
Groeien omdat je leven  
ervan afhangt

Juliën lag als baby twintig 
maanden op de IC

De perfecte 
match
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VIJF VRAGEN AAN…  

DR. WILLEM DE VRIES, PLAATSVERVANGEND 

HOOFD NEONATOLOGIE UMC UTRECHT

Een veel te vroeg geboren baby heeft niet alleen intensieve medische zorg nodig, maar ook de 

geborgenheid van vader en moeder. “Daarom betrekt de Neonatale Intensive Care Unit van het UMC Utrecht 

ouders vanaf dag één bij de verzorging van hun premature kind”, vertelt neonatoloog Willem de Vries. 

Groei van je kind 
stimuleren

1. 
Waarom hebben juist premature baby’s 
intensieve specialistische zorg nodig? 

“De organen zoals het hart, de longen en hersenen zijn 
nog niet volgroeid. Hierdoor is de kans op complicaties 
groter. Onze eerste en grootste zorg bij de behandeling 
zijn de basale functies zoals de ademhaling en de 
hartslag. Als die eenmaal stabiel zijn, kunnen we ons 
richten op andere organen.” 

2. 
Groeit een baby net zo goed in een  
couveuse als in een baarmoeder? 

“Baby’s groeien het beste in de buik van hun moeder. Hier 
zijn de omstandigheden optimaal. Een couveuse is niet 
zoals de natuur het bedoeld heeft, maar wel het beste 
alternatief. Toch blijft het een kunstmatige ingreep om de 
rust en veiligheid van de baarmoeder na te bootsen.”

3. 
Voelt een baby zich minder veilig in een 
couveuse?  

“Couveusebaby’s hebben last van stress omdat ze vaak 
aan de beademing en allerlei infusen liggen. En er worden 
de hele dag door medische en verpleegkundige handelin-
gen uitgevoerd. Ook missen ze de geborgenheid van hun 

ouders. Zodra het maar enigszins kan, laten we ouders 
en kind buidelen. Huid-op-huidcontact helpt een  
premature baby om zich comfortabel en geborgen te 
voelen én het verhoogt de overlevingskans.”

4.  Waarom is het zo belangrijk om ouders 
direct bij de zorg te betrekken? 

“De eerste levensperiode is de gevoeligste periode om 
een veilige band tussen ouder en kind op te bouwen. 
Door dicht bij hun kind te zijn stimuleren ouders ook de 
groei van hun kind. Als een kind zich veilig voelt, kan het 
zich beter ontwikkelen. Ik kan me daarom geen afdeling 
Neonatologie voorstellen zonder Ronald McDonald Huis 
en Huiskamer.”

5. 
Hoe belangrijk zijn het Huis en de  
Huiskamer voor ouders? 

“Voor de ouders van onze patiëntjes zijn het Huis en  
de Huiskamer een veilige haven, dicht bij hun kind.  
Op loopafstand kunnen zij hier met lotgenoten of  
familieleden hun zorgen en successen delen en even 
nieuwe energie opdoen.”

Achter de schermen
Even vergeten dat je ziek bent 

in het levensgrote speelkasteel 

in Ronald McDonald Huiskamer 

Zuidoost-Brabant

Amaysa
Ultieme liefde: overleven 

en groeien dankzij een 

stukje van je moeders 

lever

Momentopname
Boer zoekt Vrouw-kinderen  

verrast met een  

Kinderfondsknuffel

EEN GREEP UIT DE INHOUD

Interview

Yvon Jaspers
ambassadeur Ronald McDonald Kinderfonds

Soms schrik ik ineens hoe groot 
Keesje en Tijl al zijn. En dan bedoel 
ik niet hoe hun nieuwe broeken 
zich in korte tijd tot modelletje 
hoogwater ontpoppen, maar hoe ze 
zich ontwikkelen. Hoe ze plotseling 
een eigen wijze mening hebben, 
zich dingen aanleren en hoe ze soms 
vervelende dingen te boven komen. 
Teleurstellingen, keuzestress of 
groepsdruk.

Deze [t]Huis staat bomvol ouders die 
versteld staan van de groeikracht van 
hun kind. Hoe premature baby’s van 
amper 800 gram uitgroeien tot flinke 
kleuters. Of hoe een klein meisje alle 
pijn weglacht, zoals Amaysa. Als ouder 
kun je dan niets anders dan meegaan 
in die groeikracht. En er heel veel  
respect voor hebben.
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Portret

Ties (6), geboren na 33 weken, 
2000 gram
“Blij en trots waren we dat Ties de 33 
weken had gehaald. Mijn buik was  
met 28 weken al onrustig. Ties oogde 
perfect gezond, maar groeide niet zoals 
hij moest groeien. Na anderhalf jaar 
kwam de diagnose: cerebrale parese. 
Ties heeft een te hoge spierspanning in 

zijn benen, veroorzaakt door een 
hersenbeschadiging. Of dat komt door 
zijn vroeggeboorte is niet duidelijk. Hij 
zit nu in een rolstoel en loopt met een 
rollator. Hij is supervrolijk en een echte 
doorzetter. Als hij zelf in en uit zijn 
rolstoel wil leren klimmen, oefent hij 
net zo lang tot het hem lukt. Ik heb 
daar groot respect voor.”

