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‘Kinderziektes. Hoe vaak wordt het woord niet gebruikt? Bij een nieuw gebouw, een nieuwe
organisatie, voor mijn part een nieuwe liefde. Kinderziektes. Men doelt op dingen die overgaan, die
verholpen kunnen worden. Maar er zijn ook ongeneeslijke kinderziektes. Ziektes die niet verholpen
kunnen worden. Ziektes die ongeneeslijk zijn en tijdens het proces alleen maar erger worden. Hoe je
die kunt voorkomen? Door te zoeken en te onderzoeken. Naar de oorzaak, de gevolgen, de te
gebruiken therapie en medicijnen. En dit alles met het oog op genezing. Of nog beter: het
voorkomen. En ik hoef u niet te vertellen dat daar geld voor nodig is.’
Youp van ’t Hek, ambassadeur van het Beatrix Kinderziekenhuis

Beatrix Kinderziekenhuis
Het Beatrix Kinderziekenhuis (BKZ) is een van de 4
grootste kinderziekenhuizen in Nederland. En
heeft patiënten uit Groningen, Drenthe, Friesland,
Overijssel, Flevoland en Nedersaksen Duitsland.
Het Beatrix Kinderziekenhuis (BKZ) is een
belangrijk onderdeel van het Universitair Medisch
Centrum Groningen en gericht op hoogwaardige
medische diagnostiek, behandeling en zorg voor
kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar.
Het heeft 3 verpleegafdelingen met in totaal 74
bedden, 1 afdeling dagbehandeling/ kort verblijf
(maandag-vrijdag) met 24 bedden, 1 Intensive
Care voor pasgeborenen (24 bedden) en 1
Intensive Care voor kinderen (18 bedden), een
functieonderzoek afdeling, 2 poliklinieklocaties
met een eigen spoedeisende hulp voor kinderen en een groot onderzoeklaboratorium.
Het is een dynamische en complexe organisatie waar
meer dan 20 kinderspecialismen nauw samenwerken in
de behandeling van ernstig zieke kinderen. Het gaat hier
om kinderspecialismen op het gebied van o.a. de
chirurgie, neurologie, neurochirurgie, reumatologie,
kanker, KNO en hart/nier/long/stofwisselingsziekten
Daarnaast wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan
om steeds betere resultaten in de behandeling te kunnen
realiseren.

Aandacht voor welzijn en het leefklimaat
Naast goede medische en verpleegkundige zorg voor het zieke kind, is het echter ook heel erg belangrijk
dat er niet alleen naar de ziekte van het kind wordt gekeken, maar ook naar hoe het kind zich ontwikkelt
en hoe hij/zij kan blijven meedoen aan de samenleving nu en later. Kinderen moeten zich zowel
lichamelijk als geestelijk blijven ontwikkelen om mee te kunnen met hun omgeving. Door ziekte mag die
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ontwikkeling niet in het geding komen en om dat te verzekeren zijn er in het Kinderziekenhuis speciale
mensen hiervoor aangesteld.
Het is daarom belangrijk dat er o.a. veel aandacht is voor
het welzijn en de begeleiding van kinderen en hun ouders
tijdens en na een opname in het kinderziekenhuis. Een
goed leefklimaat in het BKZ op de verpleegafdelingen/
poliklinieken en intensive cares draagt bij aan dit welzijn.
Ook activiteiten gericht op ontspanning van de kinderen en
hun ouders zijn van wezenlijk belang.
Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis
Een ziekenhuisopname van een kind kan van grote impact zijn, het hele leven staat even op zijn kop. Het
vertrouwde om je heen valt weg en maakt plaats voor heel veel onzekerheden.
De stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis zet zich in om het verblijf van kind en ouder in het Beatrix
Kinderziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. De stichting doet dit onder andere door het werven
van fondsen voor projecten die het welzijn van zieke kinderen binnen het Beatrix Kinderziekenhuis ten
goede komen.
Zo ondersteunt en realiseert de stichting verschillende projecten die het leefklimaat binnen het
kinderziekenhuis verbeteren, zoals aankleding van de afdeling, herinrichting van de speelkamers en de
inrichting van oudervoorzieningen. Een ziekenhuis dat een
beetje voelt als ‘thuis’.
Om het ‘ziekenhuisleed’ enigszins te verzachten,
organiseren wij regelmatig in ons Kindertheater
uiteenlopende voorstellingen. Van muziek tot circus en van
cabaret tot dans, elk patientje krijgt een glimlach op zijn
gezicht en vergeet voor heel even dat ze in het ziekenhuis
zijn. Blijdschap heeft niet alleen een positieve uitwerking op
het welzijn van het kind, maar het blijkt ook vaak een
positief effect te hebben op het genezingsproces.
Daarbij helpen de Vrienden ook bij het realiseren van de aanschaf van bijvoorbeeld spelcomputers, iPads
en lesmateriaal. Al deze voorzieningen en activiteiten vallen buiten het reguliere ziekenhuisbudget en
daarom zijn fondsen en donaties van groot belang om onze doelstellingen waar te kunnen maken!
Voor zieke kinderen tellen ander dingen dan voor zieke volwassenen
Probeert u maar eens voor te stellen dat uzelf als kind, bijvoorbeeld met een chronische ziekte,
opgenomen wordt in het ziekenhuis. Je bent even alle houvast kwijt, alle dingen die voor jou belangrijk
zijn, zoals je eigen kamer met je eigen bed, je broertjes, zusjes, vriendjes , en soms ook je ouders, moet je
dan missen.
Als wij hen dat houvast kunnen bieden in het ziekenhuis, blijven zieke kinderen zich ontwikkelen – iedere
dag – zodat zij kunnen uitgroeien tot ‘gewone’ volwassenen.
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