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Naast de drie bestaande maten van Droomdekentjes hebben we in 2021 ‘Mini
Droomdekentjes’ geïntroduceerd voor de afdeling neonatologie. Hiervoor waren
nieuwe specificaties nodig in materiaalkeuze en afmetingen. Deze kun je
opvragen bij Jeannet Schoen (jeannet@regenboogboom.nl)

Nu gaat er nog een nieuwe maat Droomdekentje bijkomen. Dekentjes met
een lengtemaat 100 cm. Het blijkt dat er tussen de bestaande kleinste maat
van 90 x 120 cm en het Mini Droomdekentje van 55 x 55 cm een té groot
verschil zit. Met de maat 80 x 100 cm kunnen we dit oplossen.

Hiervoor zijn wederom nieuwe specificaties nodig en daarvoor zijn er 3 opties:

1. Katoenen top met katoenen flanel als achterkant (zonder tussenvulling)
Deze optie heeft de voorkeur omdat dan het dekentje soepel blijft.

2. Katoen top met 100% katoenen tussenvulling (geen fiberfill) en katoenen
achterkant. Belangrijk bij het doorquilten is, de afstand niet te klein te
maken, anders wordt het dekentje erg stijf. Het dekentje moet geen
plankje worden...Dus niet minder dan 3 cm uit elkaar.

3. Katoenen top met hydrofiele stof als achterkant (zonder tussenvulling)

De maten worden vanaf nu:

1. Het Mini Droomdekentje 55 x 55 cm (100% katoen)*
2. De Baby Droomdekentje 80 x 100 cm (100% katoen)* 

* voor deze dekentjes graag de speciale 100 % katoen logo’s aan vragen
bij Corrie Vis (zie voorbeeld hieronder)
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3. Het Kleine Droomdekentje 90 x 120 cm
4. De Medium Droomdekentje 120 x 150 cm
5. De Grote Droomdeken van 140 x 200 cm

Maaksters willen jullie hier extra op letten?
Willen jullie behalve voor de Mini Droomdekentjes  55 x 55 cm ), vierkante
dekentjes vermijden! Probeer je zoveel mogelijk aan bovenstaande maten te
houden.

Er komen nieuwe logo's voor een deel van de dekentjes
De Mini-, en de Baby Droomdekentjes gaan een kleiner geweven logo krijgen
met 100 % katoen erop. De gebreide en gehaakte Droomdekentjes gaan bijna
hetzelfde label krijgen zonder de 100% katoen. Per slot zijn deze dekentjes van
acryl. De andere Droomdekentjes houden het bekende ronde geborduurde
logo.

Logo’s zijn aan te vragen bij Corrie Vis (hpvis@kabelfoon.nl ) Ze stuurt ze
graag naar je toe.

(mini) Droomdekentjes en Regenboogboom
Pakketjes in het Zaans Medisch Centrum 
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Het uitrollen van de concepten zoals we die bij het begin van de corona-tijd
hebben bedacht gaat gestaag door. Zo zijn we nu ook in het Zaans Medisch
Centrum waar we  zowel de (Mini) Droomdekentjes als de Regenboogboom
Pakketjes op de kinderafdeling introduceerden. Op de foto hebben we een
baby-pop gebruikt; ons bezoek op de afdeling was té belastend voor de
prematuren en hun ouders maar de Medisch Pedagogisch Zorgverlener Eline
Posthuma en kinderverpleegkundige Diana waren ongelofelijk blij met de
middelen die wij hen te bieden hebben. Komende weken zal Eline de
kinderverpleegkundigen op de afdeling persoonlijk begeleiden in het gebruik
van de (Mini) Droomdekentjes en de Regenboogboom Pakketjes zodat de
veerkracht van kinderen, hoe klein ook kan groeien.

Volgende keer...
Vanuit de ziekenhuizen hebben we hele fijne, goede en soms ietsje minder
goede feedback gehad over onze Droomdekentjes. Volgende keer delen we
deze met jullie.

Volg je ons al op de socials?
De Regenboogboom en de droomdekentjes zijn actief op een aantal social media. 
Op Instagram kun je ons vinden onder @deregenboogboom 
Ook op Facebook, LinkedIn en Twitter zijn we actief. 
We vinden het niet alleen fijn maar het helpt ons werk als je ons volgt en onze
berichten deelt.

Ken jij een vrijwilliger van de Regenboogboom of Droomdekentjes die nog geen nieuwsbrief ontvangt 
of ontvang jij een nieuwsbrief tweemaal? Stuur dan een e-mail 

naar info@regenboogboom.nl en wij zullen het z.s.m. oplossen. Deze nieuwsbrief mag je ook gerust
doorsturen naar een collega-droomdekenmaakster. Copyright © 2020 De Regenboogboom, All rights

reserved.  
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