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Voorwoord
‘Na maanden van wachten kunnen we naar Seys Centra voor  
zindelijkheidsbehandeling. We zijn ontzettend blij, tegelijkertijd is er 
veel spanning. Wat gaat het ons brengen? Op zondag 20 augustus 
nemen we onze intrek in De Boeg. We worden hartelijk ontvangen door 
een vrijwilliger. Het huisje is van alle gemakken voorzien, werkelijk 
aan alles is gedacht. Van privacy op je kamer tot een gezellige  
gezamenlijke ruimte. Boeken om te lezen, spelletjes om te spelen en 
voor de kinderen voldoende materiaal om zich mee te vermaken. In 
de week dat we in de Boeg verblijven kunnen we echt even samen zijn, 
samen het traject aangaan. We komen tot rust en nader tot elkaar.  
Dit is wat we nodig hadden, wat een topvoorziening!’ 

Groetjes, Martine Tilanus-Sloot 

Beter dan dit kunnen we het zelf niet verwoorden. Precies dit is wat 
we voor ogen hebben met De Boeg, dit is de bedoeling. We willen  
kinderen die ziek zijn en hun ouders of familie een plek bieden in een 
fijne omgeving. Waar ze bij elkaar kunnen zijn, tot rust komen en zich 
beter kunnen voelen. Sinds de start in 2015 hebben al meer dan veertig 
kinderen en hun ouders gebruikgemaakt van De Boeg. Allemaal om 
verschillende redenen. Het is mooi dat alle inspanningen ertoe leiden 
dat De Boeg zo’n fijne plek is voor zieke kinderen en hun ouders.

Juist daarom willen we doorpakken. We willen De Boeg uitbreiden, 
omdat meer gezinnen behoefte hebben aan een verblijf in de Boeg 
dan we nu aankunnen met de drie suites die er zijn. De ervaringen 
die gezinnen met ons delen over wat De Boeg hen heeft opgeleverd, 
sterken ons in die overtuiging. Wij gaan door! 

Esther van het Hof    Anneke Nijhoff
Initiatiefneemster   Lid van het bestuur



Inhoud

Dit jaarverslag bevat naast een financiële verantwoording ook een 
overzicht met de ambities en plannen van de Boeg .
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2017, we groeien!
Na de voorbereidingen in 2014, een pilot in 2015 en de start in 
2016, was 2017 het jaar waarin kindergasthuis De Boeg een  
verdere groei doormaakte.

Tevreden gezinnen
Het afgelopen jaar hebben 32  
gezinnen in De Boeg gelogeerd.  
Gemiddeld bleven zij twee weken. 
Alle gezinnen waren zeer positief 
over hun verblijf in De Boeg. Met 
name de mogelijkheid om in alle 
hectiek even helemaal tot rust te 
komen en de gastvrijheid van de 
vrijwilligers worden geprezen. 
Maar ook de mooi ingerichte 
suites en de ruime tuin worden 
vaak als pluspunt genoemd. 

Effectencalculator
Om de effecten van het verblijf 
in De Boeg inzichtelijk te maken, 
werken we sinds dit jaar met de 
Effectencalculator. Een aantal  
vrijwilligers zijn door de Hoge-
school Arnhem en Nijmegen  
getraind om deze onderzoeks-
methode toe te passen tijdens de 
evaluatiegesprekken die zij voeren 
met de gezinnen die in De Boeg 
verbleven. Zo kunnen we onze toe-
gevoegde waarde nog beter onder-
bouwen richting onze zorgpartners, 
zorgverzekeraars en gemeenten.

