
Om in een geïnstitutionaliseerde 
wereld als de gezondheidszorg te 
komen tot nieuwe, klantgerichte 

concepten, kan een kleine disruptie 
van het systeem soms een eerste 

belangrijke aanzet zijn. Wat 
je daarvoor nodig hebt, is een 

inhoudelijke noodzaak, een visionair 
idee en heel veel personen en 

organisaties die - vaak belangeloos 
en soms structureel- een steentje 

willen bijdragen.

DE BOEG
Kindergasthuis

‘De Boeg’ in Nijmegen is zo’n idee, dat zich 
met inzet van veel vrijwilligers inmiddels heeft 
bewezen als een succesvol herstelconcept voor 
kinderen die intensieve behandeling nodig hebben 
in een gespecialiseerd ziekenhuis. Deze kinderen 
reizen dagelijks vele uren tussen het ziekenhuis 
en thuis of liggen tussen de behandelingen door 
onnodig weken in het ziekenhuis. Zowel het 
langdurige verblijf als het intensieve reizen heeft 
een nadelige uitwerking op het welbevinden 
van de kinderen en hun families. Vanaf de 
start heeft ook FAME meegeholpen met de 
conceptontwikkeling, vormgeving van de eerste  
locatie op Dekkerswald in Groesbeek, advies in 
de financiële organisatie, de lobby bij gewenste 
stakeholders en is Anneke Nijhoff bestuurslid. 
We hebben een gesprek met Esther van het 
Hof, initiatiefnemer en directeur van De Boeg in 
Groesbeek.

Je bent in 2015 begonnen met dit initiatief. Wat 
is de aanleiding hiervoor geweest?
”Toen mijn zoon drieënhalf was, werd een 
gaatje in zijn hart geconstateerd waaraan hij 
moest worden geopereerd. Ik heb toen als 
moeder ervaren wat het is om je, samen met je 

Esther van het Hof

Vormgeving en illustraties: Niels Lindhout

kind en je man, te moeten overleveren aan de 
goede zorgen van het ziekenhuis.  Met alleen 
de arts en het ziekenhuissysteem die bepalen 
hoe je dag eruitziet, heb je weinig houvast. Ze 
leveren goede zorg, zeker, maar je komt in een 
onnatuurlijke bubbel terecht waar je niet in 
je eigen kracht wordt gezet. Je wordt er niet 
sterker van. Ik heb die ervaring blijkbaar altijd 
met mij meegedragen, want pas veel later 
kwam ik tot de ontdekking dat ik iets wilde doen 
voor kinderen die ziek zijn. Ik ben wel opgeleid 
als verpleegkundige en heb tijdens mijn studie 
in de verpleging gewerkt, maar heb daarna, 
bijvoorbeeld, ook managementfuncties gehad bij 
de NS. Ik heb teams opgezet voor Thuiszorg Stad 
Utrecht, was organisatie-adviseur voor Stichting 
Maat in Nijmegen en heb voor  ZZG zorggroep 
verschillende projecten gedaan. Die ervaringen 
heb ik nodig gehad om me aan dit project te 
kunnen wagen, denk ik.” 

"Er gaat nu veel zorggeld 
naar een omgeving die het 
herstel niet bevordert!"

EEN VERNIEUWEND 
CONCEPT VOOR 

KINDEREN IN EEN 
INTENSIEF MEDISCH 
BEHANDELTRAJECT
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Wat is het idee achter De Boeg? 
“Het idee is, om kinderen die voor een 
behandeltraject naar het ziekenhuis moeten, 
voor het verblijf tussen de behandelingen door 
zo snel mogelijk uit het ziekenhuis te krijgen. In 
het ziekenhuis kun je niet aan je herstel werken. 
Kinderen al helemaal niet. Die hebben geen stem 
en zijn veel ontvankelijker dan volwassenen. 
En het eigen initiatief, dat juist zo belangrijk 
is voor herstel en welbevinden, wordt volledig 
weggenomen. Daarbij zijn de kosten voor verblijf 
in een ziekenhuis hoog. Een regulier ziekenhuisbed 
kost tussen de € 300,- en € 1.400,- per dag. Op de 
Intensive Care circa € 2.500,- per dag. Dus er gaat 
veel zorggeld naar een omgeving die het herstel 
niet bevordert. We zijn dus aan de slag gegaan 
om een concept te bedenken waarbij kinderen 
in de nabijheid van hun ouders in een plezierige 
omgeving kunnen herstellen en waarbij er zo veel 
mogelijk eigen regie en initiatief bij de ouders 
wordt gelaten.” 

