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Wolkenhemel voor bestralers tegen kanker
Actie 34 piepjes 300 tellen breidt van Groningen
naar Emmen en Zwolle
3

Door Arend van Wijngaarden
Groningen Oud-borstkankerpatiente Bettie Fischer is een inzamelingsactie begonnen om de bestralingsruimtes van het UMC Groningen warmer en gezelliger aan te
kleden. De actie verloopt boven
verwachting en breidt zich steeds
verder uit. Ze verwacht dat ook de
nieuwe bestralers van het UMCG in
Emmen en bestralers in de Zwolse
Isala klinieken een mooier plafond
kunnen krijgen.
"Piep, piep, piep… Ik lig halfnaakt
op een koude, ijzeren plaat onder
het bestralingsapparaat. Ik mag
niet bewegen. Verschillende gedachten spoken door mijn hoofd.

Ð Een wolkenhemel in de hartkatherisatieafdeling van het
UMC Utrecht. Eenzelfde plafond wordt bij elkaar gespaard
voor de bestralers van het
UMCG. Foto: Open Ceiling

Terwijl buiten de wereld
officiële lancering van de
gewoon doorgaat, kijk ik
actie is vandaag in het
naar een saai systeemplaUMCG.
fond. Na 34 piepjes en 300
De Ladies Circle heeft
tellen zit mijn bestraling
inmiddels 5000 euro ingevoor deze keer erop. Nog
zameld en andere gulle
maar 29 te gaan. Wat zou
gevers 5360 euro. Er is
het fijn zijn als er meer ¬ Fischer
maar liefst 8000 euro noafleiding was."
dig per behandelkamer.
Zo beschrijft Fischer haar eigen
Manager Froukje Pit van de rabestralingen. "Ik kon alleen maar diotherapie in het UMCG is blij met
naar het saaie plafond staren en ik de actie. "Wij moeten ons geld nadacht ‘dit moet toch anders kun- tuurlijk in de behandelingen zelf
nen’. Met een vriendin bedacht ze steken en investeren in het primaidat het mogelijk moest zijn de pla- re proces. Er wordt bij de inrichting
fonds van de behandelkamers te van gebouwen wel nagedacht over
verfraaien. Ze kozen voor lichtge- kleuren en een betere aankleding,
vende wolkenhemels van het be- maar zulke wolkenplafonds kundrijf Open Ceilings.
nen we niet betalen. Terwijl het
"Troosteloze ruimtes zonder dag- voor patiënten prettig is. Ze komen
licht veranderen in frisse heldere hier toch vaak dertig, vijfendertig
kamers waarbij het gevoel ontstaat keer achter elkaar, vijf weken lang.
dat je werkelijk onder een wolken- De ruimtes zijn onder de grond en
hemel ligt. Het gebruikte daglicht met dikke muren, vanwege de stramet een kleurtemperatuur van ling, dus is er geen buitenlicht. Dan
6500 graden Kelvin maakt de illusie is dit een mooie oplossing."
compleet." Ze begon ruim een
maand geleden met haar actie on- Meer informatie:
der de naam 34 piepjes 300 tellen. De www.34piepjes300tellen.nl