Gedreven vrijwilligers
Kindergasthuis De Boeg draait  
volledig op de inzet van twaalf 
enthousiaste vrijwilligers. Zij 
ontvangen de gezinnen bij aan-
komst en maken hen wegwijs. Alle 
vrijwilligers zijn bereikbaar voor 
gezinnen die in De Boeg logeren 
via de Nettie-app. Bij een vraag 
van een gezin komen zij in actie. 
De vrijwilligers zijn goed op elkaar 
ingespeeld en zijn ook dit jaar weer 
geschoold.
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Tweegesprek vrijwilligers 
Dorine en Justine 

Dorine Eversen en Justine Erens zijn twee van die  
enthousiaste vrijwilligers op wie kinderen en ouders 
altijd kunnen rekenen. Justine is een van de vier  
vrijwilligers die gezinnen ontvangen als ze bij  
De Boeg aankomen. Ook neemt ze verantwoorde- 
lijkheid voor het onderhoud van de tuin. Dorine woont 
vlakbij en regelt als huismeester dat het kindergasthuis 
er altijd goed en netjes bij ligt. En ze is de buurvrouw 
die af en toe gewoon even langs komt. Justine en 
Dorine zijn vanaf de start bij De Boeg betrokken. 

Justine: ‘We waren al snel een hechte groep vrijwilligers. 
We volgden samen veel cursussen, zoals EHBO en 
reanimeren. En in de praktijk blijkt dat we elkaar goed 
aanvullen. Daarbij stellen we ons dienstbaar op naar de 
gezinnen die in De Boeg verblijven. Dat begint met een 
prettige ontvangst. We maken ouders wegwijs, leiden 
hen rond, installeren de Nettie-app en leggen uit hoe  
die werkt.’ 

Dorine: ‘Met die app kunnen gezinnen altijd een beroep 
op ons doen. Ze zetten hun vraag in de app, waarna 
een van ons antwoord geeft of in actie komt. Overigens 
doen gezinnen die hier verblijven in principe alles 
zelf, net als in een vakantiehuis. Dat is het natuurlijk 
niet, maar we vinden het wel belangrijk dat ouders en 
kinderen ook kunnen genieten van de tijd die ze hier 
samen hebben. We willen dat ze vertrekken met een 
goed gevoel.’
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Justine: ‘We zien dat ouders in De Boeg oprechte aan-
dacht kunnen hebben voor kun zieke kind. En gezinnen 
kunnen hier echt samen zijn, samen dingen doen en 
ervaren. Soms verblijven er meerdere zieke kinderen 
tegelijk in De Boeg. Dan merken we dat zij ook iets aan 
elkaar kunnen hebben, ze begrijpen elkaar. Datzelfde 
geldt voor de ouders.’

Dorine: ‘Ik denk dat ik zo’n zes uurtjes per week bezig 
ben met allerlei klussen in en om De Boeg. Daarnaast 
spreken ouders mij makkelijk even aan, omdat ik in de 
buurt woon. Bijvoorbeeld als ze vragen hebben over het 
openbaar vervoer of als ze een mooie wandelroute zoek-
en in de omgeving.’  

Justine: ‘Jij bent voor hen een vertrouwd gezicht, 
iemand aan wie ze makkelijk iets durven te vragen. Zelf 
ben ik zo’n acht uur per maand actief voor de Boeg. In 
het voorjaar en de zomer iets meer door de tuin. Ik ben 
er best trots op hoe we zieke kinderen en hun ouders 
hier samen bijstaan. Iedere minuut die ik aan De Boeg 
spendeer is het meer dan waard.’ 

Dorine: ‘Inderdaad! We horen regelmatig dat ouders en 
kinderen het heel fijn hebben gehad bij De Boeg. Ik ben 
blij dat wij daar een kleine bijdrage aan kunnen leveren. 
Iemand iets kunnen geven, is mooier dan zelf iets krijgen.’

 
 
 
 



Zichtbaarheid
Ook in 2017 staken we veel tijd en energie in het zichtbaar maken 
van De Boeg bij de ziekenhuizen en behandelcentra in de regio. Het 
resultaat is dat steeds meer artsen, specialisten en verpleegkundigen 
gezinnen naar ons verwijzen. En met ons meedenken over mogelijke 
nieuwe doelgroepen voor wie De Boeg een tijdelijk thuis kan zijn. 