Jack (2), geboren na 28 weken, 
880 gram
“Als je net moeder bent geworden en 
je wordt direct van je kind gescheiden, 
zoek je instinctief naar herkenning bij 
de eerste ontmoeting. Maar dat had ik 
bij Jack niet. Hij was zó klein en onaf, 
met diepliggende ogen, ingevallen 
wangen en een doorzichtig huidje. 

Moeders vertellen over de vroeggeboorte van hun kind.
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Yenthe (9), geboren na 25 weken, 
750 gram
“Yenthe is twee keer opgegeven.  
De eerste keer door de gynaecoloog  
die na 24 weken zwangerschap een 
echo maakte en zei: ‘Sorry, ik zie geen 
kloppend hartje.’ En de tweede keer 
tijdens de bevalling. Terwijl ik lag te 
puffen zei de neonatoloog: ‘Kleine kans 

dat je dochter het redt. Als ze ter wereld 
komt en ze doet niets, doen wij ook 
niets.’ Godzijdank bewoog en ademde 
Yenthe zelf, zo klein als ze was. En dat is 
ze blijven doen. Als ze niet zo pittig was 
geweest, had ze het niet gered. Ze zit 
nu in groep 5, danst en zingt graag en 
heeft niets aan haar vroeggeboorte 
overgehouden.”

Eigenlijk had hij nog geen gezichtje. Een 
kwetsbaar wezentje in een wirwar van 
snoeren, plakkers en slangen. Toen Jack 
groeide, groeide zijn gezicht. En daarmee 
mijn liefde. Alsof ik me toen pas écht 
durfde te hechten. Nu moet ik mezelf af 
en toe knijpen dat hij al zo groot is. Jack 
heeft een onvoorstelbaar sterk lijfje.”

Groeien omdat je leven ervan  afhangt
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Al meer dan tien jaar verse 

bloemen op tafel dankzij 

Liebregts & 
Liebregts.

Met het sloophout van 2Life-Art 
zijn de keuken, balie, eettafel, het 

televisiemeubel, de wandbekleding en 

het speelkasteel gerealiseerd.

Van Aken Concept|Architecture|Engineering,  
FACTA Bouwmanagement en  

Kuijpers Installaties hielpen met de realisatie van de Huiskamer. 

Gezinnen smeren een 

boterham in de fijne 

keuken van Tulp 
Keukens. 
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Achter de schermen

WOONKAMER
RONALD MCDONALD HUISKAMER ZUIDOOST-BRABANT

Bijkomen in een 

omgeving die je omarmt 

als een warme deken. 

Daar zorgt het meubilair 

voor in het zitgedeelte, 

gedoneerd door  
Rivièra 
Maison. 

Ouders bladeren door een tijdschrift, kinderen spelen in het levensgrote kasteel, 
vrijwilligers schenken een kop koffie in; voor het hele gezin is de Ronald McDonald 
Huiskamer Zuidoost-Brabant in het Máxima Medisch Centrum Veldhoven een 
huiselijke plek om te ontspannen. Hier vergeten kinderen even dat ze ziek zijn.

Meer dan 110 
vrijwilligers 

houden de Huiskamer 

én het Huis schoon, 

zorgen voor koekjes 

bij de koffie, 

beantwoorden alle 

vragen en bieden een 

luisterend oor.

Kinderen klauteren in het  

mooie speelkasteel. Volledig gemaakt 

van hergebruikt materiaal en gesponsord 

door A. van Liempd 
Sloopbedrijven.  

De gratis kussens zijn van  

Karin Smulders 
Meubelstoffeerderij.



Alexander, Harm en Boudewijn leerden elkaar in 2015 kennen in Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam. 

Alle drie hadden ze een ernstig ziek zoontje in het Sophia Kinderziekenhuis. De jongetjes hebben het 

niet gered en nu hebben hun vaders samen één mooie missie: deelname aan HomeRide 2018. 

Stars in heaven

“Dankzij het Huis konden mijn vriendin Saskia en ik elke dag 
bij onze zoon zijn”, legt teamcaptain Alexander uit. “Xavi is 
geboren met een ernstige hartafwijking, waardoor we 
zevenenhalve maand in het Huis hebben gewoond. Zo 
konden we alles in zijn korte leventje meemaken. Dat is 
onbetaalbaar. We gunnen dat alle ouders.” 

