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Henriëtte Stemerdink boekt als fysiotherapeute in Het Binnenveld vooral kleine succesjes

“ Ik vind het fantastisch om hier te werken’’
,,Ik hoop met mijn werk op Het Binnenveld betekenis 
te hebben voor de kinderen die ik help. Dat vind ik het 
allerbelangrijkste.’’ Aan het woord is Henriëtte Stemerdink 
(46) die als fysiotherapeute twee keer in de week een ochtend 
aanwezig is. ,,Ik vind het superleuk om hier te werken.’’

Stemerdink -geboren in het Drentse Emmen- kwam een paar jaar 
na de eeuwwisseling in contact met het kinderhospice, dat toen 
nog in De Glind was gevestigd. ,,Ik ben in dienst van de Achter-
veldse praktijk voor fysiotherapie’’, vertelt ze. Die praktijk maakt deel 
uit van De Heelkom, het Achterveldse centrum voor eerstelijnszorg. 
,,Omdat Achterveld en De Glind vlakbij elkaar liggen, kwam ik daar 
weleens als er een fysiotherapeut nodig was.’’

Van lieverlee groeide de betrokkenheid van de fysiotherapie bij het 
kinderhospice. ,,Het begon incidenteel, maar er werd in de loop der 
tijd een groeiend beroep op ons gedaan. Nu hebben we afgesproken 
dat ik hier twee ochtenden in de week ben’’, licht Stemerdink toe. 

,,Ieder kind heeft behoefte aan ontwikkeling’’, zegt Henriëtte op de 
vraag waarom fysiotherapie ook voor deze kinderen zo belangrijk is. 
,,Ongeacht of de beperkingen fysiek van aard zijn, mentaal of beide. 
En ongeacht de ernst van de aandoeningen. Dat betekent wel dat de 
zorg die je verleent per kind sterk verschilt. En dat geldt ook voor de 
verwachtingen die je hebt ten aanzien van de effecten van je inzet.’’

,,Bij het ene kind concentreer je je op de ontwikkeling van moge-
lijkheden die er in potentie zijn. Bijvoorbeeld door ze te helpen 
staan, of lopen, ze te leren voelen. Of te leren omgaan met de 
hulpmiddelen die ze nodig hebben. Een kind met sondevoeding, 
kunstmatige beademing en een saturatiemeter (apparaatje dat 

de zuurstofverzadiging in het bloed meet) heeft heel wat mee te 
sjouwen’’, licht Henriëtte toe. 

,,Maar in een ander geval zijn we vooral op zoek naar een hou-
ding waarin het kind zo comfortabel mogelijk kan liggen. En heel 
belangrijk is dat we zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat 
er bijvoorbeeld luchtweginfecties optreden. Dus dan stimuleer 
je dat kinderen actiever worden en daardoor beter en dieper 
hun longen gebruiken.’’

Stemerdink doet het werk met hart en ziel. En dat terwijl de oplei-
ding tot fysiotherapeut aanvankelijk ‘tweede keus’ was. Stemerdink: 
,,Ik wilde eigenlijk kinderarts worden, maar werd drie keer achtereen 
uitgeloot.’’ Eenmaal afgestudeerd aan de Hogeschool in Utrecht 
haalde ze een universitaire graad in ‘Bewegingswetenschappen’. 
Daarnaast specialiseerde ze zich in kinderfysiotherapie. ,,Mijn werk 
op Het Binnenveld is niet goed te vergelijken met fysiotherapie in de 



klassieke zin. Ik doe hier bijvoorbeeld geen massages om genezings-
processen te versnellen. Wij boeken hier vaak kleine succesjes. In 
sommige gevallen is een kind dat ergens naar kijkt of ergens met 
een vinger naar wijst al van grote betekenis. En het is heel fijn als je 
ouders kunt bijstaan met zaken waar ze met hun kind tegenaan 
lopen. Als je jezelf vervolgens overbodig kunt maken. Dat is heel fijn.’’ 

,,Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?’’, herhaalt ze nadenkend 
mijn vraag: ,,Ik loop eerst even rond om te kijken wie er allemaal zijn. 
En om even gedag te zeggen. Vervolgens spreek ik af wie ik behandel 
en wanneer. De volgorde die we aanhouden kan te maken hebben 
met de stemming van het kind. We kijken wie er ‘klaar’ zijn voor de 
therapie. Maar de planning kan ook afhangen van het feit of ouders 
aanwezig zijn ja of nee. Vervolgens ga ik een halfuur met een kind 
aan de slag. En dat gebeurt vooral in de vorm van spelen.’’

