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Zo’n vier jaar geleden, tijdens een ski-
vakantie in Oostenrijk, sloeg de twijfel 
ineens in alle hevigheid toe. Brent (toen 7, 
nu 11) en zijn zus Froukje (nu 12) skieden 
achteraan in het beginnersklasje. De 
skileraar adviseerde eens contact op te 
nemen met een fysiotherapeut. 

Van het één kwam het ander en na een 
bezoek aan de neuroloog die onder meer 
een hersenscan liet maken, werd snel 
duidelijk dat er iets heel erg mis was. 
Zowel Brent als Froukje bleken de 
zeldzame en ongeneeslijke 
stofwisselingsziekte MLD 
(metachromatische leukodystrofie) te 
hebben. Door opstapeling van niet 
afgebroken stoffen (door het ontbreken 
van een bepaald enzym) verslechteren alle 
hersenfuncties en vallen op den duur uit. 
Het progressieve ziektebeeld heeft 
uiteindelijk de dood tot gevolg.

,,Wij waren onderweg naar huis’’, vertelt 
Aly Booster-Dorhout (67), de oma van 
Brent en Froukje. ,,Ergens in Zwitserland, 
tussen de bergen, kregen we het 
telefoontje dat onze bange vermoedens 
bevestigde. Dan voel je je wanhopig, 

Aly en Cees Booster zorgen voor hun zieke kleinkinderen:

,,Zorg voor gehandicapte kinderen 
is echt topsport’’ 

radeloos voor je kinderen. De wereld staat 
echt op z’n kop.’’ En voor grootouders is 
zo’n situatie toch weer anders: ,,Je voelt 
dubbel verdriet. Verdriet om de 
kleinkinderen, maar ook voor je kinderen 
en hùn pijn.’’  

Met haar man Cees (70) probeert Aly 
-samen met anderen- de lasten voor het 
gezin van hun (tweede) zoon Jeroen (43) 
en schoondochter Jos (45) zoveel mogelijk 

te verlichten. ,,Daar dragen mijn andere 
kinderen -de oudste zoon en twee 
dochters- ook zoveel mogelijk in bij. 
Bijvoorbeeld door Brent en Froukje te 
bezoeken als ze in Het Binnenveld logeren. 
We zijn er erg bij betrokken.’’ 

,,De zorg voor kinderen als Brent en 
Froukje is topsport’’, weet Cees inmiddels 
uit eigen ervaring. ,,Want de andere 
dingen in het gezin gaan ook gewoon 
door. Dat is doorgaans al druk genoeg. Ik 
kijk met bewondering naar mijn zoon als 
ik zie hoe hij voortdurend met de 
kinderen in contact is. Steeds scherp en 
alert op dingen die mis kunnen gaan. 
Maar ook om te zien of de kinderen zich 
goed voelen.’’ 



De ziekte is inmiddels in een stadium dat 
de kinderen niet veel zelf meer kunnen. 
,,We zijn nu al blij als we bij elkaar kunnen 
zijn’’, zegt Aly daarover. ,,We huren tijdens 
de Kerst een groot huis om de kinderen 
een leuke tijd te bezorgen. En daar 
genieten ze ook van. Een glimlach is nu al 
een grote beloning.’’

De ouders van Brent en Froukje bleken 
allebei -zonder het te weten- ‘drager’ van 
de ziekte. Maar dan nog is er een kans van 
drie op vier dat het nageslacht de ziekte 
zelf niet ontwikkelt (volgens de wetten 
van de biologie wordt één kind ziek, 
kunnen twee kinderen de ziekte via hun 
genen doorgeven en is één kind helemaal 
‘gezond’). In dat licht werd het gezin extra 
hard geraakt. ,,Ik ben blij dat de relaties 
onder deze druk stand hebben gehouden’’, 
zegt Cees. Hij doelt daarbij niet alleen op 
de relatie van zijn zoon, maar ook op die 
van hem en zijn vrouw. ,,Deze 
omstandigheden stellen je wel op de 

proef. Maar tot hier heeft God ons 
geholpen.’’ 
Op de vraag of de situatie met Brent en 
Froukje het geloof in God niet heeft 
aangetast, is Aly aanvankelijk stellig: ,,Bij 
mij wel.’’ Later komt ze daar deels op 
terug: ,,Het kan ook de leeftijd zijn die de 
manier waarop je gelooft beïnvloedt.’’ 
,,Mijn Godsbeeld verandert ook’’, vult 
Cees aan. ,,Ik geloof niet in een God die 
alles stuurt en daarin zo hardvochtig is. Ik 
geloof wel in een macht die je de kracht 
geeft om situaties als deze aan te kunnen. 

