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Tussen diagnostiek
en beleving
Op vrijdag 14 maart vond in het Wilhelmina Kinderziekenhuis het symposium ‘Chronisch
zieke kinderen; tussen diagnostiek en beleving’ plaats. Niet de specifieke aandoeningen
van de chronisch zieke kinderen stonden deze dag centraal, maar het effect ervan op het
leven van deze kinderen.
Tijdens het symposium kwamen diverse deskundigen aan het woord en werden films
getoond van kinderen en jong volwassenen waarin zij vertelden over de beleving van hun
ziekte.

Deskundigen aan het woord tijdens het symposium op 14 maart

De beleving van ziekte kan heel verschil
lend zijn en wordt onder andere beïnvloed
door de wijze waarop ouders en kinderen
zelf met hun ziekte omgaan. Het WKZ is
een ziekenhuis en richt zich primair op
diagnostiek en behandeling van ziekten.
Aanleiding voor dit symposium was echter
dat juist in het WKZ werd geconstateerd
dat er behoefte bestaat bij patiënten en
hun ouders om meer vaardigheden te ont
wikkelen in het omgaan met chronische
ziekte.
“Een van de belangrijkste conclusies uit het

symposium is dat we goed moeten kijken
naar de verwachtingen die kinderen zelf
hebben van hun toekomst. En dat we hen
kunnen ondersteunen door een realistisch
beeld te schetsen van de mogelijkheden en
onmogelijkheden. Het idee dat je alles
kunt, leidt tot teleurstelling” aldus Ernest
Müter, een van de organisatoren van het
symposium.

Skills labs
Naar aanleiding van het symposium gaat
het WKZ programma’s ontwikkelen gericht
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Als Vereniging Vrienden van het Wilhelmina Kin
derziekenhuis zamelen wij geld in voor goede doe
len in het kinderziekenhuis. Inmiddels hebben we,
dankzij uw hulp, een groot aantal goede doelen
voor de kinderen mogelijk kunnen maken. Zowel
voor de instandhouding als voor de uitbreiding van
al die mooie dingen die een verblijf van een kind in
het ziekenhuis zo prettig mogelijk maken, blijft geld
nodig. Met deze Vriendenbrief informeren we u
over de activiteiten die u als donateur ondersteunt.

Verder in deze Vriendenbrief:

>> WKZ goede doel bij SMS & Win-

actie van Softwear
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>> S
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op het aanleren van vaardigheden bij chro
nische zieke kinderen én hun ouders, zoge
naamde skills labs. Aandachtspunten voor
de ouders worden: de ontwikkelingsfase
van het chronisch zieke kind en de bijpas
sende rol van de ouder en de dynamiek van
het gezin als geheel. Voor de chronisch
zieke kinderen worden programma’s opge
zet die als doel hebben hen vaardigheden
aan te reiken waardoor ze zich beter voelen
en beter functioneren. Dit gebeurt rondom
thema’s als: Sport en bewegen, Sociaal
gedrag en ziekte, School en Relaties en
seksualiteit. De skills labs bestaan uit vier
of vijf groepsbijeenkomsten, begeleid door
een psycholoog, maatschappelijk werker of
pedagogisch medewerker, waarbij per
thema een inhoudsdeskundige aanschuift.
Een geweldig initiatief dat de Vereniging
Vrienden van het WKZ van harte onder
steunt. Verderop in deze Vriendenbrief
meer over dit project en de mogelijkheden
om dit project te sponsoren.