Buurman en Buurman!
De Buurmannen hebben het afgelopen jaar hard geklust. Dus zijn ze wel toe aan een welverdiende vakantie op de camping.  
Lekker genieten van de rust. Alleen nog even de tent opzetten…

Twee eigenwijze, grappige en koppige buurmannen gaan kamperen! En veel kinderen die regelmatig in het Kinderhospice komen én 
hun broertjes en zusjes waren erbij! 

Wat hebben we genoten! Het was een grappige, maar soms ook best spannende voorstelling! 

Ook een kind dat ernstig ziek is vindt het leuk om naar het theater te gaan! Wij zijn blij dat we daar een steentje aan bij hebben kunnen 
dragen. Maar wij niet alleen. Dank aan de Opa en Oma van Tijmen,  de Lions Harderwijk,  
het Schaffelaartheater Barneveld en de stichting Vrienden van Kinderhospice Binnenveld. Het was een mooie middag. 

Stemerdink: ,,Dat is niet vrijblijvend spelen. We proberen de kinderen 
op een niveau dat bij ze past te prikkelen en uit te dagen, grenzen op 
te zoeken. Door gericht bepaald speelgoed aan te bieden, maar ook 
door de omgeving aan te passen. Bijvoorbeeld het speelgoed ergens 
neer te leggen, zodat het kind wordt uitgedaagd te gaan staan. Of dat 
er naar gereikt moet worden. Je moet je ook aanpassen aan de moge-
lijkheden van de kinderen. Kinderen met een mentale beperking 
geef je ander speelgoed dan andere kinderen. Maar we hebben hier 
bijvoorbeeld ook te maken met kinderen met fysieke beperkingen.’’

,,Ik vind het fantastisch om hier te werken’’, besluit Henriëtte Stemer-
dink. ,,Als ouders bij je komen die verheugd melden vooruitgang 
te zien bij hun kind, terwijl ze dachten dat er geen ontwikkeling 
mogelijk zou zijn. Dat zijn mooie momenten.’’



Dagopvang voor de regio

“Ieder kind wil zich ontwikkelen”

Architect Arjan Hofland, die de bestaande accommodatie aan 
de rand van Barneveld (bij station Barneveld-Noord) ontwierp, 
maakte ook de tekeningen voor de nieuwbouw die in de tuin naast 
het huis moet komen. Het halfronde gebouw, waarin ‘duurzaam’ 
met hoofdletters wordt geschreven, zal deels worden verbonden 
met het hoofdgebouw. De nieuwbouw moet ruimte gaan bieden 
aan twee groepen van maximaal zes kinderen per dag. Daarnaast 
zullen ook een fysiotherapeut en logopedist en eventueel andere 
disciplines in het nieuwe gebouw worden gehuisvest. 

IJs en weder dienende wordt de eerste week van januari gestart met 
de bouw. ,,En dan zullen we nog ongeveer een jaar nodig hebben 
voor we de nieuwe accommodatie ook echt in gebruik kunnen 
gaan nemen’’, voegt Stoelinga daar aan toe. Ze is momenteel o.a 
met de gemeente in gesprek om de mogelijkheid te onderzoeken 
tot die tijd een noodunit te plaatsen. ,,We gaan publicitair toch al 
aan de weg timmeren’’, zegt Stoelinga. ,,En dan willen we mensen 
die zich melden voor de nieuwbouw klaar is liever niet teleurstellen.’’

De behoefte aan de uitbreiding van het bestaande zorgaanbod met 
dagopvang is in de loop der jaren gegroeid. Stoelinga: ,,Bijvoorbeeld 
op basis van onze eigen ervaringen. We gingen al met kinderen naar 
kinderdagopvang in Voorthuizen. Maar dat heen-en-weer gescheur 
vroeg wel veel van de organisatie. Er moest begeleiding mee. Soms 
meer. En dat moest allemaal geregeld worden. Erg inefficiënt. Daar-
naast was het voor de kinderen zelf vaak ook erg vermoeiend.’’ We 
zijn daarom gewoon gestart met dagopvang in het huidige pand.  

