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,,Toen we van het ziekenhuis te horen 
kregen dat we voor ‘overbruggingszorg’ 
eerst naar Kinderhospice Binnenveld 
moesten, was onze reactie ‘nee!; we willen 
met onze dochter naar huis!’ Maar 
achteraf is het super geweest om daar te 
zijn.’’

Aan het woord is Tessa van Ooijen (25), 
moeder van de ruim één jaar oude Emilia. 
Emilia kreeg na een maand of vier de 
diagnose SMA 1, een zeer ernstige 
spierziekte die er in het ergste geval toe 
leidt dat de patiënt niet ouder wordt dan 
een jaar of twee. ,,De eerste maanden leek 
er niets aan de hand´, vertelt Tessa. ,,Maar 
toen ze na een maand of drie nog niet 
schopte, begonnen er alarmbellen te 
rinkelen. In eerste instantie reageerden de 
zorgverleners nog geruststellend. Het ene 
kind is bijvoorbeeld trager dan het andere. 
Emilia kreeg extra fysiotherapie, maar toen 
dat geen verbetering bracht zijn we een 
kinderarts gaan raadplegen.’’

Inmiddels gebruikte Tessa het internet om 
zelf op zoek te gaan naar antwoorden. ,,Ik 
kwam al snel tot de conclusie dat het 
SMA zou kunnen zijn. Toen we ons in het 
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,,Achteraf was het super om in 
Het Binnenveld te zijn’’ 

ziekenhuis in Gorcum meldden, vroeg ik 
ook meteen aan de arts of het SMA was’’, 
gaat Tessa verder: ,,Ik zag de man 
schrikken. ‘Daar moet u wel rekening mee 
houden’, was zijn reactie.’’ Het vermoeden 
werd een paar dagen later in het Sophia 
Kinderziekenhuis in Rotterdam bevestigd. 
,,De verwachting is dat Emilia niet ouder 
dan 2 zal worden. Als je dat hoort heb je 
het gevoel dat het kostbaarste bezit je 
wordt afgenomen’’, aldus Tessa. 
Tessa en haar man Lorenzo Messercola 

(ook 25) leggen zich daar echter niet 
zomaar bij neer. ,,We zijn zelf via internet 
op zoek gegaan naar mogelijkheden en 
stuitten op een Amerikaanse studie naar 
een geneesmiddel dat de progressie van 
het ziektebeeld mogelijk kan stoppen. We 
hebben in een gevorderd stadium van het 
onderzoek meegedaan, waarbij een deel 
van de patiënten het medicijn kreeg en 
een deel een placebo-middel. We weten 
niet of Emilia het medicijn heeft gekregen 
of niet.’’ 

In ieder geval vestigen Tessa en Lorenzo 
hun hoop op het middel dat mogelijk 
uitkomst kan bieden. ,,We hebben ons 
aangemeld voor een vervolgstudie 
waaraan 116 mensen wereldwijd 
meedoen.’’ 



Tessa is bitter over het gebrek aan steun 
die ze in eigen land kreeg. ,,Het ziekenhuis 
lachte ons ongeveer uit. Maar wij 
proberen alles!’’, zegt ze strijdbaar. 

Toen Emilia afgelopen voorjaar drie 
maanden op de afdeling Intensive Care 
van het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
doorbracht, omdat ze problemen had om 
opgehoopt slijm uit de luchtwegen weg 
te krijgen, kreeg ze opnieuw weinig steun 
van het ziekenhuis, vindt ze: ,,Ik heb 
moeten vechten om te zorgen dat ze 
beademd werd.’’

Na de opname op de IC mocht Emilia 
weer naar huis. Tessa: ,,Maar inmiddels 
heeft het WKZ opname in Het Binnenveld 
als tussenstap opgenomen in het 
zorgprotocol. En dat heeft alles te maken 
met het ‘oefenen’ voor de thuissituatie. 
Daarin krijg je in Het Binnenveld steun van 
professionals; verpleegkundigen, maar 
bijvoorbeeld óók het Centrum voor 
Thuisbeademing. Dat leert je om te gaan 
met de apparatuur die daarvoor nodig is. 
Maar je kunt tijdens zo’n oefenperiode 

ook een goed beeld krijgen hoeveel 
zorgondersteuning je straks thuis nodig 
hebt en wanneer.’’