Het Huis als thuis
Ook Harm en Boudewijn beamen dat. “We willen zo graag 
iets terugdoen. In een moeilijke periode in ons leven was het 
Huis voor ons een thuis.” Harm vertelt verder: “Onze zoon 
Melvin is geboren met een gat in zijn middenrif en een gaatje 
in zijn hart. Vrij snel na de geboorte moest hij al geopereerd 
worden. Daarna kreeg hij complicatie op complicatie. Toen 
Melvin zeven maanden oud was, konden de artsen niets 
meer voor hem doen. Hij heeft nog drie weken thuis 
gewoond, hij was bijna vijftien maanden toen hij overleed.”

Boudewijns verhaal is al even indrukwekkend. Zijn zoontje 
Julian wordt een paar maanden na zijn derde verjaardag ziek. 
Met ernstige ademhalingsproblemen belandt het jongetje 
op de intensive care. “We hebben zeven maanden in het 

ziekenhuis doorgebracht om te achterhalen wat er aan de 
hand was. Ze konden geen gekke afwijkingen vinden, maar 
Julian verzwakte zienderogen. De meest logische verklaring 
is dat zijn immuunsysteem zich tegen zichzelf heeft gekeerd. 
We weten het nu nog niet.”

Band voor het leven
Doordat ze min of meer hetzelfde meemaakten, ontstond er 
een band voor het leven. “Met Alexander en Boudewijn kan 
ik het hebben over de tijd in het ziekenhuis, over wat je hebt 
meegemaakt, over wat je voelt”, vertelt Harm. “Je hoeft niets 
uit te leggen”, vult Alexander aan. “Zij zijn de enigen die 
precies begrijpen wat ik heb doorgemaakt.”

De deelname van de vaders aan HomeRide met het team 
Stars in Heaven draagt bij aan de verwerking van hun verlies. 
Alexander: “Het is een mooie manier om met onze zonen 
bezig te zijn. We vergeten ze niet, ze horen er nog steeds bij.” 
Dat ze de 500 kilometer halen, staat vast. “We weten 
waarvoor we het doen, voor onze sterren in de hemel en 
voor het Ronald McDonald Huis”, aldus de teamcaptain.
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HomeRide

Alexander Boudewijn

Harm
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Lezersvragen

Wat u weten wilt...

“Ja, Ronald McDonald Huis 
Groningen is er een van. 
Regelmatig zit het Huis vol en 
wijken ouders uit naar een hotel in 
de buurt. Dat is lastig, want we 
gunnen álle ouders een plek vlak 
bij hun zieke kind. We weten dat 
het UMCG en het Beatrix Kinder-
ziekenhuis zich op complexe zorg 
blijven richten. Daarom besloten 
we om vier kamers bij te bouwen. 
Dankzij de hulp van bedrijven en 
particulieren, zoals vorig jaar de 
Evers Staat Op Run, is dit 
inmiddels in gang gezet. Voor de 
zomer hopen we, met dan 28 
kamers, alle gezinnen te kunnen 
helpen die dat nodig hebben.”

Ben van den Berg, 
tuinvrijwilliger 
Ronald McDonald 
Huis Leiden, licht toe:

Zijn er Ronald  McDonald Huizen  die groeien?
Hoeveel mensen  
logeren er per jaar 
in een Ronald  
McDonald Huis?

“Er logeren per jaar 6.483 

gezinnen in de dertien Ronald 

McDonald Huizen in Nederland. 

Dat zijn 65.671 overnachtingen 

voor ouders en broertjes en 

zusjes op loopafstand van het 

ziekenhuis. Of als je het vanuit 

het zieke kind bekijkt: dat zijn 

65.671 nachtzoenen van mama 

en papa. Of 65.671 verhaaltjes 

voor het slapengaan. Ook 

verzorgden de vakantiehuizen 

van het Ronald McDonald 

Kinderfonds 2.657 vakantie-

overnachtingen voor 652 

gezinnen. Ik word altijd stil van 

die getallen. Het zijn indruk-

wekkende cijfers, die mede 

mogelijk gemaakt worden door 

u. Dank u wel daarvoor!”

Directeur Renate 
Westerlaken-Loos 
antwoordt:

Wie onderhoudt de 
tuin van een Ronald 
McDonald Huis?

“Vrijwilligers doen dat, soms 
samen met sponsoren. Huis 
Leiden heeft een prachtige grote 
tuin, die we iedere maandag met 
een vast groepje onderhouden. 
Zodra het zonnetje schijnt, zie je 
dat ouders naar buiten komen. 
Even naar de vissen kijken, in het 
tuinhuis zitten of tussen de 
mooie bloemen en planten door 
lopen. Broertjes en zusjes sjezen 
op hun fietsjes of step over de 
paden, terwijl hun ouders een 
praatje met je aanknopen. Heel 
gezellig vind ik dat. Tuinieren is 
mijn hobby en zo kan ik mijn 
steentje bijdragen. En dat doe ik 
nu alweer twintig jaar!”

