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A. De weg naar de oprichting 

De voorgeschiedenis 

Dr. Jaap W.Groothoff, kindernefroloog in het Emmakinderziekenhuis/AMC constateerde een groot 
hiaat in de maatschappelijke en psychosociale zorg voor jongeren in de overgang van kindgerichte 
naar volwassengerichte zorg. Om jongeren in deze transitiefase meer te ondersteunen wilde hij, 
naar Engels voorbeeld¹, een kampweek met als doel empowering, bewustwording en terugdringen 
van non-compliance. 
Hiertoe werd een projectgroep ‘Camp COOL’ in het leven geroepen. COOL staat voor 
Communicatie Ontmoeting Ontplooiing en Lol. Deze projectgroep bestaat uit hulpverleners rond 
nierzieke kinderen uit de academische centra: Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam, UMC te 
Utrecht, Radboud Ziekenhuis te Nijmegen en Emmakinderziekenhuis/AMC te Amsterdam. 
Verder hebben zitting in deze groep een vertegenwoordigster van de Nierstichting, mevrouw 
Connie Lips, de vertegenwoordiger Kind en Gezin van de NVN, Harry Weezeman en 
ervaringsdeskundige Jane de la Fosse. 

“Ik wil van chronisch zieke kinderen volwassenen maken die maatschappelijk 
mee kunnen doen en geen beroepspatiënt worden.” 

Deze projectgroep is van start gegaan met het organiseren van een eerste Camp COOL voor 
nierpatiënten in 2007. Sindsdien heeft het kamp zich ontwikkeld naar een stevig concept².  
Tevens is er onderzoek gedaan naar het effect van Camp COOL op de levens van de jongeren. Het 
onderzoek is uitgevoerd door de Kenniskring Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam³. 
Dit alles werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Nierstichting en beschikbaar 
stellen van een lokatie, namelijk ‘Landgoed Berkenrode’ te Heemstede door Stichting Heerlijkheid 
Berkenrode. 

Verzelfstandiging in 2012: Stichting COOLsupport 

De Nierstichting gaf vanaf de start aan, Camp COOL niet ten alle tijde financieel te kunnen blijven 
ondersteunen.  
Zij raadde de projectgroep aan zich te organiseren om zodoende elders fondsen te kunnen werven. 
De projectgroep bestaat voor het grootste deel uit zorgprofessionals, die zich hiertoe niet toegerust 
vinden. 
Toch was organisatie van de projectgroep noodzakelijk om het voortbestaan van Camp COOL te 
waarborgen. 
Dit was de reden voor Harry Weezeman en Jane de la Fosse om de mogelijkheden te onderzoeken. 
Helaas heeft Harry zich terug moeten trekken vanwege gezondheidsredenen. 
Jane is verder gegaan met het onderzoeken van de mogelijkheden.  

Klankbordbijeenkomsten 

Om in beeld te krijgen wat er allemaal nodig is om een goed lopende stichting van de grond te 
krijgen zijn er klankbordbijeenkomsten georganiseerd met mensen die vanuit verschillende 
invalshoeken vragen beantwoorden en organisatorische kennis willen delen. 
In deze bijeenkomsten is er een grove koers uitgezet, wordt gesproken over mogelijkheden en 
wordt netwerk en expertise ingezet. 
Een lijst met deelnemers van de klankbordbijeenkomsten gaat hierbij. 
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Bestuur en projectleider  

Uit de klankbordbijeenkomsten hebben mensen zich aangemeld om een oprichtingsbestuur te 
vormen. In eerste instantie bestaande uit drie personen. De stichting is op 16 juli 2012 opgericht. In 
september 2012 is een vierde bestuurslid toegetreden. 
Initiatiefneemster van de stichting blijft werkzaam als projectleider en coördinator. 

Financiën 

In september 2012 is een Rabobank verenigingsrekening geopend. 
De vrijwilligersvergoeding die de projectleider nog tegoed heeft van de organisatie van Camp COOL 
2012 is beschikbaar om de eerste kosten te dekken. 
Dit zijn de kosten voor de oprichtingsstatuten, de bestuurdersverzekering, bankkosten en gemaakte 
onkosten. 

B. Het werk in 2012 

“Ik heb er ook erg van geleerd. Ik durf nu ook mijn mond open te trekken en 
voor mezelf op te komen.” 

