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Terugblik en vooruitkijken
In 2018 ontving Kindergasthuis de Boeg 51 gezinnen. Dat zijn er
dertien meer dan in 2017. Ouders en zorgverleners weten ons
steeds beter weten te vinden. Op grond van de reacties mogen
we vaststellen dat de gezinnen blij zijn met een voorziening als de
onze. Kinderen niet in het ziekenhuis, maar opvangen in een mooi
omgeving samen met hun ouders. Ook verlost De Boeg ouders van
een boel geregel en gereis met hun zieke kind. Dat we hun verblijf
kosteloos kunnen aanbieden, draagt daar ook aan bij. Belangrijk
uitgangspunt is, dat het voor alle gezinnen financieel haalbaar is
om gebruik te maken van De Boeg. Zonder ons hechte en solide
team van vrijwilligers zouden wij niet bestaan.
Drie jaar na de start wordt duidelijk dat we er echt toe doen.
In het najaar zijn de Kamerleden Vera Bergkamp (D66), Evert Jan
Slootweg (CDA), René Peters (CDA) en Maarten Hijink (SP) bij ons
op bezoek geweest. Ze hebben met eigen ogen gezien dat De
Boeg niet alleen een positief effect heeft op de kinderen, hun
ouders en familie, maar ook op de zorgkosten. Dat heeft geleid tot
Kamervragen en overleg met het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) over de mogelijkheden van structurele
financiering. Dat lukt niet van vandaag op morgen, maar we
hebben het gevoel dat het de goede kant op gaat. Hopelijk kunnen
we in 2019 resultaat boeken.

De Boeg
SeysCentra

Sint Maartenskliniek
De St. Maartenskliniek verwees in 2018 zes gezinnen
naar ons door. We ontvingen een gezin uit Aruba met
twee jonge kinderen. Jamie (4 jaar) kon door een
aangeboren afwijking alleen op zijn knieën ‘lopen’.
Dankzij een specialistische behandeling met botox kon
hij, met ondersteuning, lopend naar huis. En hoefde
hij niet langer dan noodzakelijk in het ziekenhuis te
blijven maar kon hij samen met zijn ouders naar De
Boeg. Voor de ouders was het ook van belang omdat
zes weken hotelkosten voor financiële problemen
zou zorgen. Na de operatie en het verblijf in de Boeg
kon hij in Aruba voor het eerst naar school. De Boeg
bood ook onderdak aan oude bekenden die voor een
specifieke revalidatietherapie naar de kliniek kwamen.

In 2018 ving De Boeg 23 kinderen op die in
SeysCentra zijn behandeld. Het ging vooral
om kinderen met voedingsproblemen, maar
ook kinderen die moeilijkheden hebben met
zindelijkheid. Het zijn intensieve behandelingen,
met in veel gevallen goede resultaten. Dat is ook
een gevolg van het feit dat kinderen niet thuis,
maar in De Boeg verbleven. Aangetoond is dat
ze daardoor minder snel in in hun oude gedrag
vervallen. De Boeg draagt er op die manier
aan bij dat kinderen ander gedrag aanleren
in een andere omgeving dan thuis of in het
behandelcentrum. De huiselijke omgeving van De
Boeg en de aanwezigheid van de ouders werken
ook stimulerend voor het kind. Deze therapie is
tenslotte best zwaar voor ouder en kind.

2018 - het jaarverslag

Verblijfskosten per dag:

Cijfers:
3 jaar

IC
< € 150,> 3500 nachten p.p.

> 80 gezinnen
> 1300 nachten
Vrijwilligers

€ 300,tot € 1400,-

2016

Zonder onze vrijwilligers kan De Boeg niet bestaan.
Ze hebben op kinderen gepast, koffiegedronken
met ouders, de kamers netjes in orde gemaakt
en met onze gasten gewandeld door het mooie
Park Dekkerswald. Onze vrijwilligers zijn van alle
markten thuis. Ze helpen ouders en kinderen, doen
de boekhouding of communicatie en organiseren
evenementen.