 16  Verblijf gezinnen vanuit behandelcentrum Seys, 
 6    Verblijf gezinnen vanuit de Maartenskliniek,  
 10  Verblijf gezinnen vanuit Radboudumc,  
 
 32  Gezinnen in totaal.

     
Nieuwe doelgroep
Vorig jaar zijn we een samenwerking gestart 
met Radboudumc voor kinderen die een 
canule hebben gekregen. Ouders leren tij-
dens het verblijf in De Boeg hoe zij kunnen 
omgaan met de canule, zodat deze goed 
blijft functioneren. Een IC-verpleegkun-
dige van Radboudumc is 24 uur per dag 
aanwezig om ouders indien nodig te onder-
steunen. Hierdoor gaat het gezin zelfverze-
kerder naar huis. 

Gestage groei
Terugkijkend op 2017 kunnen we zeggen 
dat we samen met iedereen die betrok-
ken is bij kindergasthuis De Boeg een 
gestage groei hebben doorgemaakt. 
Dagelijks ervaren we dat De Boeg veel 
betekent voor de gezinnen die er logeren. 
Dit willen we de komende jaren graag  
verder uitbreiden.
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Onze jongste zoon had gedurende 4 weken 5 
dagen per week chemotherapie nodig. Dit was in 
de periode van de meivakantie waarbij zijn oudere 

broer vrij was van school. Er was ons veel aan gele-
gen de jongens bij elkaar te houden, omdat zij veel steun aan 
elkaar hebben. Ons gezin splitsen doen we uiteraard liever 
niet. De Boeg was voor ons daarom erg fijn. De jongens kon-
den samen in de grote tuin spelen, de oudste noemde de 
omgeving ‘mooier dan het Sprookjesbos van de Efteling’. 
Er zijn zelfs een keer vriendjes op bezoek geweest. 
Zonder De Boeg was de behandeling voor de jong-
ste ongetwijfeld zwaarder geweest, zowel fysiek 
als geestelijk. Een opname in 
het ziekenhuis voor deze 
periode zou onvermij-
delijk zijn geweest.’
Pepijn logeerde met zijn 
ouders en broer twee 
weken in De Boeg

Gezinnen over De Boeg
Regelmatig ontvangen we briefjes en mails van gezinnen die in 
De Boeg hebben gelogeerd en een vakantiegevoel hebben gehad. 
Voor ons zijn dat elke keer weer geluksmomentjes, het is het 
grootste compliment dat we kunnen krijgen. Dit is waar we het 
voor doen en waar we ons met hart en ziel voor blijven inzetten!
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Wij wonen op Aruba 
en mijn dochter had 
een behandeling 

nodig die niet op Aruba 
uitgevoerd kon worden. Ander-
half jaar geleden waren we ook 
in Nederland voor een soort-
gelijke behandeling en verbleef 
ik noodgedwongen in een hotel. 
Door mijn verzekeraar AZV 
werd ik gewezen op het besta-
an van De Boeg. Dit was voor 
ons een uitkomst. Dat ik samen 
met mijn dochter een huiselijke 
situatie kon creëren zo ver van 
ons eigen huis, is voor ons van 
grote waarde geweest. Het gaf 
ons de rust om ons volledig op de 
behandeling te kunnen concen-
treren.’ 
Anthony verbleef samen met 
Alexandra (12 jaar) 2½ maand 
in de Boeg 

We zaten in een roller-
coaster door de ziekte 
van onze baby, die 

een canule kreeg. In De 
Boeg hebben we in een rustige 
omgeving geleerd om de verzorg-
ing zelf over te nemen. Vooral het 
oefenen met de apparatuur en 
het leren van alle praktische din-
gen was prettig. Het voelde heel 
vertrouwd om onder leiding van 
de verpleegkundige in De Boeg 
te wennen en te leren om voor ons 
kindje te zorgen. Het was fijn om 
weer als gezin bij elkaar te zijn. 
De oudere kinderen van 4 jaar en 
2 jaar konden heerlijk buiten spel-
en en zo wennen aan hun zusje.’
De ouders van baby Josefien oe-
fenden en kregen vertrouwen in De 
Boeg



Partners over De Boeg
Dat steeds meer gezinnen met zieke kinderen de weg naar De 
Boeg weten te vinden, komt vooral door de intensieve samenw-
erking die we hebben met lokale (zorg)partners. Zij zien voor wie 
ons kindergasthuis een welkome aanvulling kan zijn op de zorg en 
behandeling die zij zelf bieden. 

