
Verpleegafdelingen 

ROOMING-IN 
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Uw naaste is opgenomen op een verpleegafdeling van Ziekenhuis Rivierenland.
De behandelend arts en/of verpleegkundige adviseren u om overdag en 
‘s nachts bij uw naaste aanwezig te zijn. Dit noemen we rooming-in. In deze 
folder leest u wat dat inhoudt en welke afspraken er gelden op de verpleeg-
afdeling.

WAT IS ROOMING-IN?
Rooming-in betekent dat er buiten de bezoektijden een naaste van de patiënt 
aanwezig mag zijn. Het doel hiervan is om het verblijf van de patiënt op de 
afdeling zo goed mogelijk te laten verlopen en hiermee het herstel te 
bevorderen. Rooming-in is een mogelijkheid die wij als ziekenhuis aanbieden 
in bepaalde situaties. De arts en/of verpleegkundige bespreken met u hoe dit 
het beste ingevuld kan worden.

WANNEER PASSEN WE ROOMING-IN TOE?
Rooming-in kan van toepassing zijn in verschillende situaties. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
• Onrust bij verwardheid of angst overdag: wanneer uw naaste overdag  

angstig  -of onrustig is, kan hij/zij vaak niet optimaal herstellen. Door buiten 
de bezoektijden aanwezig te zijn, kunt u er met uw aanwezigheid mogelijk 
voor zorgen dat uw naaste rustiger is.

• Onrust bij verwardheid of angst ‘s nachts: de onrust kan in de avond of nacht 
toenemen, dan kan het voor uw naaste fijn zijn als er een vertrouwd persoon 
aanwezig is als hij/zij wakker wordt. Hierdoor zal uw naaste ‘s nachts rustiger 
zijn en komt beter aan zijn/haar nachtrust toe. Dit bevordert het herstel.

• Weigering van dagelijkse bezigheden: als uw naaste niet wil eten of niet 
geholpen wil worden door de verpleging met eten, kunt u uw naaste hierin 
mogelijk wel ondersteunen.

Er zijn ook nog andere redenen waarom rooming-in gunstig voor patiënten kan 
zijn. Per patiënt bekijken we welke manier van rooming-in het beste past en 
wat de familie of naasten hierin kunnen betekenen.

Dagelijks bekijkt de verpleegkundige die voor uw naaste zorgt of rooming-in 
nog noodzakelijk is. De verpleegkundige overlegt daarbij met de eerste con-
tactpersoon van uw naaste en bespreekt daarbij ook uw ervaringen. Het kan 
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dus zijn dat rooming-in voor een bepaalde periode van de opname wordt aan-
geboden en als een patiënt aan het opknappen is, dat dit wordt afgebouwd.

RUIMERE BEZOEKTIJDEN
Om rooming-in te realiseren bieden wij voor naasten (bijvoorbeeld partner, 
familielid of goede bekende) ruimere bezoektijden aan. Overleg met de afde-
ling wanneer u aanwezig kunt zijn naast de algemene bezoektijden.

OVERNACHTEN
Er kan één persoon blijven slapen. U mag dit per nacht afwisselen met een 
ander familielid of goede bekende. Er zal een bed naast het bed van uw naaste 
worden geplaatst, waar u gebruik van kunt maken. U krijgt linnengoed, hand-
doeken en washandjes van de afdeling.
U kunt gebruikmaken van de badkamer en het toilet op de kamer van u 
naaste. U zorgt zelf voor toiletartikelen en (nette) nachtkleding. Het is belang-
rijk dat u medicijnen die u zelf gebruikt meeneemt naar het ziekenhuis.

ETEN EN DRINKEN
Als u blijft overnachten krijgt u een ontbijt aangeboden van de afdeling. Voor 
de lunch en het diner kunt u een maaltijdkaart kopen en aan de voedingsassis-
tent van de afdeling geven. Deze maaltijdkaarten zijn beneden in het winkeltje 
in de hal te koop. U kunt ook eten van thuis meenemen en desgewenst bewa-
ren in de koelkast op de kamer. De verpleging kan uw maaltijd opwarmen in 
de magnetron. U kunt samen met uw naaste eten en hem/haar hier zonodig in 
ondersteunen. Bij iedere koffieronde van de voedingsassistent krijgt u koffie of 
thee aangeboden (sap/melk/limonade zit ook in het assortiment).

OVERLEGGEN
Rooming-in vergt veel meer van u dan van een gewoon bezoek. Daarom is het 
belangrijk om dagelijks te bekijken of rooming-in het gewenste effect heeft op 
uw naaste, hoe het voor u is en wat uw verwachtingen zijn. De verpleegkundi-
ge van de afdeling zal hierover dagelijks even met u overleggen.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over acute onrust en verwardheid, verwijzen wij naar de 
folder “Delier”.
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CONTACT
Heeft u nog vragen, dan staat de verpleegkundige van de afdeling die uw naas-
te verpleegt, u graag te woord.

OVERIGE AFSPRAKEN BIJ ROOMING-IN:
• De verpleegkundige blijft verantwoordelijk voor de zorg. De verpleegkundige 

zal met u overleggen bij welke zorgtaken u kan ondersteunen. U kunt hierbij 
denken aan taken die u in de thuissituatie al gewend was om te doen, zoals: 
een stukje over de gang lopen, ondersteunen bij eten en drinken, medicatie 
inname, etc..

• De verpleegkundige kan u vragen om even van de kamer af te gaan wanneer 
er zorgactiviteiten plaatsvinden.

• Als uw naaste een onderzoek of behandeling moet ondergaan, overleg dan 
met de verpleegkundige of u daarbij aanwezig kan zijn.

• Het lukt onze zorgverleners helaas niet om bij elk moment dat zij de kamer 
binnen komen vragen te beantwoorden. Spreek met de verpleegkundige 
een moment op de dag af waarop u kunt bespreken wat u belangrijk vindt.
Tip: schrijf uw vragen op, zodat u ze niet vergeet. 

• Houd rekening met de rust van uw naaste en de andere patiënten op de 
afdeling. Dit betekent onder andere dat u mobiel mag bellen, maar dat we u 
vragen om dit discreet te doen.

• De privacy van alle patiënten op de afdeling is erg belangrijk. Het is niet 
toegestaan om zonder toestemming vooraf foto’s en/of filmpjes te maken 
waarop medewerkers en/of patiënten zichtbaar zijn.

• Voor de veiligheid en privacy van u, uw naaste, onze andere patiënten en 
onszelf vragen wij u om instructies van het ziekenhuispersoneel altijd op te 
volgen.

• Houd de patiëntenkamer netjes en opgeruimd. Zodanig dat ziekenhuisme-
dewerkers altijd voldoende ruimte hebben om hun werkzaamheden uit te 
kunnen voeren.

• Als u met de auto naar het Rivierenland ziekenhuis komt, kunt u aan de 
verpleegkundige vragen of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming 
in de parkeerkosten.

AANSPRAKELIJKHEID
Ziekenhuis Rivierenland is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw per-
soonlijke eigendommen. Laat daarom kostbare spullen bij voorkeur thuis.
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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