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Jade (4) is blij met de dagopvang in Het Binnenveld: 

“ Ze rent naar binnen!’’
,,Jade wordt morgen 4!’’ Moeder Daphne Hartkamp vertelt 
het enthousiast als ik haar bel voor dit interview. ,,Ze is 
gek op slingers, dus het wordt vast een leuke verjaardag.’’

Jade speelt de hoofdrol in dit verhaal. Tot ze 2,5 was groeide de 
dochter van het Barneveldse echtpaar Daphne (34) en Rodey  
Hartkamp (34) en het zusje van Zara (6) voorspoedig op. ,, Ze ont-
wikkelde zich als een normaal kind’’, vertelt Daphne. Met een epi-
leptische aanval verscheen de eerste onheilspellende donderwolk 
aan de horizon. ,,Op dat moment tilden we er nog niet zo zwaar 
aan. We dachten dat er met medicatie wel iets aan gedaan zou 
kunnen worden. En kinderen kunnen er ook overheen groeien.’’

Naarmate de tijd verstreek bleken de kaarten toch iets anders te 
liggen. Daphne: ,,De aanvallen namen sterk toe; in aantal en in 
heftigheid.’’ Het duurde ook lang voordat de definitieve diagnose 

kon worden gesteld. ,,We 
weten eigenlijk pas sinds 
begin dit jaar wat er aan 
de hand is.’’ Het kennis- 
en expertisecentrum 
Sein in Zwolle sprak 
het verlossende woord. 
Al was dat niet wat 
iedereen hoopte: ,,Jade 
heeft het syndroom 
van Lennox-Gastaut’’, 
zegt Daphne: ,,Een heel 
zeldzame aandoening 
waar ook vrij weinig 
aan te doen is.’’

De gezondheidstoestand van Jade ging in de periode die volgde 
achteruit. Daphne: ,,Ook in haar ontwikkeling is ze achteruit 
gegaan. Ze sprak al in zinnetjes. Maar op een gegeven moment 
stopte ze helemaal met praten.’’ Op dit moment gaat het voor-
zichtig weer wat beter; dankzij nieuwe medicatie. ,,We hebben 
weer wat meer contact met onze dochter.’’

Toch is het onduidelijk hoe de aandoening de ontwikkeling van 
Jade zal beïnvloeden. ,,Het verloop van de ziekte is moeilijk te 
voorspellen. Daphne: ,,Het afgelopen jaar was voor ons als ouders 
heel heftig. Jade kreeg heel veel aanvallen, soms in combinatie met 
ademstops. Het schijnt zo te zijn dat er voortdurend storing in de 
hersenen is, waardoor er ook geen ‘ruimte’ voor normale ontwik-
keling is.’’

Eigenlijk door toeval kwam het gezin op Het Binnenveld terecht. 
,,Het was wel duidelijk dat Jade niet langer bij haar gastouder kon 
blijven. De zorg en de aandacht die dat vergde werd te intensief. 
Eigenlijk werden we door een artikel in de Barneveldse Krant over 
de plannen voor dagopvang in Het Binnenveld geprikkeld om hier 
eens te gaan kijken.’’

Daphne: ,,In eerste instantie dachten we nog dat het niets voor 
ons zou zijn. Dat het kinderhospice echt iets voor terminaal zieke 
kinderen is. Niet voor chronisch zieken.’’ Een gesprek - dat snel tot 
stand kwam- bracht daarin verandering. ,,We hadden binnen twee 
dagen een afspraak en we kregen een rondleiding van wel twee 
uur. Dat was aan de ene kant confronterend. Want toen beseften 
we pas echt dat we Jade dan uit het ‘normale’ traject van kinder-
opvang en school zouden halen. Dus moet je je wel even afvragen; 
gaan we die stap nemen?’’