Melanie Hagleiter,  
oncologe Radboudumc:
‘Ik ben betrokken geweest bij de behan-
deling van meerdere kinderen die in De 
Boeg verbleven. Het verblijf in dit kinder-
gasthuis is ideaal voor kinderen die over 
een langere periode een dagbehandeling 
nodig hebben, zoals bestralingen of dage-
lijkse infusen. Of voor kinderen die nieuwe 
vaardigheden moeten aanleren. Voor hen is het 
traject extra zwaar als zij steeds heen en weer 
naar huis moeten. In sommige gevallen is reizen 
zelfs helemaal geen optie. Als De Boeg er niet 
was geweest, zouden we deze kinderen moet-
en opnemen in het ziekenhuis. Dat heeft niet 
alleen financieel grote gevolgen, maar is ook 
erg belastend voor het gezin. Dat kinderen en 
ouders in De Boeg kunnen verblijven heeft ook 
voordelen voor onze planning. De radiotherapeut 
hoeft bijvoorbeeld geen rekening te houden met 
files en kan een kind direct in de ochtend inplan-
nen. Zo kan het kind het ziekenhuis snel achter 
zich laten en terug naar de huiselijke omgeving 
van De Boeg.’
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Arno ten Ham, orthopeed Sint Maartenskliniek:
‘Wij opereren kinderen met cerebrale parese (CP), een aandoening 
waarbij kinderen moeite hebben met bewegen. Patiëntjes worden hier 
op één dag geopereerd aan knieën, heupen en voeten. Daarna gaan ze 
naar huis om te herstellen en volgt een periode van zes weken poliklin-
isch revalideren. Het revalidatieprogramma is zeer intensief, ik vergelijk 
het wel eens met zes weken Olympische Spelen. Vroeger werden deze 
kinderen opgenomen hier in de kliniek en waren ze binnen vijf minuten 
bij de revalidatiearts of behandelaar. Met de verplaatsing van de SInt 
MaartensKinderkliniek naar het Maasziekenhuis in Boxmeer is de klin-
ische kinderrevalidatie in Nijmegen opgeheven. Gebleken is dat klin-
ische revalidatie ook niet nodig is, maar soms is wel een tussenoploss-
ing nodig. Als kinderen een zeer intensief poliklinisch traject moeten 
doorlopen, is het niet bevorderlijk voor hun herstel als zij elke dag een 
lange reis moeten maken van huis naar de Sint Maartenskliniek. Voor 
die kinderen en hun ouders is De Boeg een fantastische aanvulling. Het 
verblijf in De Boeg geeft rust voor de familie en draagt bij aan het succes 
van de revalidatie.’ 

Petra Zwart, behandelcoördinator SeysCentra, locatie Malden:
‘Bij SeysCentra behandelen wij kinderen met eet- en zindelijkheidsprob-
lemen. De gezinnen die wij helpen komen uit het hele land en wonen 
vaak ver weg van een van onze locaties in Malden, Utrecht en Maas-
tricht. Op onze locatie in Malden maken we daarom gebruik van De 
Boeg. Het is voor ouders en kinderen lastig om ver van elkaar te zijn. Het 
spreekt voor zich dat zij bij elkaar in de buurt willen zijn in de lastige 
periode die zij samen doormaken. Doordat de Boeg er is, kan dat. Bij 
een overzichtelijke, korte behandelperiode van bijvoorbeeld zes weken, 
merken wij dat ouders makkelijker beslissen om de behandeling aan 
te gaan doordat de optie van De Boeg er is. Zij kunnen daar met hun kind 
verblijven en elke dag na de behandeling weer lekker samen terug naar De 
Boeg. Wat ook voorkomt is dat ouders van een kind dat voor een langere 
periode in behandeling bij ons is, af en toe een week bij De Boeg verblijven. 
Zij kunnen in die week meer bij hun kind zijn. Een moeilijke periode wordt 
zo voor iedereen draaglijker. Dat is mede te danken aan de vrijwilligers van 
De Boeg. Wij horen van ouders dat zij zich er heel welkom voelen.’