Tessa: ,,We zagen er erg tegenop om naar 
Barneveld te gaan, maar het was heel 
fijn om daar te zijn. Er is speciaal voor 
ons een slaapplaats geregeld zodat we 
voortdurend bij ons kind konden zijn. De 

Het ouderverblijf 
De bouw van het ouderverblijf op het terrein van het 
Kinderhospice is bijna voltooid. Januari 2017 hopen we 
de eerste ouders te mogen begroeten. 

Dankzij de vele giften van particulieren, fondsen, 
scholen en kerken hebben we straks een mooie plek 
waar ouders, in de directe nabijheid van hun ernstig 
zieke kind, kunnen verblijven. 

vrijwilligers en de zorg in Het Binnenveld 
hebben ons echt het gevoel gegeven dat 
we het konden doen. Het is echt super 
geweest.’’

Inmiddels woont het gezin in een 
aangepaste woning in Leerdam en gaat 
het naar omstandigheden goed met 
Emilia.

Ik heb moeten vechten 
om te zorgen dat ze 
beademd werd



Jolanda van Voorthuijsen bereidt ouders voor op 
de stap naar ‘huis’: 

,,Overbruggingszorg is logische 
step down naar huis’’

Jolanda werkt inmiddels een jaar of vijf in 
het kinderhospice. ,,Ik ben hier eigenlijk 
na mijn afstudeerstage blijven hangen’’, 
vertelt ze enthousiast. Ik heb een passie 
voor dit huis, deze zorg, deze plek. Ik 
vind het fijn om ouders te kunnen 
ondersteunen en te begeleiden in de 
zorg voor hun kinderen. Dat is toch hun 
kostbaarste bezit.’’ 

De overbruggingszorg is een vorm van 
zorg die in Kinderhospice Binnenveld de 
laatste tijd sterk in ontwikkeling is. ,,Met 
name het Wilhelmina Kinderziekenhuis in 
Utrecht heeft opname in Het Binnenveld 
in het zorgprotocol opgenomen. Dit in 
samenwerking met het Centrum voor 
Thuisbeademing. Het gaat hierbij om 
kinderen die een canule hebben en/of 

beademd worden. De ouders van deze 
IC kinderen wordt geadviseerd enige tijd 
in het Kinderhospice door te brengen, 
alvorens naar huis te gaan.  Dat kan 
variëren van twee tot meerdere weken’’, 
aldus Jolanda. Het afgelopen half jaar 
bood Het Binnenveld onderdak aan 
vijf kinderen die werden begeleid in het 
traject naar huis. 

,,De samenwerking met het ziekenhuis 
en het Centrum voor Thuisbeademing- 
is gericht op een logische ‘step down’ 
naar de thuissituatie’’, legt Jolanda uit. 
,,Vroeger kwam het nogal eens voor dat 
ouders –na ontslag van de IC-afdeling in 
het ziekenhuis- weer terugkeerden naar 
het ziekenhuis omdat ze de zorg voor 
het kind thuis niet voor elkaar kregen. 

Die noodgedwongen heropname was 
dan niet zozeer medisch noodzakelijk, 
maar meer omdat de ouders er in vele 
opzichten nog niet klaar voor waren. 
Door het verblijf in Het Binnenveld in te 
lassen als tussenstap naar de thuissituatie, 
kan de opname in het ziekenhuis verkort 
worden. Dat is prettig voor iedereen.’’

