
Verpleegkundewant ...
„Ik wist al heel jongdat ik in de
zorgwilde. Aanvankelijk ging ik
deopleiding voor ziekenverzor-
ging doen bĳ het Rotterdamsch
Zeehospitiummet lichamelijk
beperktekinderen. Toen ik diehad
gedaan, dacht ik: verpleegkundeA,
jeetje, ook leuk, dieopleiding doe
ik erbij. Eenmaal in het LUMC
werkend ben ik er dekinderaante-
kening bij gaan doen en zokwam
ik als24-jarigeop deafdeling te-
recht van wat nu het Willem-
Alexander Kinderziekenhuis is, als
onderdeel van het LUMC.
Ik had van tevoren niet verwacht
dat kinderen mezouden mogen,
omdat ik een vrĳ donkerestem
heb. Al snel kwam ik erachter dat
zemewel degelijk aardig vonden,
dat zememisten als ik een vrĳe
daghad.Dat vond ik eigenlijk heel
verrassend.Mijn onzekerheid
kwam voort uit het slechtezelf-
beeld dat ik in die tĳd had.”

Ouders verdwalen
„Al die jaren ben ik in het zieken-
huisblijven werken. Ik ben ouder,
vaak deoudsteonder decollega̓s.
Het werk blijft mooi. Jebent een
baken voor ouders,met de rugzak
aan kennisdie je in veertig jaar
hebt opgebouwd.Denieuweouder
verwacht nogal wat, zewillen alles
over deziekte van hun kind lezen,
weten en beredeneren. Zezoeken
het hele internet af. En wat gebeurt
er dan? Zeverdwalen. Ik ben voor
hen een hekje, zekunnen zich een
beetje aan mevasthouden. Het is
belangrijk dat jeduidelijk bent
naar deouders. Ik houd van rust,
regelmaat en duidelĳkheid.Maar
ik ben echt lief voor dekinderen –
al ishet stom om dat van jezelf te
zeggen.”

Zwaar werk?
„Het isniet alleen kommer en kwel
op onzeafdeling hoor. Er iszoveel
humor! We lachen heel wat met de
kinderen en hun oudersen met
collega̓s. Humor helpt, het relati-
veert. Niet dat weallesweg lachen,
er blijven genoegmoeilijkemo-
menten over.

Mijn zelfbeeld is inmiddelsook
een stuk beter geworden. Dat ishet
voordeel van ouder worden: je
hoeft niet meer zonodig door
iedereen aardig gevonden tewor-
den, je steekt jemening niet meer
onder stoelen of banken.”

Administratie?
„Het narevan dezorg isdat er
tegenwoordig zoveel vinkjesgezet
moeten worden, al die administra-
tie iskilling. Daar hebben wij in
het ziekenhuisnatuurlĳk ook last
van. Toevallig hebben webij ons
op deafdeling een rustigeperiode
achter de rug. Dan heb je tijd om
een spelletjemet een kind te spe-
len of voor een uitvoerig gesprek
met deouders, voor je studenten
en voor verdieping in jewerk. Ook
belangrĳk. Jemoet bĳ kinderen
niet alleen maar met nareactiesals
wondverzorging of een prik bezig
zijn.”

Huilbaby s̓
„Er zijn in Nederland 400.000
chronisch ziekekinderen, nog los
van dekinderen diekanker of iets
aan hun hart hebben. Bĳ het
woord chronisch moet jedenken
aan kinderen met stofwisselings-
ziekten, nierziekten en longziek-
ten.Op onzeafdeling verplegen we
kinderen dieaan hun hart worden
geopereerd, of herstellen van een
ernstige infectie.Maar er liggen
somsook gewonehuilbaby s̓. Jaze-
ker kunnen wedat vele en langdu-
rigehuilen doorbreken.Ouders
van huilbaby s̓ zijn na een tijdje
vaak op, zewillen alleballen hoog
houden, dan komen ze in een

neerwaartse spiraal terecht. Hun
spanning slaat over op debaby, die
helemaal overprikkeld isgeraakt.
Jemoet natuurlijk wel eerst in
kaart brengen of er medisch echt
nietsmis is.Maar soms isalles
goed en maakt rust en regelmaat –
daar heb je zeweer – allesuit.We
krĳgen somsvan ouders tehoren:
kunnen jullie toveren? Ja, soms.”