,,Maar vanaf dag één was de twijfel weg. Het is superfijn dat Jade hier 
terecht kan’’, vindt Daphne met de kennis van nu. ,,Het geeft ons 
een stuk meer rust. Ze is hier in vertrouwde handen. Dat scheelt veel 
stress.’’ Daphne vertelt dat het eerder moeilijk was om los te komen 
van de zorg voor haar dochter: ,,Ieder moment kon de telefoon 
gaan en moest ik hals-over-kop naar Jade toe’’, verzucht Daphne. Ze 
besloot minder te gaan werken, maar ervaart op de momenten dat 
Jade in Het Binnenveld verblijft ook echt rust. 

,,Het is ook heel fijn dat Jade in Het Binnenveld logopedie en fysio-
therapie krijgt. Dat hoeven we dus niet nog eens apart te organi-
seren’’, legt Daphne uit. Ook de pedagogisch medewerkers krijgen 
een pluim: ,,Jade vindt het hartstikke leuk om ‘les’ te krijgen’’, weet 
Daphne. 

Ze vertelt dat Jade het in het begin nog weleens moeilijk had met 
het verblijf in het kinderhospice. ,,Toen huilde ze nog als wij weg-
gingen.’’ Nu ligt dat anders: ,,Ze rent naar binnen!’’ 

Ze vindt de zorg in Het Binnenveld fantastisch. ,,Ik denk even aan 

Aanloop naar de nieuwe 
dagopvang nu echt van start!
Na enige vertraging door het corona virus kon onlangs toch de 
dagopvang geopend worden. Om deze dagopvang te kunnen geven is 
het Ouderverblijf tijdelijk uitgeruimd en ‘omgetoverd’ tot klasje. 

Wat een feest toen de eerste kinderen weer kwamen! Ze hadden er zin in. En wat 
een feest dat de kinderen zich direct prettig en op hun gemak voelden! 

Dagopvang Binnenveld is bedoeld voor zieke kinderen uit de nabije regio. Het gaat hierbij, net zoals in het Kinderhospice om 
kinderen met een intensieve lichamelijke zorgvraag. Voor de lichamelijke zorg is een gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig. Maar 
de nadruk in de Dagopvang ligt op de pedagogische zorg. Want ieder kind, ziek of gezond, wil zich ontwikkelen. De nadruk in de 
opvang ligt dan ook op sociale-, emotionele- en cognitieve ontwikkeling. 

In nauw overleg met ouders bespreekt de pedagogisch medewerker wat binnen de mogelijkheden van het individuele kind past. 
Op basis daarvan wordt een individueel zorgplan gemaakt. Daarin worden specifieke doelen gesteld waar aan gewerkt wordt. Dat 
gebeurt door middel van spel, bewegen, gesproken of gebarentaal, etc. . Tegelijkertijd worden kinderen betrokken bij groepsactivi-
teiten. Daardoor leren de kinderen vaardigheden als luisteren naar elkaar, op elkaar wachten, samen delen en stoeien. De dagopvang 
wordt zo nodig gegeven in combinatie met fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut of een orthopedagoog. 

Voor een aantal kinderen zal de dagopvang ook voorschools zijn. Dit betekent dat wij de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op 
het (speciaal)basisonderwijs. Altijd in overleg met ouders, basis onderwijs en gemeentelijke instanties. 
Na de voorzichtige start op de donderdag is de dagopvang inmiddels ook al op maandag open. Om veel individuele aandacht te 
kunnen geven kunnen er maximaal 5 kinderen tegelijkertijd terecht.  

Voor meer informatie www.dagopvangbinnenveld.nl  
of bel 06-82450870. 

het feit dat de mensen die Jade verzorgen een dagboek bijhouden. 
Zodat wij precies kunnen zien hoe de dag verlopen is, wat ze heeft 
gegeten, welke medicijnen zijn toegediend.’’ Jade gaat inmiddels 
weer twee dagen in de week naar het kinderhospice. Dat waren er 
drie, maar door de coronacrisis is het bezoek tijdelijk stil komen te 
liggen. ,,Misschien breiden we dat later wel weer verder uit’’, denkt 
Daphne.  

