Zopas werd de nieuwe raadpleging Pediatrie geopend in de G-blok op
campus Sint-Jan. In de wachtkamer en de gang van de raadpleging werden
kleurrijke, speelse tekeningen aan de muren aangebracht. Deze tekeningen
zijn van de hand van de Genkse tekenaar Michaël Olbrechts.
Ook op het uniform van de medewerkers vind je deze figuurtjes terug.
De aangepaste patiëntenbrochures en de ‘dapperheidsdiploma’s’ voor de
kinderen maken de eigen huisstijl van Pediatrie compleet. Daarnaast werd
een volledig nieuwe website ontwikkeld met een gedeelte voor de ouders
en een aangepast gedeelte op kindermaat.
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In 2016 werd het project ‘speel-GOED’ uitgevoerd in samenwerking met
de partners Lezze architecten, de onderzoeksgroep Social Spaces van de
LUCA School of Arts en het Ziekenhuis Oost-Limburg, naar aanleiding van
de oproep voor innovatie met creatieve industrieën vanuit het Agentschap
Innoveren en Ondernemen (voorheen IWT).
Het speel-GOED project legt zich toe op de ontwikkeling van interactieve
spelmodules op maat van kinderen en volwassenen die de kwaliteit van de
wachtervaring in ziekenhuizen verbeteren en de interactie tussen de bezoekers van de wachtruimtes stimuleert.
Het project ‘speel-GOED’ beoogde drie deelresultaten: 1 – de ontwikkeling
van een modulair ontwerpsysteem, 2 – de ontwikkeling van een participatief
ontwerp en een onderzoeksmethode waarin de eindgebruikers (kinderen,
ouders, zorgverleners) maximaal worden betrokken en 3 – het creëren van
prototypes voor verschillende spelmodules. De interactieve speelwand is het
finale prototype dat werd ontwikkeld in het project speel-GOED en vormt
één geïntegreerd geheel met de vernieuwde ruimte.
De afgelopen jaren werd de dienst Pediatrie uitgebreid met
verschillende specialisten. Volgende artsen maken nu deel uit van
het team:
Dr. Wim Arts, kindergastro-enterologie
Dr. Derize Boshoff, kindercardiologie
Dr. Gwendolyn De Bruyn, kinderneurologie
Dr. Jan De Koster (diensthoofd), kinderpneumologie
Dr. Kim Eerdekens, algemene kindergeneeskunde
Dr. Francis Lemmens, algemene kindergeneeskunde en sportbegeleiding
Dr. Nele Reynaert, kinderendocrinologie
Dr. Willy Van de Casseye, algemene kindergeneeskunde
Dr. Elke Van Hoyweghen, kindernefrologie
Nieuwe website: http://www.zol.be/kinderen
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