Ronald McDonald Huiskamer
Ronald McDonald Huiskamer is
uitmuntend …
met zijn wonderlijke omgeving voor
zieke kinderen en hun ouders in
het Amalia Kinderziekenhuis. De
Huiskamer, bijnaam ‘de Kiezel’, is
een futuristisch ogend ontwerp van
zwevende kiezelstenen. De ronde,
zachte vormen met olijke ogen
en vrolijk interieur prikkelen alle
zintuigen. Van jong en oud.
De Kiezel biedt warmte en
geborgenheid en onderstreept de
rol van family integrated care in
het kinderziekenhuis. De unieke
vormgeving zorgt ervoor dat ouders
en kind, tussen alle behandelingen en
onderzoeken door, de ziekenhuissfeer
even kunnen ontvluchten.
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De Ronald McDonald Huiskamer is een onderdeel van het Ronald McDonald
Huis Nijmegen. Daar logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn
opgenomen in het Amalia kinderziekenhuis. In de Huiskamer, ‘de Kiezel’, kunnen
zieke kinderen en hun ouders zich terugtrekken voor rust en privacy. Even weg uit
de ziekenhuissfeer in een comfortabele omgeving met geborgenheid. De entree ligt
op de tweede verdieping, pal naast de verpleegafdelingen.
Drie zwevende verdiepingen De nieuwe Huiskamer verwonderd, vorm en inrichting
zorgen zo voor een verrassende afleiding. De Kiezel bestaat uit drie lagen, die zijn
verbonden met een wenteltrap. Naast de ontvangstruimte en private kolfruimte,
zijn er drie gezellige zithoeken, een speelruimte en een keuken. Hiermee biedt
de Huiskamer veel verschillende plekken. De Huiskamer hangt als zwevende
kiezelstenen tussen twee verdiepingen in en valt op door zijn ronde vormen. Binnen
zorgen vloeiende overgangen voor geborgen ruimten vol intimiteit en rust. De
nieuwe Huiskamer is een langgekoesterde wens van het Huis en vervangt de drie
verschillende en te kleine verblijfsruimten in het ziekenhuis. Het ontwerp springt al
van ver in het oog, want bezoekers die vanaf de hoofdingang komen aanlopen zien
de spannende kiezels al hangen.
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