
SPEELKLINIEK. ZIEKENHUIS SPELEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Enkele animatoren rennen als een gek rond in zelfgemaakte auto's. Op een bepaald moment botsen de auto's 

met elkaar. De rest is geschiedenis. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Brooddeeg, schmink, stokken, witte en groene doeken, petflessen, dunne darmpjes, spuitjes, verband, en 

ander medisch materiaal, gipsverband, spotje, plastiek, papieren flappen, nivea-crème, waardevol kosteloos 

materiaal, knutselmateriaal,... 

SPEELIMPULSEN           

Ambulance: Oei, er is een ongeluk gebeurd op het speelplein! Met wat rode schmink en brooddeeg kan je 

wonden schminken. Enkele kinderen spelen ambulancier. Je kan een stootkar ombouwen tot ambulance. Met 

wat stokken en een oud laken maak je brancard. De kinderen brengen de gewonde binnen in het ziekenhuis. 

In het ziekenhuis: Met oude witte lakens worden tafels omgevormd tot een ziekenhuisbed. Een fles met een 

rubberen slangetje dient als baxter. Kinderen spelen de dokter, die een spuit moet zetten, of de verpleegster, 

die zorgvuldig de wond verbindt. Je kan een wachtzaal maken met oude tijdschriften. Als je een oude baby-

foon kan vinden roept de dokter je zo binnen. Je kan ook een operatiekwartier bouwen met een straffe lamp 

en groene doeken. Stooi wat ether op de grond, de geur maakt het net echt. Misschien ken je iemand die werkt 

in het ziekenhuis of bij het wit-geel kruis. Vraag hem of haar om wat echte medische spulletjes bij te houden 

die anders toch weggooid worden omdat ze niet meer steriel zijn.Je kan ook spelen met gipsverband. 

Röntgenfoto's: Zet een tafel op z'n kant tegen de muur en sluit af met zwarte plastiek. Monteer een 

knijpspotje langs de kant. Kleef grote flappen papier op het tafelblad. Eén voor één gaan de kinderen in de 

machine. Knip het licht even aan en teken hun skelet op het papier. Met de röntgenfoto moeten ze dan naar de 

dokter. 

Bij de dokter: De dokter doet allerlei vreemde tests: een oogtest, een staaltje van het oorsmeer voor het labo, 

de patiënt moet zo hard mogelijk lachen... In de apotheek maken de kinderen allerlei zalfjes op basis van 

nivea-crème. De kinderen moeten ook langs bij de diétiste die een vreemd dieet voorschrijft. Let op met 

snoepjes als pilletjes. Kinderen zouden wel 'ns kunnen denken dat alle pilletjes snoepjes zijn... 

Op bezoek Wie komt op bezoek? Brengen ze kadootjes mee? Zelfgeknutselde bloemen of vers fuit. En wat 

schaft de pot in het ziekenhuis? 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Bij elk 'fantasiespel' kunnen we je dezelfde begeleiderstips geven. Als begeleider speel je een zeer belangrijke 

rol om het fantasiespel te doen slagen. 

  het is onmisbaar dat je je zelf heel sterk inleeft, om zo de inleving van de kinderen te stimuleren. Durf je 

fantasie helemaal op hol te laten gaan. Je moet er zelf in geloven. 

  geef ruimte aan de deelnemers om in het spel in te stappen. 

  geef massa's impulsen om hun fantasie te prikkelen. 

  geef daarna voldoende ruimte voor de inbreng van de kinderen, probeer hun creativiteit te stimuleren en 

hen bij het fantasiespel te betrekken. 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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