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Kinderafdeling 
 

Informatie voor ouders en/of verzorgers 
 
Badge bij verblijf langer dan 24 uur 
Ouders/verzorgers krijgen ieder een badge. Met deze badge kunt u: 
• buiten kantooruren toegang krijgen tot de afdeling; 
• gratis de hoofd parkeerplaats in- en uitrijden;  
• tegen personeelstarief eten in onze restaurants, La Vie en Thuiz. 
 
U krijgt hiervoor een aanvraagformulier. Met dit aanvraagformulier en een geldig 
legitimatiebewijs, kunt u bij de informatiebalie in de centrale hal van het ziekenhuis, 
uw persoonlijke badge afhalen. Voor ontvangst van de badge tekent u een formulier 
voor eenmalige incasso van € 50,-, als een soort borg. Als u uw pas op tijd verlengt 
of terugbrengt zal deze incasso niet plaatsvinden. 
 
Openingstijden VieCuri Venlo 
Maandag t/m vrijdag: 6.30u-21.00u 
Zaterdag: 8.00u-21.00u  
Zon- & feestdagen: 10.30u-21.00u.  
Als de hoofdingang gesloten, kunt u de bagde gebruiken bij d badgereader om de  
zijdeur, links van de draaideur, te openen. 
 
Koffie, thee en koud water 
In onze woonkeuken kunt u altijd gratis koffie, thee en (koud) water pakken. 
In de koelkast van de woonkeuken staat een fles ranja voor algemeen gebruik. 
 
Zelf eten meenemen 
Zelf eten meenemen kan. U kunt dit bewaren in de koelkast van de woonkeuken. Zet 
er wel altijd de datum en de naam van uw kind op. Het eten mag maximaal één dag 
bewaard worden. Opwarmen kan in de magnetron. 
 
Overnachten bij uw kind 
Er kan één ouder/verzorger blijven slapen bij het kind. Overleg uw wensen met de 
verpleegkundige. Er is een eenpersoons bedbank die u ’s avonds kunt opmaken als 
een bed. Het beddengoed vindt u in de kast. U kunt het beddengoed na gebruik weer 
opvouwen. De bank kan dan overdag weer dienst doen als zitplaats voor uzelf en het 
bezoek. Wanneer u als ouder/verzorger blijft overnachten, krijgt u een ontbijt 
aangeboden. Voor de overige maaltijden dient u zelf te zorgen.   
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Informatie voor kind en ouders/verzorgers 
 
Eten 
Je mag het eten zelf uitkiezen. Je hebt heel veel keuze. Je kunt dit samen met je 
ouders/verzorgers doen of met de zorgservicemedewerker bespreken 
Het ontbijt is tussen              07.45 en 08.45 uur 
De warme maaltijd is tussen     11.45 en 12.45 uur 
Het avondeten(broodmaaltijd) is tussen 17.00 en 18.00 uur 
 
Drinken en fruit 
Bij de maaltijden maar ook tussendoor zal de zorgservicemedewerker drinken en fruit 
aanbieden. Ook hier mag je overleggen wat je wilt hebben. 
 
Bezoek en bezoektijden 
Je ouders/verzorgers zijn natuurlijk altijd welkom. 24 uur per dag. Broertjes en zusjes 
zijn overdag welkom. Familie, vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom tussen 14.00-
15.00 en van 18.30-20.00 uur (maximaal 2 bezoekers).  
 
Onderzoeken, behandelingen en ingrepen. 
Wij proberen je ouders/verzorgers altijd aanwezig te laten zijn bij onderzoeken, 
behandelingen en ingrepen. 
 
Pedagogisch zorgverlener 
Van maandag tot en met vrijdag is er tussen  
7.00 en 15.30 uur een pedagogisch zorgverlener aanwezig om kind en 
ouders/verzorgers te begeleiden. Zij bereiden uw kind voor op wat er komen gaat en 
bieden ondersteuning bij emoties en het verwerken van gebeurtenissen. Ze proberen 
angst en stress zoveel mogelijk te verminderen. 
 
Meer weten? 
Informatie over onze huisregels, rechten en plichten, het patiënten portaal 
‘MijnVieCuri’, onze klachtenprocedure, kosten ziekenhuiszorg, en dergelijk, is te 
vinden in de folder ‘Goed om te weten’ of op onze website www.viecuri.nl. 
 
  

http://www.viecuri.nl/
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VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

internet: www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
 

© VieCuri Patiëntencommunicatie 
7 maart 2023 bestelnummer 11784 

 

http://www.viecuri.nl/
http://www.mijnviecuri.nl/

