
 

 

 
 

 

O Informatie voor de ouders in verband met rooming in 

 

Beste mama     

 

Je staat op het punt de kraamafdeling te verlaten omdat voor jou een 
opname niet meer noodzakelijk is. Je baby heeft nog even extra zorg 
nodig en daarom geven we jou de mogelijkheid tot ‘rooming in’. 
 

 

1. Wat is rooming in? 
 

Indien je baby op neonatologie (of op de kraamafdeling) verblijft en 
jij als mama klaar bent voor ontslag, bestaat de mogelijkheid dat je 
als ouder verder in het ziekenhuis verblijft (max. 2 dagen) tot je baby 
mee kan naar huis.  
 

Je blijft dan onder de noemer ‘moeder-kind opname’. De vroedvrouw  
van materniteit ontslaat jou administratief uit het ziekenhuis. 
Hierdoor wordt het dossier van je baby omgevormd naar 
‘verblijvende patiënt’. Zelf ontvang je geen zorgen meer. 
 

Je dient zelf naar het onthaal te gaan om de documenten van je 
baby verder in orde te brengen. 
 

Mag je baby naar huis, dan komt de kinderarts nog eens langs. Jullie 
dienen de afdeling voor 12 uur te verlaten. Bij ontslag moet enkel de 
afdeling waar je baby op dat moment verblijft, je baby uitschrijven.  
Je hoeft dan niet meer naar het onthaal te gaan. 
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2. Wat is het kostenplaatje voor jou? (Niet voor de baby) 
 

Lig je op een éénpersoonskamer of familiekamer dan kost dit 40 euro 
per nacht. Lig je op een tweepersoonskamer dan betaal je 25 euro 
per nacht.  
 

Indien je partner ook wenst te overnachten, kan dit aan een tarief 
van 11 euro per nacht. Dit kan enkel in een éénpersoonskamer of in 
een familiekamer.  
 

Als mama krijg je een maaltijd op de kamer. Je partner kan terecht in 
het restaurant om te eten of een maaltijd te halen.  
 

 

Nuttige telefoonnummers 

Neonatologie         052 25 27 06 

         Kraamafdeling      052 25 22 80 
  

zwanger@azsintblasius.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O Informatie voor de ouders in verband  

    met rooming in na opname neonatologie 
 

Beste ouders 
 

Je staat op het punt naar huis te gaan met je baby na een opname op 
neonatologie. Dit vind je waarschijnlijk zeer spannend.  
Om de overgang iets minder drastisch te maken bieden wij 
jullie de mogelijkheid om ‘rooming in’ 
te doen. 
 

1. Wat is rooming in 

 

Indien je baby reeds geruime tijd op neonatologie verblijft, kan je 
voor rooming in opteren. Dit houdt in dat je samen met je baby een 
dag en een nacht op de kraamafdeling verblijft. Op deze manier leer 
je je baby volledig zelfstandig en op je eigen tempo verzorgen en 
voeden. Bij eventuele problemen of onzekerheden kan je nog even 
op de bel duwen. Dit geeft een gerust gevoel en zorgt voor een 
geleidelijke overgang naar de thuissituatie.  
 

Soms kan de vroedvrouw of de arts van de neonatologie-afdeling ter 
kennismaking en/of ter controle een rooming in adviseren. 
 

Je baby wordt vanuit neonatologie naar de kraamafdeling gebracht. 
Het is de bedoeling dat je als ouder 100% instaat voor de zorgen.  
 
Je moet zelf naar het onthaal gaan om de documenten van je 
rooming in verder in orde te brengen. 
 
Op de dag van ontslag komt de kinderarts nog eens langs. Je moet de 
afdeling voor 12 uur verlaten. Bij moet enkel de afdeling waar je baby 
op dat moment verblijft, je baby uitschrijven.  
 Je hoeft dan niet meer naar het onthaal te gaan. 
 
 



 

 

2. Wat is het kostenplaatje voor jou? (Niet voor de baby) 
 

Lig je op een éénpersoonskamer of familiekamer dan kost dit 40 euro 
per nacht. Lig je op een tweepersoonskamer dan betaal je 30 euro 
per nacht. 
 

Indien je partner ook wenst te overnachten, kan dit aan een tarief 
van 11 euro per nacht. Dit kan enkel in een éénpersoonskamer of in 
een familiekamer.  
 

Als mama krijg je een maaltijd op de kamer. Je partner kan terecht in 
het restaurant om te eten of eten te halen.  
 
 

3. Wat breng je mee?  
 

Voor jezelf: 

 je identiteitskaart om je in te schrijven 

 slaapkledij 

 toiletgerief 

 iets om je te ontspannen 
 

Voor de baby: 

 kleertjes 

 maxi-Cosi of draagmand om de baby veilig mee naar huis te 

nemen 

 koelbox om je afgekolfde moedermelk mee naar huis te nemen 

 
       

 Nuttige telefoonnummers 

Neonatologie        052 25 27 06 

Kraamafdeling        052 25 22 80 
 

zwanger@azsintblasius.be 