Jolanda Kamphuis, 
manager Ronald 
McDonald Huis 
Groningen, vertelt:



‘Let niet op haar lach. Ze lacht altijd, ook als ze doodziek is.’ Zo waarschuwen Amar en Aletta nieuwe 

artsen voor hun eenjarige dochter. Een meisje met grote bruine ogen, dat iedereen toelacht. Ook als 

haar lever aan het afsterven is.

Lachend, kirrend, neuriënd. Zo namen Amar en Aletta hun 
dochtertje Amaysa al eens mee uit het ziekenhuis. Om de 
volgende dag met spoed terug te keren, omdat Amaysa een 
ernstige infectie had. Al vanaf haar geboorte zet dit vrolijke 
meisje mensen op het verkeerde been. “Na de bevalling was 
er niks vreemds te zien aan haar”, zegt Aletta. “Ze was alert en 
dronk goed. Ze zag alleen een beetje geel. Maar mijn man is 
van Surinaamse afkomst, dus we dachten dat ze gewoon wat 
getint was.”

Ook de eerste controles op het consultatiebureau doorstaat 
Amaysa glansrijk. Zelfs als de jonge ouders een keer extra op 
controle komen – Amaysa overstrekt veel en slaapt weinig –  
is de conclusie van de kinderarts: een hyperalert, gezond 
kind. Aletta: “Ik dacht dat ik een overbezorgde moeder was, 
want ik had wel het gevoel dat er iets mis was.” Dan ziet een 
lactatiekundige stomtoevallig de luier van de zes weken 
oude baby en schrikt hoe bleek de ontlasting is. Alles komt in 
een stroomversnelling. Amaysa wordt diezelfde dag opge-
nomen en de artsen willen een kijkoperatie, omdat ze een 
cyste in haar galwegen vermoeden. “Daar waren we toen 
heel verdrietig om”, zegt Aletta. “Dat er in ons mooie, gave 
baby’tje gesneden werd. Nu denken we: was dat het maar.”

Wat niemand op dat moment vermoedt, is dat Amaysa 
geboren is zonder galwegen. En dat haar lever inmiddels zo 
beschadigd is dat ze een levertransplantatie nodig heeft. De 
twee maanden oude baby wordt op de Europese donorlijst 
geplaatst. Amar en Aletta willen ook gescreend worden om 
een deel van hun lever af te staan, maar de arts heeft 
teleurstellend nieuws: als ze al een match zijn, moeten ze 

eerst afvallen. Heel veel. “Er mag geen vet rond je lever 
zitten”, verklaart Amar. “Dus ik zou veertig kilo moeten 
afvallen en Aletta vijftien kilo. Dat was volgens de arts niet te 
doen. Zeker niet in zo’n korte tijd.” 

Emotie-eters
Maar Aletta en Amar besluiten er volledig voor te gaan. 
Amar: “Dit was een laatste kans om het leven van onze 
dochter te redden. Falen was gewoon geen optie.” Aletta 
knikt. “Het was fijn om eindelijk iets te kunnen doen, in plaats 
van lijdzaam toe te kijken. Maar het was ook moeilijk. Wij zijn 
allebei emotie-eters. 
En dit was een 
stressvolle tijd, want 
Amaysa werd steeds 
zieker.” Als het stel zich 
drie maanden later in 
het ziekenhuis meldt, 
is Amar 45 kilo lichter 
en Aletta 25 kilo. De 
artsen lopen hen straal 
voorbij. Ook in het 
Ronald McDonald Huis 
moeten ze zich 
opnieuw voorstellen. 
En wat blijkt: zowel 
Amar als Aletta is 
geschikt als donor. 
Qua formaat matcht 
de lever van Aletta iets 
beter. >>

[t]Huis   11

Gastenverhaal

Een lach met grote risico’s
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De nacht voor de transplantatie mogen Amar en Aletta 
allebei bij hun dochtertje op de kamer slapen. Amaysa 
is heel ziek en ligt aan allerlei slangetjes. Haar lever 
functioneert bijna niet meer en ze heeft problemen 
met haar bloedstolling. “Ik kon die nacht niet slapen van 
de zenuwen”, zegt Amar. “En omdat ik de dames wel 
hun rust gunde, ben ik op de gang gaan ijsberen en 
video’s van Amaysa kijken. Tot het zes uur werd.” Het 
afscheid valt Aletta zwaar. “Ik wist niet zeker of ik 
Amaysa zou terugzien. Ze was zo zwak. En toch 
probeerde ze nog te lachen. Ik heb haar vastgehouden, 
kusjes gegeven, een liedje voor haar gezongen en haar 
toen aan de liefste zuster gegeven.” De operatie slaagt. 
Het moment dat Aletta ontwaakt uit haar narcose, 
noemt Amar ‘magisch’. “Daar zag ik moedergevoel in 
zijn puurste vorm. Aletta werd met koorts wakker, ze 
was aan het overgeven en nog high van de morfine, en 
het allereerste wat ze al klappertandend vroeg was: is 
mijn stukje lever goed genoeg voor mijn kindje?” 