Kerstkaartenactie
WKZ groot succes

Column

De beleving van
chronische ziekte
Op 14 maart 2008 organiseerde de divisie
Kinderen het symposium Chronisch zieke
kinderen: tussen diagnostiek en beleving.
Dit symposium maakt deel uit van een cyclus, waar het kind, gezond of ziek, centraal
staat. Zo hebben we een symposium georganiseerd waarbij vooral de relatie tussen
kind en de moderne maatschappij en een
symposium waar de relatie tussen kind en
stress centraal stond. In dit symposium richtten wij ons op het chronisch zieke kind,
waarbij wij de centrale vraag stelden “hoe
beleven kinderen hun ziekte en wat betekent dat voor de ontwikkeling van het kind”.
De impact die een ziekte op een kind heeft
hangt naast aspecten als ernst en duur ook sa
men met de vraag hoe de ziekte door het kind
en gezin beleefd wordt. Het komt regelmatig
voor dat een milde ziekte (niet ernstige vorm
van reuma of astma), door het kind of het ge
zin als een ernstige bedreiging wordt gezien
voor de toekomstige ontwikkeling van het
kind. Dat uit zich vaak in overbezorgdheid van
ouders, onnodige consulten bij dokters en an
dere hulpverleners en veel onnodige medische
consumptie. Kinderen krijgen ten onrechte het
gevoel een zeer ernstige ziekte onder de leden
te hebben en de ziekte wordt geen onderdeel
van het levensverhaal, maar domineert het
volledig.
Anderzijds zijn er kinderen met een ernstige
chronische ziekte, die hun ziekte en het denken
over de consequenties daarvan (medicijnen,
toekomstverwachtingen) verdringen, waardoor
ze ten onrechte denken geen medicatie nodig
te hebben of de beperkingen die de ziekte nu
en in de toekomst met zich meebrengt ontken
nen. Een voorbeeld is een jongen die als gevolg
van een ernstig reuma volkomen rolstoelaf
hankelijk was en die nog steeds dacht dat hij
wel chirurg zou kunnen worden. Door zelfcon
frontatie-onderzoek ontdekte de jongen, dat
dit een onmogelijk beroep voor hem was. Een
ander voorbeeld is een meisje met cystic fibro
sis, dat de dreigende dood volledig ontkent.
Een ander aspect is dat de ziekte beperkingen
met zich meebrengt, die je met veel wilskracht
kunt compenseren, maar dat kan veel stress
met zich meebrengen. De energie die daarvoor
nodig is, kan beter aan andere aspecten be
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steed worden. Uiteraard spelen invloeden van
uit de omgeving hierbij een belangrijke rol,
maar ook het kind kan deze misverstanden
blijven voeden.
In het symposium werd aandacht besteed aan
factoren binnen het gezin die bepalen hoe een
gezin met een chronische ziekte van een kind
omgaat. Hoe kun je invloed uitoefenen op de
beleving van het kind? Op dit moment doen
wij onderzoek naar de beleving van ziekte bij
kinderen met een chronisch vermoeidheids
syndroom en kinderreuma met behulp van
zelfconfrontatie-onderzoek. Hierbij staat het
levensverhaal op de voorgrond. Bij deze me
thode is het kind zowel acteur als regisseur van
z’n eigen levensverhaal. Het kind begrijpt als
verhalenverteller zijn/haar eigen levensverhaal
en begrijpt ook hoe zij/hij daaraan vorm kan
geven. Dit inzicht maakt het mogelijk een op
de individuele patiënt toegepaste begeleiding
te ontwikkelen en op effectiviteit te testen. Dit
onderzoek is een machtig instrument om ziek
te beter in het levensverhaal van het kind in te
passen. Het kind bepaalt de rol die de ziekte in
z’n leven inneemt zonder deze te ontkennen.
Naar aanleiding van dit symposium gaat het
WKZ programma’s ontwikkelen op het aanle
ren van vaardigheden bij chronisch zieke kin
deren en hun ouders, zogenaamde skills labs.
Daarbij kan bovengenoemde aanpak van groot
belang zijn. De thema’s die daarbij ook aan de
orde komen zijn sport & bewegen, sociaal ge
drag & ziekte, school en relaties & sexualiteit.
Het is verheugend dat de Vereniging Vrienden
van het WKZ dit initiatief ondersteunt.
Prof.dr. Wietse Kuis,
Hoogleraar kindergeneeskunde en voorzitter
van de divisie Kinderen

In november en december zijn door de Vereniging Vrienden van het WKZ sets met
kerstkaarten ontwikkeld die besteld konden worden door particulieren en bedrijven. De totale opbrengst kwam ten goede
aan projecten in het WKZ.
De actie is een enorm succes geworden.
In totaal werden 365 sets besteld wat een
totale opbrengst genereerde van ruim
€ 2.500,-.
Ook in 2008 wordt een dergelijke actie
opgestart. Dan willen we het aanbod nog
uitgebreider maken, zodat bedrijven bij
voorbeeld ook hun logo kunnen plaatsen
op de kaart of de kaart in het Engels op laten
maken.

Samenwerking Junior
Kamer Nederland
Samen met de 7 andere academische kin
derziekenhuizen in Nederland, is de Vereni
ging Vrienden van het WKZ een samenwer
king aangegaan met Junior Kamer
Nederland. Deze serviceclub maakt onder
deel uit van een wereldwijd netwerk (Junior
Chamber International) en heeft in
Nederland 2.300 leden verdeeld over onge
veer 100 lokale Kamers.
De academische kinderziekenhuizen zijn dit
jaar het landelijke goede doel waar de lokale
Kamers geld voor in kunnen zamelen.
Begin 2009 organiseert Junior Kamer Neder
land evenementen in de academische
ziekenhuizen waarmee aandacht wordt
gevraagd voor de projecten in deze zieken
huizen.

