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“We konden alleen
maar bidden voor
een goede afloop”
Atilla was bijna thuis. Zijn zoontje Metehan
stond buiten al op hem te wachten, klaar voor
zijn belangrijke wedstrijd bij Sparta waar papa
hem naartoe zou brengen. Intussen trapte hij
een balletje in de straat. Toen de bal onder een
bezorgbus belandde - waarmee zojuist Metehans
nieuwe bed geleverd was - en de jongen onder
de wagen kroop om zijn bal te pakken, sloeg het
noodlot toe. Eén van zijn oudere broers kwam
net de straat in fietsen en schreeuwde luid toen
hij zag dat zijn broertje onder de bus lag en de
chauffeur wilde gaan rijden.
De chauffeur hoorde hem pas toen het al te
laat was.
Paniek
“Toen ik aankwam was er chaos”, vertelt Atilla.
“Iedereen stond op straat, mensen waren
in paniek, er was politie. Metehan was bij
bewustzijn, maar lag doodstil.”
Atilla en zijn vrouw reden met de ambulance
mee naar het IJsselland Ziekenhuis. “Er moest
een infuus aangelegd worden, maar doordat
Metehans bloeddruk zo gedaald was konden ze
geen ader vinden. Uiteindelijk moesten ze een
gaatje in zijn onderbeen boren. Ik weet nog dat
ik even daarvoor tegen mijn zoon had gezegd:
‘Je kunt dit jongen, je komt hierdoorheen en je
zult er sterker uitkomen .’ Naarmate de uren in
het IJsselland Ziekenhuis wegtikten, groeide de
paniek. Atilla: “Er kwamen steeds meer artsen, wij
werden uit de kamer gedirigeerd. Nog diezelfde
dag werd Metehan naar de Intensive Care in het
Sophia overgebracht.”

Bidden
Metehan lag twee weken
in het Sophia, waar zijn
ouders geen moment van
zijn zijde weken. Ook andere
familieleden kwamen over, uit
Nederland, Duitsland, België
en Turkije. In het Sophia is
Metehan vijf keer geopereerd;
er is een nier verwijderd, zijn
lever was beschadigd en werd
voor driekwart verwijderd
en hij mist nu zijn galblaas.
“Het was heel vaak op het
randje en de operaties waren
risicovol. Zijn lever bleef
lekken, er werden drains
geplaatst, stents… Tijdens
die operaties zaten wij in een
familiekamer te wachten tot ze klaar waren - dan
kun je alleen maar hopen en bidden voor een
goede afloop.” Metehans ouders kregen een
plekje in het Ronald McDonald Huis, zodat ze
dichtbij hun zoon konden zijn. “Ik ben iedereen
in het ziekenhuis enorm dankbaar”, vertelt Atilla,
hoorbaar ontroerd. “De artsen, de verplegers - ik
kan die dank niet in woorden uitdrukken.”
Toen het wat beter ging met Metehan was het
tijd voor ontspanning. “Samen met zijn broers
heeft hij een keer gevoetbald in de kamer. In het
ziekenhuis keek hij naar de kampioenswedstrijd
van Feyenoord - Tony Vilhena heeft zelfs nog een
persoonlijke boodschap voor hem ingesproken!”

!
k
i
e
o
d
t
Di

rn
mel-van Doo

Bom
gie
n Neonatolo
Miranda vnasn
e
)
C
(I
re
a
C
ive
Kinder-Inte
dige
verpleegkun

Strijder
Metehan gaat nu weer naar school. “Hij speelt
met vrienden, voetbalt, zwemt… Het gaat goed
met hem”, vertelt Atilla opgelucht.
“Toen hij net uit het ziekenhuis was, durfde hij
niet meer in zijn eigen bed te slapen en had veel
nachtmerries. Hij was ook bang dat er iets met
ons zou gebeuren. Dat gaat nu gelukkig beter,
al vindt hij het nog steeds eng om naar een
bestelbusje te kijken. Hij durft ook niet meer aan
de straatkant uit de auto te stappen.”
Niet alleen Metehan moest stapje voor stapje zijn
zelfvertrouwen terugkrijgen, ook het gezin moest
opnieuw een weg vinden. “Je hebt je kind bijna
door je vingers zien glippen”, zegt Atilla.

