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J eroen Pit mocht niet ouder worden 
dan 43 jaar. In 2012 overleed hij aan 
een zeldzame vorm van darmkanker. 

Maar de herinneringen aan hem zijn nog 
springlevend. Dit komt mede dankzij de 
Stichting GIST, die Jeroen voor zijn over-
lijden oprichtte en is vernoemd naar de 
tumor die de artsen in 2006 bij hem vast-
stelden. De stichting heeft onder meer tot 
doel meer wetenschappelijk onderzoek naar 
GIST-tumoren mogelijk te maken. 

Ook in Het Jeroen Pit Huis leeft zijn naam 
voort. Dit project is een initiatief van Clara 
van Karnebeek, de zus van Jeroens vrouw 
Emilie. Clara, professor en kinderarts, werk-
te acht jaar geleden in Canada op een zoge-
noemde Transitie Care Unit, een plek waar 
gezinnen worden voorbereid op thuiskomst 
van een kind na een langdurige zieken-
huisopname. ‘Sommige ernstig chronisch 
zieke kinderen liggen wel een jaar op de IC. 
Als het kind dan naar huis mag, moeten de 
ouders opeens alles zelf doen of er is 24 uur 
per dag iemand van thuiszorg over de vloer.’ 

Zingeving
In Nederland kennen we dergelijke zorg 
eigenlijk niet. ‘Ik was zo onder de indruk van 
het mooie concept, dat ik ben gaan kijken of 
we dit ook in Nederland konden neerzetten’, 
vertelt Van Karnebeek. ‘Emilie was in het 
rouwproces op een punt aanbeland waarop 
zij weer zingeving wilde. Iets om haar tan-
den in te zetten en we besloten samen met 
professor Job van Woensel (kinderartsinten-
sivist) de mogelijkheden te onderzoeken.’

Na een succesvolle zoektocht naar dona-
teurs gaan Emilie en Clara met tekeningen 
van architecten op zoek naar een geschikt 
bouwbedrijf om de plannen te verwezen-
lijken. Ze komen uit bij Dura Vermeer. Van 
Karnebeek: ‘Aan alles was duidelijk dat 
Dura Vermeer de meest geschikte partij 
was. Ze zijn vanaf de eerste gesprekken erg 
toeschietelijk geweest. Zij hadden er veel 
voor over om dit tot een succes te maken. 
Zonder winstoogmerk.’ 

Zieken(t)huis
Het Jeroen Pit Huis

De acht zelfstandige appartementen met 
een eigen badkamer, keuken en enkele 
slaapkamers staan aan de buitenzijde van 
een ring. In het midden ervan bevinden 
zich gemeenschappelijke ruimtes voor zorg 
en sociale activiteiten. 

Elk appartement beschikt over een patiën ten-
kamer waar op IC-niveau zorg kan wor den 
geleverd. Er is volledige patiëntbewaking 
en een speciaal luchtzuiveringssysteem. 
Alle gangen en deuren zijn geschikt voor 
zowel rolstoelen als bedden. Dit vraagt de 
nodige aandacht voor de brandveiligheid. 
Die wordt onder meer gewaarborgd met 
speciale brandwerende wanden en deuren 
en actieve bewaking met rookmelders.

Hoewel Het Jeroen Pit Huis geen gewone 
woonomgeving is, wordt het thuisgevoel 
wel zoveel mogelijk nagebootst. Met kleur, 
materiaalgebruik en interieur wordt een 
huiselijke sfeer gecreëerd, die anders aan-
voelt dan de ziekenhuisomgeving waar de 
kinderen vandaan komen. 

Indruk
Van Karnebeek is zeer onder de indruk van 
Dura Vermeer. ‘Het is een even interessant 
als complex project, omdat er een veilige 
omgeving met technische hoogwaardige 
zorg wordt gecreëerd, die moet aanvoelen 
als een thuis. Dat is een uitdaging.’

In Het Jeroen Pit Huis leren de gezinnen 
die er wonen straks gefaseerd hoe zij thuis 
kunnen leven met hun zieke kind. ‘We 
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nemen de ziekenhuiszorg niet helemaal 
over, maar leren het gezin alles beetje bij 
beetje zelf te doen. Behalve de fysieke zorg, 
komt daar nog veel meer bij kijken. We hel-
pen op allerlei vlakken: financieel, sociaal, 
medisch. Fase voor fase trekt het zorgteam 
zich terug, vertelt Van Karnebeek. ‘Ouders 
en gezin worden in hun kracht gezet.’

Het gebouw wordt in 2022 opgeleverd. 
Met de totstandkoming van Het Jeroen Pit 
Huis worden zijn positieve levensinstelling, 
zijn betrokkenheid bij andere mensen, zijn 
vrijgevigheid, zijn familiewaarden en zijn 
ondernemende levensinstelling voortgezet. 
‘Ambitieus en vol overgave, precies zoals 
Jeroen het zelf zou hebben gedaan.’  
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‘Precies zoals 
Jeroen het zelf zou 
hebben gedaan’

Eerste paal
In maart van dit jaar werd de eerste paal 
geslagen van het complex dat straks plaats 
biedt aan acht gezinnen, die kunnen oefe-
nen om weer als gezin samen te leven en 
de complexe zorg aan hun kind te geven. 
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