Honorarium
gedoneerd aan WKZ
De voorzitter van de Raad van Commissaris
sen van BPF Bouwinvest, de heer Jacques
van Ek, heeft in 2007 tijdelijk de functie
waargenomen van directeur van deze vast
goedonderneming. Het honorarium dat hij
daarvoor kreeg, wilde hij schenken aan een
goed doel. Sinds begin 2007 is de heer Van
Ek lid van het bestuur van de Vereniging
Vrienden van het WKZ, dus de keuze was
voor hem snel gemaakt.
Een bedrag van € 7.500,- werd geschonken
en daarmee wordt op de afdeling Kikker een
fraaie muurschildering gerealiseerd.

Amateursporters fietsen voor tuinhuisje /
theatertje in WKZ-tuin
Fietsfanaat Mark van Beek is een zeer ambitieuze actie gestart met het uiteindelijke doel
om in 2009 de Alpe D’Huez in Frankrijk te beklimmen!
Op zondag 18 november 2007 is de kick-off geweest met een grote spinning marathon voor
het WKZ. Er deden ruim 100 spinners mee waaronder veel collega’s van Mark van Beek, or
ganisator van deze hele actie. Alle deelnemers betaalden € 2,50 inschrijfgeld en tevens werd
er een veiling gehouden waarbij het T-shirt van wielrenster Marianne Vos wel € 200,- ople
verde. Bij elkaar is er op 18 november 2007 al ruim € 2.000,- ingezameld. Het bedrijf waar
organisator Mark van Beek werkzaam is, Beiersdorf (o.a. Nivea), steunt het project ‘Tuinhuis
je / theatertje’ ook nog eens met een bedrag van € 1.750,-!
Vanaf nu gaat er natuurlijk al getraind worden voor het uiteindelijke doel. Er worden in het
kader van de training een aantal toertochten gereden met in totaal 1500 km aan trainings
kilometers en er zullen nog verschillende spinning events worden georganiseerd. Het is de
bedoeling dat de deelnemers hard op zoek gaan naar sponsoren om zich “per gefietste
bocht op de Alpe D’Huez” te laten sponsoren!

Fietsers in actie in sporthal ‘de Slag’ in Hoevelaken

Een cheque van e 1.700,- werd overhandigd na afloop
van de spinningmarathon.

Kanjerkralen ingezameld voor afdeling Giraf
Jesper Bijpost, een patiënt die lange tijd op afdeling Giraf heeft gelegen, heeft altijd erg veel
lol gehad om kanjerkralen te ontvangen en te rijgen. Na zijn overlijden wilden zijn ouders iets
doen voor alle andere kinderen die ook zo ziek zijn als dat Jesper is geweest.
De ouders van Jesper Bijpost hebben bij zijn begrafenis aan iedereen gevraagd te doneren
voor de kralen. De ouders van Jesper hebben € 2.000,- opgehaald, waarvan ook een gedeelte
uit Jesper’s spaarpot kwam en dit hebben ze gedoneerd aan afdeling Giraf voor de kralen. Zo
is er voor de kinderen voorlopig budget om de kralen te blijven krijgen.
Het initiatief voor de kanjerkralen is genomen door de VOKK (Vereniging Ouders, Kinderen en
Kanker). Zij hebben kinderziekenhuizen benaderd om kinderen met kanker die allerlei verve
lende handelingen moeten ondergaan te
belonen met een kraal. Er zijn verschillende
kralen voor de verschillende handelingen,
denk hierbij aan een wokkelkraal voor een
transfusie, een blauw/witte kraal voor een
operatie, een petjeskraal voor haarverlies en
een slakkraal voor een SCT. De kinderen
beginnen met letterkralen die hun naam
vormen en daarna krijgen ze alle andere
kralen wanneer zie die “verdienen”. De ket
ting kan erg lang worden en de kinderen
kunnen laten zien wat ze allemaal hebben
moeten ondergaan. De kralen worden door
de meeste kinderen en hun ouders als erg
leuk en goed ervaren, soms hangt er een
hele slinger door de kamer, maar de kinderen
Vader van Jesper Bijpost, verpleegkundige Chantal van
Wegen-Peelen en de moeder van Jesper Bijpost
zijn er trots op!