Jolanda: ,,Wij kunnen de ouders hier in 
Barneveld in eigen tempo voorbereiden 
op de stap naar ‘thuis’. Ze krijgen 
praktische scholing, maar we kijken óók 
mee hoeveel zorg er straks thuis nodig is 
en op welke momenten van de dag. Maar 
het komt ook voor dat een kind nog niet 
naar huis kan omdat er aanpassingen 
aan het huis nodig zijn.  Dat moet wel 
geregeld zijn.’’ Van Voorthuijsen maakt in 
Het Binnenveld deel uit van de intake-
commissie, die de aanvragen voor opvang 
beoordeelt en de zorg opstart. 

Jolanda legt uit dat de scholing van 
ouders en mantelzorgers vaak technisch 
van aard is maar ook gaat over alledaagse 
zaken: ,,Bijvoorbeeld; welke medische 
apparatuur heb ik allemaal nodig als 
ik met mijn kind een wandeling wil 
maken? Wat moet er mee tijdens een 
autorit? Wat moet er in een noodtas?; 
dat soort dingen. Jolanda is blij met 
het ouderverblijf dat momenteel op 
het terrein van Het Binnenveld wordt 
gebouwd. ,,Dat is echt ideaal wanneer 
overbruggingszorg aan de orde is. Ouders 
kunnen dan dichtbij hun kind zijn”.

,,Dit werk wordt nooit saai.’’ Dat zegt de 25-jarige verpleegkundige Jolanda 
van Voorthuijsen over haar baan in Kinderhospice Binnenveld. Het bieden 
van ‘overbruggingszorg’ is één van de specifieke aandachtspunten. ,,Tijdens de 
‘overbruggingszorg-periode’ proberen we ouders zo goed mogelijk voor te bereiden 
op de terugkeer naar huis’’, licht ze toe. Niet zelden gaat daaraan een –soms 
langdurige- opname op de Intensive Care in een kinderziekenhuis vooraf. 

Benieuwd naar de dagelijkse  
gang van zaken?
Vanaf 1 november elke maand 
een nieuw filmpje over  
Kinderhospice Binnenveld op  
www.kinderhospicebinnenveld.nl.



Binnenveld 11, 3771 PL Barneveld 
Telefoon 0342-405200
info@kinderhospicebinnenveld.nl 
www.kinderhospicebinnenveld.nl

Hoe kunt u helpen?
Uw hulp is onmisbaar! Kinderhospice Binnenveld is mede  
afhankelijk van donateurs, sponsors en vrijwilligers. Wilt u 
iets doen voor de kinderen van Kinderhospice Binnenveld? 
Organiseer een actie, geef een gift of wordt sponsor. Meer 
informatie vindt u op onze website kinderhospicebinnenveld.nl

Wilt u direct een gift doen? Graag! 

Ons IBAN is: NL16 ABNA 0842 4289 76. 
Graag met vermelding van naam en 

adresgegevens. Dan kunnen wij u bedanken!
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Wilt u onze nieuwsbrief niet meer 
ontvangen of wilt u de nieuwsbrief  
liever digitaal lezen?  
Stuur dan een mail naar: 
vrienden@kinderhospicebinnenveld.nl.

Voor de eerste keer organiseerde 
Kinderhospice Binnenveld een 
Tienerweekend. Speciaal voor 
kinderen van 10 tot 18 jaar die 
regelmatig komen logeren in het 
Kinderhospice. 

Tijdens dit tienerweekend werden er 
allerlei leuke activiteiten georganiseerd, 
zoals een dansavond met livemuziek. 
Een optreden van een echte DJ, een 
glamourshoot met visagie en een 
topfotograaf om alles vast te leggen! Maar 
ook was er voor het eerst een vergadering 
van de Tienerraad. De Tienerraad praat 
over de zorg in het Kinderhospice. Over 
dingen die goed geregeld zijn, maar ook 
over dingen die nog verbeterd kunnen 
worden. De ingebrachte punten worden 
meegenomen in het verbeteren van de 
zorg aan alle kinderen. 

Het was een zeer geslaagd weekend! 
Iedereen die heeft meegewerkt aan dit 
weekend, heel hartelijk bedankt!

TIENERWEEKEND!
COLOFON

Voorzitter Jasper opent de vergadering
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