Excursie Kinderafdeling Laurentius Ziekenhuis
Het Moeder en Kind Centrum (MKC) van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond verzorgt excursies naar het
ziekenhuis voor de onderbouw van basisscholen. Een excursie kan een zinvolle aanvulling zijn op
schoolprojecten omtrent gezondheid en ziek-zijn. U bent dan ook van harte welkom.
De excursie omvat een mini-informatiemarkt en een rondleiding op
de kinderafdeling van het Moeder en Kind Centrum. De mini-markt
bestaat uit 4 stands die de kinderen bezoeken:






rondom een bed,
bij een couveuse,
poppen-beren-spreekuur
‘verbanden aanleggen en hechten’.

In de centrale hal van het ziekenhuis ontvangt een pedagogisch
medewerker MKC jullie, waarna jullie gezamenlijk naar de minimarkt gaan.
De kinderen worden in ca. 4 groepjes verdeeld om bij de
stands/tafels te rouleren. Bij elke stand kunnen kinderen zelf
dingen doen. Bijvoorbeeld, bij de couveuse met de handen door de
poortjes ‘de baby verzorgen’ of elkaar een verband aanleggen. Per
stand is 10 tot 15 minuten de tijd gerekend (afhankelijk van de
leeftijd). Tussendoor is voor de ene helft van de kinderen een
pauze, de andere helft gaat voor de rondleiding naar de
kinderafdeling. Daarna wisselen de groepen.
Een excursie/rondleiding duurt ongeveer 1½ uur.
Om de excursie voor de kinderen een zinvolle aanvulling te laten
zijn, hanteren we een enkele criteria.
Criteria voor al dan niet honoreren van een aanvraag zijn:

De excursie/rondleiding heeft een gerichte functie, bijvoorbeeld in het kader van een schoolproject over
gezondheid, ziek-zijn of ziekenhuis. Dit betekent dat we ervan uitgaan, dat de kinderen op school
worden voorbereid op de excursie.

Per maand wordt 1 rondleiding/excursie verzorgd. In overleg wordt bepaald op welke dag.

De scholen liggen in het verzorgingsgebied van het Laurentius Ziekenhuis.

Per rondleiding/excursie kan 1 groep (maximaal zo'n 30 kinderen) deelnemen. Wanneer bijv. groep 1 en
2 willen deelnemen aan de excursie worden hiervoor twee afzonderlijke dagen gepland. Er kan dan wel
worden gekeken of de excursie zo mogelijk twee op elkaar volgende weken gepland kan worden.

Er wordt ook een bijdrage van school verwacht in de vorm van begeleiding van de kinderen bij enkele
stands.
Vanwege privacy en de drukte kunnen niet meer dat twee begeleiders per groep mee tijdens de
rondleiding op de kinderafdeling.
Foto’s maken is toegestaan mits er geen patiënten en ouders gefotografeerd worden. Niet meer dan
één mobiel gebruiken. Graag van tevoren afspreken wie foto’s maakt.
Materialenkist
De Kinderafdeling heeft een materialenkist samengesteld, die als hulpmiddel kan dienen bij de voorbereiding
op de excursie/rondleiding. De kist bevat de meest voorkomende materialen van een ziekenhuisopname,
zoals een spuit, een stethoscoop en (operatie)kleding.
De materialenkist kunt u gedurende 2 weken lenen via de kinderafdeling van het ziekenhuis, telefoon: (0475)
38 24 50. Aan de uitleen zijn geen kosten verbonden. Wij verzoeken u vriendelijk de leskist compleet te

retourneren bij de kinderafdeling op de dag van de excursie.
Ter voorbereiding op de rondleiding/excursie kunt u ook in de Openbare Bibliotheek diverse boekjes lenen
en bijvoorbeeld de 'poppenhoek' als ziekenhuiskamer inrichten.
Evaluatie
Na de rondleiding/excursie krijgt u een evaluatieformulier toegestuurd. Door middel van uw ervaringen
kunnen we de rondleidingen/ excursies (blijven) verbeteren.

