Rooming-in

Praktische afspraken

Wat is rooming-in?
Inkendaal hecht veel belang aan het goede verloop van een opname. Daarom onderschrijven
we het Handvest van de Rechten van de Gehospitaliseerde Kinderen.
Dit impliceert dat ouders of een gemachtigd familielid het recht hebben om in te slapen bij hun
gehospitaliseerd kind. Telkens wordt de rooming-in beperkt tot 1 persoon.
Doordat sommige van onze revalidanten langdurig worden opgevolgd, kan rooming-in ook
uitzonderlijk van toepassing zijn voor +18-jarigen binnen een bepaald revalidatietraject.
Om onze revalidanten een goede nachtrust te garanderen, vragen we om tussen 22 en 7 uur het
ziekenhuis niet meer te verlaten of te betreden. UItzonderingen moet u op voorhand aanvragen
bij en bespreken met de verantwoordelijk verpleegkundige op dienst.

Welke vormen van rooming-in bestaan er?
De meest gekende vorm is het inslapen op de kamer van de revalidant. Daarnaast bestaat ook
de mogelijkheid om een logeerkamer te gebruiken indien*:
1.

Er logeerkamers beschikbaar zijn.

2.

Het gaat om een kortverblijf (maximaal 5 dagen opname).

3.

De revalidant gehospitaliseerd is op een vierpersoonskamer.

Therapeutisch appartement
In bijzondere situaties kan het team ter voorbereiding van een terugkeer naar huis of voor
bepaalde therapeutische doelstellingen voorstellen om het therapeutisch appartement te
gebruiken. Het therapeutisch appartement valt buiten het systeem van rooming-in.

Kostprijs en aanvraag
Indien u gebruik wil maken van rooming-in, dan moet u dit op de dienst melden of contact
opnemen met de opnamedienst.
Locatie rooming-in

Prijs en catering

Locatie van aanvraag

Op de afdeling
•
D200
•
D500

€ 15
Inclusief ontbijt

•
•

In de logeerkamer

€ 40
Inclusief ontbijt

•
•
•
•
•

Gebruik van een slaapzetel
Aanvraag op de verpleegeenheid via
registratieformulier
Facturatie via ziekenhuisfactuur van
revalidant
Gebruik van aparte kamer met bed
Aanvraag via het onthaal
Cash/directe inning bij onthaal
Aandacht voor de voorwaarden* (zie
hoger)

Verblijf in een kamer op de afdeling
Indien u gebruik wil maken van rooming-in op de kamer, neem dan op tijd – voor 15 uur –
contact op met de verpleegpost. Er wordt vervolgens een registratieformulier opgesteld, dat ook
naar de afdeling dieet/keuken wordt doorgestuurd. Op die manier kunt u de ochtend nadien
een ontbijt krijgen op de afdeling.
De aanvraag voor rooming-in wordt bij voorkeur voor meerdere dagen opgesteld en moet door
u worden ondertekend. Deze registratie geldt als basis voor de facturatie.
Praktisch:
•

Uw ontbijt wordt met de maaltijdkar van de afdeling naar de dienst gebracht. U dient uw
schotel in de refter op te halen. We vragen om de schotel voor 10 uur terug te brengen naar
de refter.

•

In de kamer kunt u een slaapzetel gebruiken. Wij vragen om de slaapzetel tegen 8 uur dicht
te plooien zodat de ruimte in de kamer optimaal benut kan worden i.f.v. de zorg, en de
poetsdienst de kamer vlot kan reinigen.

•

Bedlinnen wordt door Inkendaal voorzien. Voor het opmaken van de slaapzetel staat u zelf
in.

•

Indien u in een kamer verblijft waar isolatiemaatregelen van toepassing zijn, dan vragen
wij u om de richtlijnen van ziekenhuishygiëne na te leven zoals vermeld op de pictogramsignaalkaart in de kamer. Voor meer informatie kunt u bij de hoofdverpleegkundige
terecht.

•

De sanitaire voorzieningen zijn dienstspecifiek.

Verblijf in een logeerkamer
Indien uw kind in een vierpersoonskamer verblijft of voor een korte periode wordt
gehospitaliseerd, kunt u ook kiezen voor een verblijf in een logeerkamer. Doordat het aantal
logeerkamers beperkt is, moet u tijdig navragen of er vrije kamers zijn. U kunt zich daarvoor
wenden tot de opnamedienst.
Indien u in de logeerkamer verblijft, ontvangt u een toegangsbadge en een bon voor het ontbijt.
Met die bon kunt u de volgende morgen tussen 7 en 10 uur in de cafetaria uw ontbijt ophalen.
Praktisch:
•

U betaalt vooraf bij de opnamedienst (cash/bancontact).

•

De kamer moet bij vertrek voor 12 uur vrij zijn.

•

U brengt de badge terug naar het onthaal.
Ontbijt
Het ontbijt bestaat standaard uit brood, beleg, yoghurt, koffie en fruitsap. Indien u bepaalde
allergieën heeft of u een dieet volgt, dan kunnen we daarmee rekening houden.

Heeft u een vraag
of wenst u meer informatie?
Opnamedienst
T 02 531 53 05
Verpleegeenheid D200
T 02 531 52 20
Verpleegeenheid D500
T 02 531 52 50
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