WKZ goede doel bij
SMS & Win-actie van
Softwear
In december 2007 overhandigde Softwear
de opbrengst van hun SMS & Win-actie
aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Een
bedrag van € 2.840,- werd ingezameld en
geschonken voor het Playmobil-project op
de verpleegafdelingen.
Softwear levert IT oplossingen, hardware,
software en internetdiensten voor MKBondernemingen in de mode, schoenen en
sport. De modewinkels die gebruik maken
van de modules van Softwear konden het
zogenaamde ‘SMS en Win’-spel inzetten
als marketingactiviteit. Op elke kassabon
werd een tekst afgedrukt met een unieke
code en sms instructies. De winnende code
werd door Softwear beloond met het aan
koopbedrag van de betreffende kassabon.
De opbrengst van deze actie werd door
Softwear aan het WKZ geschonken.
Daarnaast heeft Softwear in december
hun 500ste licentie van haar software-op
lossing verkocht aan modegroothandel
Nickelson. Ook de Vereniging Vrienden van
het Wilhelmina Kinderziekenhuis profiteer
de van deze mijlpaal. Softwear financierde
twee Nintendo Wii spelcomputers met het
spel Boogie ter waarde van € 500,- voor de
afdeling Giraf. Hier ondergaan kinderen
onder andere beenmergtransplantaties. Zij
moeten geïsoleerd verpleegd worden en
liggen daarom in speciale flowboxen waar
door ze niet van hun kamer af kunnen. Met
de Nintendo Wii kunnen ze toch actief
spelen, wat hen enerzijds beweging en af
leiding biedt en anderzijds het contact met
ouders, broertjes en zusjes stimuleert
omdat het spel met meerderen tegelijk
gespeeld kan worden.

Marco Mantel, directeur van Softwear, overhandigt de
cheque van € 2.840,- aan Myriam Verhelst van de
Pedagogische Zorg van het WKZ
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Nieuws over de Vereniging Vrienden
Bericht van de Voorzitter

,
Coelingh Bennink
Prof.dr. Herjan J.T.
de WKZ
van
den
en
Vri
g
voorzitter Verenigin

Vereniging Vrienden
van het WKZ door
Belastingdienst
benoemd als ANBI
De Vereniging Vrienden van het WKZ is per
1 januari 2008 benoemd als Algemeen Nut
Beoogde Instelling (ANBI) door de Belas
tingdienst. Eerder had de Vereniging Vrien
den ook al de zogenoemde ANBI-status,
maar de Belastingdienst heeft per 1 januari
2008 de criteria omtrent deze regeling aan
gescherpt. Maar ook nu weer zal de Vereni
ging Vrienden van het WKZ dus onder deze
fiscaal-voordeelregel vallen. Dit biedt zowel
voor ons als goeddoelinstelling, als voor
onze donateurs grote voordelen.
Enerzijds hoeft de vereniging geen schen
kings- en successierechten te betalen over
giften en legaten die wij van onze dona
teurs ontvangen.
Anderzijds is de gift die een donateur aan
de vereniging overmaakt in sommige geval
len voor hen aftrekbaar van de inkomsten
belasting.
Heeft u behoefte aan meer informatie over
deze voordeelregel, neemt u dan contact op
met de fondsenwerver of kijk op
www.anbi.nl onder het kopje ‘Fiscale voor
delen bij het doneren aan ANBI’s’ of
www.goededoelen.nl onder het kopje ‘Wat
kunt u doen?’.
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Het nieuwe bestuur van de Vereniging Vrienden van het WKZ heeft zich de afgelopen
maanden onder leiding van Herman Wiegerinck uitgebreid bezig gehouden met de toekom
stige strategie van de Vereniging Vrienden van het WKZ. In dat kader hebben Jacques van
Ek, Marieke Ebben en de voorzitter vriendschappelijke en leerzame contacten gehad met de
Vriendenstichtingen van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en het Emma Kinder
ziekenhuis in Amsterdam. Beide verenigingen hebben evenals de Vrienden van het WKZ als
doelstelling om het verblijf van kinderen in het ziekenhuis te veraangenamen. Echter daar
naast stimuleren beide zusterverenigingen ook financieel het wetenschappelijk onderzoek
in hun kinderziekenhuizen door daarvoor doelgericht fondsen te genereren.
Tijdens de laatste bestuursvergadering van de Vereniging Vrienden van het WKZ (VVWKZ)
op 21 april 2008 is besloten dat de VVWKZ eenzelfde strategie zal gaan volgen als “het
Sophia” en “het Emma”. Naast de huidige activiteiten ten behoeve van het verblijf, die on
verminderd zullen worden voortgezet, zal de VVWKZ zich ook zal gaan inzetten voor het
werven van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek en voor specifieke projecten op het
gebied van de patiëntenzorg. Wij noemen dit het “Brede Scenario”. Door de staf van het
WKZ zijn een zestal projecten geselecteerd waaruit de VVWKZ een keuze zal maken, waar
na voor één of twee van deze projecten getracht zal worden een aanzienlijk bedrag te
werven. Deze nieuwe activiteiten van de VVWKZ zijn en worden zorgvuldig afgestemd met
het WKZ Fonds dat reeds research in het WKZ steunt, maar niet actief fondsen werft, en
met de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. Optimale coördinatie wordt mede
gegarandeerd door het feit dat Herman Bol zowel vertegenwoordiger van het UMC Utrecht/
WKZ binnen de VVWKZ als bestuurslid van het WKZ Fonds is. In de volgende
Vriendenbrief hoop ik u meer te kunnen vertellen over deze ontwikkelingen.
Bij al deze ambitieuze en “brede” ambities blijft de VVWKZ ook op de kleintjes letten,
waarbij wij uw (financiële) hulp dringend nodig hebben.
Herjan Coelingh Bennink