Mijn zoon en schoondochter putten er in 
ieder geval wel energie uit.’’ 

Aly en Cees zijn vol lof over Het 
Binnenveld.  
,,We hikten nog het meest tegen de naam 
aan. Een hospice associeer je in eerste 
instantie toch met ‘eindstation’ en 
‘doodgaan’. Het voelt goed om hier te zijn, 
al blijft het confronterend. Maar de 
mensen die hier werken, zijn lief, warm en 
betrokken. Het Binnenveld is voor ons een 
uitkomst.’’

Het Binnenveld 
is voor ons een 
uitkomst

Hartelijk dank 
Steeds weer zijn we blij verrast met de giften die we ontvangen. Van diaconieën, 
particulieren, bedrijven en fondsen. Dankzij deze bijdragen kunnen wij de zorg 
geven die nodig is:  

• Respijtzorg; kortdurende zorg ter verlichting van gezin
• Overbruggingszorg; tussenstap van ziekenhuis naar huis
• Terminale zorg; zorg in de laatste levensfase
• Leuke dingen, zoals: knutselen, huifbedrijden, koekjes bakken, een tienerweekend…   

Het is helaas niet mogelijk om alle gevers te bedanken. Dit komt doordat de banken in het kader van de privacy 
geen informatie verstrekken. Dat vinden wij begrijpelijk. Maar ook heel jammer. Want daardoor kunnen wij u niet 
bedanken. Iedereen die geen persoonlijk bedankje heeft ontvangen: Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Mocht u (nog) een gift willen doen dan kan dat op rekeningnummer NL16 ABNA 0842428976. Wilt u uw naam 
en adres vermelden bij bijzonderheden? Dan kunnen wij u wel persoonlijk bedanken. Dank u wel!



Wilma Stoelinga: 

,,We willen er zijn voor ieder kind’’

Wilma Stoelinga, directeur van 
kinderhospice Binnenveld, maakt zich 
zorgen. ,,Ik zie ouders van kinderen die 
bij ons verblijven, worstelen met de 
indicering en het regelen van de financiën. 
Het is op dit moment een soort oerwoud 
van nieuwe regels. Dat is een grote extra 
belasting voor ze.’’

,,De gedachte achter de transitie is 
overigens zo gek nog niet’’, meent 
Stoelinga. ,,Een kind heeft nou eenmaal 
verschillende zorgvragen. Niet alleen op 
het gebied van de fysieke zorg, maar ook 
bijvoorbeeld als het gaat om onderwijs 
of begeleiding op ander vlak. Het nieuwe 
systeem is bedoeld om hierin beter 
maatwerk te leveren.’’ 

In de praktijk loopt het echter (nog) 
niet zoals gehoopt: ,,Het is een hele 
diffuse wereld’’, analyseert Stoelinga. 
,,Ouders hebben vaak met meerdere 
financieringsbronnen te maken, zoals 
gemeenten en de zorgverzekeraars. 
Daarnaast hebben ze ook nog eens van 
doen met meerdere zorgaanbieders 
(zoals dagopvang, school en respijtzorg). 
Het is extra wrang te constateren dat 
indicatiestellers het zelf ook nog niet 
weten”. 

,,De gedachte achter de transitie is 
mooi, maar de uitwerking leidt tot 
versnippering en onduidelijkheid’’, aldus 
Stoelinga. Het Binnenveld wil voorkomen 
dat de knelpunten in de zorg en de 
bijbehorende financieringsstromen ten 
koste gaan van de kinderen. ,,Als kinderen 
onze zorg nodig hebben willen we 
die geven.’’ Op de vraag hoe dan, wijst 
Stoelinga onder meer op de steun die 
het kinderhospice van particulieren krijgt. 

,,Dankzij die bijdragen kunnen we in 
moeilijke situaties bijspringen.’’ 