Te zwak
Aletta kan zich die woorden niet meer herinneren, maar weet wel 
nog hoe erg ze het vond dat ze niet naar haar dochtertje kon. “Door 
het Ronald McDonald Huis was ik altijd dicht bij Amaysa.  En nu kon 
dat ineens niet, omdat ik op de intensive care lag. Dat voelde zo 
tegenstrijdig. Bovendien kon ik niks anders doen dan liggen en 
nadenken. Toen kwam ineens al mijn verdriet eruit.” Pas als ze de 
volgende dag haar dochter met eigen ogen ziet en haar handje kan 
vasthouden, tussen alle slangetjes door, is ze opgelucht.

Maar het leven wordt nooit meer zorgeloos. “Het lijfje van Amaysa 
accepteert op dit moment mijn lever, maar ze blijft de rest van haar 
leven anti-afstotingsmedicijnen nodig hebben. Iedere infectie of 
verkoudheid is weer spannend.” Hun leven is veranderd. “We laten 
ons niet meer afleiden door kleine problemen. En we zijn 
dankbaarder. Voor onze krachtige en blije dochter, maar ook voor 
ons verblijf in Ronald McDonald Huis Groningen. We hebben daar 
echt rust gevonden. Het ziekenhuis was onze belevingswereld, het 
Huis ons thuis. Daardoor hielden we het vol.” 
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‘DOOR HET RONALD MCDONALD HUIS 

HIELDEN WE HET VOL’

Paardrijden in de Hoeve
“Als ik op een paard zit, voel ik hoe het 

is om te lopen.” De rolstoelgebonden 

Annemargje verwoordt precies 

waarom veel kinderen en jongeren 

met een beperking paardrijden erg 

leuk vinden. De Hoeve, vakantiehuis 

van het Ronald McDonald 

Kinderfonds, houdt van 20 tot 23 april 

een aangepast paardrijdweekend. 

Deelnemers gaan de paarden 

verzorgen, er is een ruiterdiner en 

uiteraard gaan ze vooral  veel 

paardrijden. Meer weten? Kijk op  

ronaldmcdonaldvakantie.nl.

BIG BANG IN LEIDEN
Wat is er mooier dan een verhuizing te 

vieren met een uitzwaaiparty? De Daktuin 

in Leiden, speelplek voor zieke kinderen 

en hun broertjes en zusjes, sluit tijdelijk 

omdat de kinderafdeling van het LUMC 

wordt verbouwd. En dus werd er nog één 

keer lol gemaakt, geschminkt, taart 

versierd, gespeeld en muziekgemaakt. 

Ook waren er workshops limococktails 

maken en handlettering. De kinderen 

kunnen niet wachten tot deze zomer de 

nieuwe Daktuin opent, als onderdeel van 

de nieuwe Ronald McDonald Huiskamer. 

Nog even geduld!

Kort nieuws

Scholieren in actie
Leerlingen van het Huygens College  

in Amsterdam sloten hun goede-

doelenproject af met een cheque van  

€ 866,66 voor Ronald McDonald Huis 

VUmc. Mijnheer Boujemaoui, docent 

commercie, vertelt: “De leerlingen 

hebben hard gewerkt: vooronderzoek 

doen, een plan van aanpak maken, 

flyers ontwerpen, een sponsorloop en 

markt organiseren en collecteren met 

zelfgemaakte collectebussen. Ook 

gingen de leerlingen op bezoek bij de 

gekozen goede doelen. En dat maakte 

indruk. Zelfs leerlingen die niet altijd 

evenveel zin hebben in school, hebben 

keihard gewerkt.”

Kinderfonds



Kort nieuws
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‘Met tranen in mijn ogen heb ik jullie verhaal gelezen. Ik wens jullie alle 

goeds.’ Het aantal reacties op het verhaal van Wouter en Geralda uit de 

vorige [t]Huis was hartverwarmend. 

Veel lezers namen de moeite om de 

ouders van de drieling, waarvan een 

dochter overleed, een hart onder 

de riem te steken. “We hebben 

honderden kaarten ontvangen”, zegt 

een verraste Wouter. “Heel bijzonder 

dat mensen zo met je meeleven. We 

willen iedereen bedanken, het heeft 

ons goed gedaan!”

Met 1.900 vrijwilligers  
op stap 
‘Als elke vrijwilliger een ster kreeg, 

werd het nooit meer donker.’  

