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Ontwikkeling van de gespecialiseerde verpleegkundige dagopvang voor zieke kinderen:

,,Wij zijn op zoek naar wat de
kinderen nog wél kunnen’’
,,Uiteindelijk willen we met de dagopvang een warme plek
bieden waar de kinderen zich veilig en geborgen voelen. Waar
ze in contact kunnen komen met leeftijdgenootjes. Waar ze
zich gewaardeerd kunnen voelen.’’
Projectleider Janneke Broekhuizen (34) en verpleegkundige Jolanda
van Voorthuijsen (30) zetten, samen met anderen, de schouders
onder de verpleegkundige kinderdagopvang, waarmee Kinderhospice Binnenveld de dienstverlening aan ernstig zieke kinderen wil
uitbreiden. De nieuwbouw, waar de dagopvang straks permanent
wordt gehuisvest, vordert gestaag. Het moment van oplevering is
naar verwachting halverwege volgend jaar.
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Maar de verpleegkundige kinderdagopvang draait ook nu al; in april
ging de eerste groep van start. Aanvankelijk voor één dag in de
week, inmiddels opgeschaald naar twee. ,,En binnenkort gaan we
naar drie dagen’’, zegt Jolanda. Dat willen we straks, in de nieuwbouw, weer uitbouwen naar vijf dagen in de week’’, vult Janneke aan.
Ze dagdroomt stiekem al van een zesde dag. ,,Maar dat is op dit
moment nog toekomstmuziek’’, zet ze zichzelf weer met beide
benen op de grond.
Het ouderverblijf op Het Binnenveld kreeg om de dagopvang te
faciliteren, een nieuwe functie. Tijdelijk. Dat wel. Zodra de nieuwbouw gereed is, wordt het huis weer volledig voor zijn oorspronkelijke doel ingezet. ,,Het is wel belangrijk dat we een eigen ruimte
hebben waar we een vast dagprogramma kunnen draaien’’, zegt
Jolanda. Ze verheugt zich op het moment dat de nieuwbouw in
gebruik genomen kan worden. ,,We werken multidisciplinair. Met
een pedagogisch medewerker en een verpleegkundige, maar ook
met een fysiotherapeut en een logopedist en anderen’’, vult Janneke
aan. ,,Samen, en altijd in overleg met ouders, bepalen we het
programma dat we onze kinderen aanbieden. In de nieuwbouw
hebben al die disciplines een plek.’’
,,We zullen ook waar mogelijk en waar dat wenselijk is onze
contacten met scholen en hun samenwerkingsverbanden uitbreiden’’, gaat Janneke verder: ,,Juist omdat voor sommige kinderen van
4 of 5 jaar de vraagstukken omtrent deelname aan het onderwijs
gaan spelen. Op welke manier dan ook. Wij vinden het belangrijk
om dan in te zetten op een goede doorgaande lijn.’’

Janneke Broekhuizen, afkomstig uit Barneveld, maakte pas een paar
weken geleden haar entree op Het Binnenveld. Het is haar taak om
de randvoorwaarden rond de dagopvang in te vullen. Het zal aan
wettelijke eisen moeten voldoen. En dat gaat verder dan alleen het
kiezen van geschikte methoden. Juist vanwege de bijzondere
kenmerken van de doelgroep (ernstig zieke kinderen) is het
noodzakelijk om allerlei zaken die bijvoorbeeld met veiligheid te
maken hebben goed in kaart te brengen en te borgen.

tie, het toedienen van sondevoeding of het verrichten van andere
medische handelingen. Maar daarnaast ondersteun ik de pedagogisch medewerker ook in het uitvoeren van het dagprogramma.’’

,,We bieden dagopvang aan voor zieke kinderen in de leeftijd van 0
tot 5 jaar’’, vertelt ze. ,,En we beperken ons in eerste instantie ook tot
kinderen uit de regio Barneveld’’ Broekhuizen - die aan de christelijke
hogeschool Ede werd opgeleid tot sociaal pedagogisch hulpverlener- moet de doelgroep nog wel beter leren kennen. ,,Maar ik heb
de eerste weken - zo goed en zo kwaad als dat in coronatijd gaat meegedraaid met de pedagogisch medewerkers. Ik voer ook
gesprekken met de ouders’’, gaat ze verder: ,,Zij zijn een onmisbare
schakel in dit proces.’’

Jolanda wijst nog een ander belangrijk aspect van de verpleegkundige dagopvang aan. ,,Voor ouders zijn wij in een aantal opzichten
van groot belang. Ten eerste is het voor hen goed om te weten dat
hun kind fysiek goed verzorgd wordt. Dat het de kans krijgt om zich
daarnaast te ontwikkelen is helemaal mooi’’. Maar de ruimte om te
leren begint bij lichamelijk welbevinden’’, voegt Janneke daaraan toe.
,,Goede lichamelijke zorg is daarvoor een voorwaarde.’’

