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Zorg dicht
bij huis
Dicht tegen mama aangekropen in
gezelschap van knuffels. Soms best
ziek van de chemo, maar ook vrolijk
en spelend met verf, klei of een
puzzel. Zo verblijft de driejarige
Lizzy regelmatig op de Kinder- en
jeugdafdeling van het Reinier de
Graaf Gasthuis. Moeder Ninja is dag
en nacht bij haar.

'Ik heb
het volste
vertrouwen'

“De diagnose acute lymfatische leukemie kwam
afgelopen mei in het Sophia Kinderziekenhuis als
een donderslag bij heldere hemel. Ik denk dat dit
een van de ergste dingen is die je als ouder kan
overkomen,” vertelt moeder Ninja.
Kuren
Lizzy krijgt haar kuren zowel in het Sophia
Kinderziekenhuis in Rotterdam als in het Reinier
de Graaf Gasthuis in Delft omdat de Kinder- en
jeugdafdeling een samenwerkingsverband heeft met
het Sophia Kinderziekenhuis en het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.
Volste vertrouwen
Moeder Ninja: “Ik wilde aanvankelijk voor de
behandeling van Lizzy liever in het academische
Sophia Kinderziekenhuis blijven. Zij zijn immers
gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met
kanker. Nu denk ik daar anders over en heb ik het
volste vertrouwen. De artsen van beide ziekenhuizen
hebben nauw contact met elkaar en dat voelt goed.
Zowel artsen als verpleegkundigen nemen echt de
tijd voor ons. Ik voel me vrij om alle vragen die ik
heb ook echt te stellen. En niet onbelangrijk, dit
ziekenhuis is dichter bij ons huis.”
Huiselijke sfeer
Tijdens Lizzy’s ziekenhuisopnames blijven haar
broer en twee zussen thuis bij papa. Moeder Ninja:
“Zo kan voor hen het normale gezinsleven zoveel
mogelijk doorgaan. Lizzy en ik ervaren op de Kinderen jeugdafdeling ook een huiselijke sfeer. Iedereen
is erg zorgzaam, behulpzaam en gastvrij. Zo hebben
we een eigen kamer en kan ik gewoon mee-eten.
Laatst had Lizzy trek in een tosti. Dat staat niet
op de menukaart, maar werd toch geregeld. Zelfs
aan een fikse korting op parkeerkosten is gedacht.
Omdat je al genoeg zorgen hebt, is dat ook
geregeld. Echt ontzettend fijn allemaal.”

Moeder en Kindcentrum

Winter 2017

