Nieuwsbrief 2013
Project Pijnlat
Dankzij de gulle sponsoring van DVDW
Advocaten heeft onze Stichting het project
Pijnlat in vervulling kunnen laten gaan. Het
ontwerp en vervaardigen van de speciale
pijnmeetlat voor kinderen valt buiten het
zorgbudget en de wens leefde om voor
kinderen een nieuwe pijnmeetlat te laten
maken met daarop een goede, voor kinderen
gevalideerde, gezichtjesschaal. Bij het meten
van de pijn wordt het kind gevraagd een
indicatie van de pijn te geven aan de hand
van een gezichtjesschaal. Een gezichtje geeft
aan hoe het kind zich voelt. Naast dit project
is er eveneens van het mooie bedrag een deel
aan prikkadootjes gedoneerd. Daarvan zijn er
namelijk nooit genoeg in het JKZ!
Tim loopt voor het JKZ
De 12-jarige Tim de Groot uit Wassenaar heeft
dit jaar de 4 x 30 km gelopen tijdens de Nijmeegse vierdaagse. Op eigen initiatief riep hij op
een dag “Ik ga de vierdaagse lopen voor het
ziekenhuis dat mijn leven heeft gered!” Tim heeft
toen hij 6 was een ademhalingsstilstand gehad
vanwege een toen nog onbekende notenallergie.
Ondanks dat Tim zelf zich weinig tot niets kan
herinneren, weet hij wel dat de artsen en
verpleegkundigen destijds zijn leven hebben
gered. Tim heeft het prachtige bedrag van
€ 1.963,63 binnen gebracht, veel meer dan hij
had gehoopt! Dit bedrag zal gebruikt gaan
worden voor de aankleding van de nieuwe Kinder
SpoedEisendeHulp aan de Leyweg. Tim krijgt
volgend jaar een rondleiding door het nieuwe
JKZ!
Training “Hypnose bij kinderen in een
medische setting”
Onze stichting financiert dit project, dat het
invoeren van hypnotische interventies in de
dagelijkse zorg betreft. Het doel is om op een
eenduidige wijze kinderen af te leiden en/of
te ontspannen. Door het toepassen van
hypnotische interventies (in een medische
setting) worden pijn en stress bij kinderen
gereduceerd. De bedoeling is dat de training
jaarlijks wordt ingezet zodat het toepassen
van hypnotische technieken daadwerkelijk een
blijvend onderdeel van de zorg wordt.

Benefiet voorstelling De Vier Vrouwen van
Willem van Oranje is een groot succes!
Op 2 februari 2014 werd er wederom een
benefietvoorstelling
in
Theater
Diligentia
georganiseerd. In een praktisch uitverkocht
theater herleefde de tijd van Willem van Oranje
en kon men na de voorstelling bijpraten tijdens
een gezellige borrel in de foyer. De avond heeft
dankzij alle aanwezigen en de bijzondere,
belangeloze,
medewerking
van
Theater
Diligentia zo’n € 8.000 opgebracht die besteed
zal worden aan de sponsoring van de inrichting
van het nieuwe JKZ.

Help ons om van
het nieuwe ziekenhuis een
Kinderziekenhuis te maken!
Dankbaar voor
iedere donatie op
NL92RABO 0123 2701 70
ten name van
St. Vrienden vh JKZ.
Zie ook

Nieuw JKZ
Er komt een volledig nieuw Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) op de Leyweg in het voorjaar
van 2015. Het wordt een prachtig Kinderziekenhuis met veel bijzondere items. Wederom
een Kinderziekenhuis waar alles speciaal is bedoeld voor kinderen; zowel het personeel
(allen speciaal opgeleid voor kinderen) als ook alle voorzieningen. De grootste uitdaging
vormt de uitstraling, aankleding en het kindvriendelijk maken van het ziekenhuis. Streven
is om het kind zoveel mogelijk kind te laten zijn, ook tijdens ziekte. Het moet een prettige
plek zijn om te verblijven, waarbij ook ouders en eventueel broertjes en zusjes betrokken
moeten kunnen worden.
Het JKZ streeft hierbij naar zoveel mogelijk angstreductie, afleiding en ontspanning.
Gedacht moet worden aan speelgoed, maar ook aan vormgeving en inrichting waarbij er
door middel van licht, (dimbaar en gekleurd), visualisaties/projecties en vormgeving in alle
behandelruimten (waar onplezierige ingrepen plaatsvinden) gestreefd wordt naar zo min
mogelijk stress en pijn.
Er zullen interactieve speelelementen, speelkamers en wachtruimten worden gerealiseerd,
met naast spelen ook interactieve en educatieve elementen. Computers, spellen,
speeltoestellen en een aquarium zullen natuurlijk niet ontbreken!

