bezoek ontvangen is leuk, maar vaak ook vermoeiend. Om u de gelegenheid te bieden om voldoende
te rusten vinden wij het hanteren van bezoektijden belangrijk. Daarom verzoeken wij u niet meer dan 2
bezoekers rond uw bed te hebben. Dit voor de rust van uzelf, maar ook die van de overige patiënten.
Als u onverwacht meer dan 2 bezoekers tegelijk ontvangt, laat hen dan onderling wisselen.

De bezoektijden op de afdeling verloskunde zijn:
• van 10:30 tot 11:30 uur
• van 15:30 tot 17.00 uur
• van 18:00 tot 19:30 uur
Partners en kinderen mogen daarentegen van 9:00 tot 22:00 uur komen, maar niet tijdens het
rustuur van 12:00 tot 15:30 uur.

Geboorteaangifte
Geboorteaangifte is alleen mogelijk in de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden, en moet
binnen 3 dagen na de geboorte plaatsvinden. In Alkmaar kunt u de geboorteaangifte doen op het
Stadskantoor. De aangifte kan gedaan worden door de vader, moeder of iemand die bij de geboorte
aanwezig was.

Let op!
Als uw kind op een donderdag, vrijdag, zaterdag of een feestdag wordt geboren, heeft u 2 werkdagen
de tijd om aangifte te doen. U begint dan te tellen op de eerstvolgende werkdag:

Aangifte geboorte
Geboren op

Laatste dag van de aangifte

Maandag

Donderdag

Dinsdag

Vrijdag

Woensdag

Maandag

Donderdag

Maandag

Vrijdag

Dinsdag

Zaterdag

Dinsdag

Zondag

Woensdag
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Voor de geboorteaangifte kunt u een afspraak maken via www.alkmaar.nl

Bij de aangifte neemt u mee:
• het trouwboekje (als u dat heeft), of eventueel de akte van erkenning
• een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Europese identiteitskaart of rijbewijs)
• het door u ingevulde aangifteformulier. Dit formulier heeft u van de verpleegkundige ontvangen

Zorgverzekering
Wilt u uw kind zo spoedig mogelijk aanmelden bij uw zorgverzekeraar?

Kraamzorg
Wilt u tijdig de kraamzorg informeren wanneer u met ontslag gaat?

Ontslagtijd
De ontslagtijd is rond 10:15 uur.
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