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In een kindvriendelijke omgeving vergeten kinderen dat 
ze in het ziekenhuis zijn. Een bezoek wordt zo minder eng.



Wat doet het Willem-Alexander 
Kinderziekenhuis (WAKZ)?
Het WAKZ  is een modern, comfortabel en 
kindvriendelijk centrum voor kinderen 
van 0 tot 18 jaar. Het WAKZ heeft een 
lange historie. Wist u bijvoorbeeld dat de 
eerste beenmergtransplantatie in Europa 
op onze kinderafdeling plaatsvond? En 
dat we in 2018 de 1000ste stamceltrans-
plantatie hebben uitgevoerd? Daarnaast 
worden al vele jaren kinderen met een 
aangeboren hartafwijking in het WAKZ 
behandeld. Vrijwel elke dag vindt er een 
openhartoperatie plaats bij een kind. 
Ook kinderen die geopereerd zijn in de 
baarmoeder of veel te vroeg geboren 
kinderen, worden opgenomen in het 
WAKZ op de afdeling Neonatologie 
(NICU). Verder worden vele andere 
kinderen met ernstige of chronische 
ziekten behandeld in het WAKZ, zoals 
patiënten met jeugdreuma, gluten-
overgevoeligheid en met ziektes van 
de bloedstolling. 

Wat is er al gedaan?
Zowel de NICU als de twee verpleeg-
afdelingen (Bos en Strand) van het WAKZ 
zijn de afgelopen jaren verbouwd.
Uitgangspunten waren  dat een kind 
zoveel mogelijk kind moet zijn en verder 
kan met zijn leven. Denk aan mooi 
ingerichte patiëntenkamers met een 
slaapbank voor ouders, een school & 
speelkamer in het ziekenhuis, een 
professionele studio voor televisie en 
multimedia voor kinderen in het WAKZ 
en behandelkamers waar kinderen ter 
afleiding, op een grote print  op de wand 
dieren in het bos kunnen zoeken.

Dr. Arno Roest, kinderarts,  
plaatsvervangend afdelings-
hoofd van het WAKZ
“In een kindvriendelijke omgeving 
vergeten kinderen dat ze in een 
ziekenhuis zijn.”

Het Willem-Alexander 
Kinderziekenhuis



Verbouwing polikliniek en 
dagbehandeling van het WAKZ
Onlangs is de derde en laatste fase 
gestart van de verbouwing, namelijk de 
polikliniek en dagbehandeling met als 
thema Stad. Ook dit deel van het WAKZ 
willen we een kindvriendelijke aan-
kleding geven. Een wachtkamer met een 
deel om te spelen, behandelkamers met 
speciaal ontworpen wanden ter afleiding 
en spreekkamers met aansprekende 
prints die de indruk van een ziekenhuis 
wegnemen. Het LUMC financiert de 
verbouwing en alles wat nodig is voor 
het uitvoeren van de zorgverlening. Voor 
de kindvriendelijke aankleding zijn we 
afhankelijk van giften en sponsoren. 
Steunt u ons?

In een kindvriendelijke omgeving 
vergeten kinderen dat ze in een zieken-
huis zijn en wordt een polikliniekbezoek 
minder eng en heftig. Ook voor ouders is 
het belangrijk dat Stad zo mooi mogelijk 
wordt ingericht. Zij zijn vaak gespannen 
als hun kind naar het ziekenhuis moet. 
Een aangename omgeving waarin hun 
kinderen kunnen spelen en ontspannen, 
helpt de ouders. Zo kunnen zij hun kind 
beter ondersteunen. Verder zorgt een 
ontspannen sfeer ervoor dat ouders de 
informatie van de arts beter tot zich 
kunnen nemen. 

WAKZ haalt de stad Leiden 
naar binnen
Op de polikliniek is het een komen 
en gaan van kinderen en hun 
ouders. Dat geeft veel dynamiek, 
net als in de stad. Het WAKZ haalt 
bij het inrichten van de polikliniek 
de stad Leiden als het ware naar 
binnen. Midden in Stad ligt straks 
een centrum, met daaromheen 
gangen die lijken op Leidse grach-
ten. Er zijn huizen en wachtruimtes 
die eruit zien als een plein of park. 
Het thema Stad komt ook terug in 
de spreekkamers en opnameka-
mers. De spreekkamers krijgen 
bijvoorbeeld ramen, net als in een 
huis, en in de behandelkamers 
komen prints met foto’s van de 
stad Leiden. 
Daarnaast komt er een muurdicht 
zoals op veel gebouwen in Leiden. 
Het gedicht is speciaal voor het 
WAKZ gemaakt door Marianne van 
Velzen, dé dichter van Leiden.

Waar u aan bijdraagt



Uw donatie maakt het verschil
Medewerkers van het LUMC zetten zich 
elke dag in om ernstige ziektes te 
genezen. Elke dag is weer een klein stapje 
vooruit om patiënten nieuw perspectief 
te bieden. We kunnen gelukkig ook 
steeds meer. En dat geeft hoop. En toch: 
niemand ligt voor zijn plezier in het 
ziekenhuis. Daarom zijn extra voor-
zieningen, informatie en afleiding zo 
belangrijk. Hiervoor zijn we op zoek naar 
uw hulp.  Waarde toevoegen aan het 
verblijf van patiënten en hun familie, dat 
is waar de LUMC Vrienden Stichting voor 
staat. Met uw steun bevorderen wij het 
welzijn van patiënten en hun naasten in 
het LUMC. Donaties die voor een speci-
fiek project zijn bedoeld, komen volledig 
daaraan ten goede. 

De LUMC Vrienden Stichting is door de Belastingdienst 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.  