Maar er was een bijeenkomst van de gemeente voor nodig om 
echt een vervolgstap te maken. Wilma Stoelinga: ,,Tijdens een 
bijeenkomst van de gemeente over ‘respijtzorg’ (tijdelijke opvang 
van kinderen om ouders en verzorgers te ontlasten) bleek dat wij 
de enige organisatie waren die respijtzorg aan zieke kinderen biedt.  

,,Wij hebben op Het Binnenveld 
kinderen uit heel midden 
Nederland. Maar gek genoeg 
heel weinig uit de  
gemeente Barneveld. 
Demografisch onderzoek wees uit dat er in Barneveld 
en omstreken zo’n 50 kinderen (in de leeftijd van 0 tot 5 jaar) zijn 
die voor de beoogde vorm van dagopvang in aanmerking komen. 
,,Dat zijn best veel kinderen”, stelt Stoelinga vast. Dat het ook niet 
meteen vanzelf zal gaan, daarvan is Stoelinga zich óók bewust

Waarom deze kinderen nu  niet naar de dagopvang komen daar 
heeft Stoelinga geen echte verklaring voor. ,,Misschien omdat men 
in deze omgeving vindt dat je je boontjes zelf moet doppen.  
Ook als je moet zorgen voor een gehandicapt kind. Maar mis-
schien zijn de mogelijkheden die wij nu kunnen bieden ook wel te 
weinig bekend. In dat geval zullen wij veel meer duidelijk moeten 
gaan maken welke zorg wij kunnen bieden.’’

Stoelinga zegt met de kinderdagopvang wel te mikken op lokale 
doelgroepen. ,,We richten ons primair op de gemeente Barneveld. 
En met de dagopvang kunnen we tegelijkertijd ook de pedagogi-
sche zorg voor onze kinderen verder optimaliseren. Bijvoorbeeld 
door de inzet van een orthopedagoog in beide voorzieningen.’’ 
De leiding van Het Binnenveld is zich in de loop der jaren steeds 
sterker bewust geworden van de behoefte van elk kind - gehan-
dicapt of niet -  om zich te ontwikkelen. ,,Daar kunnen we met de 
dagopvang nog beter op inspelen’’, aldus Wilma Stoelinga. 

Aannemer Van der Kolk uit Garderen gaat de nieuwbouw realise-
ren. Onderaannemers Leertouwer en Campus tekenen respectieve-
lijk voor de aanleg van de electra en het loodgietwerk.  

Voor Kinderhospice Binnenveld gaat op afzienbare termijn een reeds geruime tijd gekoes-
terde wens in vervulling. ,,We gaan starten met kinderdagopvang voor kinderen met een 
fysieke zorgvraag’’, zegt directeur Wilma Stoelinga met nauwelijks verholen enthousiasme. 



Inmiddels voor de 4de keer kwam, tijdens het tienerweekend, op zaterdagoch-
tend de tienerraad bijeen. 

Een belangrijke vergadering want daar laten de tieners hun stem horen. Zij vertellen over 
de dingen die goed geregeld zijn in het Kinderhospice, maar ook over dingen die nog 
verbeterd kunnen worden. En natuurlijk over wat er nog aangeschaft ‘moet’ worden.  
Een kleine greep uit de wensenlijst van onze tieners: 

• VR brillen. 
• Hangmanden bij de voordeur i.p.v. de bloembakken
• Netflix
• Meedenken over de inrichting van eigen kamers
• Wel/geen dekbed op bed
• Zachtere lakens

Natuurlijk kunnen, net als thuis, niet alle wensen in vervulling gaan,  
maar met behulp van onze trouwe sponsoren kunnen we de  
belangrijkste wensen wel invullen. 

Dank tieners voor jullie positieve inbreng. 
Dank sponsoren die dit weer mogelijk maken.

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. 

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

Uw ontvangt drie keer per jaar onze 
nieuwsbrief. Wij vinden het belangrijk  
u te informeren over onze werkzaam-
heden. Wilt u onze nieuwsbrief liever  
digitaal lezen of niet meer ontvangen 
dan kunt u dit melden via  
vrienden@kinderhospicebinnenveld.nl. 

U kunt in die mail ook aangeven of wij 
uw gegevens mogen bewaren of dat wij 
deze dienen te verwijderen. 
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