Beroep:
“Ik prijs mezelf gelukkig met een dynamische,
uitdagende en spannende baan. Sinds 1998 werk
ik als Kinder-IC en Neonatologie verpleegkundige
in het Sophia Kinderziekenhuis. Op de Kinder-IC
worden ernstig ziekte kinderen zoals Metehan
opgenomen waarvan de gezondheidstoestand
een continue bewaking of overname van de
vitale functies vraagt. Ook liggen op mijn afdeling
kinderen die complexe operaties moeten
ondergaan, zoals hart- en niertransplantaties.”
Door de overname van organen en andere vitale
functies werk je met veel soorten apparatuur. Dit
maakt je werk ook nog eens heel technisch.
Motivatie:
“Om te werken op een kinder-IC moet je heel
flexibel zijn. Het ene moment is alles nog
overzichtelijk en het volgende moment zet
iedereen alles op alles om een leven te redden.
Soms kunnen we met de beste kennis, medicatie
en machines helaas geen wonderen verrichten.
Ook dat is het werk op een Kinder-IC…
Het allerbelangrijkste vind ik om tussen al die
slangetjes en apparatuur nog een kind in bed te
zien liggen waarmee je communiceert.
Daarnaast heb je de zorg voor de familie. Ouders
die vaak de hele dag naast het bed van kind

“Je wilt hem beschermen, zodat er nooit meer
zoiets kan gebeuren, maar gelijktijdig moet hij
het leven weer in. Dat is een lastige opgave.
Als vader ben ik al die tijd sterk geweest, voor
iedereen maar vooral voor mijn zoon. Pas toen
het beter ging, en we weer naar de toekomst
durfden te kijken, kwamen bij mij de tranen.
Nog steeds overvalt het me soms - dit trauma
zal langzaam een plekje moeten krijgen. We
zijn ontzettend trots op Metehan, op de mooie,
lieve jongen die hij is, hoe hij in het leven staat.
Ik twijfel er niet aan dat hem een bloeiende
toekomst staat te wachten. Hij heeft geleerd dat
hij heel sterk is en dat hij kan vertrouwen op
zichzelf. Een strijder. Metehan is een strijder.”

zitten, voelen zich vaak hulpeloos en denken
dat zij zelf op dit moment niet veel voor hun
kind kunnen doen. Het is de kunst om juist te
laten zien wat zij wél kunnen betekenen en hoe
belangrijk het is dat zij ook goed voor zichzelf
blijven zorgen.”
Missie:
“Ik ben van mening dat je werkt voor je plezier.
Daarom zorg ik zelf voor een hele bewuste
afwisseling in werkzaamheden.
Naast mijn werk op de Kinder-IC heb ik
mijn eigen sportmassagepraktijk en ben ik
sportinstructeur bij een sportschool in mijn
woonplaats.
Ook ben ik nauw betrokken bij de organisatie
en coördinatie van Sporten voor Sophia, hét
sportevenement voor het Sophia. Elke cent die
binnenkomt gaat rechtstreeks naar het doel! Dat
maakt dit evenement zo bijzonder.
Vrije tijd:
“Ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen
(Britt van 13 en Bas van 11). De tijd die ik ‘over’ heb,
plan ik het liefst vol met uitjes met mijn gezin,
familie en vrienden. Ik ben in mijn element als ik
lekker bezig kan blijven, want van stilzitten word
ik ongelukkig.”