Ze vertelt dat het pedagogisch team dat straks de dagopvang moet
gaan begeleiden extra bezetting vereist: ,,Er is uitbreiding nodig. We
willen straks twee groepen (van 6 kinderen) gaan draaien gedurende
de dag. Elke groep heeft één of meerdere pedagogisch medewerkers
en een verpleegkundige nodig. Er zijn momenteel drie pedagogisch
medewerkers. Daarmee kunnen we in ieder geval in het Kinderhospice garanderen dat er gedurende het grootste gedeelte van de dag
én het weekend pedagogische bezetting is.’’
De leiding van Het Binnenveld is ervan overtuigd dat er voor de
doelgroep kinderen met een lichamelijke zorgvraag, behoefte is aan
een aangepaste vorm van dagopvang waarbij ook de verpleegkundige expertise continue ingezet kan worden. ,,Er is wat dat betreft
een hiaat in het aanbod. Wij zien kinderen hier die óf ver weg
moeten naar specialistische dagopvang óf kinderen die niet gaan.’’
En dat terwijl Janneke en Jolanda ervan overtuigd zijn dat pedagogische begeleiding juist héél belangrijk is. Broekhuizen: ,,Ieder mens,
ieder kind heeft kwaliteit van leven. En ook al heb je te maken met
ernstige medische problematiek, er is altijd behoefte aan ontwikkeling. Ook al zijn de stappen die je daarin kunt maken soms minimaal. Als er daarvoor geen ruimte is, gaan kinderen achteruit. Er is
grote behoefte bij kinderen om op eigen niveau uitgedaagd en
geprikkeld te worden, waardoor ze zich kunnen ontwikkelen.’’
,,Ik ben het daar helemaal mee eens’’, beaamt Jolanda volmondig.
,,Het accent ligt bij deze kinderen al gauw op de ziekte. Op de
dingen die ze daardoor niet kunnen. Maar ze willen vooruit! En wij
willen alles eruit halen wat erin zit’’, zegt Jolanda die al 10 jaar in het
Barneveldse Kinderhospice werkzaam is.
De verpleegkundige heeft een belangrijke rol in deze vorm van
dagopvang. ,,Mijn inbreng beperkt zich niet tot medische handelingen’’, legt Van Voorthuijsen uit: ,,Ik draai samen met de pedagogisch
medewerker de groep. Het is mijn taak om te zorgen voor medica-

,,We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat de kinderen veel naar
buiten gaan’’, vult Janneke Broekhuizen aan. ,,Veel kinderen zijn
aangewezen op het gebruik van rolstoelen. Dus daarvoor alleen al
heb je de nodige ‘handjes’ nodig.’’

De dagopvang geeft ouders ook de ruimte om de zorgen om hun
zieke kind even los te kunnen laten. Om even uit te blazen van het
intense beroep dat een ziek kind dag in dag uit op ouders doet. ,,Ik
ben ervan overtuigd dat dat heel belangrijk is’’, Jolanda. ,,Het is één
van de redenen waarom ouders onze vorm van opvang erg
waarderen.’’
,,Wij zijn ondanks alle beperkingen die een kind kan hebben op zoek
naar wat het wél kan’’, vat Broekhuizen de missie achter de dagopvang samen. ,,Dat ligt voor elk kind anders. Een kind dat niet kan
horen, benader je anders dan een kind dat niet kan zien. Daarom
zijn de programma’s die we aanbieden op maat.’’
,,Geen dag is hetzelfde’’, neemt Van Voorthuijsen het stokje weer
over: ,,Het is elke dag bekijken wat het kind aan kan. Soms is dat niet
meer dan op schoot zitten, omdat het zich niet lekker voelt. Maar
we zijn vooral op zoek naar wat het wél kan. Want in hun leven gaat
het vooral heel vaak over wat ze niét kunnen.’’

Eigen logo voor de dagopvang!

Dit kleurige beeldmerk is het logo van de
Verpleegkundige Dagopvang Binnenveld.
De basis van het logo is het Kinderhospice logo. De
veelkleurigheid staat voor de vrolijkheid van de kinderen.
Het groene dak symboliseert het groene dak dat op de
dagopvang komt maar houdt ook het kleurrijke vrolijke
gezelschap bij elkaar!