Hoe ziet dat er nu uit in de dagelijkse praktijk?
”We hebben een mooie woning op Dekkerswald 
in Groesbeek tot onze beschikking gekregen 
Die  huren we van ZZG zorggroep. Samen met 
onze partners hebben we de woning verbouwd. 
Er zijn drie suites waar ouders met kinderen 
kunnen verblijven, in combinatie met een 
gemeenschappelijke ruimte waar bijvoorbeeld 
gekookt kan worden. Door de ligging in de groene 
omgeving is het een prachtige plek die eerder een 
vakantiegevoel dan een ziekenhuisgevoel geeft. 
We hebben een verkennende samenwerking 
met Radboudumc en de Sint Maartenskliniek 
in Nijmegen en Boxmeer en er komen hier 

ook kinderen van de Seys Centra. Het gaat om 
kinderen die een multileveloperatie hebben 
ondergaan en na een maand  bedrust, revalidatie 
nodig hebben. Of kinderen met een complexe 
zindelijkheidsstoornis, stofwisselingsziekte, kanker 
of een eettrauma. De kinderen hebben allemaal 
professionele ondersteuning nodig. Daar waar 
noodzakelijk in het ziekenhuis, maar daar waar 
mogelijk juist niet.” 

Hoe verloopt de samenwerking met de partners?
”Je zou zeggen, als we het kind als uitgangspunt 
nemen, komen we er altijd uit. Maar de praktijk 
is een stuk weerbarstiger. Ziekenhuizen 
hebben te maken met strak georganiseerde 
financieringsstructuren en complexe 
organisatiestructuren. Geld is altijd heel belangrijk 
en ziekenhuizen kijken dus ook naar hun eigen 
belang in het kader van productie. En ook het 
gevoel minder controle te hebben, als er buiten 
het ziekenhuis iets plaatsvindt, voelt minder 
comfortabel. In de praktijk is het instituut heel 
bepalend in welke keuzes er worden gemaakt.” 

”Waar we dus dagelijks heel hard aan werken is 
een positieve samenwerking met specialisten, 
ouders en kinderen. In deze fase van ons initiatief 
is het belangrijk dat we ons vooral concentreren 
op het verzamelen van positieve ervaringen op alle 
niveaus. We voorzien in een behoefte. Alleen al dit 
jaar hebben, tot september vijftig gezinnen bij ons 
gelogeerd. Het is essentieel dat we onze noodzaak 
aantonen en daar slagen we gelukkig heel goed 
in. Ondertussen hebben we een goed ingewerkt 
team van vrijwilligers en kinderverpleegkundigen 
dat een goede samenwerking heeft met de 

verschillende ziekenhuizen. Wij bieden het 
verblijf. De ouders, ziekenhuizen of thuiszorg 
geven de zorg. We hebben een geautomatiseerd 
informatiesysteem en de kosten voor verblijf zijn € 
125,- per dag. Het is nu tijd om de stap te maken 
naar een volwaardig concept.” 

Wat is daar voor nodig?
“We moeten officieel de stap zetten om de 
protocollen van de ziekenhuizen aan te sluiten op 
die van ons.  De Boeg moet onderdeel  worden van 
een structureel financieringssysteem, met onder 
andere een verblijfsvergoeding. Daarvoor moeten 
zowel de ziekenhuizen als de zorgverzekeraars 
in beweging komen. Inhoudelijk, op basis van de 
ervaringen, zijn we er klaar voor.”

Is dit een concept dat op meerdere plekken 
mogelijk is? 
”We hebben hier een gezin uit Groningen gehad 
met een ernstig gehandicapt kind dat therapie 
kreeg in Malden, bij Nijmegen. De verzekeraar 
vergoedde de dagelijkse taxirit van Groningen 
naar Malden, maar niet het verblijf in De Boeg 
en ook niet de taxirit van De Boeg naar Malden. 
Door specialisatie van ziekenhuizen worden de 
reistijden voor patiënten langer. Dat betekent 
langer in een ziekenhuis verblijven dan nodig is, 
of lange autoritten. Dit concept maakt verblijf 
veel goedkoper. En nog veel belangrijker, het 
neemt veel stress weg bij kinderen en hun 
ouders, waardoor ze sneller herstellen. Bij alle 
bovenregionale ziekenhuizen zou zo’n voorziening 
als De Boeg moeten zijn.” 

"In de praktijk is het instituut 
heel bepalend in welke keuzes 
worden gemaakt."
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We hebben een gesprek omdat Coosje in het 

voorjaar een ingrijpende operatie heeft gehad 

in de Sint Maartenskliniek, in combinatie 

met een herstel- en revalidatietraject bij De 

Boeg in Nijmegen. Als ik Fuus vraag naar de 

achtergronden van de operatie lacht ze dat Coosje 

dat zelf wel kan vertellen. ”Ik vul wel aan als het 

nodig is.” 

De geboorte van Coosje verliep moeizaam. 

Tijdens de bevalling is er te hard aan haar hoofd 

getrokken en kwam de ademhaling niet direct 

op gang. Door spasticiteit van de spieren aan de 

rechterkant, vooral in het been, trekt de kuitspier 

de voet op de tenen en is het been in de loop van 

de jaren krom getrokken. 

