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De gangen gaan leven 
vrolijkheid en afleiding 

 

 

Amalia Kinderziekenhuis 
Het Amalia Kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc in Nijmegen. Jaarlijks worden hier 

ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar behandeld. Verschillende specialismen werken samen 

voor de best mogelijke academische kindzorg. We bieden integrale zorg voor kind en familie, waarbij 

de zorgvraag leidend is voor organisatie van onze zorg. Belangrijke kerntaken daarbij zijn traumazorg, 

geboortezorg en erfelijke- en aangeboren aandoeningen.  

Verbouwing  
Het Amalia Kinderziekenhuis ondergaat momenteel een grondige verbouwing. Met deze verbouwing 

faciliteren we een gastvrije plek, waar onze patiënten, bezoekers en medewerkers zich welkom 

voelen en waarmee we optimale zorg rondom het kind creëren. De verbouwing van het 

kinderziekenhuis is een enorme klus, zowel in tijd, organisatorisch als financieel opzicht. De gehele 

verbouwing verloopt gefaseerd en strekt zich uit over een tijdspanne van 7 jaar (2015-2022). Tijdens 

de verbouwing gaat de zorg aan kinderen gewoon door. 

Amalia Kinderfonds 
Het Amalia Kinderfonds zet zich in om het Amalia Kinderziekenhuis kindvriendelijker te maken. De 

financiële basismiddelen die we als ziekenhuis tot onze beschikking hebben, komen vooral ten goede 

aan het leveren van zorg. Het Amalia Kinderfonds werft fondsen om het verblijf van kinderen in het 

ziekenhuis aangenamer te maken.  

Met de verbouwing het Amalia Kinderziekenhuis ligt er een uitdagende taak voor het Kinderfonds om 

extra gelden te werven voor het kindvriendelijker maken van het ziekenhuis. Het bouwbudget 

voorziet in alle noodzakelijke voorzieningen voor een optimale zorg, maar voorziet niet in allerlei 

extra’s die juist voor het welzijn van kinderen zo belangrijk zijn.  

Projecten verbouwing  

Verschillende disciplines zoals artsen, verpleegkundigen en pedagogische zorgverleners hebben mee 

gekeken naar wat nodig is, om van het Amalia een plek te maken waar kinderen minder angst, pijn 

en stress ervaren. Hierbij zijn diverse onderzoeksresultaten uit binnen- en buitenland in ogenschouw 

genomen. Uit onderzoek blijkt dat de omgeving van grote invloed is op het welzijn en het 

herstelproces van het kind. We streven naar een zogeheten healing environment; een omgeving die 

bijdraagt aan stressreductie, genezing en herkenbaarheid.    

 

Op dit moment zijn er een achttal projecten gedefinieerd die we in de nieuwbouw voor de kinderen 

willen realiseren. Onderstaande afbeelding geeft schematisch weer welke projecten het Amalia 

kinderfonds hoopt te realiseren. Ook het realiseren van deze projecten verloopt gefaseerd. 
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Al deze projecten dragen direct bij aan het welzijn van de kinderen in ons ziekenhuis. Door plekken te 
creëren waar kinderen kunnen spelen, ontdekken, bewegen en leren gaat de ontwikkeling van het 
kind ook tijdens de ziekte gewoon door. 
 

De gangen gaan leven 
Voor de meeste kinderen en hun ouders is een bezoek aan het ziekenhuis heel spannend. Het 

vertrouwde om je heen valt weg en maakt plaats voor onzekerheden. Wat gaat er gebeuren, doet 

het pijn, hoelang blijf ik hier. In het Amalia kinderziekenhuis willen we de spanning rondom de 

behandeling zoveel mogelijk wegnemen, door een warme en kindvriendelijke omgeving te creëren.  

Dus liever geen gangen met klinische, kale en saaie muren, maar vrolijke gangen die verwonderen. 