“Tienerraad’’
Twee keer per jaar is er extra aandacht voor de tieners in
Kinderhospice Binnenveld. Dit doen we in de vorm van een
TIENERWEEKEND.
Een gezellig weekend met ‘tieneractiviteiten’… Maar ook, meer
serieus, de Tienerraad. De Tienerraad denkt en praat mee over het
wel en wee in het Kinderhospice.
Deze keer stond er, naast de praktische verbeteringen en wensen,
een groot onderwerp op de agenda. De inrichting van het tienerhonk in de kelder van het nieuwe gebouw. Interieurarchitect Yvette
Nebbeling van GOED YD bureau voor interieurarchitectuur:
“Ik kan wel dingen verzinnen, maar de input van de tieners voor
de inrichting van het tienerhonk is voor mij heel belangrijk”. Yvette
heeft aan de hand van tekeningen en collages de tieners laten zien
hoe de tienerverdieping/het tienerhonk er uit kan komen te zien.
Maar de grote vraag is, hoe de tieners dit zelf zien! Fijn om te zien
hoeveel ideeën de tieners zelf hebben, b.v.

Maar de grote vraag is, hoe de tieners dit zelf zien!
Fijn om te zien hoeveel in ideeën de tieners zelf hebben, b.v.
• Muurschilderingen door de tieners zelf
• Veel kleuren
• Een lekkere hangbank
• Een speciale game plek (met echt stuur)
En nog veel meer.

Voor veel van de ideeën kunnen wij (financiële) steun gebruiken. Als u een
gift wilt doen voor ons tienerhonk vergeet u dan niet uw naam en adres te
vermelden? Dan kunnen wij u bedanken.
Ons rekeningnummer is NL 16 ABNA 0842428976.

4 vragen aan Yvette Nebbeling, interieur architect
Kun je vertellen wat je doet?
Ik ben zelfstandig interieurarchitect en werk voornamelijk in de regio Groot Barneveld. Mijn
klantenbestand is heel divers; zorg, horeca, kantoren en middenstand enz.
Hoe bereid je je voor om te starten met de inrichting van zo’n nieuw leeg pand?
Uiteraard begin ik met het ´ophalen´ van de wensen en eisen van de klant. Op welke
manier wil een klant werken of zijn huisvesting gebruiken, routing, architectuur. Wat heeft
de architect bedoeld en wat kun je met het interieur versterken. Zo zijn er nog veel meer
elementen waar we over nadenken. Ik probeer zoveel mogelijk buiten kaders te denken. Ik
vraag altijd meer dan de kale feiten, wil een verhaal in mijn hoofd krijgen zodat ik een concept
kan uitwerken. Als het nodig is verdiep ik me in bestaande vergelijkbare projecten. Kennis vergaren , welke oplossingen hebben zij? Kan ik
die gebruiken en zelfs beter maken? Zo ontstaat steeds meer een beeld… Voorop voor mij staat dat een ontwerp functioneel moet zijn,
maar wel met een eigen gezicht.
De kleuren in de nieuwbouw zijn bekend. Waarom dit kleurenpalet?
Het uitgangspunt voor de nieuwbouw is rust. De combinatie van de kleuren groen en petrol in combinatie met blank hout geven rust.
Een Scandinavisch natuurlijk kleurenpalet. Het is ook een knipoog naar het hoofdhuis. Daar zijn de kleuren fel maar het thema natuur
komt er ook terug.
Je hebt ook gesproken met de jongeren van de Tienerraad. Hoe vond je het om input te krijgen vanuit de Tienerraad?
Heel inspirerend. Ik kan wel denken dat iets leuk is maar om de generatiekloof te overbruggen is het goed input van de tieners zelf te
krijgen. Bovendien gaan zij er straks verblijven. Zij moeten zich er goed kunnen voelen. De input gebruik ik ter inspiratie maar natuurlijk
nemen we ook suggesties over. Zoals de muurtekening die de tieners zelf gaan maken.

Wilt u direct een gift doen? Graag!
Ons IBAN is: NL16 ABNA 0842 4289 76.

In het kader van de privacy wetgeving mogen banken
geen persoonsgegevens meer verstrekken. Dat vinden wij
begrijpelijk, maar ook heel erg jammer. Want daardoor
kunnen wij u helaas niet persoonlijk bedanken. Daarom
langs deze weg: Heel veel dank aan alle gulle gevers!
Met de verschillende giften hebben we individuele wensen van de kinderen in
kunnen vullen. Maar ook:
•
•
•
•
•

hoog-laag verstelbare bedden kunnen aanschaffen
tienerweekenden kunnen organiseren
het beddengoed kunnen vervangen
ouders laten verblijven in het ouderhuis
een planning applicatie kunnen bouwen
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Privacy

Maar niet alleen dat, met uw financiële bijdragen kunnen we ook de kwaliteit van onze
zorg verder verbeteren. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een onderzoek naar ‘lijden
bij kinderen’ of de inzet van een kinderarts die meedenkt bij moeilijke ethische vragen.
Allemaal belangrijke zaken die niet vanuit de reguliere middelen vergoed worden.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

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 laten weten via
vrienden@kinderhospicebinnenveld.nl.
U kunt in die mail ook aangeven of wij
uw gegevens mogen bewaren of dat wij
deze dienen te verwijderen.

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