Jade staat in het Utrechtse Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) 
onder behandeling. Toch is het onzeker hoe het ziekteproces zich 
zal ontwikkelen. ,,Dat kan heel grillig zijn.’’ Op dit moment maakt 
Daphne zich vooral zorgen over hoe het later met Jade moet. ,,Als 
ze vijf wordt, wordt ze leerplichtig. En dan kan ze hier waarschijn-
lijk niet blijven. Het is helemaal de vraag hoe het dan zal gaan. In 
ieder geval niet meer zo lekker dichtbij huis als nu!’’

Daphne hoopt in de nabije toekomst, als Jade te oud is voor de 
dagopvang, gebruik te maken van de logeermogelijkheden die het 
kinderhospice ook biedt. ,,En wat mij betreft blijft ze hier tot ze 18 
jaar is! Ik zou het geweldig vinden.’’  



  Marco Oudendorp (48) geeft als uitvoerder leiding aan de nieuwbouw 

“ Mooi ontwerp, maar  
het had hier en daar wel 
wat rechter gemogen’’

Oudendorp is eindverantwoordelijke voor het nieuwbouwproject 
op het terrein van het Binnenveld. ,,Ik stuur de bouw aan, ben ver-
antwoordelijk voor het personeel, de planning en een beetje voor 
de inkoop’’, legt hij uit. Daarnaast is hij ervoor verantwoordelijk dat 
het project binnen de afgesproken financiële kaders blijft.  
Oudendorp is momenteel verantwoordelijk voor drie lopende 
projecten in de regio. In totaal zijn daar zo’n 50 mensen onder zijn 
leiding aan het werk.  

,,We hebben wel iets last gehad van de coronacrisis’’, zegt  
Oudendorp. De 48-jarige inwoner van Speuld (bij Ermelo) schat 
dat de achterstand op de oorspronkelijke planning daardoor op dit 
moment een week of drie, vier is. ,,Maar dat is niet echt schokkend. 
En misschien kunnen we het zelfs wel weer inlopen.’’ 

Het had erger kunnen zijn. Oudendorp: ,,De kelderwanden moes-
ten uit België komen. Even zag het ernaar uit dat die helemaal niet 
geleverd zouden kunnen worden. Dat viel mee. Uiteindelijk werden 
ze twee weken later dan gepland toch geleverd.’’

De bouw is inmiddels gevorderd tot de vloer op de begane grond. 
,,Volgende week gaat de bronbemaling eraf’’, zegt Oudendorp die 

het project ook niet alledaags vindt. ,,De architect heeft er een 
mooi ontwerp van gemaakt, maar van mij had het hier en daar wel 
wat rechter gemogen.’’ Hij legt uit dat daardoor minder gebruik 
gemaakt kan worden van geprefabriceerde elementen. ,,Daardoor 
zit er gewoon het nodige handwerk in’’, licht hij toe. ,,Maar dat is 
ook wel weer een uitdaging.’’

Oudendorp wijst er ook op dat het maken van een aanbouw 
sowieso moeilijker is dan een ‘gewoon’ nieuwbouwproject. ,,Dat is 
lastiger’’, aldus Oudendorp die op het project in Barneveld leiding 
geeft aan een ploeg van een man of zes. Ook stuurt hij de onder-
aannemers aan. ,,De heistelling voor de fundering stond pal naast 
de bestaande bebouwing. Daar moet je dan echt wel rekening mee 
houden.’’

De firma Van de Kolk uit Garderen onderhoudt al jaren goede 
banden met Kinderhospice Binnenveld. Het bedrijf deed ook de 
bouw van het bestaande huis. Oudendorp: ,,Bij de bouw van het 
hoofdhuis in 2014 heeft Henk (van de Kolk) de onderaannemers 
uitgelegd dat we voor een goed doel bezig waren. Dat heeft mooie  
sponsoring opgeleverd. De giften die we kregen ter gelegenheid  
van de opening van ons nieuwe pand in Garderen hebben we  
geschonken aan het Kinderhospice.”

