hier voel ik
me beter

De Boeg, een schot in de roos
Drie jaar geleden hoorde ik voor het eerst over De Boeg en
was direct enthousiast. Kinderen voor behandeling niet in het
ziekenhuis opvangen, maar in een mooie omgeving, samen met
hun ouders. Het ligt zo voor de hand om dat - als het kan - te
doen. En voor de hand liggende ideeën zijn vaak de beste!
In de eerste drie jaar van zijn bestaan heeft De Boeg zich dan
ook al volop bewezen. Tal van kinderen hebben samen met
vader, moeder of het hele gezin een of meer dagen in De Boeg
overnacht. Hun ervaringen geven aan hoezeer dat bijdraagt aan
het welzijn van kind én ouders. De Boeg levert daarmee ook een
bijdrage aan de betaalbaarheid van de zorg. Een ziekenhuisbed
is nu eenmaal duurder dan een nacht in De Boeg. Dat wordt
mede mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers die zich met hart
en ziel inzetten voor de goede zaak. Kwaliteit, betaalbaarheid én
maatschappelijke betrokkenheid gaan zo hand in hand; dat moet
toch iedereen wel aanspreken!
In dit boekje vind je ervaringen van kinderen die in De Boeg
verbleven. Het zijn echte verhalen, de namen zijn - vanwege de
privacy - aangepast.
Namens bestuur en álle medewerkers,
Sjaak Thijssen, bestuursvoorzitter

KINDERGASTHUIS DE BOEG

Wat?

Cijfers:
3 jaar

Kindergasthuis De Boeg is een bungalow in de bossen op
het terrein van Dekkerswald tussen Nijmegen en Groesbeek.
De Boeg bestaat uit drie suites en een gemeenschappelijke
keuken en woonkamer.

Voor wie?
Voor kinderen en ouders die:
•
te ver weg wonen om regelmatig naar huis te gaan;
•
thuis niet tot rust kunnen komen;
•
eerst willen wennen aan de nieuwe situatie, voordat ze
definitief de stap terug van ziekenhuis naar thuis maken.

> 80 gezinnen
> 1300 nachten

Verblijfskosten per dag:

Kosten
De Boeg draagt bij aan lagere zorgkosten. Verblijf in De Boeg
kan de behandelperiode effectiever en korter maken. Logeren
in De Boeg spaart dure opnames uit.
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€ 2500,-
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We gaan uit van het eigen leven van kind en ouders.
Zij hebben de regie, de zorg volgt. Dat vraagt om een
huiselijke omgeving, waar je samen kunt zijn. Zo nodig kan
gespecialiseerde kindzorg worden ingezet en soms worden
verpleegkundigen uit het ziekenhuis ‘ingevlogen’. Ook als
je ziek bent, kun je je beter voelen.

Dankzij sponsoring is het verblijf
in De Boeg gratis. Kosten voor
boodschappen of extra schoonmaak
zijn voor eigen rekening.

Getrainde vrijwilligers

Eigen regie
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De Boeg is er voor al deze kinderen
en voor hun ouders en familie. Een
team van getrainde vrijwilligers kan
praktische ondersteuning bieden.
Naast verblijf in een gerieflijke
bungalow kan het gezin coaching
krijgen van professionals.

Weer even gewoon kind
De Boeg is het tijdelijk thuis waar
een ziek kind logeert tussen de
behandelingen door. Samen met
ouders, broertjes, zusjes of vriendjes.
Hier kan een ziek kind weer even
gewoon kind zijn. En komen ouders
tot rust in de hectiek die een (ernstig)
ziek kind met zich meebrengt.
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MALDEN

GROESBEEK

De Boeg Park Dekkerswald, Groesbeek
Radboudumc Nijmegen - 7 min

Je beter voelen
Een (ernstig) ziek kind moet naar het ziekenhuis of
gespecialiseerd centrum om te worden behandeld. Een
ziekenhuis is geen omgeving waar kinderen zich prettig
voelen; daarom is De Boeg er, want ook als je ziek bent,
voel je je beter op een huiselijke plek samen met je
familie en vrienden.

