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RONALD MCDONALD HUIS MOET IN LENTE 2019 KLAAR ZIJN

Gezinnen zieke kinderen
krijgen eigen stek in UZ
Het UZ Brussel is vrijdag begonnen met de bouw van een
woning die gezinnen de kans biedt om bij zieke kinderen
te blijven.

ROBIN DE BECKER

 Het project werd al in 2016 voorgesteld en had eind vorig jaar de deuren
moeten openen, maar door problemen met aannemers kon pas gisteren de eerste
spadesteek worden gestoken voor de bouw van het eerste Ronald McDonald Huis

Het huis wordt in een heuvel ingewerkt en alle kamers hebben zicht op een bos. © rr
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‘Zonder zo’n huis is het een
zware tijd’

http://www.standaard.be/
https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2017/10/14/23681502-b02d-11e7-a857-2063325e321a.jpg?width=1152&format=jpg


in ons land. In Duitsland, Nederland en Frankrijk zijn er al soortgelijke huizen
gebouwd.

‘Als je naar onze buurlanden kijkt, biedt dat een echte meerwaarde aan de
campus’, zegt professor Marc Noppen, ceo van het UZ Brussel. ‘Ziekenhuizen zijn
vreselijke plekken. Mensen willen niet naar het ziekenhuis als ze niet moeten.
Projecten als deze, net als de renovatie van ons kinderziekenhuis en de bouw van
Villa Samson, maken het wat draaglijker.’

Het huis zal tien privékamers met badkamer tellen, waar tot vier gezinsleden
kunnen verblijven. Voorts zijn er nog gemeenschappelijke ruimtes, waar iedereen
ervaringen kan uitwisselen. De gezinnen verblijven er in een niet-medische
omgeving dicht bij hun ziek kind.

Emotioneel evenwicht

‘Dit is een echte meerwaarde voor onze campus’
MARC NOPPEN
Ceo UZ Brussel 

Voor de bouw van het huis werd een zeer opvallende keuze gemaakt. Het zal als het
ware in een heuvel worden ingewerkt. De kamers hebben zicht op het bos. ‘Het is
enorm belangrijk dat zieke kinderen omringd blijven door hun familie en hun
emotioneel evenwicht behouden om hun genezingsproces goed te laten verlopen’,
zegt Noppen.

Ook François Bouillon, voorzitter van de vzw Ronald McDonald Kinderfonds is
opgelucht. ‘Vandaag is een grote dag. Gezinnen met een kind in het ziekenhuis
zullen binnenkort op een warme plek terechtkunnen. Wanneer een kind ziek is,
moeten de ouders zich kunnen concentreren op hun kind en de genezing, en niet op
de praktische beslommeringen of kostbare tijd verliezen in het verkeer.’

Het hele project kost 1,8 miljoen euro. Dat geld zal niet worden doorgerekend
aan de patiënten. ‘We vragen om wettelijke redenen een bijdrage van tien euro per
nacht, per kamer. Kunnen de families dat niet betalen, is dat geen probleem’, zegt
Bouillon.

‘Als een kind ziek is, moeten de ouders zich kunnen concentreren
op hun kind en de genezing'
FRANÇOIS BOUILLON 
Voorzitter Ronald McDonald Kinderfonds

Voor de gelegenheid werd er zelfs een Lego-uitgave van het Ronald McDonald Huis
gemaakt. De opbrengst van die verkoop gaat naar het goede doel.



‘Zonder zo’n huis is het een zware tijd’

Sebbe Stevens (25) kreeg veertien jaar geleden in het UZ Brussel als elfjarige de diagnose
leukemie. Gisteren keerde hij nog eens terug naar het ziekenhuis om te getuigen over die
moeilijke tijd.
‘Ik was wel in goede handen, maar je kan niet zonder mama en papa’, zegt Stevens. ‘Het was
een zware en emotionele tijd. Mochten wij toen een Ronald McDonald Huis hebben gehad
naast het ziekenhuis, zou het voor ons gezin veel gemakkelijker geweest zijn. Nu waren we
continu verscheurd tussen thuis en het ziekenhuis.’
‘Overdag kwam mama altijd bij mij, 's nachts bleef mijn vader slapen. Hoe ze het als
zelfstandigen die hele periode hebben uitgehouden, is een wonder. Zo’n ziekte blijft je fysiek
en mentaal achtervolgen.’
Ook Veerle Cosyns, kinderpsychologe in het UZ Brussel kwam het belang van zo'n huis
onderstrepen. ‘We zien vaak hoe een gezin uit elkaar valt, omdat de boel thuis draaiende
moet worden gehouden.’ (rdb)
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