Het Vlinderhuis
Een WARME plek
voor (klein)kinderen
van patiënten met een
ernstige aandoening
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Beste ouders en grootouders
Geconfronteerd worden met ziekte, overlijden of een andere
ingrijpende gebeurtenis heeft een impact op het volledige
gezin.
U stelt zich vragen.
Hoe vertel ik het aan de kinderen?
Hoe reageer ik beter wel/niet?
Welke vragen zullen de kinderen stellen?
En wat moet ik daar op antwoorden?
Als (groot)ouder kunt u terecht bij de betrokken zorgverleners
(arts, verpleegkundige, psycholoog, sociaal assistent en
medewerker van de dienst spirituele zorg).
Voor de kinderen is dat vaak moeilijker, hoewel ook zij opvang
en begeleiding kunnen nodig hebben. Emoties waar ze niet
altijd woorden voor vinden, kunnen ze vaak wel kwijt in
creativiteit en spel. Het Vlinderhuis wil de gelegenheid en
ruimte daarvoor aanbieden voor de (klein-)kinderen van onze
patiënten.
Het team van
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Alle begeleidingen in het Vlinderhuis worden kosteloos
aangeboden.
Van harte welkom in het Vlinderhuis
Je bent tussen 0 en 18 jaar
Iemand van wie je houdt, is ernstig ziek…
Je komt mee naar het ziekenhuis omdat je mama, papa, broer
of zus, grootouder… hier moet zijn.
Je zoekt een beetje troost of je wil even weg uit de
ziekenhuiskamer.
Je hebt vragen over de ziekte en behandeling.
Je wil graag samen zijn met leeftijd- en lotgenoten.
Je voelt je alleen met je gevoelens.
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Elke woensdagnamiddag kunnen kinderen en jongeren
terecht in het Vlinderhuis, samen met lotgenoten.
Hiervoor dien je uw kind telkens op voorhand in te schrijven.
Sommigen kinderen en jongeren hebben echter meer nood
aan individuele ondersteuning. Dit kan op afspraak bij de
kinderpsychologe.
Ook u als (groot)ouder bent er welkom, in het bijzonder met
uw zorgen en vragen rond de opvang van uw (klein)kind.

Wat kan je doen in het Vlinderhuis?
Via woorden, spel en creativiteit kunnen de kinderen en
jongeren er met hun emoties en vragen omgaan. Dit volgens
hun eigen tempo en behoeften, in een veilige omgeving. Ze
worden hierbij ondersteund door deskundige begeleiders.
Een ruimte waar ze gewoon even ‘zichzelf’ kunnen zijn en op
adem komen.
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Contact
AZ Delta Campus Rumbeke
Locatie: 2F4
Ilse Doom
Kinderpsychologe en
coördinator van het Vlinderhuis
t 051 23 81 87
e ilse.doom@azdelta.be
Het Vlinderhuis is elke woensdagnamiddag open
van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Er dient telkens op voorhand ingeschreven te
worden. Dit kan door contact te nemen met
Ilse Doom.
Bij elk bezoek (woensdagnamiddag of individueel
op afspraak) moeten de kinderen zich aanmelden
aan het algemeen onthaal.

www.azdelta.be
Bron: info Ilse Doom
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