Aparte tak
„Een kinderafdeling van een zie-
kenhuis iseen andere tak van
sport. Een kind verzorg jenooit
alleen, je hebt altĳdmet deouders
temaken. Ik leer debeginnende
verpleegkundigen altijd dat zehier
het dierbaarste verzorgen wat
mensen hebben, en dat zedaar
heel goed voor moeten zorgen.
Ouders laten hun kind in goed
vertrouwen bĳ jou achter.”

Franniez
„Voor kinderen met kanker iser
een verzamelsysteemmet kralen,
deKanjerketting. DeHartstichting
isooit begonnen met deTikkie-
ring, die kinderen krĳgen alsze
ietsaan hun hart hebben om hun
ziekte tehelpen verwerken.Maar
voor chronisch ziekekinderen was
er niks. Ja, zemochten een keertje
grabbelen, dat washet.
Een jaar of zesgeleden had ik het
daar met Hennie en Frankje,mijn
twee collega̓sover, die er hetzelfde
in stonden. Spontaan ben ik zeven
academischeziekenhuizen gaan
bellen met: hebben jullie somseen
troostcadeautje voor die categorie
patiëntjes? Jewilt het wiel niet
opnieuw uitvinden.Maar nee, ook

zĳ hadden niks. Ik heb noggepro-
beerd om aan tehaken bij deHart-
stichting en deVOKK, devereni-
ging van oudersmet kinderen met
kanker,maar zewilden allebei niet
samenwerken. Kortzichtig hè?”

ʼMaar verpleegsterʼ
„Wĳ hadden het Willem-Alexander
Kinderfonds, daar ben ik gaan
praten in het vertrouwen dat zij
het ideewel zouden oppikken.De
toenmaligedirecteur Bart Bartels
vond het ideehartstikke leuk. Hij
vroegme: Franny, heb je een be-
leidsplan op papier gezet? Ik zei:
Bart, ik ben maar verpleegkundige!
Ja, toen had ik nogniet het zelfver-
trouwen dat ik deafgelopen paar
jaar wel heb opgebouwd.
Bart en mijn tweecollega̓sgingen
met memeedenken. Toen had ik al
vier poppetjes. Bart
kendeweer een ontwerpster uit
Oegstgeest, AnneKatrien, diemet
kosteloosmateriaal werkt. Van een
plastic flesmaakteze spontaan een
spiraal. Dat washet! Het troostca-
deautjemoest ietsworden dat op
en neer gaat, dat doet een spiraal
als-iedraait. Bĳ chronischeziekten
gaat het ook op en neer.Dat was

het bruggetje. Kinderen krijgen
voor elke ingrijpendebehandeling
een sticker, diezeop despiraal
kunnen plakken en waardoor een
soort dagboek ontstaat van wat ze
meemaken.”

Tropenjaren
„Wehadden in diebegintijd niks.
Geen geld, helemaal niks. Deeerste
drie jaar is Franniez een soort
tropentĳd geweest.Met een heel
klein koppel moesten weveel reali-
seren. Een ontwerp voor despiraal
maken, een websitebouwen, geld
genereren, foldersschrĳven, bedrij-
ven aanschrijven of zeonswilden
sponsoren. En ziekenhuizen bellen
of zewilden meedoen.
Het waseen tropentijd,maar an-
derzijdskregen weook heel veel
goodwill. Degunfactor wasen is
heel groot. Superlief. Anderskom
jeer ook niet. Het enebedrijf hielp
onsaan een logo voor destichting,
een ander werktedat tegen geredu-
ceerd tarief weer uit. Toevallig
kwamen er allerlei mensen opmijn
pad diememet van allesgratis
wilden helpen, zoalsWalter, een
3D-ontwerper, diemeedacht over
deuitwerking van despiraal. Hĳ is
bĳ onzestichting nog steedseen
duizendpoot.”

