Fijn onder
elkaar
Uw baby blijft in de kraamsuite de hele tijd bij u. Tenzij de kinderarts besluit dat overplaatsing naar de couveuse- of kinderafdeling

Kraamsuites CWZ

beter is. Ook uw partner is dag en nacht welkom in de suite, zodat
die niets hoeft te missen van die eerste bijzondere uren. Wanneer
u bezoek wilt ontvangen, regelt u dat zelf. Net zoals u thuis zou

Voor een

doen.
Wilt u opa en oma op beschuit met muisjes trakteren? Ook dit is

ziekenhuisbevalling

mogelijk door gebruik te maken van de extra voorzieningen die u
krijgt aangeboden.

in een huiselijke sfeer

Wij komen naar u
toe
Nieuwsgierig geworden?

In de kraamsuite komen de artsen, verloskundigen en verpleegkundigen naar u toe.
U hoeft dus niet te verhuizen van de verloskamer naar de kraamafdeling. Dat is wel zo

Tijdens de maandelijkse informatiebijeenkomst over zwangerschap
en bevallen geven wij u graag meer informatie. Dan kunt u ook

rustig. De meeste moeders verblijven één tot twee
dagen in de suite. Als een langer verblijf in het ziekenhuis noodzakelijk is en de kraamsuite nodig

een kijkje nemen in de kraamsuites. De data vindt u op
www.cwz.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 024 365 78 20.

is voor een andere bevalling, verhuist u naar
een één- of tweepersoonskamer. Ook daar
krijgt u optimale zorg, maar u heeft er minder vrijheid omdat u de kamer eventueel
deelt.

Adres
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Kraamsuites A42
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Telefoon 024 365 78 20

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

In verwachting?
Een geboorte is een bijzondere gebeur-

Huiskamer én verloskamer

tenis. Het is fijn als de bevalling
plaatsvindt in een prettige omgeving met persoonlijke aandacht,
waar de (aanstaande) moeder zich
thuis voelt. Het is niet altijd mogelijk om thuis te bevallen. Om
medische redenen is het soms
beter of zelfs noodzakelijk om in
het ziekenhuis te bevallen. Daarnaast
kunt u ook om andere redenen de
voorkeur geven aan het ziekenhuis.
In de kraamsuite van het CWZ kunt u
terecht voor een ziekenhuisbevalling in
een huiselijke sfeer. Met optimale zorg
voor moeder, kind én partner.

Eigen douche
en toilet

De suite staat u ter beschikking vlak vóór, tijdens en na de bevalling. Wanneer de geboorte zich aankondigt, kunt u er direct
terecht. In de suite bereidt u zich voor op de komst van uw kind.
Als het zover is, veranderen wij de kamer in een volledig ingerich-

De kraamsuite ziet eruit als een gewone kamer. Medische
voorzieningen zijn weggewerkt in de wandmeubels of wor-

te verloskamer. Hier brengt u uw kind ter wereld onder deskundige begeleiding. Na de bevalling wordt de kamer in een handomdraai veranderd in de huiskamer van

den binnengereden als het nodig is. Naast het bed voor de
moeder is er een stoel die uitgeklapt kan worden tot bed
voor de partner. Een wiegje en een commode

daarvoor. Waar u kunt genieten
van de eerste kraamdag.

met badje staan klaar voor de baby. En niet
te vergeten: u heeft een eigen douche en
toilet. De kraamsuite kost u niets meer
dan een ziekenhuisbevalling elders. Vraag
wel even na bij de ziektekostenverzekeraar welke vergoedingen uw pakket biedt.
Uiteraard is de suite ook voorzien van andere gemakken: telefoon, televisie, koelkastje en
senseo-apparaat. Hier zijn wel extra kosten aan
verbonden.