Anne-Miek Broods, bedrijfsleider intensive care (IC) Radboudumc: 
‘Op de kinder-IC kijken we zorgvuldig welke soorten zorg we eventueel 
elders kunnen onderbrengen. Zo zijn we in contact gekomen met De 
Boeg. Onze samenwerking heeft inmiddels concreet vorm gekregen voor 
kinderen die een canule hebben gekregen. Deze kinderen verblijven 
normaal gesproken zes tot acht weken bij ons op de IC. Een deel van die 
tijd is nodig om ouders of verzorgers te leren omgaan met de canule, zo-
dat deze goed blijft functioneren. Vaak is het kind best al in goede doen, 
maar voelen ouders zich nog niet zeker genoeg. Een verblijf in De Boeg 
biedt dan uitkomst. Ouders zorgen hier zelf voor hun kind, maar hebben 
wel nog 24 uur per dag een IC-verpleegkun-
dige achter de hand. Die gaat vanuit de IC 
mee naar De Boeg. Ouders hoeven dus niet 
rechtstreeks naar huis waar niemand meer 
dichtbij is die kan helpen. In De Boeg 
kunnen zij nog even vertrouwen op de 
aanwezigheid van een verpleegkundige. 
Die tussenstap geeft zekerheid en dat 
heeft ook effect op het kind. Kinderen 
die bij ons de IC verlaten zijn direct 
rustiger in de huiselijke omgeving 
van De Boeg.  
 
Ook bij onze verpleegkundigen heeft 
de samenwerking iets teweeggebracht. 
Zij ervaren aan den lijve hoe het is om 
met een kindje met canule het ziekenhuis te 
verlaten. Een ritje met de auto geeft al spanning. 
Hierdoor is meer begrip ontstaan voor ouders en 
verzorgers en weten we beter waar we hen op 
moeten voorbereiden. We zijn er zeker van dat 
De Boeg ook voor andere kinderen die bij Rad-
boudumc komen een mooie aanvulling kan zijn. 
Die mogelijkheden zijn we daarom nu aan het 
onderzoeken.’ 
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Sjaak Thijssen, wethouder gemeente Berg en Dal:
‘Ik ben al vanaf de voorbereidingsfase betrokken bij De Boeg en ben 
blij met een initiatief als dit in onze gemeente. Zieke kinderen die het 
moeilijk hebben en een spannende tijd beleven kunnen samen met hun 
ouders verblijven in De Boeg. Uit het hele land komen kinderen naar een 
van de vele zorginstellingen in onze regio. Ook al zijn ze soms ver weg 
van huis, bij De Boeg kunnen zij zich thuis voelen. Zij verblijven in een 
gastvrije, groene omgeving met de zorg die nodig is dichtbij. De Boeg 
bevordert het welzijn van kinderen en ouders die hier tijdelijk verblijven 
en voegt echt iets toe aan de kracht van onze regio. Dat sluit goed aan 

bij waar wij als gemeente voor staan en waar wij ons, samen met anderen 
in het samenwerkingsverband Rijk van Nijmegen, voor inzetten. Ook 
gezinnen hier uit de regio kunnen gebruikmaken van De Boeg. Voor 
een ouder met een ziek kind kan het een plek zijn om even op adem te 
komen. Andersom kan een verblijf in De Boeg rust brengen in het gezin, 
waardoor de aandacht even uit kan gaan naar de andere kinderen. Het 
afgelopen jaar hebben opnieuw meer gezinnen gebruikgemaakt van De 
Boeg en ik weet dat er ideeën zijn om uit te breiden. Daarbij hoop ik dat 
de kleinschaligheid bewaard blijft, zodat kinderen en ouders zich echt 
thuis kunnen blijven voelen.’

 
‘De Boeg bevordert het 

welzijn van kinderen 
en ouders die hier ver-
blijven en voegt echt 

iets toe aan de kracht 
van onze regio.’
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Ambitieuze plannen voor 2018
Op 27 november 2015 is De Boeg in gebruik genomen. In maart 
2018 hebben we ons tweejarig bestaan feestelijk gevierd, samen 
met ruim honderd mensen die De Boeg een warm hart toedragen. 