ʼNiet voormezelfʼ
„Een bevriend notarismaakteonze
stichtingsaktegratis. Zoʼn gek idee!
Vormden Bart, Walter en ik ineens
een bestuur! Dat kun je jeniet
voorstellen, als je ziet waar ik van-
daan kom. Ik bedoel: ik hoop een
lief en goedmens tezijn,maar ik
ben niet iemand die voorop loopt.

Het verschil wasdat ik nietsvroeg
voor mezelf, maar voor Franniez!
Vijf jaar geleden wildehet LUMC
wel alspilotproject dienen. Vlak
daarnameldden het academisch
ziekenhuis in Maastricht en het
Slingeland ziekenhuis in Doetin-
chem zich. Zo roldedat pilotpro-
ject mooi uit.
Ik intussen maar presentatieshou-
den en bellen naar alle andere
ziekenhuizen of zewilden mee-
doen. In diebegintijd was ik altĳd
met Franniez bezig. Nu heb ik
meer hulp en ishet ietsjeminder
druk.Nee,mijn uren tel ik maar
niet, haha.”

Klappers
„Tja, hoeveel geld heb jenodig? Ik
dacht van tevoren aan ietsvan
35.000euro,maar als je dan tot de
ontdekking komt dat het maken
van een mal voor despiraal van de
Franniez alleen al tien-tot vĳftien-
duizend eurokost? Ik begon me
gaandeweg te realiseren dat we
vĳftig-tot zestigduizend euro
nodig hadden voor het ontwerp, de
uitvoering, deproductie en distri-
butie.
Dat bedraghebben wegehaald,
door vermogensfondsen aan te
schrĳven en pr temaken. Laatst
nog kregen wevan deRally van
Hemcar en De Clercq 12.000
euro en vorig jaar wasdeop-
brengst van deLadiesRun voor
Franniez: tienduizend euro. Kijk,
dat zijn bedragen waar westil van
worden en heel blij meezijn. Sub-
sidie krĳgen weniet. Het is telkens
weer dekunst om genoeggeld te
generen om deboel draaiende te

houden.”

Franniezgratis
„Wemaken nergenskosten voor,
mijn woonhuis iskantoor, geen
van devrijwilligerskrijgt betaald.
Het iszógoed als je tegen mensen
kunt zeggen dat jegeen perso-
neelskosten hebt.
We rekenen deoudersgeen geld
voor deFranniez, nee. Dat kan in
onzeogen niet. Ga even zeggen dat
je zoon diabetesheeft en dat de
Franniez-spiraal 35eurokost?
Ziekenhuizen geven ook geen
vergoeding. Demeestehebben er
geen geld voor, of het geld er niet
voor over.Wekrijgen somseen gift
van vrienden van een ziekenhuis
omdat zezien dat wat wij doen iets
toevoegt. Inmiddelszijn despira-
len in 33ziekenhuizen,medische
kinderdagverblijven en thuiszorg-
organisatiesverkrijgbaar. Als je je
dat realiseert, ishet best wel knap,
want wezijn die cadeautjespas
drie en een half jaar aan het uitde-
len. Ik hoop dat dat getal over tien
jaar op 75zit.”

Waardering?
„Of ik genoegwaardering krijg?
Daar doe ik het niet voor,maar: ja,
die krijgen wezowel van kinderen,
oudersalscollega̓s. Die reacties
zorgen er voor dat je telkensnog
weer een stapjeharder gaat. Je
krĳgt brieven en mailtjeswat de
Franniezmet oudersen kinderen
doet. Echt supergaaf. Ik word er zó
blĳ van alsmensen schrĳven dat
hun kindmet zijn spiraal anders,
positiever naar het ziekenhuis
gaat. Ze voelen deFranniez alseen
steuntje in de rug, het geeft zeeen
beetjemoed bij langeziekenhuis-
opnames. Dáárvoor doe jehet.”

