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Stel je voor dat je na vele onderzoeken 

en vaak langdurige verblijven in 

het ziekenhuis te horen krijgt dat 

jouw zoon of dochter een ernstige 

chronische ziekte heeft en 24/7 

medische en verpleegkundige zorg 

nodig heeft. Chronisch, dus het gaat 

niet meer weg. Jouw wereld verandert 

voorgoed. De intensieve en onzekere 

tijd die je al hebt doorgemaakt wordt 

alleen maar versterkt. Angst en 

onzekerheid nemen de overhand want 

je wilt het liefst  

thuis zijn met jouw hele gezin.  

Is dat mogelijk? Je bedenkt vele 

vragen: kan ik thuis goed voor mijn 

kind zorgen? Hoe doe ik dat dag en 

nacht? Wat heeft mijn kind nodig om 

comfortabel te zijn? Welke medicijnen 

heeft hij/zij nodig? Hoe combineer ik 

dat met werken? Hoe geef ik aandacht 

aan mijn andere kinderen? En wat 

als hij of zij toch weer zieker wordt? 

Overweldigend! Leren zorgen voor 

jouw chronisch zieke kind kan niet 

op de intensive care. Die omgeving 

is, hoe veilig ook, niet geschikt om je 

als ouder voor te bereiden op de stap 

naar huis. De overdracht van kennis 

en kunde naar de ouder is de sleutel 

naar de toekomst voor gezinnen met 

een ernstig chronisch ziek kind. Dit 

natuurlijk het liefst in een niet-

medische omgeving, maar die wel in 

de buurt is.

Daar is sinds kort, na de opening  

door Koningin Máxima in mei  

van dit jaar, een oplossing voor:  

Het Jeroen Pit Huis. Een nieuw 

zorgconcept dat als doel heeft om 

de overgang van kind en ouders van 

ziekenhuis naar huis makkelijker en 

veiliger te maken. Hier kunnen ouders 

in een veilige gezinsvriendelijke en 

huiselijke omgeving leren omgaan 

met de complexe, intensieve en 

vaak technische zorg voor hun 

kind. Het Jeroen Pit Huis levert 

een breed palet van hoogwaardige 

zorg en begeleiding aan álle 

gezinsleden. Naast de medische 

en verpleegkundige zorg voor het 

zieke kind, ook psychosociale, 

maatschappelijk en praktische 

ondersteuning. Met de transitie naar 

de thuissituatie voor ogen, wordt 

er ook nauw samengewerkt met 

thuisverpleegkundigen, jeugdzorg, 

huisarts, de gemeente én zal het 

sociale netwerk van het gezin zoveel 

mogelijk betrokken worden. De 

ouders nemen stap voor stap de regie 

weer in handen. 

Het nieuwe gebouw ligt op het terrein 

van Amsterdam UMC, locatie AMC, 

in een groene omgeving met veel 

licht, ruimte en met direct uitzicht 

op de natuur. Je hoort er ’s morgens 

de vogels fluiten. Een warm, huiselijk 

gevoel privacy staat voorop. Er 

zijn acht familieappartementen 

met een kamer voor het zieke 

kind, een woonkamer met pantry 

en een slaapkamer voor ouders 

en eventueel broertjes of zusjes. 

Daarnaast biedt Het Jeroen Pit Huis 

een aantal centrale voorzieningen: 

Het Jeroen Pit Huis
Iedere Beursvisie verschijnt er een artikel over  

een stichting of vereniging die gelieerd is aan een 

cliënt van Bank ten Cate & Cie. Ditmaal gaat het 

over Het Jeroen Pit Huis; het eerste transitiehuis  

voor ernstig zieke kinderen en hun gezin.
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een grote familiekeuken, een gezellige 

woonruimte, sport-, “chill-” en 

revalidatiefaciliteiten, een snoezel-

kamer en een eigen (speel)tuin. 

Het opzetten van Het Jeroen Pit Huis  

is een privé initiatief geweest in 

samenwerking met Amsterdam 

UMC en het Lindenhofje, een 

verpleegkundig kindzorghuis van  

het Leger des Heils. Zij hebben  

een projectteam met een aantal 

werkgroepen gevormd en zijn 

gedurende het hele proces gesteund 

door een kundige en breed 

georiënteerde Raad van Advies.  

Vele partijen van naam hebben 

daarnaast hun medewerking  

verleend door pro bono hun  

diensten aan te bieden. De bouw 

en inrichting van het huis is in zijn 

geheel (Euro 7,5 mln) gefinancierd 

met geefgeld middels een betrokken 

groep donateurs (particulieren, 

stichtingen en bedrijven). 

De jaarlijkse zorgkosten van  

Het Jeroen Pit Huis worden voor  

het overgrote deel bekostigd door 

de zorgverzekeraars. Het ministerie 

van VWS steunt dit initiatief met een 

subsidie van de verblijfskosten van  

de ouders voor drie jaar. In deze tijd 

zal er middels wetenschappelijk 

onderzoek bewezen moeten 

worden dat deze vorm van zorg zijn 

bestaansrecht verdient.

Het huis staat en draait, een droom 

van velen is uitgekomen na jaren  

van intensieve voorbereidingen. 

De eerste gezinnen hebben de stap 

naar huis al gemaakt en momenteel 

verblijven vijf gezinnen in Het 

Jeroen Pit Huis. Er zijn echter nog 

een aantal ambities en belangrijke 

voorzieningen voor het huis nodig en 

gewenst: om de ouders te ontlasten, 

de zorgmedewerkers te ondersteunen 

in hun werkzaamheden, de zieke 

kinderen te helpen en de broertjes  

en zusjes te vermaken. 

“Omdat ieder kind het recht heeft 
om thuis te zijn”. n

Mocht u Het Jeroen Pit Huis willen ondersteunen: kijk dan op  

www.hetjeroenpithuis.nl of neem contact op met Nicole Weglau-Deiters 

op 06-22935259 of via weglau@hetjeroenpithuis.nl. Zij vertelt u er 

graag meer over.