Die spreuk was bijna voelbaar op 

27 januari in het Beatrix Theater in 

Utrecht. Alle 1.900 vrijwilligers van 

de Ronald McDonald Huizen 

waren uitgenodigd om de 

swingende musical On Your Feet! 

te bewonderen, als dank voor hun 

geweldige bijdrage. “Juist de 

kleine dingen die jullie doen, zoals een wasje draaien of een arm om je 

schouder, komen recht je hart binnen”, sprak een dankbare oud-gast 

hun op het podium toe.
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Maar liefst 65 kinderen zijn er al voortgekomen uit 
het tv-programma Boer zoekt Vrouw. Presentatrice 
en Kinderfondsambassadeur Yvon Jaspers ging op 
de foto met de kinderen én sprak uitgebreid met 
boer Martin en zijn Jessica, die in een Ronald 
McDonald Huis logeerden. “Onze Christian was 
één toen hij op de intensive care belandde”, vertelt 

Jessica. “Wat een uitkomst was het Huis. Zo 
huiselijk en gezellig, en dat vlak bij het ziekenhuis.” 
Om nóg meer ouders op loopafstand van het 
ziekenhuis te laten verblijven, kregen alle kinderen 
van KRO-NCRV een Kinderfondsknuffel cadeau.  
Lees het hele verhaal van Martin en Jessica 
op www.kinderfonds.nl.

Voor iedereen een Kinderfondsknuffel

Ambassadeur

Ouders drieling verrast
Kinderfonds

Het ijs op
Tweehonderd kilometer schaatsen 

voor kinderen met een moeilijke 

start. Daar deden de deelnemers van 

Weissensee4kids het voor. Ze reden 

drie dagen lang een alternatieve 

Elfstedentocht in Oostenrijk en 

zamelden zo maar liefst € 102.000 in 

voor Ronald McDonald Huis Zwolle 

en Orange Babies. Respect voor deze 

bikkels op het ijs! 

MOMENTOPNAME  
BOER ZOEKT VROUW-KINDEREN
6 JANUARI 2018
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Terwijl vriendinnen huilend afscheid namen van de eerste babykleertjes, kon het Heleen niet snel 

genoeg gaan. Haar zoon Juliën werd geboren met een zeldzame afwijking aan zijn luchtpijp en 

slokdarm. Vrijwel meteen na zijn geboorte reconstrueerden artsen zijn luchtpijp. Sindsdien ademt 

Juliën door een buisje in zijn keel, een tracheacanule.

Je zoon groot kijken
Gastenverhaal

Na de eerste zenuw-
slopende operaties werd 
er tegen Heleen en haar 
man Arjan gezegd: ‘En 
nu moet hij groeien. Als 
hij groeit, groeit zijn 
luchtpijp. En als zijn 
luchtpijp groeit, zullen 
de problemen met zijn 
benauwdheid juist 
slinken.’ Heleen: “Wij 
konden gewoon niet 
wachten en keken hem 
zowat groot. In tegen-
stelling tot veel andere 

ouders.” Vier dagen na de bevalling checkt het stel in bij 
Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam. “Verslagen 
liepen we achter de vrijwilliger aan die ons een rond-
leiding gaf. Wat was ik blij verrast toen we bij onze kamer 
aankwamen: een eigen badkamer, toilet, een tv en een 
bed. Helemaal voor ons! En vlak bij Juliën. Op vijf minuten 
lopen lag hij in een couveuse te vechten voor wat hij 
waard was. Ik voelde me dankbaar. Al had ik toen nog 
geen idee dat dit bijna twee jaar ons thuis zou worden.”

Wonen in kamer 4.4
Want Juliën ‘woonde’ de eerste twintig maanden van zijn 
leven op de intensive care. En dus woonden Heleen en 
Arjan in kamer 4.4 van het Huis. Al die tijd weken ze bijna 
niet van Juliëns zijde. “Daardoor werden we er goed in om 
aan te voelen wat hij nodig had. En we werden opgeleid 

tot halve verpleegkundigen, vooruitlopend op de dag dat hij 
met ons mee naar huis mocht. Óns huis. Niet de kamer die we 
ons zo eigen hadden gemaakt en die zo vertrouwd voelde.” 
 
Inmiddels is Juliën uitgegroeid tot een stoere vent van acht 
jaar oud. Heleen: “Hij is gek op dieren en op computer-
spelletjes. Hij gaat naar een reguliere school, maakt vriendjes 
en is eigenwijs. En hij heeft een zusje gekregen, Sascha. Met 
haar komst is ons gezin meer in evenwicht. We zijn van een 
zorgintensief gezin naar een gezin met een zorgintensief kind 
gegaan. Dat voelt als een wereld van verschil.” 

Aantrekkingskracht 
Nog steeds moet Juliën een paar keer per jaar naar Rotterdam 
voor een operatie. “Dat is voor hem best heftig”, vertelt Heleen. 
“Traditiegetrouw gaan we eerst altijd even naar het Huis. Dat 
heeft een grote aantrekkingskracht op hem. 
Er is bijna altijd wel iemand die hem kent. 
En ook voor ons voelt het steeds als 
thuiskomen. We hebben er zoveel lief en 
leed gedeeld. Het is onze veilige basis. En 
veel dingen gaan er ook net als thuis. Als 
de vaatwasser in de gezamenlijke keuken 
klaar is en leeggeruimd moet worden, 
zijn alle gasten ineens héél druk met iets 
anders”, lacht ze. Dan, serieuzer: “Onze 
zorgen zijn nog niet voorbij, maar wij 
zijn krachtig, als gezin. En als Juliën weer 
eens tegendraads doet, denk ik alleen 
maar: doe maar. Kies je eigen weg. Dat is jouw kracht en 
heeft je gebracht tot waar je nu bent.”