Een blauw hart voor
het Sophia
Frank Paauw
Politiechef eenheid Rotterdam

Regelmatig komen we in ons werk kinderleed
tegen. Soms is dat heel klein, soms is dat
onnoemlijk groot. Kinderen mogen dan op
ons rekenen voor hulp. Soms door actie, soms
door zorg, maar altijd met een invulling vanuit
ons hart. Kinderen hebben recht op een aantal
zeer basale elementen. Gezondheid, Veiligheid
en Liefde. Als het gaat om Gezondheid speelt
Sophia daarin een essentiële rol.
Veiligheid begint bij ouders, maar heeft een
cruciale schakel met de politie. Immers als
organisatie maken we – helaas moet ik zeggen
- ook soms de keerzijde van die veiligheid in
relatie tot kinderen mee. Liefde is een element
dat geen verdere uitleg behoeft.
Ik ben enorm trots om ambassadeur van het
Sophia te mogen zijn. Niet alleen ik draag het
Sophia een warm hart toe. Al jaren rijden mijn
collega’s van de politie-eenheid Rotterdam
mee met de Sophia City Tour, een dag om
zieke kinderen even hun narigheid te laten
vergeten door letterlijk met toeters en bellen
door de straten van de Rotterdamse regio te

rijden. Ook zijn we al jaren op de spinningfiets
te vinden tijdens het evenement Sporten voor
Sophia. Het ‘sport-sponsor-evenement’ in het
vroege voorjaar kent vanuit de politie-eenheid
Rotterdam een stevige bijdrage, niet alleen in
het grote aantal fietsende collega’s, maar zeker
ook in de motivatie om ook elk jaar weer veel
geld op te halen. De laatste jaren was ik bij
het evenement aanwezig en genoot ik van de
positieve energie van al die deelnemers die hun
beste (fiets)beentje voorzetten én elk jaar weer
een geweldig bedrag bij elkaar fietsen.
Daarnaast waardeer ik de vele creatieve
collega’s in onze eenheid die geen middel
onbenut laten om in geval van een bijzondere
gebeurtenis of incident ook aandacht te
geven aan het Sophia, zoals de in beslag
genomen heliumballonnen die recentelijk een
warme plek kregen in de harten van menig
patiënt van het Sophia kinderziekenhuis. Inzet
die vanuit de politie-eenheid Rotterdam oprecht
gemeend is en vanuit een blauw hart met liefde
wordt gegeven.

Sport in 2019 voor
kinderen met een
chronische ziekte
Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis helpt
kinderen met een chronische (langdurige) ziekte.
In Nederland gaat het om 14% van de kinderen
en jongeren onder de 18 jaar, dat zijn maar liefst
500.000 kinderen. Deze kinderen sporten en
bewegen minder omdat ze zich fysiek beperkt
voelen en angstig zijn. Ook vinden de ouders het
vaak eng om hun kind te laten bewegen.
Toch is het erg belangrijk om op jonge leeftijd
voldoende te bewegen. Niet alleen om fysieke
achteruitgang te voorkomen, maar ook omdat
sport een belangrijke sociale activiteit is. Niet
sporten betekent doorgaans niet meedoen.
Niet meedoen met gym, niet mee naar een
zwemfeestje, geen tikkertje buiten spelen.
Niet sporten betekent het missen van een
hoop gezelligheid. En daar worden kinderen
ongelukkig van.
Uit onderzoek van onze sportarts Linda van
den Berg blijkt sporten effectief bij chronisch

zieke volwassenen. “Om uit te zoeken of deze
positieve effecten ook voor kinderen gelden,
is onderzoek nodig. Daarom wil het Sophia
voor deze kinderen een beweegprogramma
op maat maken”, vertelt ze. Onderdeel van dit
programma is een meting van hun spierkracht
en uithoudingsvermogen.
Daarna volgen de kinderen een speciaal voor
hen samengesteld trainingsprogramma bij hun
eigen fysiotherapeut, onder toezicht van Linda.
Zo kunnen we bepalen welk programma het
beste werkt voor bijvoorbeeld kinderen met een
hart- of longafwijking, spierziekte of darmziekte.
Op deze manier hopen we dat chronisch zieke
kinderen veilig voldoende conditie opbouwen
en meer vertrouwen krijgen om weer gerust te
gaan sporten met vriendjes en vriendinnetjes.
Hiermee hopen we ze gezonder en gelukkiger te
maken, zodat ze nooit meer een feestje hoeven
te missen. Sport je mee?

