Patiënteninformatie

Werking speelkamer

Werking speelkamer
De speelkamer is geopend van 9u tot 16.30u. Je kan hier steeds
spelen met je kind met het spelmateriaal dat voorzien is. Kinderen
moeten toestemming hebben van de arts om naar de speelkamer
te komen. De kasten zijn enkel geopend als er een speeljuf
aanwezig is.
Op weekdagen is er tijdens de voormiddag steeds spelbegeleiding
aanwezig. Van 9u15 tot 11u45 zorgen zij voor activiteiten in de
speelkamer. Op het patiëntentoewijzingsbord kan u zien welke
speeljuf aan het werk is.

Spelactiviteiten
In de speelkamer wordt er gewerkt aan de hand van een weekthema.
Binnen dit thema wordt er elke dag een knutselactiviteit voorzien. Deze
knutselactiviteiten worden aangekondigd op het bord in de gang ter
hoogte van de speelkamer.
Wanneer je kind liever speelt met het voorziene materiaal dan kan dit
natuurlijk ook.
Wanneer je kind niet naar de speelkamer mag komen, kan hij/zij de
knutselactiviteiten steeds op de kamer doen. Er wordt eventueel ook
speelgoed gebracht. U kan ook altijd speelgoed in de speelkamer
afhalen.
Het ziektebeeld van je kind bepaalt welk speelgoed er aangeboden
wordt, rekening houdend met de afspraken rond ziekenhuishygiëne in
ons ziekenhuis.
U mag eveneens speelgoed van thuis meebrengen.

Toegang tot de speelkamer
’s Morgens tijdens de zaalronde wordt besproken of je kind al dan niet
naar de speelkamer mag komen.

Afspraken met de ouders
Spel is voor een kind niet zomaar tijdverdrijf. Het is een manier om te
leren, te ontdekken en om ervaringen, gevoelens en indrukken te
verwerken.
In een ziekenhuis krijgen kinderen soms te maken met vervelende en
onbekende gevoelens. Ze doen verschillende indrukken op, spelen is
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daarom erg belangrijk. De speelkamer is een ruimte waar de kinderen
die opgenomen zijn ongestoord kunnen spelen.
Om dit op een goede en veilige manier te kunnen waarmaken, maken
we graag volgende afspraken:
Wanneer er geen speeljuf aanwezig is, zijn de kasten gesloten. Je
kind mag onder toezicht van een ouder spelen met het materiaal
dat in de speelkamer ter beschikking staat, na toestemming van de
arts.
Gelieve zorgvuldig met het materiaal om te gaan en de speelkamer
netjes opgeruimd terug achter te laten.
Tussen 9u15 en 11u45 kan je speelgoed komen halen wanneer je
kind niet naar de speelkamer mag komen. Meegenomen
speelgoed moet op de kamer blijven. Breng dit niet terug naar de
speelkamer. Dit speelgoed wordt eerst afgewassen en/of ontsmet.
In de speelkamer mag niet gegeten of gedronken worden.
Om de activiteiten niet te storen en om ongevallen te vermijden,
mag de speelkamer niet gebruikt worden als doorgang.
Bezoekers kunnen ontvangen worden in de kamer, niet in de
speelkamer.
Tijdens de bezoekuren kunnen broertjes en zusjes samen met je
kind komen spelen. U draagt als ouder/verzorger steeds de
verantwoordelijkheid voor de invulling van dit bezoek.
Als ouder ben je steeds welkom om je kind te vergezellen in de
speelkamer, maar het is wel de bedoeling dat je participeert in het
spel of de activiteit van je kind. GSM’s, laptops, … zijn hier dan ook
uit den boze. We vragen om de begeleiding te beperken tot max 1
persoon per kind.
In de speelkamer is het de bedoeling dat alle aanwezige kinderen
de ruimte hebben om te spelen. Als de speeljuf te veel drukte
ervaart, kan het nodig zijn om het aantal begeleiders te beperken
en kan ze je vragen om de speelkamer te verlaten, zodat de
activiteiten voor alle kinderen aangenaam kunnen verlopen.
Bedankt voor jullie medewerking!
De speeljuffen

Alle informatie over de dienst kindergeneeskunde, de kinderafdeling en
het kinderdagziekenhuis vind je op www.azturnhout.be/kinderen.
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