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Samen eten met uw
opgenomen kind

Uw kind is opgenomen op de afdeling neonatologie of de kinderafdeling
van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Ouders of verzorgers die bij hun kind
blijven slapen, kunnen mee-eten. Zo kunt u dan op alle momenten bij uw
kind blijven. Eén ouder of verzorger kan kosteloos mee-eten, de tweede
ouder of verzorger tegen betaling. In deze folder vindt u hier meer uitleg
over.

Mee-eten in het ziekenhuis

Eerste ouder of verzorger - zonder kosten
Als u als eerste ouder of verzorger gebruik wilt maken van de mogelijkheid om
zónder kosten mee te eten, is de gang van zaken als volgt:
•	
ontbijt en lunch: u maakt een keuze uit het assortiment van de broodserveerwagen die op de afdeling langskomt
•	
diner: u kiest van de menukaart een warme maaltijd met een bij- en na
gerecht (u krijgt de menukaart op de afdeling van de voedingsassistente)

Tweede ouder of verzorger - tegen betaling
Als u als tweede ouder of verzorger gebruik wilt maken van de mogelijkheid om
tegen betaling mee te eten, is de gang van zaken als volgt:
•	u koopt een voucher bij de receptie van het ziekenhuis:
- voucher voor ontbijt:

€ 3,50

- voucher voor lunch:

€ 4,50

- voucher voor diner:

€ 7,50

•	
ontbijt en lunch: na inlevering van uw voucher bij de voedingsassistente
maakt u een keuze uit het assortiment van de brood-serveerwagen die op de
afdeling langskomt
•	
diner: na inlevering van de voucher bij de voedingsassistente kiest u van de
menukaart een warme maaltijd met een bij- en nagerecht (u krijgt de menukaart op de afdeling van de voedingsassistente)
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Diner
Lever uw voucher voor een diner vóór 14:00 uur in bij de voedingsassistente. U kunt aangeven of u uw diner warm of koud wilt laten brengen.
U kunt de maaltijd dan op een moment dat u het beste uitkomt in de
magnetron op de afdeling opwarmen.

Met vragen over het mee-eten en/of de menu’s kunt u altijd bij de voedings
assistente terecht.

Wij zijn benieuwd naar uw mening
Wij zijn benieuwd naar uw mening over de extra service om met uw kind in het
ziekenhuis mee te kunnen eten. Wilt u daarom de korte enquête in deze folder
invullen? Met dank! U kunt de enquête inleveren bij de voedingsassistente.

Enquete

U kunt de enquête inleveren bij de voedingsassistente. Met dank!

1.	Bent u tevreden over de service om

2.	Bent u tevreden over de variatie in

met uw kind mee te kunnen eten?
ontevreden

ontevreden

matig tevreden

matig tevreden

redelijk tevreden

redelijk tevreden

duidelijk tevreden

duidelijk tevreden

zeer tevreden

zeer tevreden

Zie ommezijde voor het vervolg van de enquete
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de aangeboden maaltijden?

Noordwest Ziekenhuisgroep
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
www.nwz.nl
tel 072 - 548 4444
Colofon
Redactie

facilitair bedrijf
afdeling communicatie

Vormgeving

vormgeving Noordwest Ziekenhuisgroep

Druk

Ricoh
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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.

3.	Vindt u dat de service om mee
te kunnen eten bijdraagt aan de

4.	Heeft u een tip voor ons? Dan kunt
u deze hieronder vermelden.

gastvrijheid van het ziekenhuis?
helemaal niet
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een beetje

