
Paola Kinderziekenhuis 
Speellokaal



2↕Paola Kinderziekenhuis Speellokaal

Inleiding
Hartelijk welkom in het speellokaal van ZNA Koningin Paola kinderziekenhuis. 
We zijn blij dat we jou hier mogen ontvangen! Met deze brochure willen we 
jou informeren over de werking van het speellokaal en de afspraken die gelden 
in het ziekenhuis.

Het speellokaal is open van 9u30 – 12u en van 13u tot 16u30, van maandag tot 
en met zaterdag. Het speellokaal is enkel toegankelijk voor kinderen die geen 
besmettelijke aandoening hebben. De kinderen die op hun kamer moeten 
blijven, bieden we speelgoed en ander materiaal aan. 

We proberen het verblijf van het kind en de ouders zo aangenaam mogelijk 
te laten verlopen. Dit doen we door spelactiviteiten te organiseren, voor te 
lezen of soms gewoon door aanwezig te zijn bij het kind. De activiteiten 
worden aangepast aan de (ontwikkelings)leeftijd en/of eventuele fysische 
of psychische beperkingen van het kind. We verliezen echter de ouders niet 
uit het oog. Zij hebben dikwijls nood aan een luisterend oor of een troostend 
woord. 

Het team van het speellokaal bestaat uit twee pedagogische medewerkers, 
vrijwilligers en studenten.
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Studenten
Stagiaires van het speellokaal worden geselecteerd vanuit verschillende 
opleidingen. Zij lopen een langdurige stage. Na een tweetal weken verwachten 
wij van hen volledige zelfstandigheid. Net zoals bij de vrijwilligers worden 
studenten de eerste dagen intensief opgeleid en brengen we de nodige kennis bij. 

De stagiaires werken actief mee aan verschillende pedagogische projecten en 
methodieken rond het zo aangenaam mogelijk maken van het verblijf in het 
ziekenhuis en de voorbereiding van interventies. Deze projecten worden in 
overleg met de pedagogisch medewerkers toegewezen. 

Stagiaires nemen dezelfde taken op als  de vrijwilligers en ook de pedagogische 
insteek. Ze bereiden kinderen voor op interventies, gaan met het kind mee 
naar onderzoeken en passen afleidingstechnieken toe tijdens onaangename 
ingrepen in de onderzoekskamer en/of op de kamer. 

Studenten krijgen, wanneer hiervoor ruimte is, binnen de stage-uren tijd 
om projecten uit te werken. Het is belangrijk dat het project voldoende in de 
praktijk kan worden toegepast en het ook kan gebruikt worden in de werking.

Vrijwilligers
Vrijwilligers komen op een vaste dag en/of tijdens een vaste periode het 
speellokaal ondersteunen. In het begin krijgen ze de nodige informatie van 
de pedagogisch medewerker en zal deze de vrijwilliger wegwijs maken in het 
ziekenhuis. 

De eerste taken bestaan vooral uit het overlopen van afspraken, het maken 
van leermodules zodat de JCI-principes goed gekend zijn en de actieve 
spelbegeleiding in het speellokaal. Nadien wordt van de vrijwilliger verwacht 
dat deze zelfstandig kan werken. 

De vrijwilliger mag enkel de kamerronde doen en speelgoed rondbrengen bij 
kinderen die dit wensen. Zij kunnen ook een spel, een knutselpakket of iets 
anders meenemen naar de kamer om samen met het kind te spelen/knutselen. 
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Kinderen die geen besmettelijke aandoening hebben, mogen onder 
begeleiding naar het speellokaal komen. Daar wordt een activiteit aangeboden 
waarbij rekening gehouden wordt met de interesses van het kind. Vrijwilligers 
staan in voor de actieve spelbegeleiding en hoeven geen ondersteunende 
methodieken uit te voeren. 

De gepresteerde uren worden telkens door de vrijwilliger op de maandkalender 
genoteerd. Deze sturen we op het einde van de maand naar de dienst HRM. 
Dit is noodzakelijk voor de verzekering. Afhankelijk van de afgesproken uren, 
krijgen vrijwilligers een maaltijdbonnetje ter waarde van €5,50 voor de lunch. 

Het speellokaal
’s Morgens wordt het team van het speellokaal aan de hand van opnamelijsten 
gebrieft door de (hoofd)verpleegkundige. Er wordt meegedeeld welk kind al 
dan niet naar het speellokaal mag komen, samen met eventuele specifieke 
informatie. 

De opnamelijsten zijn een werkinstrument. Dit wil zeggen dat je op deze lijsten 
mag schrijven en aanduiden. De lijsten moeten altijd bijgehouden worden en 
worden na afloop verscheurd en weggegooid. 

De kinderen die naar het speellokaal komen, hebben toelating van de arts 
of de (hoofd)verpleegkundige nodig. Wanneer er onduidelijkheden zijn of 
indien je vragen hebt omtrent de werking of een patiëntje, dan kan je die 
steeds bespreken met een (hoofd)verpleegkundige, arts of de pedagogisch 
medewerker. 