€ 2500,-
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Financiën
We sluiten het jaar 2018 af met een positief financieel
resultaat. Dat is mogelijk geworden door bijdragen
van fondsen en subsidie van het Ministerie van
VWS. Wij kregen in dit jaar bijdragen van: stichting
De Beide Weeshuizen, de Stichting Preventie en
Innovatie Gezondheidszorg (SPIG), stichting Het
Cellenbroedershuis, stichting Casterenshoeve en
het Oranjefonds. Hun steun maakte een kosteloos
verblijf van alle gezinnen in De Boeg mogelijk. Wij zijn
hen erg dankbaar daarvoor.

2018

FINANCIËEL OVERZICHT

Radboudumc

Een aantal ouders heeft vorig jaar geleerd hoe zij moeten zorgen
voor hun kind met een canule (een buisje in de keel waardoor een
kind kan ademen). Deze zelfzorg spaart vijf weken liggen op de
intensive care uit. Om die reden hebben ziektekostenverzekeraar
VGZ en Radboudumc De Boeg eenmalig een bijdrage van 75.000
euro verstrekt, vanuit een gezamenlijke innovatiepot in het kader
van het programma Betaalbaar Beter. Wij zoeken naar structurele
financiering, in tussentijd kan dit bedrag in 2019 (met evt. doorloop
naar 2020) worden gebruikt als overbruggingsfinanciering Veel
ouders en zorgverleners hebben ons verteld dat zij nu beter
voorbereid naar huis gaan.

N325

We zijn in 2018 met revalidatiearts Imelda de Groot van
Radboudumc een proef gestart voor kinderen met de ziekte van
Duchenne. Kinderen die ver weg wonen slapen bij De Boeg de
nacht vóór het onderzoek in het ziekenhuis. Veertien gezinnen
hebben daar gebruik van gemaakt. Ze willen dit jaar allemaal weer
terugkomen. Ouders zeggen dat hun kind en zij zelf zo’n lange dag
vol onderzoeken in het ziekenhuis beter kunnen volhouden.
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'We wilden als gezin niet weer
uit elkaar. Omdat we allemaal in
De Boeg konden verblijven, ging
de behandeling van onze twee
jongsten door. ’s Middags en in
het weekeinde hebben we vaak
geocaching in de bossen gedaan.
Heerlijk!’
- Patricia, moeder
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‘De Boeg is echt een uitkomst
voor deze kinderen en gezinnen.
Fijn dat ze daar ook ondersteund
worden door vrijwilligers. Dat
helpt zo’n gezin uit Aruba zijn
weg te vinden in een onbekend
land, met ook nog eens een
lastige taal.’
- Peter Jongerius, revalidatiearts
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‘Ik wil jullie even laten weten dat
we dit echt superfijn vonden. Wat
een leuke plek om te zijn! Lekker
rustig, mooie bungalow. We zijn
heel vriendelijk ontvangen door
Marit, die ons alles rustig heeft
uitgelegd. We konden op ons
gemak opstaan en ontbijten. Het
Radboudumc is lekker dichtbij.
Zelfs aan het einde van de dag
voelde onze zoon zich nog prima.’
- Moeder
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‘Dankzij de training van ouders die
een kind met een canule hebben,
wordt de kwaliteit van leven voor
deze gezinnen beter. Daarnaast
worden veel zorgkosten bespaard.
Als deze aanpak landelijk zou
worden ingevoerd, scheelt dat
miljoenen euro’s.’
- Gerda Dokter programmamanager Betaalbaar Beter bij Radboudumc
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'De Boeg is zo’n mooi initiatief,
omdat het uitgaat van het wel en
wee van het kind. Daarom hebben
we besloten om nogmaals een
donatie van tienduizend euro te
doen. We begrijpen heel goed
dat het lastig is om bestaande
structuren voor financiering te
veranderen. We zijn blij dat wij op
deze manier kunnen bijdragen als
overbrugging.’
- Clara Sander van stichting De Beide Weeshuizen
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‘Ben de hele dag op pad geweest
met Jamie, zijn zusje en ouders.
Heb ze wegwijs gemaakt in de St.
Maartenskliniek en in Groesbeek.
Samen hebben we alle afspraken
gemaakt. Ze weten nu hoe ze een
taxi moeten bestellen. Het was
een drukke, maar gezellige dag.
Ging moe, maar voldaan naar
huis.’
- Sonita, vrijwilliger

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

Met medewerking van FAME Groep, illustraties en vormgeving Niels Lindhout.

