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Bestikkering Sophia Kinderziekenhuis

Vrolijke stickers als
snelle sfeermakers

Vrolijke stickers als snelle sfeermakers

Grote vrolijke dieren fleuren de gangen en kamers van de afdeling ICK Transitie van 
het Sophia Kinderziekenhuis op. De wandstickers prikkelen de fantasie van de kinde-
ren zodat de medische realiteit naar de achtergrond verschuift en ze even hun angs-
ten en zorgen kunnen vergeten. Erg belangrijk voor de kinderen die hier soms maan-
den liggen. 

Het was even slikken toen de verhuizing werd aangekondigd, bekent de verant-
woordelijk kinderarts Saskia Gischler. Van een separate locatie, een sfeervol huis 
met tuin en trampoline in Capelle aan den IJssel kreeg haar afdeling een deels 
leegstaande verpleegafdeling in het hoofdgebouw van het Sophia in Rot-
terdam tot haar beschikking. “De locatie in Capelle was niet rendabel”, 
legt Gischler uit. “Heel jammer, want daar konden we de optimale leef-
sfeer bieden aan onze patiëntjes in een zowel voor hen als hun ouders 
heel prettige en huiselijke omgeving.”
 
Unieke zorg
Op ICK Transitie kunnen kinderen die medisch gezien stabiel zijn 
maar nog wel intensieve zorg nodig hebben, langdurig verblijven. 
Ook kunnen ouders hier leren hoe zij de zorg thuis kunnen over-
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‘Het zijn eyecatchers zonder
dat het onrustig maakt’

nemen. Elk kind heeft een eigen kamer waar de ouders kunnen blijven slapen 
en er is een gezamenlijke woonkamer. “Deze zorg is uniek in Nederland”, zegt 
Gischler. “Normaal gesproken verblijven deze kinderen op gewone verpleegaf-
delingen. Ze liggen er soms maanden. Hier hebben ze een eigen kamer, waar-
door ze geen last hebben van de hectiek op een IC-zaal. Ze krijgen er meer 
aandacht en het is een setting waar je als gezin prettig samen kunt zijn. Er zijn 
nu zes plekken, maar in de toekomst wordt dit aantal waarschijnlijk uitgebreid 
naar tien of elf.”

Snelle sfeermakers
Uiteindelijk krijgt de afdeling nieuwbouw die qua opzet meer vergelijkbaar 
moet worden met de locatie in Capelle. De verwachting is dat deze in 2026 
gereed zal zijn. Tot die tijd zal de afdeling er het beste van moeten maken op de Kinderarts Saskia Gischler en ICK Manager Audrey Verest.

tijdelijke plek. ICK Manager Audrey Verest ging aan de slag om zo snel mogelijk 
wat sfeer aan te brengen. De klinische lichtblauwe deuren werden vervangen 
door deuren met een lichte houtprint en de wanden in de kamers en de gor-
dijnen kregen een ander kleurtje. “We wilden de afdeling snel aankleden, voor 
de kinderen maar ook voor ons personeel. Ook voor hen was het een het grote 
omschakeling”, licht ze toe.

Eyecatchers
De wandstickers van KoalaCool, een onderdeel van Elandir Care, bleken een 
goede oplossing om in korte tijd en met een beperkt budget een eigen identiteit 
neer te zetten en de gangen en kamers op te vrolijken. Elke kamer heeft een ei-
gen dier gekregen: zo is er de koalakamer, de giraffekamer en de uilkamer. In de 
gangen kijken zebra’s en flamingo’s je aan vanaf de wandkolommen. Een grote 
bus vol met dieren verwelkomt bezoekers bij de entree. Verest en Gischler zijn 

erg tevreden over het resultaat. “Het zijn eyecatchers zonder dat het onrustig 
maakt, fijntjes en niet overdreven”, vindt Gischler. “We krijgen veel complimen-
ten van ouders en collega’s.”

In zes weken klaar
Verest prijst de proactieve opstelling en snelle werkwijze van Dirk Baert, zaak-
voerder van Elandir-Care en KoalaCool, het in het Belgische Tielt gevestigde 
bestickeringsbedrijf. “Binnen zes weken was het helemaal geregeld, van het 
eerste advies tot en met het aanbrengen van de bestickering. Aan de hand van 
de maten en foto’s van de wanden en kolommen heeft de zaakvoerder ons een 
voorstel met visualisaties gestuurd zodat we op voorhand konden zien hoe het 
eindresultaat eruit zou zien. Prettig is dat hij met ons meedacht en zelf op locatie 
langs kwam om maten te controleren en originele creatieve oplossingen voor te 
stellen. We hebben een oplossing op maat gekregen.”   •
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