
mens tot mens.

“Toen ik naar mama in het ziekenhuis 
ging, had ze ineens geen dikke buik meer. 
De baby was eruit! Ik vond Jur meteen 
heel lief en gaf hem overal kleine kusjes. 
Het was fijn dat mama en Jur een eigen 
kamer hadden. Ik kon er lekker met mijn 
broertje knuffelen en met papa filmpjes 
kijken op de bank. Ik mocht Jur ook was-
sen en zijn haartjes kammen. Dat was 
leuk!”
Fleur van de Vranden, 
dochter van Esther

“In onze gezinssuites draait alles om 
het gezin. Hier creëren we een huise-
lijke sfeer waarin een pas bevallen vrouw 
ongestoord kan herstellen en – samen 
met haar partner – kan kennismaken 
met de nieuwe baby. Daarnaast onder-
steunen we hen bij de verzorging van 
hun kindje en bieden we natuurlijk ook 
medische hulp. We willen dat de oud-
ers met een vertrouwd gevoel naar huis 
gaan. Daar doen we erg ons best voor.”
Irma Koppens, verpleegkundige 
Gynaecologie en Verloskunde

“Omdat ik ‘s avonds beviel, werd ik met 
Jur in een gezinssuite opgenomen. Dat 
was super! Je partner mag blijven sla-
pen. En je hebt er alle luxe en privacy 
van thuis, maar wel mét de veiligheid van 
professionele zorg op de achtergrond. De 
verpleegkundigen hielpen ons waar ze 
konden. En ook al was het intussen laat 
geworden, de eerste kraamvisite mocht 
toch al komen. Het was een feestje.”
Esther van de Vranden, patiënt

Het verhaal van Esther, Irma en Fleur. Na haar bevalling verblijft Esther van 

de Vranden samen met haar partner en pasgeboren zoontje Jur in een gezins-

suite. Verpleegkundige Irma Koppens begeleidt hen bij de verzorging van hun 

nieuwe baby. Fleur, het tweejarige dochtertje van Esther, mag ook meehelpen. 

Esther geniet van de aandacht die zij en haar gezin krijgen. Ze voelt zich thuis 

in de gezinssuite. Elkerliek. mens tot mens.