Start bouw Buitenspeelvelden Kinder- &
Jeugdpsychiatrie
In mei is de bouw van een aantal speelfaciliteiten op de buitenspeelvelden gestart. Zo wordt
het huidige klimrek vervangen door een veel groter en mooier klimrek; er worden nieuwe
schommels geplaatst; er komt een nieuwe basket op het basketbalveld en een spiksplinter
nieuwe betonnen tafeltennistafel. Er wordt nog hard gewerkt om alles voor de zomer klaar te
krijgen.
De financiering van de buitenspeelvelden is tot stand gekomen door donaties van onder
meer: Fortis Marathon Utrecht, stichting Theodora Boasson, Elise Mathilde Fonds,
stichting Leidsche Rijn en Run2doRight. Er is in het afgelopen jaar totaal ruim € 27.000,binnengekomen voor de Buitenspeelvelden op de afdeling Kinder- & Jeugdpsychiatrie.

Een impressie van onze sponsorprojecten
Speelgoed en tijdschriften voor de poliklinieken

Spinning marathon
Nijkerk
Nautilus Health Club en Exspa Nijkerk or
ganiseren op 25 oktober 2008 een spinning
festival in Sporthal Corlaer te Nijkerk. Zij
willen met dit festival geld inzamelen om
in de binnentuin van het WKZ de kale plek
in te vullen en het tuinhuisje/theatertje
mogelijk te maken.
Op 25 oktober wordt Sporthal Corlaer om
getoverd tot een waar spinning festival
met 200 bikes. Vanaf het centrale podium
kan men, alleen of samen met familie,
vrienden of collega’s onder leiding van er
varen spinning instructeurs aan een zes uur
durende spinning marathon deelnemen.
Na de marathon staat er een heerlijke pasta
maaltijd klaar en kan men nagenieten van
hun sportieve prestatie.
Uiteraard is er ook voor de niet actieve
vrienden genoeg te beleven. Zo kan men
genieten van de licht- en geluidshow,
relaxen in de loungehoek maar vooral aan
moedigen van de sporters die zich inzetten
voor het WKZ. Ook is er aan de allerklein
sten gedacht.
Kijk voor meer informatie op onze websites:
www.nautilushealthclub.nl of www.sport
halcorlaer.nl

Het speelgoed en de tijdschriften op de
poliklinieken van het WKZ worden zeer
intensief gebruikt door kinderen van
diverse leeftijdsgroepen. Voor de veertig
spreekkamers en tien wachtruimten wil
het WKZ met een jaarlijks budget de om
geving voor het kind (de leeshoek en
speelhoek in de verschillende wacht
kamers) zo optimaal mogelijk inrichten.
Door middel van de aanschaf van soft
knuffeldieren, grote speel-wereldbollen,
stripboeken, kubuspuzzels en Duplo
wordt het wachten iets aangenamer ge
maakt voor de kinderen.
Benodigd bedrag: € 5.682,- (jaarlijks)

