
 (Ver)blijf bij uw kind

Uw kind is opgenomen op de afdeling

kinderrevalidatie. Het is belangrijk dat uw kind

zich prettig en veilig voelt. Aanwezigheid van

ouders helpt hierbij. Bij Revalidatie Friesland

bieden we verschillende mogelijkheden om

tijdens de opname dicht bij uw kind te zijn.

 

De hele dag welkom
 
Uw verblijf op de afdeling 

Op de afdeling mag u de hele dag bij uw kind

zijn. Bezoek van andere familieleden is ook

welkom, al dient u hierover wel afspraken te

maken met de verpleging. Samen kiest u een

geschikt bezoekmoment dat voor iedereen op

de afdeling gelegen komt. Voor kinderen in de

SOLK-behandeling geldt een speciale

bezoekregeling.

Programma van uw kind

Uw kind volgt overdag de afgesproken therapie

en schoollessen. In overleg met de therapeut is

het mogelijk om bij de therapie van uw kind

aanwezig te zijn. Om de rust en concentratie in

de klas niet te verstoren, is het niet mogelijk om

de lessen van uw kind te volgen.

Groepsgevoel

Op de afdeling geldt de afspraak dat de

kinderen samen met de groep op de afdeling

eten. Dit maaltijdmoment is zonder ouders om

het groepsgevoel en het contact met elkaar te

versterken. Omdat de kinderen met elkaar op

de afdeling zijn en veel met elkaar meemaken,

vinden we dat een belangrijk onderdeel. De

huiskamer is bedoeld voor kinderen die op de

afdeling revalideren. Als ouder kunt u

gebruikmaken van de ouderkamer.    



Blijven slapen bij uw kind  

 

Op de afdeling slapen

Een van de ouders kan bij het kind blijven

slapen, mits het kind op een

eenpersoonskamer verblijft. Wij zetten een

logeerbed voor u klaar. U kunt gebruikmaken

van de wasgelegenheid waar ook uw kind

gebruik van maakt. Beddengoed en

handdoeken zijn aanwezig. Als uw kind slaapt,

dan kunt u in ouderkamer verblijven. Verblijft

uw kind niet op een eenpersoonskamer, dan

zoeken we samen naar een oplossing zodat u

toch kunt overnachten.

 

In de ouderkamer staat een koelkast waarin u

eigen boodschappen kwijt kunt. Voorzie uw

boodschappen van de naam van uw kind en

de openingsdatum. 

Ontbijt en warm eten worden u aangeboden in

het restaurant. Uw kleding kan in het

revalidatiecentrum gewassen worden, vraag de

verpleging naar de mogelijkheden.

Logeerovereenkomst

Voor het logeren tekent u

een ‘logeerovereenkomst'. De verpleegkundige

neemt de overeenkomst en de veiligheidsregels

met u door.

Intensief

Uw kind verblijft vaak lang in het

revalidatiecentrum. Het logeren vraagt veel van

u en uw gezin. Daarom stemt de verpleging of

de maatschappelijk werkende regelmatig met u

af of dit de meest gewenste situatie is. Een

alternatief, zoals logeren in de Ronald

McDonald Hoeve, wordt ook met u besproken.



Van harte welkom in de Ronald
McDonald Hoeve
 

Mogelijkheden bij Ronald McDonald Hoeve

De Ronald McDonald Hoeve bevindt zich op

nog geen vijf minuten lopen van de afdeling. In

de Ronald McDonald Hoeve kunt u overdag en

’s avonds terecht voor een kop koffie en een

luisterend oor. U kunt er ook werken, koken en

eten. Overnachten behoort ook tot de 

mogelijkheden. Bij de Ronald McDonald Hoeve

is uw hele gezin van harte welkom. Zo kunt u

met elkaar dicht in de buurt van uw kind

verblijven en heeft u als gezin toch de nodige

rust en privacy.

Eerste bezoek en gastenkamer

Bij uw eerste bezoek aan de Hoeve krijgt u een

rondleiding en wordt u ingeschreven.

Als u overnacht in de Hoeve, dan krijgt u ook de

sleutel van uw gastenkamer. Per gezin is een

gastenkamer beschikbaar. De gastenkamer

beschikt over een slaap- en badkamer, televisie

met DVD en een zitje.  

Gemeenschappelijke ruimtes

In uw gastenkamer heeft u alle privacy. Andere

gezinnen ontmoet u in de gemeenschappelijke

ruimtes van de Hoeve: de huis- en eetkamer,

de keuken, de speel- en snoezelruimte. 

 

Inbegrepen en zelf regelen

Logeert u in een van de gastenkamers, dan

krijgt u handdoeken en beddengoed. Voor het

ontbijt, boodschappen en uw was zorgt u zelf.

Hiervoor kunt u kosteloos gebruikmaken van

wasmachine en droger. In de keuken van de

Hoeve heeft u eigen (koel)kastruimte.  



Eigen bijdrage

Voor uw verblijf in de Hoeve betaalt u een eigen

bijdrage van € 15 per overnachting. Deze

bijdrage wordt in veel gevallen deels of volledig

vergoed via uw (aanvullende) zorgverzekering.

Komt u alleen overdag of 's avonds, dan kunt u

kosteloos gebruikmaken van alle algemene

voorzieningen in het huis. 

Meer informatie
 

Wilt u overnachten bij uw kind of gebruikmaken

van de faciliteiten van de Ronald McDonald

Hoeve? Laat het een verpleegkundige van de

afdeling weten.

 

Heeft u nog vragen? 

Stel uw vragen aan een verpleegkundige of de

maatschappelijk werkende op de afdeling.

 

Voor vragen over de Ronald McDonald Hoeve

kunt u contact opnemen met de medewerkers

van de Hoeve. Zij zijn bereikbaar op (0512) 380

555 en per e-mail:

info@ronaldmcdonaldhoeve.nl. U kunt ook

kijken op www.ronaldmcdonaldhoeve.nl.

Meer informatie

088 580 1580

info@revalidatie-friesland.nl

www.revalidatie-friesland.nl
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