
Mauritshuys

Respijtzorg voor mensen met ALS

In juni 2018 is Maurits van den Brandeler
overleden aan de gevolgen van ALS, ruim 3 
jaar nadat de diagnose was gesteld. 
Gedurende die periode nam de zorgbehoefte 
van Maurits steeds verder toe, grotendeels  
opgevangen door zijn naasten. Er werd 
gezocht naar een mogelijkheid om alle 
betrokkenen even lucht geven. Deze vorm van 
intensieve respijtzorg is echter niet goed te 
vinden. 
Toen bleek dat Academisch Hospice Demeter 
ervaring had met mensen met ALS. Maurits 
heeft een aantal maanden doorgebracht in 
Demeter. Tijdens zijn verblijf in Demeter heeft  
Maurits zich sterk gemaakt voor de realisatie 
van extra kamers in een ongebruikt 
bijgebouw. Demeter heeft het idee omarmd 
om op deze manier faciliteiten voor een ‘in 
between’ periode te realiseren die door 
mensen met ALS en mensen in vergelijkbare 
situatie gebruikt kunnen worden. Demeter 
heeft aan Maurits aangegeven dat ze dit het 
Mauritshuys willen noemen. 

Er is nu dus de prachtige mogelijkheid om in 
de gemeente de Bilt, centraal in Nederland, 
dichtbij het ALS Centrum UMC, deze vorm van 
zorg te realiseren. Naast zorg kan Demeter 
ook andere vormen van ondersteuning bieden 
aan mensen met ALS en hun naasten. Dit 
unieke concept kan een voorbeeld worden 
voor Nederland en in andere regio’s navolging 
vinden. 

De verbouwing die het bijgebouw geschikt 
moet maken kost 500.000,- EUR. De helft van 
dit bedrag is reeds toegezegd en de andere 
helft moet in de loop van 2019 bijeengebracht 
worden om de verbouwing eind 2019 te 
kunnen starten. Een substantiële bijdrage van 
elke serviceclub uit de gemeente de Bilt zou 
een geweldige stap betekenen richting 
realisatie van dit prachtige initiatief . Ook 
komende jaren blijft ondersteuning van dit 
unieke concept welkom.

De exploitatie zal door en vanuit Demeter 
worden uitgevoerd. Demeter staat onder 
leiding van mevr. prof. S. Teunissen, 
hoogleraar Palliatieve zorg / Hospicezorg, en 
mevr. drs.T. Valkenburg, huisarts. Demeter 
draait voor een groot deel op vrijwilligers. 

Dit mooie plan heeft de sympathie van 
Stichting Vrienden Academisch Hospice 
Demeter, Stichting Weltevreden 3, Stichting 
ALS, Bestuur ALS Patients Connected, ALS 
Lenteloop, ALS Centrum UMC, Lionsclub De 
Bilt Bilthoven, vrienden van Maurits van den 
Brandeler.

Reeds toegezegd 250.000,-

Serviceclubs 
gemeente de Bilt
100.000,-

Vermogensfondsen, particulieren, 
bedrijven 150.000,-

500.000,-