Coosje: ”Ik heb me er altijd vrij goed mee kunnen 

redden, ook al kon ik, bijvoorbeeld, pas laat 

fietsen. Ik ben vrij instabiel en mijn rechterarm is 

minder sterk. Maar ik heb nooit zielig in een hoekje 

gezeten.” 

Fuus: ”Gelukkig is Coosje een sterk meisje en 

een doorzetter. Ze is positief ingesteld. Ook in 

ons gezin heeft ze altijd volop met onze andere 

kinderen meegespeeld. We hebben een beetje een 

woeste, hobbelige tuin met veel niveauverschil, 

zoals je ziet. Daar heeft ze zich bij het spelen nooit 

over beklaagd. Dat tekent wel een beetje hoe 

Coosje in het leven staat.”

Coosje: ”De behandelingen die ik kreeg door 

bijvoorbeeld botox in mijn spieren te spuiten om 

de spieren te verslappen, hielpen niet echt meer. 

Ik kreeg steeds meer klachten. De groei van mijn 

knie verliep niet goed en ik kreeg steeds meer last 

van mijn heup en mijn voet. We hebben daarom 

samen met de artsen besloten om te gaan 

opereren.”

Fuus: ”Dat klinkt gemakkelijk, maar het is heel 

ingrijpend. Voor ons hele gezin. Met de operatie 

wordt de achillespees verlengd, er wordt een wig 

uit het bot gehaald om de stand van de knie ten 

opzichte van het bovenbeen te corrigeren en de 

spier in de lies wordt verlengd. Buiten dat je niet 

zeker weet of de gehele ingreep goed lukt, is ook 

de manier waarop je revalideert en aan je herstel 

werkt belangrijk voor het eindresultaat. Het hele 

revalidatieproces duurt maanden.”

Na de operatie moest Coosje gedurende 

vier weken dagelijks revalideren bij de Sint 

Maartenskliniek in Nijmegen, in combinatie met 

vier uur zelfrevalidatie voor en na de behandeling. 

Ze besloten voor die periode de revalidatie te 

combineren met verblijf, zelfrevalidatie en herstel 

bij De Boeg in Nijmegen.

Fuus: ”De arts gaf aan dat het niet verstandig was 

om dagelijks langer dan een half uur in de auto te 

zitten om voldoende aandacht te kunnen besteden 

aan zelfrevalidatie en rustmomenten. Vanaf onze 

woonplaats is dat, zeker in combinatie met de 

dagelijkse files, niet te doen. Ook is een hectisch 

gezin, hoe gezellig ook, geen goede plek om je 

optimaal te concentreren en tot rust te komen. 

Vanuit de Maartenskliniek hebben ze ons direct De 

Boeg aanbevolen. We zijn er gaan kijken en het 

leek ons, gezien de situatie, ideaal.” 

Coosje: ”De Boeg is heel dichtbij het ziekenhuis, 

dus als ik klaar was met de revalidatie waren 

we er zo. Het is eigenlijk een soort van thuis. We 

hadden er een eigen kamer waar ik samen met 

een van mijn ouders kon zijn en slapen. En ik kon 

in alle rust mijn oefeningen doen. We kookten 

samen en we deden spelletjes.”

Fuus: ”Er heerst bij De Boeg een goede sfeer. Je 

komt er, ondanks alle stress en hectiek, toch een 

beetje tot rust. Ik heb er bijvoorbeeld heel goed 

geslapen. Ik ben ervan overtuigd dat die plek heel 

goed is geweest voor het herstel van Coosje.”

Op het moment van ons gesprek is Coosje drie 

weken thuis. De operatie is technisch goed gelukt 

en ook de revalidatie is goed verlopen. Nu moet 

Coosje ook de komende maanden nog elke dag 

oefeningen doen in combinatie met een halve dag 

naar school.

Coosje: ”Ik voel me goed. Ik zit nu in de toetsweek 

van 2-VWO, dus ik moet m’n aandacht er wel 

even bijhouden. Maar het komt goed. Ik wil later 

de medische kant op, dus het is wel belangrijk dat 

ik goede cijfers haal.” 

"Vanuit de 
Maartenskliniek 

hebben ze ons 
direct De Boeg 

aanbevolen."

”Hij is er”, roept een meisje naar binnen terwijl ze de 
voordeur uitstapt. Ze pakt haar fiets en rijdt met 
hockeystick de oprit af. Ik word verwacht. Lachend 
opent Coosje de voordeur. “Loop maar mee, de hond 
doet niks”, zegt ze. Samen met Coosje en haar moeder 
Fuus wandelen we de royale achtertuin in, waar we met 
z’n drieën aan de tuintafel gaan zitten. 
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"In de praktijk is het instituut 
heel bepalend in welke keuzes 
worden gemaakt."
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