‘WE HEBBEN IN HET HUIS 

LIEF EN LEED GEDEELD’

[t]Huis   1716 [t]Huis



Huis en Huiskamer Emma Amsterdam
Meibergdreef 11
1105 AZ Amsterdam
tel. 020 696 47 46

 emma@ronaldmcdonaldhuis.nl 
IBAN: NL34 INGB 0005533355

Huis Arnhem
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
tel. 026 352 52 60

  arnhem@ronaldmcdonaldhuis.nl 
IBAN: NL71 INGB 0669 5267 89 

Huiskamer Delft
Reinier de Graafweg 5 (2e etage)
2625 AD Delft
tel. 070 210 73 90

 denhaag@ronaldmcdonaldhuis.nl
IBAN: NL92 INGB 0662 3336 67

Huis en Huiskamer Den Haag 
Els Borst-Eilersplein 275
2545 AA Den Haag
tel. 070 210 73 90

 denhaag@ronaldmcdonaldhuis.nl 
IBAN: NL92 INGB 0662 3336 67

Huis en Huiskamer Friesland
Henri Dunantweg 6
8934 AD Leeuwarden
tel. 058 284 70 80

 friesland@ronaldmcdonaldhuis.nl 
IBAN: NL78 RABO 0128 0528 13

Huis Groningen
H.A. Kooykerplein 15
9713 GT Groningen
tel. 050 593 33 95

 groningen@ronaldmcdonaldhuis.nl 
IBAN: NL70 RABO 0329 4760 76

Huiskamer Heerlen
Henri Dunantstraat 5
6419 PC Heerlen
tel. 043 387 73 73

 maastricht@ronaldmcdonaldhuis.nl
IBAN: NL03 FVLB 0226 5090 28

Hoeve
Helomareed 2
9244 GH Beetsterzwaag
tel. 0512 38 05 55

 info@ronaldmcdonaldhoeve.nl 
IBAN: NL10 RABO 0136 1244 37

Kindervallei
Onderstestraat 35
6301 KA Valkenburg a/d Geul
tel. 043 604 92 50

 secretariaat@kindervallei.nl 
IBAN: NL34 RABO 0118 9669 36

Huis en Huiskamer Leiden
Boerhaavelaan 3
2334 EB Leiden
tel. 071 515 81 58

 leiden@ronaldmcdonaldhuis.nl 
IBAN: NL28 ABNA 0424 9494 90

Huis en Huiskamer Maastricht 
Dokter Tanslaan 21
6229 ET Maastricht 
tel. 043 387 73 73 

 maastricht@ronaldmcdonaldhuis.nl 
IBAN: NL03 FVLB 0226 5090 28

Huis Middenwest-Brabant
Leyweg 47
5022 KA Tilburg
tel. 013 537 26 66

 tilburg@ronaldmcdonaldhuis.nl 
IBAN: NL78 RABO 0131 7658 76

Huis en Huiskamer Nijmegen
Kapittelweg 24
6525 EP Nijmegen
tel. 024 354 09 61

 nijmegen@ronaldmcdonaldhuis.nl 
IBAN: NL07 RABO 0157 4463 52

Huis en Huiskamer Sophia  
Rotterdam 
Wytemaweg 70 (naast hoofd-
ingang Erasmus MC-Sophia)
3015 CN Rotterdam
tel. 010 310 81 00

 rotterdam@ronaldmcdonaldhuis.nl 
IBAN: NL11 ABNA 0500 0575 75

Huis en Huiskamer Utrecht
Lundlaan 4
3584 EA Utrecht
tel. 030 256 33 33

 utrecht@ronaldmcdonaldhuis.nl 
IBAN: NL76 ABNA 0864 0232 00

Huis VUmc 
Amstelveenseweg 627
1081 JD Amsterdam
tel. 020 301 3333

 vumc@ronaldmcdonaldhuis.nl 
IBAN: NL20 ABNA 0468 8888 88

Huis en Huiskamer  
Zuidoost-Brabant 
De Run 4604
5504 DB Veldhoven
tel. 040 228 59 00

  zuidoostbrabant@ 
ronaldmcdonaldhuis.nl 

IBAN: NL24 RABO 0183 6009 32
 
Huis en Huiskamer Zwolle
Dokter Hengeveldweg 5
8025 AK Zwolle
tel. 038 455 46 70 

 zwolle@ronaldmcdonaldhuis.nl 
IBAN: NL88 INGB 0683 4034 00

Ronald McDonald Kinderfonds 
Stationsplein 1
3818 LE Amersfoort
tel. 088 221 90 00

 info@kinderfonds.nl 
IBAN: NL27 RABO 0376 1257 99
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Voorjaarspuzzel

Dit magazine is tot stand gekomen dankzij sponsorbijdragen en gereduceerde tarieven van toeleveranciers.