Camp COOL 2012 voor nierpatiënten 

In oktober 2012 is Camp COOL 2012 voor nierpatiënten gerealiseerd. Het concept is aangepast door 
inzichten van voorgaande jaren in de programmering mee te nemen. Tevens is aandacht besteed 
aan de aanbevelingen die de Kenniskring Transities in Zorg heeft gedaan.  
We mochten ons verheugen in een nóg beter toegesneden concept, wat 
zeer door de jongeren werd gewaardeerd. Met name op het punt van 
zelfbeschikking en empowering is grote vooruitgang geboekt. 
Het kamp werd mogelijk gemaakt door financiering door de Nierstichting 
en door het beschikbaar stellen van het landgoed Berkenrode door de 
Stichting Heerlijkheid Berkenrode. Beiden maken Camp COOL mogelijk 
vanaf resp. 2007 en 2008.  
 Nieuwe doelgroepen 
De stichting heeft zich ten doel gesteld de komende jaren elk jaar een nieuwe Camp COOL te 
realiseren. Hiervoor zijn diverse contacten gelegd: 
 
 Met M.Peters, hematoloog in het EmmaKinderziekenhuis/AMC  en  verpleegkundigen van 

sikkelcelpatiënten in het AMC. Dezen zien veel nut van Camp COOL voor hun patiëntengroep. 
Besloten is eerst (2013) voor de groep patiënten van het AMC een Camp COOL te ontwikkelen, 
in het tweede jaar hopen we ook van deze Camp COOL een landelijke activiteit te maken.  

 
 Er is overleg geweest met de reumatoloog K.Dolman, oudervereniging van reumapatiënten en 

met de jongerenvereniging Youth-R-Well. De oudervereniging is overtuigd van de meerwaarde 
van Camp COOL, de jongerenvereniging vind veel overlap met bestaande activiteiten. Besloten 
is elkaar op de hoogte te houden van vorderingen en mogelijk later een samenwerking aan te 
gaan. 

 
 Vanuit de nierpatiënten jongeren kwam de vraag om ook voor ouders een COOLweekend te 

organiseren. De jongeren ervaren ook in de thuissituatie hindernissen bij hun transitieproces. 
Tegelijkertijd kwam vanuit de klankbordgroep een impuls om een concept hiervoor te 
ontwerpen. Dit initiatief werd genomen door Leon van Hees (ervaringsdeskundige) en  
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José Welten (coach voor groei- en veranderprocessen). Dezelfde elementen Communicatie 
Ontmoeting Ontplooiing en Lol zullen leidraad zijn, met als extra aandachtspunt ‘Loslaten’. 

De stichting 

Om het belang van Camp COOL onder de aandacht te brengen is er op verschillende vlakken 
gewerkt aan netwerkvergroting. 

“Ik heb Camp COOL destijds als erg waardevol beschouwd. Het heeft me erg 
geholpen in mijn persoonlijke ontwikkeling.” 

Zowel bij artsen en verpleegkundigen als bij organisaties die t.b.v. zorg in het algemeen werken. 
Aandachtspunt is geweest hoe de stichting zich naar buiten gaat profileren en hoe hiervoor fondsen 
geworven kunnen worden.  
Er zijn vele mogelijkheden geopperd. Hier zal een plan uit voortkomen. 
Om logo, huisstijl en website gesponsored te krijgen is contact opgenomen met stichting De 
Waaier. Deze organisatie koppelt bedrijven aan goede doelen. Hier is nog geen werkbaar contact uit 
voortgekomen. Wel heeft de Waaier gezorgd voor een notaris die ‘om niet’ de oprichtingsakte heeft 
laten passeren. 
 

 

Conferenties en netwerkbijeenkomsten 

 ‘Op eigen benen’ 
Slotconferentie door Kenniscentrum transities in Zorg 
Aanwezig met stand en informatie 
http://www.opeigenbenen.nu/nl/projecten/camp-cool/ 
15-05-2012 
 

 17e International Association of Adolescent Health Congres 
Turkije 
Posterpresentatie en netwerkbijeenkomst 
Vertegenwoordigd door Jane Sattoe, onderzoekster ‘Op eigen benen’ 
14-05-2012 
 

 LOL – Luisteren naar, Openstaan voor en Lef tonen 
Dianet symposium 
Netwerkbijeenkomst 
28-6-2012 
      

