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Jeannet: ,,We hebben al die jaren een goede 
tijd gehad in het Kinderhospice.  Eerst in De 
Glind, later in Het Binnenveld. Natuurlijk 
kostte het ook moeite en tranen om Quint 
daar achter te laten. Aan de andere kant gaf 
het ons gezin de ruimte om even op adem 
te komen en -bijvoorbeeld- aandacht aan 
de andere kinderen (Chary die nu 17 is en 
Ylva van 15) te geven. Zorgen voor een 
kind als Quint, dat ernstig meervoudig 
beperkt is, is heel intensief. Je wil dat natuur-
lijk zo goed mogelijk doen, maar het heeft 
ook gevolgen voor je directe omgeving. 
Mijn man Ard (47) en ik hebben al die jaren 
op adrenaline geleefd. Als dat ophoudt val 
je in een groot zwart gat. Daarom vond ik 
het heel prettig dat ik gevraagd werd om 
via de Ouderraad bij het Kinderhospice 
betrokken te blijven.’’ Sinds vorig jaar is er 
een Ouderraad. Wat doet die precies? 
Veurink: ,,Om eerlijk te zijn, zijn we nog een 
beetje op zoek naar de rol die het beste bij 
ons past. Maar wij hebben bijvoorbeeld 
koffie-ochtenden voor ouders georgani-
seerd die heel geslaagd waren. Een soort 

Jeannet Veurink is lid van de Ouderraad: 

,,Fijn om zo bij het Kinderhospice betrokken te blijven’’

lotgenotencontact waar mensen die elders 
weinig herkenning van hun problemen 
ervaren, hier wel het begrip vinden dat ze 
zoeken. Een luisterend oor, maar ook tips 
en goede raad van mensen die de 
omstandigheden uit eigen ervaring 
kennen.’’ ,,Daarnaast zijn we natuurlijk 
geïnteresseerd in de wensen van de 

Het is alweer ruim een jaar geleden dat Quint Veurink overleed. Bijna 11 jaar oud. Sinds 2007 verbleef de ernstig, meervoudig 
beperkte jongen regelmatig in het Barneveldse kinderhospice. Eerst in De Glind, later in Het Binnenveld. Moeder Jeannet 
Veurink (45) is echter nog steeds actief binnen het Kinder hospice. Ze is samen -met Janneke Mulder en Monique Velhorst- lid 
van de Ouderraad. De Ouderraad behartigt de belangen van kinderen en ouders die in het Kinderhospice verblijven. Maar de 
leden denken ook mee en adviseren in beleidszaken en ontwikkelingen binnen het Kinderhospice. Veurink legt onder meer uit 
waarom ze betrokken wilde blijven bij het Binnenveld, ook na het overlijden van haar eigen kind.

kinderen in de Tienerraad. Die bespreken 
we ook. En we zitten één keer per jaar rond 
de tafel met de Raad van Toezicht van het 
Kinderhospice. Maar we zijn er evenzeer als 
mensen intern tegen zaken aanlopen. Het 
kan soms al helpen als je er eerst als ouders 
onder elkaar over hebt gesproken.’’

Fijne Kerstdagen & een goed 2018.



15 jaar gewoon!

Vervolgens kregen de bezoekers met 
woord en beeld een inkijkje in het werk 
van een gedreven verpleegkundige, een 
enthousiaste vrijwilliger en kwamen 
de ouders van Thijs aan het woord. Zij 
vertelden waarom zij kozen voor het ver-
blijf van hun kind in het Kinderhospice. 
Ontroerend. Even energie opdoen om 
daarna weer 24 uur per dag te kunnen 
zorgen voor hun kind. Directeur Wilma 
Stoelinga ging in op het heden, verleden 
en de toekomst:  “Wat ons bezielt, is om 
te zien hoe in zwakheid kracht zichtbaar 
wordt: ouders die steeds weer de kracht 
vinden om er voor hun kind te zijn. Voor 
de toekomst gaan we verder met het 
verbeteren van de zorg. Aandacht voor 
sociaal pedagogische vragen in de vorm 