Dankbaarheid
„Door mijn werk heb ik mena-
tuurlĳk altĳd gerealiseerd al hoe
bijzonder het isals je gezonde
kinderen hebt. Toen ik jong en
zwanger was, dacht ik: omijn
hemel! Ik zag in het LUMC alleen
maar ziekekinderen. Terwijl dat
natuurlijk geen normaleafspiege-
ling van demaatschappĳ is.Maar
het isalleswaard als je een gezond
kindmaghebben.”

Ze kon als kinderverpleegkundige in het LUMCmet
35jaar ervaring achter de kiezenmaar niet
begrijpen waarom er troostcadeausbestonden voor
kinderenmet kanker of hartziekten,maar niet voor
chronisch zieke kinderen.De Leidse Franny
Slingerland (59) ging zelf aan de slag omdie leemte
op te vullen.De Franniezworden nu inmeer dan
dertigNederlandse ziekenhuizen uitgedeeld en haar
kinderfonds viert nu het eerste lustrum.

H̓et is alles
waard als

je een
gezondkind
maghebbenʼ

Paspoort
Naam:Franny Slingerland
Leeftĳd:59 jaar
Woonplaats: Leiden (gebo-
ren en getogen)
Opleiding:ziekenverzor-
ging, Inservice Verpleeg-
kunde A.Kinderspecialisa-
tie
Beroep:senior kinderver-
pleegkundige op afdeling
Bos,het Willem-Alexander
Kinderziekenhuis/LUMC
Maatschappelĳk: initiatief-
nemer stichting Kinder-
fondsFranniez,een verza-
melsysteem voor chro-
nisch zieke kinderen,zie
www.franniez.nl
Burgerlĳke staat: latrela-
tie,dochterMarleen (30),
zoonsBart (28) en Bram
(24)

Franny Slingerlandmet haar uitvinding,het troostcadeautje Franniez,dat nu in ruimdertig ziekenhuizenwordt uitgedeeld. FOTOTACOVANDEREB

Verpleegkundige
bedenkt t̓roost-
cadeautjes̓ voor
ziekekinderen

Zeziet er uit alseen ouder-
wetse verpleegkundige, in de
goedezin deswoord. De
LeidseFranny Slingerland
heeft een goedlachse, lieveen
goedmoedigeuitstraling. Ze
werkt al bijna veertig jaar in
het Willem-Alexander Kinder-
ziekenhuis, onderdeel van het
LUMC.Waar zeooit als twin-
tigjarige leerling-verpleeg-
kundigebegon, iszenu de
oudgediende.
Al die jaren verpleegt zedaar
chronisch ziekekinderen. Bij
chronisch moeten wedenken
aan diabetes, nier-, long-of
stofwisselingsziekten.
Decijferszijn indrukwek-
kend: volgensFranny telt ons
land niet minder dan 400.000
chronisch ziekekinderen, van
wieer 80.000 in een zieken-
huisworden behandeld. Som-
migen verblijven daar weken
of zelfsmaanden. Een jaar of
zeven geleden bedacht Fran-
ny: hoe fijn zou het zijn alser
voor hen een troostcadeautje
zou zijn? Dat iser voor kinde-
ren met kanker of een hart-
ziekte toch ook?
Met dat ideeging zeaan de
slag. Aanvankelijk washet
pionieren,maar met dank aan
heel wat onbaatzuchtige
vrĳwilligers, verenigingen en
bedrijven staat dat cadeautje,
deFranniez, nu alseen huis.
Het gaat om een verzamelsys-
teem, vormgegeven door een
spiraal met treden. Voor elke
ingrijpendebehandeling
krĳgt het kind een sticker, die
het aan de tredevan despiraal
kan plakken. Elke sticker
staat voor een medische in-
greep (prik, echo, punctie,
scopie, biopsie, sonde, verzin
het eens). Zo ontstaat een
kleurrĳk en tastbaar dagboek
van allebehandelingen, een
aanknopingspunt om over de
ziekte tepraten met familie
en bekenden. Zoʼn 33zieken-
huizen, thuiszorgorganisaties
en medischekinderdagver-
blijven delen zeal uit onder
hun jeugdigepatiënten.

Ouderwetse
verpleegster
Miep Smitsloo
miepsmitsloo@planet.nl
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