 Nederlandse Nierdag 2011 en 2012 
Nederlandse Vereniging van Nierpatiënten  
Aanwezigheid met stand en informatie 
November 2011 en november 2012 

http://www.opeigenbenen.nu/nl/projecten/camp-cool/
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 Nationale zorgvernieuwingsdag 
Zon Mw 
Inzending voor mededingen naar Nationale Zorgvernieuwingsprijs 
Aanwezig bij uitreiking, workshops en netwerken met fondsen  
29-11-2012 

C. Ambassadeurs 

 Dr. J.W.Groothoff 
Initiator Camp COOL 
Kindernefroloog in het EmmaKinderziekenhuis/AMC 

 
 Professor H.Heymans 

Gepensioneerd hoofd EmmaKinderziekenhuis/AMC 
 

 Alle deelnemers van Camp COOL van 2007 t/m 2012 

D. Plannen en vooruitzichten 2013 

1. De stichting  

In 2013 zal gewerkt worden aan het vormgeven van de stichting zelf. Er zullen in eerste instantie 
vrijwilligers  gezocht worden voor o.a. de website, tekstschrijven, marketingadvies en alles wat maar 
nodig is om een zichtbare profilering naar buiten toe te verkrijgen. 
Tegelijkertijd zal de fondsenwerving van start gaan voor de projecten. 

2. Nieuwe doelgroepen 

Er zal gezocht worden naar één nieuwe doelgroep voor 2014 

3. Andere actitviteiten 

Er zal gestreefd worden naar het opzetten van sponsoracties. 
Tevens zal gewerkt worden aan netwerkvergroting en samenwerkingsverbanden. 

E. De mensen in de organisatie 

Bestuur 

Voorzitter: Jos Boom 
Secretaris: Sophie Dorsman 
Penningmeester: Peter Boersma 
Bestuurslid: Marisca Hageman 

Projectleider/coördinator 

Jane de la Fosse 

Leden van de klankbordgroep 

 Jetske Boom (interim- en projectmanagement bij organisaties in verandering) 
 Sophie Dorsman (personal coach, lesplanontwikkelaar) 
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 Sietske Houkes (senior beleidsmedewerker kwaliteit bij de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord) 

 Jos Boom (gepensioneerd directeur Magenta Zorg, bestuurslid Alkmaars Centrum voor de 
Kunsten) 

 Harry Weezeman (belangenbehartiger Kind en Gezin bij de Nierpatiëntenvereniging Nederland, 
projectgroep Camp Cool) 

 Astrid Blaak (Inzet aan Zet, advisering, ontwikkeling en implementatie van personeelsbeleid) 
 Heike Boom (organisatieadviseur bij Change Management Consultants) 
 Ans van Wijk (kindernefroloog VU-medisch centrum, doorverwijzer jongeren) 
 Kees Kuin (Maatschappelijk Werk Dianet –  locatie AMC, projectgroep Camp Cool, doorverwijzer 

jongeren) 
 Peter Boersma (Administratiekantoor Boersma) 
 Cathrine van Eeghen (Adviesbureau ter Haar&Lamme, Stichting Heerlijkheid Berkenrode) 
 Elmer van Eeghen (Arts in opleiding, Stichting Heerlijkheid Berkenrode) 
 Jaap Dijkstra (directeur Uitjes en Eten) 
 Nicolette de Wijn (Coaching & Consultancy) 

Samenwerking, uitwisseling en inspiratie in 2012 

 Theaterstroom (inhoudelijke invulling Camp COOL) 
 Emma@Work (voorbeeldfunctie) 
 Unlimited, chronisch magazine (voorbeeldfunctie) 
 PROK, Marja de Kinderen (advies) 
 Arthur Offers, Stichting Maryska Jansen (advies) 
 Adatrium, Otto Gerits (organisatie-advies) 
 Nierstichting, Connie Lips  
 Stichting de Waaier (Platform voor maatschappelijk betrokken ondernemen) 
 Frits Prins, Stichting CommUniversity 
 Kenniskring Transities in Zorg (onderzoek) 
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Bronnen 

¹ Transition Residential for young people with kidney disease. 
Youth Service – Nottingham University Hospitals 
 
²Camp COOLformat – Jane de la Fosse namens projectgroep Camp COOL 

December 2012 
 
³Evaluatie Camp COOL – Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam 

Auteurs: Jane Sattoe, Susan Jedeloo, Anneloes van Staa 
 
Alle documenten op te vragen bij Jane de la Fosse 