van externe gespecialiseerde dagopvang.”
Na de pauze filosofeerde Damiaan 
Denys (psychiater en filosoof) over de 
drijfveren in het leven. Damiaan vroeg 
de toehoorders hoever we af raken van 
hetgeen ons ‘bezielt’. Langzaamaan heeft 
de ziel plaats gemaakt voor het lichaam. 
De vraag is” wat drijft ons?”. Veel mensen 
zeggen: ik wil gelukkig zijn. Maar wat is 
geluk? Mensen willen zonder angst leven, 
maar wat brengt angst teweeg? We willen 
alle tekort opheffen, dan is het goed. 
Maar wat doen we met tekort? Denys 
nam het publiek mee op een figuurlijke 
ballonvaart, op reis naar de duiven op 
de Dam en naar de Venus van Milo. Hij 
concludeerde dat het ervaren van tekort 
er toe leidt dat we proberen het tekort 

op te heffen.  En is geluk niet deel van het 
proces dat je dichter brengt bij het 
bereiken van je doel en niet zozeer in 
het doel zelf? Al filosoferend kwam hij 
uiteindelijk weer terug bij die prachtig 
mooie plek op het Binnenveld. Waar 
ieder op zijn plek, dagelijks bezig is er te 
zijn voor de ander, de kinderen. Hoe? Wel 
‘heel gewoon’, door te doen.

Verrassingselement, waarvoor ieder 
uit zijn of haar stoel dacht te moeten 
opstaan, was de flashmob uitgevoerd 
door Popkoor Luidkeels uit Barneveld. 
“Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder” zong het koor.

Na het symposium was er een feestelijk 
diner voor alle verpleegkundigen, vrijwilli-
gers en andere medewerkers. Het was een 
genoegen om elkaar eens in een andere 
setting te spreken onder het genot van 
heerlijke gerechten en een puik glas wijn. 

Het is alweer voorbij….. Het was een 
prachtige dag! Gefeliciteerd Kinderhos-
pice Binnenveld! Nu weer ‘gewoon’ aan 
het werk. 

Op 2 november 2017 vierden ouders, vrijwilligers, genodigden, medewerkers, 
bestuur en directie het 15- jarig jubileum van Kinderhospice Binnenveld. 
Ter ere hiervan werd in het Schaffelaartheater in Barneveld een sympo-
sium georganiseerd rond het thema:  “Wat bezielt je?” het symposium 
stond onder de deskundige leiding van dagvoorzitter Embert Messelink. 
Zandprinses Rosa de Vijver verbeeldde met haar zandcreaties op een schit-
terende manier het verleden en de toekomst van het Kinderhospice. 

Wat doen jullie nog meer? Zijn er  
nog plannen? Veurink: ,,We denken erover 
om vaker bijeenkomsten te organiseren 
rond bepaalde thema’s die hier in het 
Binnenveld actueel zijn. Verder maken 
we al een nieuwsbrief, waarin we boe-
kentips geven of adressen van speciale 
kledingsites. En niet te vergeten tips over 
aangepast speelgoed. Maar we zijn 
tegelijk ook nog op zoek naar de vorm 
die de Ouderraad binnen Het Binnenveld 
uiteindelijk zou moeten aannemen. Ove-
rigens krijgen we enthousiaste reacties op 

het initiatief. Vooral het samen delen van 
gevoelens wordt erg gewaardeerd. Dat 
vind je vaak in je eigen omgeving niet.’’ 
Het hospice vierde onlangs het 15 jarig 
bestaan met een symposium. Hoe vond 
je dat? Veurink: ,,Ik vond het indrukwek-

We hebben al die jaren 
een goede tijd gehad in 
het Kinderhospice.

kend. En de verhalen die betrokkenen 
vertelden geven volgens mij een heel 
goed beeld van het reilen en zeilen 
binnen het hospice. Ik vond het thema 
ook heel goed gekozen: ‘Wat bezielt je?’ 
Oppervlakkig gelezen staat er zoiets als 
‘wat haal je je in je hoofd’? Maar door de 
gepassioneerde verhalen werd duidelijk 
dat het ging over de bezieling van het 
Kinderhospice. En dat heeft weer alles 
te maken met de betrokkenheid die de 
zorgprofessionals én de vrijwilligers in Het 
Binnenveld stoppen.’’



Als ouder thuis direct mee lezen in 
het zorgdossier van je kind. 

