
Alles over de 

Ronald McDonald Huiskamer 
Enschede

 

De Ronald McDonald Huiskamer in Medisch 
Spectrum Twente in Enschede is er voor alle 
ouders, broertjes en zusjes en als de arts het 
toelaat natuurlijk ook het zieke kind. 



“Een fi jne en huiselijke plek om rustig te eten, 
mijn werkmail te checken of 

een spelletje te spelen met mijn kind.” 

Ronald McDonald Huiskamer
Niemand wil er echt bij stil staan, maar het 
kan zomaar gebeuren dat je kind naar het 
ziekenhuis moet. Voor een opname die al 
langer bekend is of als er sprake is van een 
acute situatie, een vroeggeboorte bijvoorbeeld. 
Als je de hele dag in het ziekenhuis bent, 
is het fi jn dat je je even kunt terugtrekken in 
een huiselijke omgeving. Dat is mogelijk in de 
Ronald McDonald Huiskamer die op de tweede 
verdieping van het Vrouw Kind Centrum 
te vinden is. 

Huiskamer, de naam zegt het al, met een 
huiselijke inrichting en een warme sfeer. Een 
ruimte voor ouders, broertjes, zusjes en als de 
arts het toelaat natuurlijk ook het zieke kind. 
Een plek waar het mogelijk is om te eten, te 
werken, uit te rusten of een spelletje te doen. 

De Huiskamer is er voor alle ouders tijdens de 
opname van het kind. De koffi  e staat altijd klaar! 
De Huiskamer Enschede is een onderdeel van 
het Ronald McDonald Huis in Zwolle. 

Faciliteiten
In de Huiskamer zijn er verschillende 
faciliteiten om het bezoek zo aangenaam 
mogelijk te maken:

• Een fi jne woonkamer met meerdere 
  zithoekjes en een televisie
• Verschillende werkplekken 
• Gratis koffi  e en thee,
• Een woonkeuken met kookfaciliteiten 
  en een koelkast
• Een speelruimte met speelgoed
• Wifi  en spelcomputer 
• Een boekenkast met boeken 
   voor jong en oud.

Daniël, vader van Mila.

Waar vind je de Huiskamer?
De Huiskamer vind je op de tweede verdieping 
van het Vrouw Kind Centrum (H23). 

Openingstijden en contact 
De Huiskamer is iedere dag open van 7.30 tot 21.30 uur. Tijdens 
deze openingstijden is er een vrijwilliger aanwezig. Wil je graag 
naar de Huiskamer en ben je niet mobiel? Bel ons, want wij halen 
jou graag op. Wij zijn bereikbaar via 06-50007282. 

Ontbijt 
Voor alle ouders die in het ziekenhuis logeren staat 
er in de Huiskamer dagelijks een ontbijt klaar. 

Lunch
Tegen betaling is het voor ouders ook mogelijk om in de 
Huiskamer gebruik te maken van de lunch. Je mag ook 
zelf iets klaar maken in de keuken van de Huiskamer. 

Avondeten
Tegen betaling kunnen ouders een maaltijd bestellen 
en in de Huiskamer opeten. Het is in de keuken van de 
Huiskamer ook mogelijk om zelf te koken of iets op te 
warmen. 

Per afdeling zijn er verschillende richtlijnen met 
betrekking tot het vergoeden van de maaltijden. 
Voor vragen hierover kun je terecht bij de 
desbetreff ende afdeling. 

Eten in de Huiskamer: hoe werkt het? 


