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Springende vissen op
de nieuwe kinderpoli

Parkeren
op het ziekenhuisterrein kunt u, tegen betaling, 24 uur per dag
parkeren. Het ziekenhuis beschikt over een zeer groot parkeerterrein. Het vinden van een parkeerplaats is geen probleem. Op het
terrein zijn bepaalde gedeeltes gereserveerd voor gehandicaptenvervoermiddelen, motoren en fietsers.
In de hal van het ziekenhuis, bij entree vanuit de parkeergarage
en op het parkeerterrein staan betaalautomaten. Alleen bij de betaalautomaat in de centrale hal kunt u met munt en papiergeld
betaien. Bij de andere automaten kunt u uitsluitend met pinpas
of creditcard afrekenen.
Wegbrengen en ophalen gratis
Parkeren is het eerste kwartier gratis. U kunt dus rustig iemand
afzetten of ophalen zonder dat u parkeergeld betaalt. Parkeren
kost de eerste 60 minuten € 1,50. Daarna betaalt u per
minuten € 0,50. Denkt u langer dan vijf uur gebruik te maken van het
parkeerterrein, kies dan voor een dagkaart. Een dagkaart kost
€ 10,00 in totaal.
Bent u invalide, dan kunt u uw auto parkeren onder het ziekenhuis. U kunt bij de beveiligingsloge in de Centrale Hal uw
parkeerkaart laten decoderen om gratis uit te rijden. U moet dit
zelf doen en uw (Europese)
identiteitsbewijs en
parkeerkaart kunnen tonen.

Routebeschrijving
Auto: Via de Ringweg

afslag Geuzenveld

Openbaar vervoer:
Tram 13
halte Jan Tooropstraat
Bus 64
halte Jan Tooropstraat
Metro 50
halte Jan van Galenstraat
Trein
uitstappen station Amsterdam Sloterdijk,
overstappen op metro 50,
halte Jan van Galenstraat

Ilse springt naar binnen. Boven op de vlinders die de interactieve projector op de grond projecteert. Het is voor de tweede keer dat de bijna driejarige de nieuwe kinderpoli bezoekt. Ze weet
dus hoe de projector werkt. Terwijl haar moeder zich aan de balie meldt, pakt Ilse de houten
stofzuiger en gaat daarmee de vlinders te lijf. "Kom, trek je jas uit", zegt haar moeder bij
terugkomst. Maar op dat moment zwemmen er ineens vissen over de vloer. Hard
ze door
het water dat voor haar uit golft. De jas is vergeten.
De interactieve projector is de 'eyecatcher' van
de nieuwe kinderpoli. "Kinderen zijn razend
enthousiast", vertelt teamleider Jacqueline de
Graaf. "En om een onverklaarbare reden pakken ze bijna allemaal de houten stofzuiger. Elke
minuut verandert het beeld, zodat kinderen telkens iets nieuws zien. En het beeld reageert op
hun voetstapjes. De kevers draaien zich om, het
water golft. "Kom", zegt Ilse en geeft Jacqueline
een hand. "We gaan door het water rennen."
Iets verder zit de negenjarige Ahmed. Hij komt
voor het obesitasspreekuur. Hij speelt wat met
zijn smartphone en oogt gespannen.
Huiselijk
De nieuwe
opende begin mei haar deuren. "Kinderen vinden het niet altijd
om in
een ziekenhuis te komen. Daarom maken we het
voor hen zo aangenaam mogelijk. Het oogt ook
niet als een ziekenhuis. De balie staat in het midden, het licht is helderder en de ruimte heeft een
huiselijk
zegt Jacqueline.
Tegelijk zijn de nieuwe spreek- en behandelkamers ruimer. "Dat maalct het fijn om hier te werken", gaat Jacqueline verder. Voordeel van de verbouwing is verder dat de afdeling er vier spreek-

kamers en een onderzoekskamer bij heeft. Dat
betekent dat het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
een van de grootste kinderpoliklinieken van
Amsterdam heeft. Jacqueline: "Dat is nodig vanwege de uitbreiding van de afdeling verloskunde,
maar ook omdat wij hier belangrijke specialisaties
hebben, zoals neonatologie, kinderreumatologie,
kinderneurologie en kinderobesitas."
Brede lach
Ilse rent de kamer van dokter Sanders uit. Ze
stuift op de vissen af. Haar moeder maakt aan de
balie een nieuwe afspraak en loopt dan met de
jas naar Ilse. "Kom, we gaan naar de markt",
zegt ze. Maar Ilse heeft overduidelijk geen zin.
"Dan mag je de volgende keer hier weer spelen",
probeert haar moeder. Dat werkt.
trekt haar
jas aan en loopt met haar moeder mee.
Vrijwel direct daarna komt Ahmed uit de spreekkamer. De spanning lijkt weg. Rustig loopt hij
naar de uitgang, maar plotseling springt hij midden in de vissenprojectie. Een brede
verschijnt op zijn gezicht.
De namen van Ilse en Ahmed zijn om

redenen

gefingeerd.
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