In ONS, het digitale zorgdossier, staan de 
dagelijkse rapportages van de verpleeg-
kundigen over ieder individueel kind.  
Kinderhospice Binnenveld wil, door het 
toegankelijk maken van het  zorgdossier, 
ouders vaker en beter informeren over de 
zorg van hun kind. Op deze manier kan 
de zorg voor de kinderen, de overdracht 
naar ouders en ook de samenwerking 
met de ouders verder verbeterd worden. 
Kinderhospice Binnenveld is in 2013 over-
gestapt op het gebruik van een digitaal 
zorgdossier van Nedap Healthcare. Voor 
de komst van dit digitale zorgdossier 
lazen ouders het verslag over hun kind in 
het papieren dossier. Vanaf 2013 gebeurt 
dat vanaf tablet of pc. Na een periode 
van wennen, testen en ontwikkelen kon 
de conclusie worden getrokken dat de 
implementatie van het digitale dossier 
succesvol was. In vervolg daarop werd, 

door middel van een pilotproject met ouders, de mogelijkheid van een ouderportaal 
onderzocht. Dit bleek een succes. Zowel voor de ouders als voor de medewerkers. 
Vanaf 1 januari 2018 kunnen ouders vanuit huis, via een beveiligde omgeving, het dos-
sier van hun kind inzien. Een waardevolle toevoeging op de zorg voor hun kind. 

Janneke Mulder (moeder van Nathan)

Nathan

Vanaf de start met de pilot gebruiken we Caren, het 

ouderportaal, met plezier. ‘s Morgens als je wakker wordt 

even inloggen en lezen hoe de nacht is gegaan zonder dat 

je hoeft te bellen. Erg prettig! Maar zo ook de rest van de 

dag, de dagrapportage of het verslag van de pedagogisch 

medewerkster, fysiotherapeut en logopedist. 

Door middel van het ouderportaal zijn we altijd op de hoogte 

van het welzijn van Nathan en kunnen we als het nodig is 

telefonisch of via het ouderportaal contact hebben met de 

verpleging om de zorg aan te passen.

Kinderhospice Binnenveld biedt vanaf 1 januari 2018 ouders de mogelijk heid gebruik te maken van 
het ouderportaal ‘Carenzorgt’. Door in te loggen in dit ouderportaal hebben ouders direct inzicht in de rapportages en 
het zorgplan van hun kind.



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

Helpt u mee?
Uw hulp is onmisbaar! Kinderhospice Binnenveld is mede afhan-

kelijk van donateurs, sponsors en vrijwilligers. Helpt u mee?  

Kijk voor meer informatie op onze website,

www.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! 

Kinderhospice Binnenveld is een ANBI. 
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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.

COLOFON
Tienerraad!
Twee keer per jaar is er speciale aandacht 
voor de tieners in Kinderhospice Bin-
nenveld. Half november werd alweer het 
derde Tienerweekend gehouden. Dit keer 
met het thema:  “Winterfest”. Natuurlijk 
was er een sneeuwballengevecht, werd er 
volop geknutseld, gesmuld van de poffer-
tjes, genoten van de zaterdagavond disco 
en dan ook nog een echte escaperoom... 
Het was allemaal even leuk! Maar er 
stonden ook serieuze zaken op het pro-
gramma. Vast onderdeel van dit weekend 
is de Tienerraad. Onder leiding van de 
kundige voorzitter Jasper (11 jaar) komen 
allerhande onderwerpen aan de orde. We 
laten Marc van de Mheen (15 jaar), één 
van de deelnemers, aan het woord over 
deze Tienerraad. Vind je het belangrijk 
dat er een Tienerraad is, Marc? “ Ja, dat 
vind ik best wel belangrijk. Dan hoor je de 
kant van de tieners en niet alleen van de 
verpleegkundigen en de vrijwilligers”. Heb 
jij een eigen taak binnen de Tienerraad?  
“Ja, ik ben mede-notulist. Jetty (projectlei-
der pedagogische zorg) maakt de notulen 
en ik controleer ze als die klaar zijn.” Wie 

zijn er aanwezig bij de Tienerraad? “De tie-
ners, Jetty, een verpleegkundige die in de 
activiteitencommissie zit en de directeur 
Wilma Stoelinga”. Wie is de voorzitter? 
“Dat is Jasper, hij is nog 2x voorzitter en 
dan volgt iemand anders hem op, dat 
hebben we nu afgesproken”. Kan jij zelf 
punten aandragen? “Ja, dat kan ik best wel 
goed, ik laat me altijd wel horen en heb 
altijd goeie punten of onderwerpen om 
te bespreken”. Marc, dank voor je bijdrage 
en ga vooral zo door in de Tienerraad! Jij 
zult ook vast een goede voorzitter zijn als 
het jouw beurt is.