Wachtruimte polikliniek in het WKZ

Skills labs voor kinderen en ouders
Het skills labs programma heeft tot doel om chronische zieke kinderen vaardigheden aan te
reiken waardoor ze zich beter voelen en beter functioneren. De skills labs bestaan uit een
aantal groepsbijeenkomsten, begeleid door een psycholoog ofpedagogisch medewerker. Bij
de bijeenkomsten zullen de volgende onderwerpen aan bod komen; ‘Sport en bewegen’,
‘Sociaal gedrag en ziekte’, ‘School’ en ‘Relaties en seksualiteit’. Bij iedere bijeenkomst zal een
inhoudsdeskundige aanschuiven. De nadruk bij de skills labs ligt op de vaardigheidstraining,
maar het is een mooie bijkomstigheid dat de patiënten onderling contacten met elkaar
kunnen leggen.
Ook voor de ouders van chronisch zieke kinderen worden skills labs opgezet. Hiermee
worden zij ondersteund bij de opvoeding en omgang met hun chronisch zieke kind. In ver
schillende bijeenkomsten worden onder andere de volgende onderwerpen uitgelicht:
de ontwikkelingsfase van het kind, de dynamiek van het gezin als geheel, hulp op verpleeg
kundig terrein, participatie in onderwijs en sport en vrijetijdsbesteding.
Benodigd bedrag: € 38.846 ,-

Drome(n)daris knuffelberen
Alle verpleegafdelingen in het WKZ hebben dierennamen. Sinds enige tijd heeft ook het OKcomplex in het WKZ een dierennaam gekregen, namelijk; dromedaris. Op jaarbasis komen
er ongeveer 6.000 kinderen die allemaal na een operatie of onderzoek wakker worden op de
recovery. Omdat kinderen tijdens het ont
waken op de recovery een hoop nare din
gen kunnen ervaren, zoals misselijkheid,
angst en infusen, willen zij ieder kind toch
met een positieve herinnering naar huis
laten gaan. Door de kinderen een
drome(n)daris knuffel mee naar huis te
geven wordt enerzijds de angst bij de
kinderen gereduceerd en anderzijds wordt
er een positieve herinnering achtergelaten
aan de recovery.
Drome(n)daris knuffel

Benodigd bedrag: € 6.500,5

Vriendendiensten…
Verrassend en hartverwarmend zijn de spontane initiatieven van particulieren,
organisaties en bedrijven. Hieruit blijkt dat veel mensen het WKZ een warm hart
toedragen. We willen nogmaals iedereen die zich op welke manier dan ook heeft
ingezet heel hartelijk bedanken. Een greep uit de giften die wij de afgelopen
periode hebben mogen ontvangen:

Babykleertjes voor neonatologie

Kerstviering Cammingha
school Bunnik
Op de Camminghaschool in Bunnik is het
de gewoonte om tijdens de kerstviering
geld in te zamelen voor een goed doel. Dit
jaar was de keuze gevallen op een project
in het WKZ. Door middel van een grote
inzamelingsactie tijdens de kerstviering
is er € 310,- opgehaald voor het project
‘Chirurgische Knuffelberen’.

Op donderdag 1 november schonken Michelle en Marcel Selier van SPES BV een volle doos
met nieuwe babykleertjes aan de afdeling Neonatologie in het WKZ. Het bedrijf van
Michelle en Marcel, SPES BV, heeft tevens de kinderbibliotheek in de centrale hal van het
WKZ geadopteerd en verrast het WKZ dus nu ook nog eens met heleboel hemdjes, romper
tjes, broekjes, mutsjes en jurkjes die speciaal bedoelt zijn voor de allerkleinsten in het WKZ.
Voor kersverse ouders van (veel) te vroeg geboren baby’tjes is het vaak moeilijk om passende
kleertjes te vinden, die ook nog eens geschikt zijn voor gebruik in de couveuse. Ze kunnen nu
gebruik maken van de collectie van het WKZ.
Verpleegkundigen Chris Berger en Natalie Scheffmann van de afdeling IC/Neonatologie namen
alle piepkleine kleertjes dankbaar in ontvangst. Daarna werden alle verpleegkundigen op de
afdeling ook nog eens op een heerlijk stuk slagroomtaart getrakteerd door Marcel en
Michelle. Selier Project & Employment Services, kortweg SPES BV, is gespecialiseerd in
consultancy en interim management voor de gezondheidszorg. Daarbij ligt de focus op het
samenspel van administratieve organisatie, financiën en informatietechnologie.

Speelgoed voor
afdeling Kinder- &
Jeugdpsychiatrie
Op 17 mei 2008 vierden de heer en
mevrouw Van Werkhoven hun 25-jarig
huwelijksfeest. In plaats van cadeaus voor
zichzelf, vroegen zij de gasten geld te
schenken. Er is € 450,- opgehaald. Van dit
geld hebben zij voor de afdeling Kinder- &
Jeugdpsychiatrie een paar prachtige cadeaus
aangeschaft.