Sport jij ook mee
op 15, 16 of 17
februari 2019?
Schrijf je dan nu in via
www.sportenvoorsophia.nl

Oma klimt naar de top
voor kleinzoon
Op 10 augustus jl. ontving het Sophia een bijzondere donatie. Janet Kellitt, die voor
de gelegenheid speciaal uit Engeland is gekomen, heeft de hoogste berg van Wales
(Snowden) beklommen. Doel: geld inzamelen voor de afdeling Neonatologie.
Janet: “Dit ziekenhuis heeft mijn dochter Becky en mijn kleinzoon Finch gered.
Ik wilde iets terugdoen om mijn dankbaarheid te uiten.”
Moeder Becky van Paassen haalt een foto
tevoorschijn op haar mobiele telefoon. Het
kindje dat in de couveuse ligt omvat met zijn
kleine handje nauwelijks het bovenste kootje
van haar pink. Finch woog bij zijn geboorte, op
29 augustus 2016, slechts 710 gram.
“Ik had het Hellp Syndroom, een vorm van
zwangerschapsvergiftiging”, vertelt Becky als
ze haar blik van de foto op het scherm heeft
losgemaakt. “De artsen hebben Finch zo lang
mogelijk in mijn buik laten zitten, maar met
27 weken en drie dagen moest hij echt
gehaald worden.”
Maandenlang vochten de artsen van het
Sophia voor Finch’ leven, tot hij sterk genoeg
was om naar een regulier ziekenhuis in Delft
overgeplaatst te worden, waar Becky en haar
man Rien wonen. Een dag voor de uitrekende
datum mocht het jonge gezin eindelijk naar huis.
Weer en wind
Becky’s moeder Janet, die meteen overkwam
vanuit Engeland, besloot al snel dat ze het
ziekenhuis wilde bedanken. Ze had geen
ervaring met fundraising. Evenmin had ze ooit
een berg beklommen. “Maar dat leek me de
juiste weg om in de slaan. Ik werk in de zorg
en zodoende kende ik mensen die mij de weg
konden wijzen in ‘fundraisingland’.” Door weer
en wind klom ze naar de top. Een emotioneel
moment. “Destijds lag Finch ook in het
ziekenhuis met een infectie aan zijn longwegen.
Ik deed het echt voor hem.” Trots en vertederd
kijkt ze naar haar kleinzoon, die de Sophia
monkey tegen zijn borst geklemd houdt en voor
de vierde keer de glijbaan opklautert. “He really
is a bundle of joy, isn’t he? When he smiles his
whole faces lights up.”

De donatie van Janet zal
gebruikt worden voor een
innovatieve meting van de
placenta om zo vroeggeboorte
te kunnen voorkomen.

Eerste patiënt
Janet overhandigt de check aan Irwin Reiss,
hoofd van de afdeling Neonatologie, die haar
warm bedankt voor haar inspanningen. Hij
herinnert zich het gezin nog. Maar de echt
emotionele ontmoeting volgt met Marc Sylva,
die Finch destijds onder zijn hoede had. Hij komt
aangelopen.
“Finch was mijn eerste echt eigen patiënt”,
vertelt Marc nadat er warme handen geschud
zijn. “Toen hij net naar huis was, heb ik een
kaart geschreven. Dit zijn de lichtpuntjes, daar
doe je het voor, want er zijn helaas ook veel
patiëntjes die het níet redden. Ik kreeg toen een
mooie kaart terug - die hangt nog steeds in mijn
kantoor. Het is geweldig om te zien hoe goed het
nu gaat met Finch!”
Voor Becky en Rien is het bijzonder om op een
dag als vandaag weer in het Sophia te zijn. Becky:
“Ik was de eerste paar dagen na Finch’ geboorte
zo vreselijk bang hem te verliezen. Marc kwam
aan mijn bed zitten, hij was klaar met werken
maar wilde nog even langs komen voor dat hij
naar huis ging. Hij zei: ‘Op dit moment gaat het
goed met Finch. Heb vertrouwen in hem, hij is
sterk.' Dat gaf mij kracht om te vechten. En kijk
hem nu eens!”

