
Welke ondersteunende taken kan u als rooming-in 
partner onder begeleiding van een verpleegkundige 
uitvoeren:
• Hulp bij de maaltijd 
• Hulp wij het wassen en aankleden 
• Begeleiden naar toilet
• Begeleiden in en uit bed, in en uit de relax, …

Er zijn echter ook taken die u als de rooming-in partner in 
geen geval mag opnemen:
• Het toedienen van de medicatie en 

medicatiebeheer blijft ten allen tijde een 
verantwoordelijkheid van de verpleging.

• Wondzorg
• Vervangen van infuus of sondes

Wat mag u van ons verwachten

Rooming-in op vraag van arts of verpleging wordt gratis 
aangeboden. Op vraag van de patiënt,  familie en/of  
mantelzorger bedraagt de kostprijs €55 excl. BTW/ nacht. 
Op de zorgeenheid pediatrie betaalt u 30 euro per nacht. 

Onderstaande is steeds inbegrepen:
• Bed met proper linnen
• 2 handdoeken, 1 washandje en toilettasje. U kunt 

gebruik maken van de douche- en toiletruimte op de 
kamer van de patiënt.

• Een ontbijt
• De mogelijkheid tot het nuttigen van een 

middagmaal en avondmaal (mits vergoeding)
• Gratis WIFI
• Groene omgeving met wandeltuin
 
Bij aanvang wordt steeds een ‘informed consent’ 
getekend voor de periode van rooming-in.
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Contact 

Zorgeenheid ....................................................................................

...............................................................................................................

T: .......................................................................................................... 
 

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Bespreek 
deze dan met de verpleegkundige op de zorgeenheid.  
Wij helpen u graag verder. 



Rooming-in betekent dat een naaste van de patiënt, 
buiten de bezoekuren, in het ziekenhuis kan verblijven.

Het is een aanbod (geen verplichting) steeds met 
goedkeuring van de patiënt én verpleging. Omwille 
van privacy is rooming-in enkel mogelijk op de 
éénpersoonskamers van bijna alle zorgeenheden. 

Wij bieden rooming-in aan op alle zorgeenheden, 
voortvloeiend uit onze waarde gastvrijheid. De 
aanwezigheid van een naaste kan immers vaak het verblijf 
van de patiënt meer aangenaam en vlotter doen verlopen.  

Indien u als naaste gebruik wil maken van onze rooming-
in service, dan zal de verpleegkundige met u bespreken 
hoe dit best ingevuld kan worden,  welke regels we 
hanteren en wat de kostprijs is. Rooming-in is immers 
gekoppeld à een eenpersoonskamer wat betekent dat 
u ook de extra verblijfskosten en ereloonsupplementen 
verbonden aan een eenpersoonskamer accepteert. 

Wanneer passen we rooming-in toe?
Rooming-in kan van toepassing zijn in verschillende 
situaties. Soms kan het verzoek ook vertrekken vanuit 
de behandelende arts of de verpleegkundige. Enkele 
voorbeelden:

• Onrust ’s nacht: door te blijven slapen, kunt u voor 
de patiënt een herkenningspunt zijn. Uw naaste 
voelt zich rustiger en zal beter slapen. Dit bevordert 
het herstel.

• Onrust overdag: uw aanwezigheid kan de patiënt tot 
rust brengen. Als de patiënt zich comfortabel voelt, 
zal hij/zij beter herstellen. 

• Weigering van alledaagse activiteiten: als uw naaste 
moeilijk hulp aanvaardt van de verpleging, kan u 
ondersteuning bieden bij kleine zorgtaken (vb. hulp 
bij de maaltijd)  

Per patiënt bekijken we welke manier van rooming-in het 
meest geschikt is voor alle partijen. Daarbij evalueren 
we dagelijks of rooming-in nog positief verloopt voor 
alle betrokkenen. De rooming-in kan bijgevolg ten allen 
tijde worden stopgezet op vraag van patiënt, rooming-in 
partner of ziekenhuismedewerkers.