Tegelijk ziet Stoelinga een andere 
ontwikkeling die consequenties kan 
hebben voor bepaalde doelgroepen 
van ‘Het Binnenveld’. ,,Er wordt in 
toenemende mate een beroep op ons 
gedaan als het gaat om hoog complexe 
zorg’’, legt Stoelinga uit. ,,Dat is aan de ene 
kant een groot compliment. Men ziet 
dus dat we in staat zijn in ons huis zorg 
op hoog niveau te bieden. Aan de andere 
kant leidt dat er toe dat we kinderen en 
hun ouders moeten teleurstellen. En de 
vraag die daarbij op ons bordje ligt is; hoe 
gaan we daar mee om?’’ 

Het gaat vooral knellen bij het bieden 
van de zogeheten ‘respijtzorg’. Stoelinga: 
,,En juist die zorg is voor ouders die 

in het gezin zwaar belast worden 
door het beroep dat op ze wordt 
gedaan heel belangrijk, weten we uit 
ervaring.’’ Respijtzorg biedt ouders de 
mogelijkheden de zorgtaak even uit 
handen te geven, als hun kind in Het 
Binnenveld ‘logeert’. ,,Even op adem 
komen en nieuwe energie tanken is voor 
velen een voorwaarde om de zorg voor 
een kind, dat veel verpleegtechnische 
zorg nodig heeft, vol te kunnen houden. 
Die zorg willen we heel graag blijven 
bieden’’, benadrukt Stoelinga. 

Hoe dat zou moeten is echter nog een 
open vraag. Maar de nog onuitgesproken 
ambities van Stoelinga en haar team 
klinken wel door in haar slotopmerking: 
,,We hebben hier op deze plek in ieder 
geval ruimte genoeg…’’

Binnenkort gaat de eerste schep in de grond voor de bouw van het ouderverblijf op het 
terrein van ons Kinderhospice. Regelmatig krijgt het Kinderhospice vragen van ouders 
en verwijzers of er mogelijkheden zijn om in de directe nabijheid van hun ernstig zieke 
kind te verblijven. Als straks het ouderhuis gebouwd en ingericht is, kunnen wij ook die 
mogelijkheid bieden. 

Moeder van kleine Thijs (1,5 jaar) verwoordt het als volgt:
“Het is fijn om te weten dat Thijs constant alle zorg en aandacht krijgt die hij nodig 
heeft, het huiselijke van het Kinderhospice is in alle opzichten voor hem veel fijner dan 
een langdurige ziekenhuisopname. Maar op veel momenten is het pijnlijk voelbaar 
hoe we als gezin door een grote afstand gescheiden zijn, zoals de weekenden en de 
feestdagen, dan is dit extra moeilijk. Maar ook als Thijs weer erg ziek geworden is dan 
wil je toch graag dicht bij hem zijn. Helaas moeten wij dan elke keer ver reizen om 
bij hem te kunnen zijn en elke keer weer oppas regelen voor zijn zus en broertje. Een 
ouderhuis bij het Kinderhospice zou dan heel fijn zijn, zodat we dicht bij hem zijn op 
die momenten. ’’

ZVW, WLZ, WMO, PGB, Jeugdzorg; het kantoor van Wilma Stoelinga vult zich 
snel met vaktermen tijdens het gesprek over de gevolgen van de decentralisatie 
van de zorg. Sinds 1 januari zijn veel taken van het Rijk op het gebied van de 
zorg overgeheveld naar gemeenten, WLZ en ziektekostenverzekeraars.  
Ook de financieringsstromen lopen sindsdien anders. En niet altijd beter.

Het ouderverblijf



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 
voor een groot deel 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.

Donderdag 18 februari heeft commissaris 
van de Koning van Gelderland, Clemens 
Cornielje, een bezoek gebracht aan 
het Kinderhospice. Ook het voltallig 
college van de gemeente Barneveld was 
daarbij aanwezig. Het was een eer om de 
commissaris en het college kennis te laten 
maken met ons Kinderhospice en de zorg 
die wij geven. 

‘Het is indrukwekkend om te zien 
dat deze kwetsbare kinderen zulke 
fantastische zorg krijgen. Ik vind het 
bovendien bijzonder dat het met 
zoveel steun van de Barneveldse 
samenleving tot stand is gekomen.‘  zei 
de commissaris van de Koning na afloop. 
(citaat Barneveldse Krant) 

Bezoek commissaris van de Koning
COLOFON