“Ik wilde iets
terugdoen voor
het ziekenhuis
dat het leven van
mijn dochter en
kleinzoon gered
heeft”

Wil jij net als Janet een
eigen actie starten?
Via www.kominactievoorsophia.nl kun je zelf
gemakkelijk een actie starten om zo geld in te
zamelen voor het Sophia Kinderziekenhuis. Geef een
benefietconcert, loop een marathon, verzamel lege
flessen: het maakt niet uit wat je doet want elke actie,
groot en klein, is waardevol. Alleen samen kunnen we
ervoor zorgen dat zieke kinderen een betere toekomst
tegemoet gaan.

Wetenschappelijk

Loopt jouw
school ook mee?
Dit jaar branden de lichtjes voor de ontwikkeling
van een smartphone applicatie voor kinderen
met een chronische ziekte. Deze kinderen
moeten vaak naar het ziekenhuis, missen
regelmatig school en hebben minder contact
met leeftijdsgenootjes. Veel kinderen voelen zich
daardoor soms angstig, verdrietig of somber.
Het Sophia wil hier verandering in brengen met
de ontwikkeling van een app. De app werkt
als een soort dagboekje door op verschillende
momenten van de dag vragen te stellen aan de
kinderen zoals waar ze zijn, wat ze aan het doen
zijn, met wie ze zijn en hoe ze zich voelen (op dit
moment voel ik me boos, blij, bang, verdrietig).
Daarnaast wordt een aantal uitdagingen
aangeboden. Bijvoorbeeld koken of bakken
met een vriend(in), een positief bericht sturen
naar een vriend of het maken van een selfie met
een kip. De opdrachten worden gemaakt door

wetenschappers in samenwerking met kinderen
en gamedesigners. Ze bieden positieve afleiding
en helpen kinderen om te gaan met hun emotie.
Op momenten dat ze hulp nodig hebben kunnen
kinderen, via de app, op een laagdrempelige
manier hulp inroepen.
Door als school mee te doen met de Lichtjestocht
en de lampionnentocht te laten sponsoren
kunnen jullie ervoor zorgen dat deze app volgend
jaar ingezet kan worden. En kunnen jullie ervoor
zorgen dat emotionele problemen bij zieke
kinderen worden gesignaleerd en hun veerkracht
wordt vergroot waardoor zij beter met negatieve
gevoelens kunnen omgaan.
Doen jullie mee? Geef je dan voor 1 november op
via cseijkens@vriendensophia.nl.
Meer informatie:
www.vriendensophia.nl/lichtjestocht

Sophietjes
agenda
14 oktober
Matching the Stars
Culinair genieten voor het
goede doel? Een avond vol
entertainment en smaakvol
dineren in het Excelsior
stadion.
meer informatie:
www.vriendensophia.nl/
matchingthestars
30 oktober
Dutch4Kids Golfevent
Een spectaculaire golfmiddag
met veiling en loterij.
Meer informatie:
www.dutch4kids.nl

Geen berg te hoog voor de Heavenly Stars
Er zijn honderden kilometers afgelegd, er zijn
tientallen banden gewisseld én er is met veel
plezier een tourrit van vele hoogtemeters
voor het Sophia Kinderziekenhuis gereden.
Deze hechte groep fietsers steunt hiermee
het onderzoek naar het voorkomen van
bloedstolling bij gebruik van de hartlongmachine (ECMO).

Sprinting Sophia
Afgelopen zomer vond de 9e editie plaats
van Sprinting Sophia. Een rit voor patiënten
met gave sportauto’s welke jaarlijks wordt
georganiseerd door Rotary Delfshaven. Wat
hebben de kinderen genoten! De prachtige
sponsoropbrengst van ruim 55.000 euro is
opgehaald voor waardevol onderzoek naar de
ziekte van Crohn.

Hé Rotterdammertje, ijssie?!
Een wel heel smaakvolle actie werd op touw
gezet tijdens de warmste weken van het
jaar. IJssalon de IJsmaker op de Witte de
Withstraat sloeg de handen ineen met de
bedenker van het oer-Rotterdamse snoepje
Rotterdammertjes. Zij ontwikkelden samen een
echt Rotterdams ijsje en haalden hiermee 1.500
euro op voor het Sophia Kinderziekenhuis.
Voor iedere verkochte bol werd er ook een bol
uitgedeeld aan de patiëntjes in het Sophia.