Marco Oudendorp noemt zichzelf ‘sportief’. En terecht; de man is 
meerdere keren per week op de mountainbike te vinden. ,,En  
‘s winters schaats ik graag’’, voegt hij daaraan toe. ,,Ik reed al meer-
dere keren de jaarlijkse tocht op de Weissensee in Oostenrijk uit.’’ 
Daarnaast doet hij aan bedrijfsbowling. ,,Ik heb zelf drie gezonde 
kinderen’’, zegt Marco. ,,En dat dat niet vanzelfsprekend is en wat 
het betekent om een gehandicapt kind te hebben, zie ik bij het 
Kinderhospice’’, zegt hij ernstig. 

De bouw van de gespecialiseerde kinderdagopvang is begon-
nen en steekt inmiddels fier boven het maaiveld uit. Onder 
de omstandigheden loopt het soepel, laat Marco Oudendorp, 
uitvoerder van aannemer Van de Kolk, weten. Als het meezit, 
kan het nieuwe kinderdagverblijf bij het Kinderhospice 
volgend jaar februari/maart in gebruik worden genomen.



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

COLOFON

Privacy
U ontvangt meerdere keren per jaar 
onze nieuwsbrief. Wij vinden het 
belangrijk om u te informeren over 
onze zorg. 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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Het Kinderhospice in corona tijd…
Begin maart bereikten de eerste  berichten over het ‘corona virus’ het Binnenveld.
Hoewel wij wel wat gewend zijn aan ziektes, virussen en bacteriën, was dit virus toch ook 
voor ons nieuw en bedreigend. Per ommegaande hebben we een ‘coronateam’ opgezet dat 
een aantal stappen uitzette. De collega’s van de administratie startten de zoektocht naar 
materialen ter preventie en bescherming. En de coördinator van de vrijwilligers zegde alle 
vrijwilligers af. De coördinator van het verpleegkundig team scherpte de planning aan.  Maar 
de ‘grootste ingreep’ was ouders te vragen niet meer het huis in te gaan, maar hun kind 
voor in het huis aan ons over te dragen. Maar iedereen deed mee! Mede daardoor hebben 
we de hele periode toch onze zorg aan de kinderen kunnen geven. Inmiddels zijn we heel 
voorzichtig de maatregelen aan het afbouwen. Ondertussen waren we ook nog ‘íets’ aan 
het opbouwen! Na veel voorbereidingen en onderzoek naar de behoefte aan gespecialiseerde 
kinderdagopvang gingen eind december 2019 de eerste spades de grond in voor de bouw.  
Half januari begon het echte werk! En inmiddels is dit in volle gang. Als gevolg van de corona 
crisis loopt de bouw een paar weken achter. Maar toch: petje af voor de ‘jongens’ van de bouw! 

Het is bijzonder te merken dat u, ook tijdens deze corona tijd, ook de zorg voor de kinderen 
in het Kinderhospice en de nieuwe dagopvang steunt. Wij zijn er blij mee! Na de zomer 
starten we met de fondsenwerving ten behoeve van de inrichting van de dagopvang.
Er zijn al bijdragen ontvangen voor bijvoorbeeld de badkamer met snoezelbad. Maar er 
blijft nog genoeg over waarvoor we uw steun kunnen gebruiken. Denkt u bijvoorbeeld aan: 
speciaal speelgoed voor kinderen met beperkingen, aangepaste kinderstoeltjes, verrijdbare 
tafels en een ontmoetingsplek voor ouders van zieke kinderen. Kortom: van alles en nog wat. 
Bent u benieuwd naar de gespecialiseerde verpleegkundige kinderdagopvang of wilt u de 
bouw volgen dan kan dit via: www.dagopvangbinnenveld.nl 
In deze nieuwsbrief leest u wat de betekenis van gespecialiseerde kinderdagopvang kan zijn 
voor de kinderen en hun ouders!