In het speellokaal is er informatie beschikbaar over een ziekenhuisopname, 
ziektebeelden, speltherapie en ontwikkelingstherapie. Er is ook een 
voorstelling van ZNA Koningin Paola kinderziekenhuis en een verklarende 
woordenlijst voor de meest voorkomende aandoeningen. Vraag ernaar bij de 
pedagogisch medewerkers.
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Wanneer een patiënt naar het speellokaal mag komen:
 > gaan we na of de patiënt reeds is gezien door de arts
 >  gaan we na of de patiënt gewassen is en gegeten heeft
 >  gaan we na of de patiënt reeds naar de ziekenhuisschool is geweest
 >  controleren we het identificatiebandje (ISBAR)
 >  laten we weten aan de verantwoordelijke verpleegkundige wanneer we de 

patiënt meenemen

Patiënten (<16 jaar) mogen nooit alleen van de kamer naar het speellokaal of 
omgekeerd. Ze moeten altijd begeleid worden door een ouder, verpleegkundige 
en/of iemand van het speellokaal. Iedereen die het speellokaal binnenkomt en 
verlaat, moet zijn/haar handen ontsmetten met DAX CLINICAL  
(kinderen >2 jaar) of CARELL doekjes (kinderen <2 jaar)
Kinderen mogen zelf niets uit de kast nemen. Dit wordt altijd door een 
vrijwilliger, stagiair(e) of pedagogisch medewerker gedaan. Na gebruik ruimt 
het kind samen met de begeleider op en zal de begeleider het materiaal 
ontsmetten met CLINELL doekjes.

Controleer altijd of een kind mag eten/drinken als het hierom vraagt (patiënt 
dient mogelijk nuchter te blijven voor onderzoek of OK, heeft misschien 
diabetes, allergie, ...). In het speellokaal drinken de kinderen geen frisdrank. 
Er is wel water beschikbaar. Snoep, fruit en koeken mogen enkel gegeten 
worden als dit in functie is van een behandeling (diabetes, anorexia nervosa...).

Elke patiënt die in het speellokaal komt, wordt ingeschreven in het digitaal 
logboek (volgnummer, naam, leeftijd en verpleegafdeling waar hij/zij 
gehospitaliseerd is). De kinderen die op hun kamer bezocht worden, noteren 
we ook in het logboek, met een toevoeging van de letter ‘K’. Bij de kolom 
‘opmerkingen’ kunnen observaties neergeschreven worden, methodieken die 
zijn toegepast, ondersteunende gesprekken die gevoerd zijn,...
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Omdat de ruimte beperkt is, wordt slechts één ouder toegelaten in het 
speellokaal. Familie of vrienden van de patiënten worden niet toegelaten. We 
moedigen ouders aan om hun kind alleen bij ons te laten, zodat zij even de tijd 
hebben om voor zichzelf te zorgen.

Richtlijnen speelgoed 
 > Enkel het speelgoed uit de berging op P5 wordt uitgeleend op de kamers. 

Het materiaal in het speellokaal blijft in het speellokaal.
 > Wanneer er speelgoed op de kamer wordt gebruikt, zorg er dan voor dat dit 

gedesinfecteerd kan worden aan de hand van Clinellwipe of gebruik je de 
afwasmachine in spoelruimte P5. Het speelgoed mag niet gemaakt zijn van 
textiel of ongelakt hout.

 > Wanneer er materiaal uitgeleend wordt, schrijf je dit op de voorziene 
uitleenlijst in de berging op P5.

 > Het speelgoed dat terugkomt van de kamers wordt door de verpleging in de 
spoelruimtes op de afdelingen weggeborgen. Het team van het speellokaal 
haalt dit dagelijks op en desinfecteert in de spoelruimte op p5.

 > Het ontsmette speelgoed wordt terug in de berging geplaatst. Dit 
speelgoed wordt op de lijst doorstreept.

 > Richtlijnen ontsmetten
 > Clinellwipe: reinigen en desinfecteren van vloeren, muren, medisch 

instrumentarium, speelgoed, DVD’s.
 > Afwasmachine: programma 75° en constructiespeelgoed in afwasnetje.
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Richtlijnen ziekenhuishygiëne
 > Zorg voor een goede handhygiëne volgens het gel-in-gel-out-principe. 

Voor en na ieder contact met een patiënt ontsmet je je handen met DAX 
CLINICAL. Horloge, ringen en armbanden worden uitgedaan.

 > De nagels moeten kort geknipt zijn en nagellak moet worden verwijderd.
 > De voorziene voorzorgmaatregelen (schort, mondmasker, handschoenen) 

moeten strikt opgevolgd worden, zowel voor de veiligheid van het kind als 
die van jou (zie informatiekaft speellokaal)

 > Fluidshield masker: indien mond en neus in contact kunnen komen met 
lichaamsvochten

 > 3M aura masker FFP3:
 > Aërogene isolatie
 > TBC of vermoeden van TBC

We hopen dat je nu een beeld hebt van de werking van het speellokaal. Als je 
nog vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen. Wij hebben liever een vraag 
te veel dan één te weinig.
Veel succes!
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Contact
Pedagogisch medewerkers: Enya Polfliet en Sofie Slaets
Pa.speellokaal@zna.be


