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Nuttige info na de geboorte van uw 
baby
Bezoek

Als vader of meemoeder bent u altijd welkom op de kraamafdeling en staat 
er geen beperking op uw aanwezigheid.
Eigen kinderen binnen het gezin mogen 1 keer per dag op bezoek komen 
voor onbeperkte duur.

Voor het andere bezoek verwijzen wij graag naar onze website (www.
azdelta.be) waarin de huidige regels staan.

Als partner mag u blijven slapen op de kraamafdeling. Hiervoor betaalt u 
20 euro met ontbijt inbegrepen.
Uw aanwezigheid 's nachts kan een groot verschil maken voor uw vrouw.  
Als u als partner later dan de bezoekuren het ziekenhuis verlaat, moet u de 
nachtuitgang nemen (aan de spoedafdeling).

Ons ziekenhuis en dus ook de kraamafdeling is volledig rookvrij. Er mag 
enkel gerookt worden op de voorziene plaatsen aan het onthaal van het 
ziekenhuis of de rookruimte aan spoed.

Geboorte aangifte

Iedere maandag, woensdag en vrijdag komt de burgerlijke stand van stad 
Roeselare naar ons ziekenhuis.
Zij zijn telkens aanwezig van 9 uur tot 12 uur.

Zo kunt u de geboorteaangifte van uw baby in ons ziekenhuis doen tijdens 
uw verblijf op de kraamafdeling.
U  moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan telefonisch op 1788 of via 
http://afspraken.roeselare.be.

De burgerlijke stand is aanwezig in lokaal 1.G3.4. Dit bevindt 
zich op de gang van de raadplegingen gynaecologie. Dit 
gaat om dezelfde ruimte waar de vroedvrouw u in de 
zwangerschap informatie heeft gegeven.
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Wat brengt u mee?
• Identiteitskaart van beide ouders
• Formulier naamkeuze
• Medisch geboorteattest
• Trouwboekje of erkenning

Parking oost

Persoonlijk gerief in of uit uw auto halen mag via ingang oost. U kunt hier 
een half uur gratis parkeren. Voor het oprijden neemt u gewoon ticket bij 
de slagboom. Als u binnen het half uur vertrekt, stop dan uw parkeerticket 
in de betaalautomaat aan ingang oost. U krijgt dan een ticket voor 0 euro. 
Al u langer blijft, kunt u parkeren op de grote bezoekersparking. U neemt 
een ticket en bij uw vertrek kunt u dit ticket in de betaalautomaten 
stoppen en betalen. 

U kunt gebruik maken  van een winkelkar om uw gerief in en uit uw 
auto te laden. Vraag deze aan uw vroedvrouw. Wij vragen vriendelijk om 
deze altijd terug te brengen naar de kraamafdeling.

Parkeer op ingang oost en neem daar de ingang tot het ziekenhuis.
Neem de lange gang voor u tot aan lift B7 op uw linkerkant.
Ga naar verdieping 1. Als u uit de lift komt, ligt de kraamafdeling direct 
rechts van u.


