
Welkom op onze materniteit!



Campus
Bornem



Toegang ziekenhuis

06:45u - 20:30u: 20:30u - 06:45u: 
via de hoofdingang via spoedgevallen



Toegang ziekenhuis

schrijf je in via de kiosk en volg route 230 voor de materniteit



De wachtzaal (controlemonitor)



Onze voordeur op materniteit

de deur sluit automatisch na 20:30u.
deur gesloten? Bel dan aan!



De couveuseruimte

voor baby’s onder de 36 weken of onder 2,5 kg
enkel toegankelijk voor ouders, broertjes en zusjes



Bureel van adjunct en hoofdvroedvrouw



Een 2-persoonskamer op materniteit

babybox, TV, frigo en kluisje per patiënt 
douche, toilet en microgolfoven gemeenschappelijk



Een 1-persoonskamer op materniteit



Een 1-persoonskamer op materniteit



Een 1-persoonskamer op materniteit

Op elke kamer kan je gebruik maken van een frigo,
microgolfoven en kluisje



Een luxekamer op materniteit



Een luxekamer op materniteit



Een luxekamer op materniteit





Dorst?

koffie- en theeautomaat in de gang
flessen plat water, glazen en tassen in de kast



Producten voor mama en baby

borstkompressen
preventieve zalf om kloofjes te voorkomen
pampers
vochtige doekjes
wasproducten voor baby
babyboomzak en roze doos (met gratis stalen)



De verloskamer



De verloskamer



Richtlijnen COVID-19

bezoek: alleen partner, broertjes of zusjes mogen op bezoek komen
de partner mag blijven slapen, uitgezonderd op de 2-persoonskamer 
alleen de mama wordt gecontroleerd op COVID-19 (via neus- of keelwisser)
wanneer er personeel binnenkomt: steeds jouw masker opzetten
niet op de gang rondlopen - alleen voor kopje koffie, thee of water
bij de keizersnede mag de partner aanwezig zijn



We wensen jou een vlotte bevalling 
en een wolk van een baby!
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