KinderRaad
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een eigen Kinderraad. Daar zijn we trots op! De kinderen uit
de KinderRaad praten over belangrijke onderwerpen. Het ziekenhuis wil graag naar de mening
van kinderen luisteren. Want wie kunnen nu beter vertellen wat belangrijk is voor kinderen, dan
kinderen zelf.

Wat doet de KinderRaad?
De kinderen uit de KinderRaad komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar in het ziekenhuis. Dit overleg is een echte vergadering. De
kinderen weten van tevoren al over welke onderwerpen het ziekenhuis graag de mening van de kinderen wil horen. Ook kunnen de
kinderen zelf met nieuwe ideeën of wensen komen. Omdat de kinderen duidelijk zeggen wat ze ergens van vinden helpen ze dokters,
verpleegkundigen en andere mensen in het ziekenhuis. Zo zorgen we er samen voor dat de zorg en het verblijf in ons ziekenhuis nog
beter wordt.

Wie zitten er in de KinderRaad?
In de KinderRaad zitten jongens en meisjes van 9 tot 18 jaar oud. Ze kennen het ziekenhuis al best goed. Bijvoorbeeld omdat ze zelf
een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis hebben gehad. Of omdat hun moeder, opa of zusje in het ziekenhuis heeft gelegen. In
de KinderRaad zitten maximaal 12 kinderen. In januari 2019 is de Kinderraad met 9 kinderen gestart. De KinderRaad is dus nog
opzoek naar nieuwe kinderen!

Wil jij in onze KinderRaad?
Ben jij ook al vaker in het Jeroen Bosch Ziekenhuis geweest en geef je graag je mening? Misschien is de KinderRaad dan ook iets voor
jou. Stuur dan een mailtje naar kinderraad@jbz.nl. Vertel in je mail waarom jij graag in de KinderRaad wil komen. We nemen dan
contact met je op. Vraag ook aan je ouders/verzorgers of ze het een goed idee vinden.
Ongeveer vijf keer per jaar komt de KinderRaad bij elkaar. De bijeenkomsten zijn op een donderdagmiddag in het Jeroen Bosch
Ziekenhuis van 16.00 tot 17.30 uur.

Zelf een goed idee?
Heb je vragen of heb je ideeën over hoe het beter of fijner kan in ons ziekenhuis? Dan willen we dat graag weten. Je kunt een mailtje
sturen naar kinderraad@jbz.nl. Jouw vraag of idee zal dan besproken worden in de volgende KinderRaad bijeenkomst.
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