Seys Centra Malden - 8 min
Maartenskliniek Ubbergen - 9 min
CWZ Nijmegen - 11 min

Marieke, 16 jaar
Marieke is de ster van het hockeyveld. Ze is iedere zaterdag van de
partij en mist geen enkele training. Tijdens een van deze trainingen
komt ze ongelukkig ten val, met als gevolg een verstuikte pols.
Ze blijft last houden en gaat voor een foto naar het ziekenhuis,
misschien toch een breuk? Dan blijkt het geen breuk of verstuiking
te zijn, maar Marieke heeft een tumor in haar pols. Een onzekere en
bange periode volgt. Marieke moet vanuit Middelburg veel op en
neer voor onderzoek naar het Radboudumc in Nijmegen. School,
hockey, vriendinnen, niets is meer zoals het was. Dan start de
behandeling waarvoor Marieke weken moet worden opgenomen
in het ziekenhuis, ver van alles wat vertrouwd is. Er lijkt voor haar
geen enkel houvast meer te zijn. Totdat in het Radboudumc wordt
verteld over De Boeg. Hier kan Marieke samen met haar moeder
logeren, in het weekend komt haar vader ook en soms een van
haar vriendinnen. Tussendoor gaat Marieke naar het ziekenhuis
voor haar behandeling en kan zij in het Radboudumc onderwijs
volgen. Mariekes moeder gebruikt deze tijd om even iets voor
zichzelf te doen. Als het lukt koken ze aan het eind van de dag
samen en kijken ze, net als thuis samen op de bank, naar ‘Goede
tijden, Slechte tijden.’

Jamie, 4 jaar
Jamie woont op Aruba. Door een aangeboren afwijking kan hij
niet lopen. Hij heeft zichzelf aangeleerd zich op zijn knieën te
verplaatsen. Volgend jaar gaat hij naar school. Zijn ouders willen
hem zo graag alle mogelijkheden bieden, maar op Aruba kan
Jamie niet worden geholpen. Wel is er een operatie mogelijk in de
gespecialiseerde Maartenskliniek in Nijmegen. Dan moet Jamie
minimaal zeven weken in het ziekenhuis blijven en zijn ouders in
een hotel; daar hebben ze het geld niet voor. Het gezin spreekt
Spaans en zeer beperkt Engels. Jamie heeft ook nog een zusje. Dan
is De Boeg een oplossing. Ze komen met zijn vieren zeven weken
naar het kindergasthuis. De vrijwilligers helpen hen, bijvoorbeeld
met het maken van afspraken en het bestellen van de taxi. Als dat
nodig is, passen ze op Jamies zusje. Jamie wordt geopereerd en
krijgt daarna voor vier weken gips. In deze periode gaat hij een
aantal keren in de week van De Boeg naar de Maartenskliniek voor
zijn oefentherapie. De rest van de tijd is hij samen met zijn vader,
moeder en zusje. En dat is fijn voor allemaal.

Kim en Sam, 7 en 9 jaar

Kim en Sam hebben samen met hun moeder en beide broertjes
de hele zomer in De Boeg gelogeerd. Broer en zus hebben allebei
een genetische afwijking, waardoor voeding alleen mogelijk is
met een sonde. Inmiddels gaat het met medicatie en de juiste
behandeling beter met Kim en Sam. Nu moeten ze via een strak
trainingsprogramma weer leren zelf te eten. Dit duurt weken en
moet tijdens de zomervakantie, omdat ze anders teveel verzuimen
op school. Eigenlijk zouden ze voor dit trainingsprogramma zes
weken moeten worden opgenomen in het gespecialiseerde
SeysCentra in Malden. Door de verschillende aandoeningen die
ze hebben, zouden Kim en Sam hierdoor langere tijd van elkaar
gescheiden zijn. Dat willen de kinderen en de ouders niet, zeker
niet in de zomervakantie. Ze willen deze periode absoluut bij
elkaar blijven. Omdat ze elkaar allemaal nodig hebben in deze
ingewikkelde tijd en omdat de moeder ook nog de zorg draagt
voor de andere twee kinderen. En dat kan in De Boeg! Tussen alle
behandelingen door werd er gefietst, op de trampoline gespeeld
en gingen ze naar de speeltuin. Samen!