Uitbreiden
We gaan in 2018 onderzoeken 
of we met De Boeg kunnen 
gaan uitbreiden. Dat is nodig 
om tegemoet te kunnen komen 
aan de behoeften van gezinnen 
met zieke kinderen die in ons 
kindergasthuis willen logeren. 
Die is groter dan we nu aankun-
nen. Daarbij willen we de klein-
schaligheid, die zo gewaardeerd 
wordt door gezinnen, behouden.

Reguliere zorgstelsel
Voor uitbreiding van De Boeg is 
meer nodig dan de sponsoring 
en giften waar we nu afhankeli-
jk van zijn. Bij de start van ons 
kindergasthuis hebben we al een 
duidelijke ambitie uitgesproken: 
we willen dat De Boeg in de toe-
komst een vaste plaats inneemt 
in het reguliere zorgstelsel. 

Bijval voor aanpak
We krijgen veel complimenten 
en bijval voor onze aanpak, niet 
in de laatste plaats van betrok-

ken ouders en vele anderen 
die er kijk op hebben. Helaas 
heeft dit nog niet geleid tot een 
structurele financiering voor het 
verblijf in De Boeg, bijvoorbeeld 
via de zorgverzekering.  
De huidige systemen van  
zorgfinanciering sluiten nog niet 
aan bij de integrale zorgbehoeften 
van een kind. 

Vertrouwen
In 2018 intensiveren we onze 
zoektocht naar (nieuwe) moge- 
lijkheden voor een structurele 
financiering. De noodzaak voor 
De Boeg is simpelweg te groot 
voor hen die er daadwerkelijk toe 
doen: de kinderen die ziek zijn 
en hun ouders. De zeer positi-
eve reacties die we krijgen van 
zorgverzekeraars, gemeentelijke 
bestuurders en zorgprofessionals 
maken dat we met vertrouwen 
naar 2018 kijken.
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Overzicht fondsen en sponsoren
Het verblijf in ons kindergasthuis kost gezinnen niets. Wij blijven 
ons er hard voor maken om hen dit te kunnen blijven bieden. Gez-
innen met zieke kinderen worden vaak al met onverwacht hoge, 
niet te declareren kosten geconfronteerd. 

Daarom zijn we erg blij met de fondsen en organisaties die hun 
maatschappelijke gezicht laten zien en ons financieel steunen. 
Namens de gezinnen die het afgelopen jaar in De Boeg logeerden 
willen wij deze fondsen en sponsoren van harte bedanken! 

 • Behandelcentrum Seys
 • Stichting Mont Ventoux
 • Stichting De Beide Weeshuizen
 • Stichting Janivo
 • Familie van Duijn
 • Flowtraders 
 • Rabobank

Financiële verantwoording
De volgende link geeft toegang tot het ddoor DDJ Accountants B.V. 
goedgekeurd Financiel Jaarverslag.  
 
https://deboegnijmegen.nl/downloads/Jaarrekening%202017%20
Stichting%20De%20Boeg.pdf

https://deboegnijmegen.nl/downloads/Jaarrekening%202017%20Stichting%20De%20Boeg.pdf
https://deboegnijmegen.nl/downloads/Jaarrekening%202017%20Stichting%20De%20Boeg.pdf


17

Wij werkten in 2017 met plezier 
samen voor De Boeg!

Bestuur:
Alexander Belderok
Anneke Nijhoff
Wout van der Poel
Marc Theeuwes

Vrijwilligers:
Marinke Barnhoorn
Monic Bakker
Yvonne Dumouge
Willemijn van den Eijnden
Dorine Eversen
Justine Erens
Barbara Haijtema-Kougianos
Anita van der Heijden
Sonita Hoti
Margot Janssen
Elly Leusink

Gespecialiseerd verpleegkundig coaches:
Pauline Bosch
Mirjam Voerman

Aan dit jaarverslag werkten mee:
Manon Breuls
Tijmen Lindemulder

Initiatiefnemer:
Esther van het Hof
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Iedereen bedankt!

Jaarverslag 2017 - Kindergasthuis De Boeg

Esther van het Hof - 06 132 625 56
info@deboegnijmegen.nl
http://deboegnijmegen.nl/
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