Permanent in het ziekenhuis verblijven kan ook veel 
energie vragen. Wij adviseren u om ook goed voor 
uzelf te zorgen. Wissel indien mogelijk af met andere 
familieleden. Indien dit niet mogelijk is, overleg dan met 
de verpleging om te kijken wat de beste oplossing is.

Huisregels
Om de rooming-in zo goed mogelijk te laten verlopen, 
gelden er een aantal afspraken en huisregels. Bij het 
schenden van de huisregels kan de rooming-in geweigerd 
worden. Indien nodig schakelen wij de hulp in van 
security of politie.

• Bij rooming-in kan er maximum één persoon 
buiten de bezoektijden aanwezig zijn. Voor overige 
bezoekers gelden de algemene bezoektijden.

• Binnen AZ Zeno hechten wij veel belang aan 
gastvrijheid. Dit betekent dat wij vriendelijk en 
respectvol omgaan met elkaar. Wij vragen onze 
bezoekers en patiënten om deze waarden ook te 
respecteren.

• Om een vlot herstel van onze patiënten te 
bevorderen waken wij over de rust in het ziekenhuis. 
Om deze te garanderen verzoeken wij uitdrukkelijk 
om ten allen tijde de stilte op de kamer, de gang en 
in het gebouw te respecteren.

• Omwille van uw veiligheid moeten wij op laste 
van de brandweer weten hoeveel personen in het 
gebouw aanwezig zijn. Daarom verzoeken wij u om 
aan de verpleegkundige door te geven wanneer u 
de zorgeenheid verlaat en zich terug aan te melden 
als u terug bent. Dit geldt in het bijzonder voor de 
avond/nacht periode.

• Voor de rooming-in zijn alle éénpersoonskamers 
standaard uitgerust met een volwaardig 
éénpersoonsbed. Wij voorzien daarbij een 
linnenpakket en een ontbijt. Gelieve het bed tegen 
7.30u. terug dicht te klappen zodat de verpleging 
van start kan gaan met de verzorging.

• Middag- en/of avondmaal zijn niet standaard 
inbegrepen maar kunnen aangevraagd worden op 
de zorgeenheid (mits vergoeding). 

• U kunt gebruik maken van de sanitaire ruimte 
van uw naaste op de kamer. Wij vragen bezoekers 
die blijven overnachten zich verzorgd te kleden. 
Daarnaast is het niet toegestaan om in ondergoed 
of op blote voeten op de gang te lopen. 

• Het gebruik van drugs/tabak is niet toegestaan 
binnen het ziekenhuis. Dit geldt ook op de 
terrassen, livings en binnenpatio’s. Alcohol kan 
genuttigd worden, maar bij misbruik of neiging tot 
dronkenschap zullen wij de rooming-in beëindigen.

• Onderstaande zaken leiden tot onmiddellijke 
beëindiging van de rooming-in: 
- Diefstal en/of vandalisme 
- Elke vorm van onrespectvol gedrag, bedreiging en/ 
  of (seksuele) intimidatie en/of discriminatie 
- Verblijf rooming-in partner zorgt voor belemming  
  van de werking op de zorgeenheid. 
- Dronkenschap, agressie en/of geweld 
- In bezit zijn van wapens en gevaarlijke voorwerpen.

Participatie in de zorg
• Bij de aanvraag naar ‘Rooming-in’ zal er een 

gesprek plaatsvinden met de hoofdverpleegkundige 
en/of adjunct-hoofdverpleegkundige. Dit om 
afspraken en verwachtingen tussen alle partijen uit 
te wisselen. Er worden geen verwachtingen gesteld 
aan de rooming-in partner in de zorg, maar indien 
de patiënt én uzelf als rooming-in partner dit wensen  
is het mogelijk om ondersteuning te bieden tijdens 
een aantal zorgmomenten. Dit dient echter steeds 
te worden afgestemd met de verpleging. 
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