Klaartje, 7 jaar
Klaartje is 7 jaar als haar oog zo gek doet. Samen met haar vader
gaat ze naar de huisarts, die hen doorstuurt naar het ziekenhuis.
Binnen een week hebben ze de uitslag; een ongeneeslijke
hersentumor. Met spoed worden ze doorgestuurd naar het
Radboudumc voor bestralingen om de groei te remmen. Daar
horen ze dat ze kunnen logeren in De Boeg. Klaartje slaapt daar
met papa en mama op de kamer. ’s Ochtends gaan ze naar het
ziekenhuis om te bestralen, dan gaat Klaartje een poosje rusten
en daarna gaan ze naar de dierentuin. Klaartje is dol op dieren, ze
heeft thuis zelf een hond. Die komt, samen met de buren, een paar
keer per week naar haar toe. Dat kan in De Boeg.

Jochem, 12 jaar
Jochem heeft de ziekte van Duchenne. Voor zijn behandeling moet
hij op maandag van 08.00 uur tot 16.30 uur naar het Radboudumc
in Nijmegen. Dat is 2 uur rijden van zijn huis. Eerder ging Jochem
iedere maandag om 5.30 op pad om op tijd in het ziekenhuis te
zijn. Na de behandeling reed hij met zijn ouders weer 2 uur naar
huis en was dan erg moe. Maar nu kan hij met zijn familie al op
zondag gaan logeren in De Boeg. Zo kan Jochem, uitgerust en
zonder filestress, op tijd in het ziekenhuis zijn.

Floris, 3 maanden
Floris is pas een paar maanden oud. Hij is geboren met een
aandoening waardoor zijn speekselklieren zich buitenproportioneel
ontwikkelen. Daarom is er bij Floris direct na zijn geboorte een
tracheacanule (een buisje in de keel) geplaatst waardoor hij kan
ademen. Hij heeft hierdoor na zijn geboorte alleen maar in het
ziekenhuis gelegen. Voordat hij naar huis kan, moeten zijn ouders
leren de canule te verzorgen en hoe te handelen in noodsituaties.
Eigenlijk zou Floris nog drie weken langer in het ziekenhuis
moeten blijven voordat zijn ouders dit helemaal goed onder de
knie hebben. Maar nu kunnen zijn ouders samen met Floris naar
De Boeg. Daar kunnen ze samen met een verpleegkundige van
het Radboudumc oefenen, dichtbij het ziekenhuis. Dat voelt goed,
want voor zijn ouders is het nu minder spannend dan direct naar
huis zonder verpleegkundige hulp dichtbij de hand. Dat is ook fijn
voor Floris.

Nettie en de vrijwilligers
Nettie is de zorgapp van De Boeg. Via deze app kunnen onze
fantastische vrijwilligers onderling communiceren en afspraken
maken. Onder andere over wie het gezin in De Boeg zal
ontvangen. Zodra er op Nettie een aanvraag komt om een gezin te
ontvangen reageert er een vrijwilliger om deze ‘incheck’ vervolgens
te doen. De vrijwilligers zorgen er zo voor dat kinderen en hun
ouders zich in De Boeg beter voelen dan met een langdurige
opname in het ziekenhuis. Ouders kunnen via de app ook
vragen of er een vrijwilliger beschikbaar is om even op de andere
kinderen te passen, als vader of moeder het zieke kind ophaalt
van de behandeling. Of omdat het die dag niet is gelukt om zelf
boodschappen te doen. Ouders hebben zelf de regie en doen het
net zoals ze het thuis gewend zijn. Maar soms gaat het even anders
dan gepland of voorzien. Dan zijn de vrijwilligers er om te doen wat
op dat moment nodig is.

Kindergasthuis De Boeg
Terrein Dekkerswald
Het Laar 4
6561 KE Groesbeek
www.deboegnijmegen.nl
info@deboegnijmegen.nl
+31 6 13 262 556
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