Chris Berger, Marcel Selier, Michelle Selier, Natalie Scheffmann

Voetbalplaatjes en spaarboeken voor WKZ
Wie herinnert zich de Panini-spaarplaatjes en de Flippo’s niet? Eindeloos sparen om alle
plaatjes van je voetbalhelden bij elkaar te hebben. De PLUS supermarkten hadden enige tijd
geleden een actie waarmee je plaatjes van alle eredivisiespelers bij elkaar kon sparen. Begin
maart is er in stadion Galgenwaard van FC Utrecht een grote voetbalplaatjes-ruilbeurs
georganiseerd. Na afloop van de ruilbeurs bleken er 30 dozen vol met plaatjes en spaarboeken
over te zijn! Deze zijn geschonken aan de kinderen uit het WKZ. De patiënten op de ver
pleegafdelingen èn de bezoekers op de poliklinieken zijn hier héél erg blij mee gemaakt.
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FC Utrecht stelt Charitybox beschikbaar voor kinderen uit WKZ
Op zondag 30 maart speelde FC Utrecht tegen FC Twente in stadion de Galgenwaard. Er
werden 12 personen door FC Utrecht uitgenodigd om deze wedstrijd vanuit de charitybox
te komen bekijken. Er zijn 6 patiënten samen met hun (hoe kan het ook anders) vaders naar
toe gegaan. Tevens is er een medewerker van de pedagogische sector de hele dag bijge
weest, onder andere om te vertalen, omdat één patiënt en zijn vader enkel Frans spraken!
Maar voetbal is universeel! De patiënten en hun ouders/begeleiders zijn bij aankomst harte
lijk ontvangen en hebben daarna een rondleiding gekregen door het FC Utrecht museum.
Tijdens de voetbalwedstrijd waren er volop hapjes en drankjes voor iedereen. Helaas verloor
FC Utrecht in de één na laatste minuut met 1-0, maar dat mocht de pret niet drukken. Na
afloop van de wedstrijd kwam er zelfs nog een speler naar de charitybox om hand
tekeningen uit te delen en voor een fotomoment.
Kortom: (om met de woorden van één van de kinderen (10 jaar) te spreken) ‘Het was de
mooiste dag van mijn leven’.

Uitzicht vanuit de charitybox

ONVZ Zorgverzekeraar schenkt bijna € 500,- voor chirurgische knuffelberen
Op donderdag 17 april 2008 is de voorzitter van ONVZ zorgverzekeraar samen met twee
medewerkers, een bedrag van bijna € 500,- komen schenken aan het Sylvia Tóth Centrum.
Dit bedrag is speciaal bestemd voor de aanschaf van nieuwe ‘chirurgische knuffelberen’.
Verpleegkundigen Rolien Bousema en Karina Tolsma hebben een kleine rondleiding ver
zorgd en uitgebreid uitleg gegeven over het Sylvia Tóth Centrum en het nut van het ge
bruik van deze chirurgische knuffelberen.
Medewerkers van de ONVZ zorgverzekeraar hebben het bedrag van € 500,- bij elkaar ge
spaard door hun ‘overgebleven’ kerstpakketten van het afgelopen jaar te verloten onder
de personen die een lot gekocht hadden.
Mariëlle Terweij (Sylvia Tóth Centrum), Gradda de Bruijn
(ONVZ), Karina Tolsma (verpleegkundige Sylvia Tóth Centrum),
Karin van den Dikkenberg (ONVZ) en Rolien Bousema (Sylvia
Tóth Centrum)

Stopperadvertenties
In maart zijn naar een twintigtal media
stopperadvertenties gestuurd van de
Vereniging Vrienden van het WKZ. De
bedoeling van deze stoppers is dat media
deze kosteloos inzetten op het moment
dat er advertentieruimte overblijft.
Het betreft nu een pilot om te bekijken
welke typen media we hiervoor in de toe
komst het beste aan kunnen schrijven.
Inmiddels is onze stopper op de hiernaast
afgebeelde website geplaatst.

Kerstdonatie DRUKmakers
In plaats van hun relaties eind 2007 een kerstgeschenk toe te sturen, heeft de directie van
DRUKmakers besloten dat geld te besparen en daarvan een goed doel te steunen. Het
Wilhelmina Kinderziekenhuis was de gelukkige ontvanger bij dit mooie initiatief.
DRUKmakers is een bedrijf dat grafische experts levert die op projectbasis ingezet kunnen
worden bij (middel)grote bedrijven die ondersteuning nodig hebben bij het beheer van
hun drukwerkportefeuille.
Een bedrag van € 568,- werd door DRUKmakers gedoneerd. Dit wordt besteedt aan de
aanschaf van chirurgische knuffelberen voor het Sylvia Tóth Centrum.
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Steun de kinderen in het WKZ!
U kunt een bedrag overmaken waardoor u automatisch een
bijdrage levert aan een van onze sponsorprojecten. U kunt ook
vaste donateur worden vanaf € 25,- per jaar en dan bent u
Vriend van het WKZ. Als vaste donateur ontvangt u tweemaal
per jaar de nieuwsbrief met informatie over de activiteiten van
het WKZ en de Vrienden. Voor bedrijven en ook voor
verenigingen of stichtingen hebben we sponsorprojecten op
maat. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.
Vereniging Vrienden van het
Wilhelmina Kinderziekenhuis

