OP BEZOEK BIJ

Dierenspeciaalzaak Aratina verblijdt
patiënten in het Kinderziekenhuis
UZ Brussel met sfeervolle aquaria

In het KidZ Health Castle, het kinderziekenhuis van het UZ Brussel op de Brussels Health
Campus in Jette, beleven de patiëntjes en hun ouders vaak een emotionele rollercoaster:
soms is er angst en vertwijfeling, maar vaak ook blijdschap en opluchting. Om een aangename sfeer en een rustgevend gevoel in de verschillende wachtruimtes te creëren, besloot
het ziekenhuis in 2014 vier aquaria te installeren. Hiervoor klopte men aan bij dierenspeciaalzaak Aratina, die niet enkel de installatie voor zijn rekening nam, maar sindsdien ook instaat
voor het onderhoud. Bovendien werd de samenwerking een tweetal jaren terug nog geïntensifieerd, zodat er momenteel in het KidZ Health Castle al zeven aquariums te bezichtigen zijn,
allemaal door de dierenspeciaalzaak uit Asse geplaatst en onderhouden.
FOCUS OP VEILIGHEID EN HYGIËNE
De eerste vier visverblijven werden reeds vijf jaar terug geïnstalleerd.
“Begin januari 2014 ontvingen we een e-mail van het team van Prof. Dr. Yvan Vandenplas. Zij waren op
zoek naar een dierenspeciaalzaak die vier aquaria kon plaatsen en onderhouden in het kinderziekenhuis.
Voorafgaand aan de eigenlijke installatie zaten we samen met Prof. Dr. Yvan Vandenplas en zijn
medewerkers om diverse aandachtspunten te bespreken. Bij de plaatsing van een aquarium in een
kinderziekenhuis komen immers heel wat aspecten kijken, die anders minder van toepassing zijn. In de
eerste plaats speelt veiligheid een cruciale rol. Alle apparatuur, leidingen of stekkers moeten bijvoorbeeld
volledig in het aquarium(meubel) verwerkt zitten en niet bereikbaar zijn voor de kinderen. Tevens moeten
de automatische voederautomaten volledig afgesloten zijn. Daarnaast vormt hygiëne een essentieel
aandachtspunt. In een ziekenhuisomgeving wordt er immers extra op toegekeken dat alles volgens de
hygiënevoorschriften verloopt. Voorts moesten er tal van praktische zaken worden doorgenomen: waar
bevinden zich de waterpunten, hoe pakken we de waterverversingen aan, waar moeten we met ons
afvalwater naar toe, waar in de wachtzalen plaatsen we de visverblijven, welk type aquaria kiezen we,
voor welke kleur van aquariummeubel wordt er geopteerd… Toen al deze items uitgeklaard waren, kon de
feitelijke plaatsing aanvangen. Op de opendeurdag van het kinderziekenhuis eind maart 2014 waren de
volledig ingerichte aquaria voor de eerst te bewonderen”, schetst Piet Schelfhout van Aratina.
NOG DRIE AQUARIA
Het KidZ Health Castle van het UZ Brussel was zo erg tevreden over de samenwerking, dat het bij dierenspeciaalzaak Aratina aanklopte om nog extra visverblijven te voorzien.
“Het ziekenhuis wou in 2017 zijn wachtzalen op het gelijkvloers renoveren. Ze peilden tevens naar onze
ideeën voor twee nieuwe aquaria, die in de vernieuwde wachtzalen een onderdak zouden krijgen. Wij hebben vervolgens een ontwerp uitgewerkt waarbij we de aquariums rond de steunpilaar in beide wachtzalen
bouwden (één in een L-vorm, een andere in een U-vorm). Op die manier kregen deze palen een attractieve
invulling. Tevens verhuisden we de twee bestaande aquaria van het gelijkvloers naar de speel- en educatieruimte ‘De Appeltuin’ en de wachtruimte Kids op de -1-verdieping. Midden vorig jaar kwam dan ook nog
de vraag van de MRI-afdeling om een aquarium te integreren in hun vernieuwde MRI-consoleruimte, om
op die manier een aangename werkruimte voor het technisch personeel te creëren”, verduidelijkt Veerle
Berlanger van Aratina.
GROTE FIERHEID
“Ieder project vormt een leuke uitdaging voor ons team”, geeft Piet Schelfhout aan. “Bovendien merken we
een grote voldoening bij de patiënten, hun ouders en ook het team van Prof. Yvan Vandenplas, wat ons telkens
weer trots maakt. Kinderen die hier regelmatig verblijven, geven de vissen zelfs namen. Elk aquarium wordt op
maat vervaardigd. We werken telkens met Eheim-aquaria en -apparatuur. Deze Duitse aquariumspecialist en
onze leverancier (voorheen Belcopet, nu Grizo) zorgden bovendien telkens voor een stevige inspanning waardoor wij de installaties aan een scherpe prijs konden aanbieden. We creëerden telkens een biotoopaquarium
van 240 liter met levende planten. Dankzij onze ervaring en knowhow weten wij welke soorten telkens best
tot hun recht komen. Qua vissen opteren we voor niet-stressgevoelige soorten. Het is immers altijd mogelijk
dat er bijvoorbeeld kinderen op de ruit kloppen. In elk aquarium verblijven ongeveer een 30-tal vissen. In het
begin werkten we per installatie telkens met een andere sfeer, maar op vraag van de patiënten en het zieken
huispersoneel streven we nu meer naar uniformiteit qua planten- en vissensoorten. Het onderhoud vindt op
vaste tijdstippen plaats. Wekelijks komen we langs en dan nemen we telkens 2 aquaria onder handen: we
verversen het water, kijken de planten na, reinigen de bodem, enzovoort. Om de 6 weken reinigen we de
aquariumfilter. Doen er zich problemen voor, dan komen we uiteraard sneller langs.”
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Vlnr: Veerle Berlanger, Piet Schelfhout en Prof. Dr. Yvan Vandenplas

RUSTBRENGERS
Prof. Yvan Vandenplas is de grote bezieler van dit aquariumproject in het Kinderziekenhuis UZ Brussel.
“Deze installaties vormen een enorme rustfactor voor onze patiënten in de wachtzaal of op de dagopname.
Deze aquariums nemen de angst en stress weg en bovendien bevorderen ze het huiselijk gevoel. Zelfs
de grootste tegenstanders van dit project binnen het ziekenhuis zijn ondertussen overtuigd van de meerwaarde van deze vissenverblijven.”
Ook Prof. Hubert Raeymaekers, hoofdfysicus op de MRI-afdeling van UZ Brussel, is erg te spreken over de
samenwerking met Aratina.
“Na de renovatie van onze consoleruimte hadden we nog een lege muur. Die hebben we aangekleed met
een prachtig aquarium, dat plezier in onze werkomgeving brengt. Iedere medewerker heeft ondertussen
zelfs zijn eigen favoriete vis. Omdat er in deze ruimte een valse vloer ligt, werd er zelfs een speciale sokkel
gebouwd om het aquarium op te plaatsen.”

