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Bezoek
Bezoek ontvangen is leuk, maar vaak ook vermoeiend. Om u de gelegenheid te bieden 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, van uw baby en die van de 
overige patiënten.

Onze bezoektijden
Voor onze bezoektijden verwijzen wij u graag naar nwz.nl/bezoektijden
Scan de QR-code. U komt op de pagina 'Bezoektijden' en u gaat naar het kopje 'afdeling 
verloskunde, locatie Alkmaar'.  

Geboorteaangifte
Is uw kind geboren in Alkmaar? Dan geeft u dit binnen 3 dagen na de geboorte door in het 
Stadskantoor. Dit wordt genoemd 'aangifte van geboorte doen'.  U maakt vooraf online aan 
afspraak via alkmaar.nl 
Binnen 3 dagen na de dag van geboorte van uw kind doet u aangifte. De dag van geboorte telt 
hierbij niet mee. Valt de laatste van de 3 dagen in het weekend of op een feestdag? Dan wordt de 
termijn met een dag verlengd. Ook moet er er in de termijn altijd 2 werkdagen zitten. 

Aangifte geboorte
Geboren op Laatste dag van de aangifte
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

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

https://www.nwz.nl/Pati%C3%ABnt-en-Bezoeker/Bezoekersinformatie/Bezoektijden
https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/levensgebeurtenissen/geboorte/geboorte-aangifte/
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Bij de aangifte neemt u mee:
• het trouwboekje (als u dat heeft), of eventueel de akte van erkenning
• een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Europese identiteitskaart of rijbewijs)
• het door u ingevulde aangifteformulier, dat u van de verpleegkundige heeft 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 gaat in afstemming met de verpleegkundige en kan overdag, 's avonds of 's nachts. 