Van de redactie

[t]Huis is het relatiemagazine van het Ronald  
McDonald Kinderfonds voor vaste donateurs,  
sponsors en andere betrokken relaties. [t]Huis brengt 
ieder kwartaal de verhalen uit de Huizen, Huiskamers  
en vakantiehuizen bij u thuis. Wat gebeurt er met uw 
geld? Wie zijn de gezinnen die gebruik maken van  
de voorzieningen? [t]Huis verschijnt landelijk in  
verschillende regio-edities, zodat u altijd op de hoogte 
bent van de ontwikkelingen van het Ronald McDonald 
Huis bij u in de buurt.

[t]Huis verschijnt in een totale oplage van 88.760 exemplaren.  
Dankzij de sterk gereduceerde tarieven van onze toeleveranciers 
 kunnen wij de kosten voor dit magazine zeer laag houden.  
De kostprijs inclusief verzending bedraagt € 0,56 per exemplaar.
[t]Huis is gedrukt op FSC-papier en de basiseditie is voor  
verzending verpakt in biofolie. Het Kinderfonds ontvangt geen 
overheidssubsidie en is geheel afhankelijk van bijdragen van  
donateurs en sponsors. 

Adreswijziging
Voor het doorgeven van uw adreswijziging, nieuw e-mailadres, 
telefoon- of bankrekeningnummer kunt u contact opnemen met de 
donateursadministratie: telefoon 088 221 90 07 of via e-mail:  
service@kinderfonds.nl. Mocht u geen prijs stellen op de gedrukte  
versie van [t]Huis dan kunt u dit aangeven via service@kinderfonds.nl.  
Vermeld daarbij uw adres en e-mail. De incasso van structurele  
donateurs zal vanaf nu plaatsvinden rond de 26e van de eerstvolgende 
maand.

Belangrijke gegevens
Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt dat zieke kinderen en hun 
familie dicht bij elkaar zijn. In dertien Ronald McDonald Huizen logeren 
ouders en broertjes en zusjes op loopafstand van het ziekenhuis, in 
twaalf Ronald McDonald Huiskamers kunnen families in huiselijke sfeer 
ontspannen en in drie (aangepaste) vakantiehuizen komen gezinnen 
met een zorgintensief kind op adem tijdens een welverdiende vakantie. 
Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie en functioneert 
dankzij vrijwilligers, sponsors en donaties. #keepingfamiliesclose

COLOFON
Uitgave [t]Huis Ronald McDonald Kinderfonds, Postbus 1096, 3800 BB  
Amersfoort, Stationsplein 1, 3818 LE Amersfoort, tel: 088 221 90 00,  
e-mail: info@kinderfonds.nl, IBAN: NL27 RABO 0376 1257 99
Hoofdredactie: Godelief Swank, Ronald McDonald Kinderfonds 
Eindredactie: Maud van Gennip, Maer TexxT
Tekst en redactie: Maud van Gennip (inclusief coördinatie), Godelief Swank,  
Esther van Prooijen, Nanon van Baarle, Luise-Anna Kroon en management  
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Contact Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en  
vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds

Huizen

Huiskamers

vakantiehuizen  N S G P B G R O E I E N P G
 E I T A T N A L P S N A R T
 L T B R R I E W I E G O E S
 E Y H K A D B G O O E U M I
 K L V C E R I L O N K D A U
 K E L O I O E L O I K E T H
 I N E R N W O D L E T R U N
 W G N S T T E B N I I S U E
 T T T O A S G G U I T E R K
 N E E N T U M L R U K A N E
 O C O A R W S O I F O T O I
 M E R E L E H P K L E I N Z
 N S T T B B A D G N I T E M

Zoek alle woorden (horizontaal, verticaal en diagonaal) en streep ze weg. De 
overgebleven letters vormen de oplossing. Let op: de woorden kunnen letters 
met elkaar delen. De IJ geldt als één letter en krijgt maar één vakje. E-mail de 
oplossing naar thuis@kinderfonds.nl o.v.v. ´puzzel´ en uw naam, geboortedatum 
en adresgegevens. Opsturen naar Postbus 1096, 3800 BB in Amersfoort kan ook. 
Door uw gegevens te versturen, stemt u er automatisch mee in onze digitale 
nieuwsbrief te ontvangen. Onder de juiste inzenders verloten we drie keer  
een giftcard ter waarde van 1 medium bos bloemen + vaas van Bloomon.  
Inzenden kan tot 1 mei 2018. Alleen de winnaars krijgen bericht.

PUZZEL MEE EN WIN EEN BOS BLOEMEN  
MET VAAS VAN BLOOMON
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Gastenboek vakantiehuis Arnhem