Kinderen beter voorbereid op MRI-scan door
Virtual Reality (VR)
In het Sophia Kinderziekenhuis worden
jaarlijks 3.000 kinderen onderzocht door
middel van een MRI-scan. De meerderheid
van deze kinderen vindt het heel spannend en
vervelend om een MRI-scan te laten maken.
Ze moeten lang stil liggen in een groot
apparaat dat heel veel lawaai maakt.

Nacht van Schiedam; bowlen voor het Sophia
Ze hadden een behoorlijke missie: de ruim
9.000 euro van vorig jaar overtreffen. Geen
gemakkelijk doel. Ruim 14 uur en 960 games
verder was het dan ook één groot feest toen
de teller eindigde op 13.020,59 euro. Met deze
fantastische opbrengst wordt een bijdrage
geleverd aan belangrijk onderzoek naar een
nieuw antistollingsprotocol voor kinderen
die aan de hart-long machine liggen. Zodat
de kans op overleving voor deze kinderen
toeneemt.

Robin van Persie nieuwe ambassadeur van het
Sophia Kinderziekenhuis
Robin van Persie is de nieuwe ambassadeur
van het Sophia Kinderziekenhuis. Daar zijn
wij natuurlijk heel blij mee! Dit maakte hij
feestelijk bekend op de Feyenoord Sophiadag
op zondag 19 augustus. “Ik krijg kracht van de
positiviteit van de kindjes in het ziekenhuis”
liet van Persie weten.

Heel december
Lichtjestocht
Kinderen kunnen met hun
school of vereniging op een
door hun zelf gekozen datum
meedoen aan de speciale
lampionnentocht voor het
Sophia.
www.vriendensophia.nl/
lichtjestocht
6 december
Start Lichtjesactie
Koopt u ook symbolisch een
lampje in de kerstboom voor
het Sophia Kinderziekenhuis?
www.lichtjessophia.nl
8 december
Sophia Lichtjesdiner
Sfeervolle avond met een
bijzonder programma
waarbij de opbrengst
gaat naar het verbeteren
van de behandeling van
kinderreuma. (uitverkocht)

Met de opbrengst van de Feyenoord collecte
konden we een speciale Virtual Reality (VR)
bril aanschaffen waarmee we kinderen het in
Sophia Kinderziekenhuis kunnen voorbereiden
op deze stressvolle gebeurtenis.

15, 16 en 17 februari 2019
Sporten voor Sophia
Drie dagen lang sporten om
geld op te halen zodat we
kinderen met een chronische
ziekte ook kunnen laten
sporten.
www.sportenvoorsophia.nl
18 april 2019
Varen voor Sophia
Een bijzondere botenparade
over de Maas, speciaal voor
het Sophia Kinderziekenhuis.
Vaar je mee?
www.varenvoorsophia.nl
Voor meer informatie over
deze activiteiten kun je
kijken op:
www.vriendensophia.nl/
evenementenkalender
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Word vriend van het Sophia
Kinderziekenhuis en draag bij aan
de beste zorg voor zieke kinderen.
Fondsenwerving en het Sophia zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Overheid en zorgverzekeraars dragen in belangrijke mate bij aan de financiering van
behandelingen, maar voor een optimale begeleiding van patiënten, onderzoek naar
oorzaken van ziekten en nieuwe behandelmethoden, onderwijs en ontspanning, zijn
aanvullende middelen nodig.
De Stichting Vrienden van het Sophia zet zich hier, samen met vele anderen, iedere dag
voor in. Wilt u Stichting Vrienden van het Sophia steunen en daarmee bijdragen aan de
beste zorg voor zieke kinderen? U kunt het Sophia Kinderziekenhuis op diverse manieren
steunen: u kunt een donatie doen, Vriend worden (vanaf 20 euro per jaar) of namens uw
onderneming Bedrijfsvriend worden (vanaf 1000 euro per jaar).
Meer informatie vindt u op www.vriendensophia.nl/wat-jij-kan-doen/

Voor meer informatie: bel (010)-703 67 50 of stuur
een e-mail naar info@vriendensophia.nl

