Welkom op onze
nieuwe polikliniek
en dagbehandeling
IMPRESSIE BEELD
voor kinderen: STAD!
Op de polikliniek en dagbehandeling STAD is het een drukte van
belang: er komen en gaan kinderen, samen met hun ouders. Dat
geeft veel dynamiek, net als in de stad. Het WAKZ heeft bij de
inrichting van de polikliniek de stad Leiden als het ware naar
binnen gehaald.

Op de afdeling zie je links een prachtig aquarium. Hierin zijn
kenmerkende elementen van de stad Leiden verstopt. Zoek
je mee? Rechts naast het aquarium verklappen we wat je
allemaal in het aquarium kunt vinden. Heb jij de schatkist al
ontdekt?

Leiden telt meer dan 120 muurgedichten op huizen en gebouwen verspreid door de stad. In uiteenlopende talen en schriften. Zodra je polikliniek STAD betreedt, lees je een prachtig
muurgedicht. Speciaal voor onze Stad gemaakt door Marianne
van Velzen, dé stadsdichter van Leiden.

Rechts zie je de grote wachtkamer, ingericht als een levendig
plein in de stad waar je kunt spelen en zitten.

Boven de stad kun je
douchen onder regendruppels
tikkertje spelen met meeuwen
en oneindige luchtsalto’s maken
met onder je wegen die allemaal
de goede kant op gaan
grachten vol chocolademelk
(mét slagroom) lantarenpalen met
knipperend discolicht en daken
waarop schoorstenen
hoopvolle watten uitbladen
kom je…?
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Op de wanden van de behandelkamers en kamers voor
bloed-afname zijn prachtige afbeeldingen geplaatst van de
Hortus Botanicus en van de Kinderboerderij. Wist je dat deze
oudste botanische tuin van Nederland in 1590 al is aangelegd en sindsdien hét groene hart van Leiden vormt? Eigenlijk
zijn de afbeeldingen zoekplaatjes, je ontdekt steeds weer iets
nieuws als je goed kijkt!
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De kleine wachtkamer is net een stadspark. Weet jij welk park
in Leiden dit is? Deze wachtkamer is bedoeld voor onze
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patiënten met verminderde afweer. In de wachtruimte is het
rustig zitten of liggen in het gras. Kun jij alle verstopte afbeeldingen vinden?
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Het Van der Werfpark is een
park in het centrum van de
Nederlandse stad Leiden. Het in 1886
aangelegde park langs het water van
het Steenschuur is vernoemd naar Pieter
Adriaansz. van der Werff, burgemeester
van Leiden ten tijde van het Beleg van
Leiden in de Tachtigjarige Oorlog.
Zijn standbeeld staat
midden in het park.
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Vanuit polikliniek STAD zijn de andere kinderafdelingen, genaamd Bos en Strand, te bereiken. Op de 4e afdeling, het tussengelegen Duin gebied, gaan de kinderen naar de ziekenhuisschool, brengen ze een bezoek aan de kinderfysiotherapeut, de
diëtiste of een medewerker van het psychosociaal team.
Vanuit de wachtkamers loop je over de straten en grachten
van de STAD naar de spreek- en/of behandelkamers.
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Een ontdekkingsreis langs bekende Leidse gebouwen. Zie jij
het Academiegebouw, de Waag, de Pieterskerk of Molen de
Valk? Als je heel goed kijkt, zie je zelfs een poes in het raamkozijn zitten en loopt er ook nog een muis door een van de
huizen.

Uitgebreide informatie
over de verschillende specialisten
op onze kinderpoli STAD en
belangrijke telefoonnummers zijn te
vinden op www.lumc.nl/org/wakz/
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Kun jij het vogeltje na tekenen?
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