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De gezinskamer van de kinderafdeling
Locatie Den Helder

Is uw kind (onverwacht) opgenomen op de kinderafdeling van locatie Den
Helder van de Noordwest Ziekenhuisgroep? En woont u wat verder weg?
Dan kunt u gebruikmaken van de gezinskamer. Dit is een klein appartement waar u maximaal 2 nachten met uw gezin kunt verblijven. In deze
folder vindt u uitleg over het gebruik van de gezinskamer.
De gezinskamer wordt mede mogelijk gemaakt door het Ronald McDonald
Kinderfonds.

Wat is de gezinskamer?
De gezinskamer is een klein appartement in het ziekenhuis waar gezinnen met
een opgenomen kind kunnen verblijven. Bijvoorbeeld als u verder weg woont.
Of als u bij een lange opname een keer een weekend met het hele gezin bij
elkaar wilt zijn. U kunt maximaal 2 nachten in de gezinskamer verblijven. Het
verblijf is gratis.

Voor wie?
De gezinskamer is bedoeld voor:
•	gezinnen die buiten Den Helder of Julianadorp wonen
•	gezinnen die op Texel wonen
•	gezinnen die in Noord-Holland op vakantie zijn

Hoe ziet de gezinskamer eruit?
De gezinskamer bestaat uit:
•	woonkamer
•	2 tweepersoons slaapkamers
•	badkamer en toilet
•	keuken met magnetron, koelkast en waterkoker
•	telefoon voor interne telefoontjes (receptie 9, kinderafdeling 6360)
•	televisie en radio/cd-speler
•	gratis wifi (netwerk: wireless, inlogcode: piketkamers)
•	tijdschriften
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Tuin
U kunt ook gebruikmaken van de tuin bij de gezinskamer.
Winkel
Voor kleine boodschapjes kunt u gebruikmaken van de winkel in de centrale hal
van het ziekenhuis. De winkel is op werkdagen van 08:45 tot 19:45 uur geopend,
in het weekend van 15:00 tot 19:45 uur.

Het moet na 22.00 uur stil zijn op de gang bij de gezinskamer.

In- en uitchecken
Bij aankomst kunt u vanaf 14.00 uur inchecken. Op de dag van vertrek moet u
vóór 11.00 uur uitchecken.

Geel en wit pasje
In verband met goede beveiliging is het belangrijk om zeker te weten of de
gezinskamer bezet is of niet. Het is daarom belangrijk dat u zich goed aan de
volgende in- en uitcheckprocedure houdt.
1.	U krijgt van een medewerker van de kinderafdeling een geel pasje. U levert
dit pasje in bij de receptie tegenover de hoofdingang.
2.	U krijgt van de receptionist een plattegrond en een wit pasje voor de gezinskamer. Als u vertrekt, levert u dit pasje en de plattegrond weer in bij de
receptie.
3.	U krijgt van de receptionist het gele pasje weer terug. U levert dit pasje in op
de kinderafdeling.

Uw vragen
Met vragen over de gezinskamer kunt u terecht bij de medewerkers van de
kinderafdeling.
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Zo laat u de gezinskamer netjes achter
• Haal de bedden af.
• Doe het linnengoed in de waskar op de gang.
• Doe de vuile handdoeken in de blauwe waszak.
• Zet het serviesgoed schoon terug in de kast.
• Doe alle apparaten uit.
• Zet de verwarming laag.
Deze brochure is eigendom van de kinderafdeling. Wilt u daarom bij
vertrek de brochure laten liggen?
Hartelijk dank!
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Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene
voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl.
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