Over het Wilhelmina Kinderziekenhuis
Het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel
van het Universitair Medisch Centrum Utrecht,
is gehuisvest in een nieuw modern en
kindvriendelijk gebouw met allerlei voor
zieningen en faciliteiten om het verblijf voor
kinderen en ouders zo aangenaam mogelijk te
maken. Er wordt zorg geboden aan kinderen
van nul tot achttien jaar en aan moeder en kind
rondom de geboorte. Jaarlijks bezoeken zo’n
40.000 kinderen met hun ouders het
kinderziekenhuis en worden ongeveer 7.500
patiënten opgenomen. Het ziekenhuis heeft
220 bedden.

Fondsenwerver: Marieke Ebben
Telefoon: 088 75 574 83
Fax: 088 75 554 10
E-mail: vriendenwkz@umcutrecht.nl
www.vriendenwkz.nl
Postbank: giro 303 in Utrecht

$

Bestuur

Ja, ik help mee om het verblijf van de kinderen in het WKZ zo prettig mogelijk te maken.
Ik machtig de Vereniging Vrienden van het Wilhelmina Kinderziekenhuis om het ingevulde bedrag af te
schrijven van mijn Bank/Postbankrekeningnummer:
Ik kies daarbij voor:*

 Optie 1: Vast donateurschap tot wederopzegging en betaal
per maand/kwartaal/jaar**
 € 25, –
		
 € 50, –
		
 anders namelijk € ..................... (minimum: € 25, – per jaar)
		
 Optie 2: Eenmalige donatie
		
Bedrag € ....................

Prof.dr. H.J.T. Coelingh Bennink, voorzitter
Dhr. G. de Boer RA, penningmeester
Mw. C.A.T. Ruys-Baart de la Faille, secretaris
Mw. N. ter Kuile-van Beuningen
Mr. J.R. Kluyver
Drs. H.F.M. Wiegerinck
Drs. J.C. van Ek
Drs. K.J. Hermeler

Vertegenwoordigers UMC Utrecht/WKZ
Drs. H.H.J. Bol
Prof.dr. C.K. van der Ent
Drs. E.C. Müter

* aankruisen waar u voor kiest ** doorhalen wat niet van toepassing is
Als u het achteraf niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u het bedrag binnen een maand terug
vorderen bij uw (post)bankkantoor. U kunt de machtiging ook op ieder gewenst moment weer intrekken.
Naam bedrijf/instelling (indien van toepassing)
Dhr/mw (voorletters)

(achternaam)

Straat/huisnummer
Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mail

Datum:

Handtekening:

Kunt u aangeven hoe u met ons in contact bent gekomen?
 Familie/vrienden zijn patiënt in het WKZ
 Ik ontving persoonlijk een brief van de
 Bestaande donateurs hebben mij op de		
Vrienden WKZ
Vrienden WKZ gewezen
 Ik zag de Vrienden WKZ bij een evenement/
 Advertentie		
actie/bijeenkomst
 Internetpagina van de Vrienden WKZ
 Anders, namelijk ............................................................
 (Goede doelen) zoekmachine
Dit machtigingskaartje kunt u retour sturen naar: Vereniging Vrienden van het Wilhelmina Kinderziekenhuis,

Fondsenwerving
Marieke Ebben
Bezoekadres: WKZ, Lundlaan 6, Utrecht
Postadres:
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht
Telefoon: 088 75 574 83
Fax: 088 75 554 10
E-mail: vriendenwkz@umcutrecht.nl
Postbank: giro 303 in Utrecht

Colofon
Redactie Vriendenbrief: Marieke Ebben,
Maartje van Boxtel
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Grafisch ontwerp: Multimedia UMC Utrecht
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Fotografie: Multimedia UMC Utrecht
Druk: ZuidamUithof Drukkerijen
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ZuidamUithof Drukkerijen sponsort de Vrienden
brief door kosteloos het drukwerk te verzorgen.