Het Amalia kinderziekenhuis gaat met bureau Tinker Imagineers (belevingsarchitecten) de 

samenwerking aan om de wanden in de gangen tot leven te laten komen. Het doel is het creëren van 

een wereld van ontspanning en afleiding, waardoor kinderen en hun ouders minder stress en angst 

ervaren. Belangrijke factoren voor een positievere ervaring in het ziekenhuis en die bijdragen aan 

een betere verwerking van een ingrijpende gebeurtenis.  

We willen de muren van de gangen bekleden met speciaal grafisch behang. Het behang heeft een 

vrolijke en kleurrijke print. Kinderen kunnen er allerlei objecten, vormen en kleuren in ontdekken Het 

behang krijgt verschillende thema’s; van heel lieflijk voor de allerkleinsten tot wat stoerder voor de 

grotere kinderen.  
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In totaal zijn er 5 gangenstelsels waar kinderen doorheengaan op weg naar hun behandeling. De 
gangen krijgen verschillende thema’s. Thema’s 1 en 2 voor de gangen in de oost- en westvleugel. 
Thema’s 3 en 4 voor de dagbehandeling en de Short Stay Unit (SSU).  
 
Door projectie via een beamer komen de wanden als het ware tot leven. In alle thema’s zitten 
bewegende effecten, die het kind steeds ergens anders naar laat kijken en afleiden van wat komen 
gaat. Zo vliegen er vlinders mee, komen er bewegende muzieknootjes voorbij en blaast een slak 
kleurige bubbels.  
 
Ook wanneer de muur niet geprojecteerd wordt, 
valt er veel te zien. De vrolijke en kleurrijke 
afbeeldingen zijn eigenlijk schilderijtjes verwerkt 
in behang, die steeds weer de aandacht trekken.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Voorbeeld grafisch behang; zonder projectie en met 

projectie op een kamer van de spoedeisende hulp (SEH) 
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Benodigde financiering 
De totale kosten voor het tot leven laten komen van de gangen bedragen € 170.315,- Deze kosten 

zijn opgebouwd uit ontwikkelkosten van behang en projecties, inbouw van beamers en toebehoren 

en vervaardigen en aanbrengen van het behang. In totaal gaat het om 825 m2 aan wanden.   

Voor elke gang is een beamer, (geprogrammeerde) animatie en grafisch behang nodig. De kosten per 

gang bedragen € 34.063,- dit komt neer op € 206,44 per m2 gangmuur. 

Inmiddels hebben wij de volgende toezeggingen (stand 01-05-2020). 

Financier Bedrag 

Stichting Mijn Liefste Wens  € 68.126,- 

Hans Janssen Garantiemakelaars  € 15.525,- 

Aanmoedigingsfonds  € 34.063,- 

Totaal  € 117.714,- 

 

De verbouwing van het Amalia Kinderziekenhuis wordt gefinancierd vanuit zorggelden, hierbij gaat 

het om noodzakelijkheden. Allerlei extra’s die het verblijf in een ziekenhuis voor een kind 

veraangenamen, horen hier niet bij en moeten op een andere manier worden gefinancierd. Vanuit 

het Amalia Kinderfonds werven we actief voor allerlei projecten die het verblijf voor kinderen in ons 

ziekenhuis fijner maken. Eén van die projecten is: “de gangen gaan leven”. Mogen wij hiervoor ook 

op uw stichting een beroep doen?  

Contactpersoon 
Karin van den Wijngaard 

Fondsenwerver Amalia Kinderfonds 

 

e-mail:  karin.vandenwijngaard@radboudumc.nl 

mobiel: 06 – 501 76 530 

internet:  www.amaliakinderfonds.nl 

aanwezig: woensdagochtend, donderdagochtend en vrijdag 

 
Amalia Kinderziekenhuis Stichting: NL 36 ABNA 0533 768 020 
 
Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis  
Postbus 9101 
6500 HB Nijmegen (804) 
Bezoekadres: Geert Grooteplein zuid 10 (route 822) 
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