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Grondslag en doel
De stichting verricht haar werkzaamheden in 
gehoorzaamheid aan Gods Woord, opgevat 
naar de Drie Formulieren van Enigheid. De 
stichting stelt zich ten doel om vanuit Ne-
der land meer bekendheid te geven aan het 
Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem en 
dit financiële en morele hulp te verlenen. Zij 
stelt daarbij als voorwaarde, dat genoemd 
ziekenhuis medische hulp verleent aan alle 
mensen van welke huidskleur, nationaliteit of 
religie zij ook mogen zijn. Vereiste voor de te 
geven hulp is, dat in genoemd ziekenhuis het 
leven van de conceptie tot de dood wordt 
be schermd. De stichting staat onder toezicht 
van de Raad voor Financiële Betrouwbaar-
heid.

Stichting Shaare Zedek is door de belas
tingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI).

Toezichthouder CBF heeft 
vastgesteld dat de Stichting 
Shaare Zedek voldoet aan de 
normen van de erkennings-
regeling voor goede doelen.
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Merkwaardig is het adres van deze adventsprofetie. De Heere richt 
Zich niet tot mensen maar tot een klein stadje. In Micha’s dagen stelde 
Bethlehem weinig voor onder de vele nederzettingen van Juda. Maar juist dit 
onbetekenende plaatsje krijgt een belangrijke rol in de heilsgeschiedenis.

Dit is typerend voor Gods manier van werken. Hij heeft een uitgesproken 
voorkeur voor het geringe. Ooit werd David als jongste van het gezin tot 
koning gezalfd. Later is uitgerekend Maria, een eenvoudig meisje uit een 
achterafgebied, verkozen om de moeder van de grote Davidszoon te zijn. 
Hoopgevend evangelie voor ieder die zich gering weet tegenover God.

Met deze profetie heeft Micha zijn tijdgenoten mogen bemoedigen. Het 
oordeel van de ballingschap was onafwendbaar. Maar door de gerichten 
heen zal God Zijn volk verlossen door een Heerser in Israël te zenden. Om 
Wie het gaat? Om Wie anders dan om de Heere Jezus Wiens wieg / kribbe in 
Bethlehem heeft gestaan.

Lees er niet overheen dat de beloofde Heerser er allereerst voor God Zelf zal 
zijn. ‘Uit u zal Míj (!) voortkomen …’ De spits van Christus’ werk is op de 
Vader gericht. Als het Lam heeft Hij Zichzelf gehoorzaam opgeofferd, tot aan 
het kruis! Opdat er voor verloren mensen vergeving van zonden is. 

Micha profeteert van Hem als Heerser! Ja, dat is Hij ook! Als Paaskoning 
heerst Hij over deze wereld en in het bijzonder over Zijn Kerk. En niet te 
vergeten over … Israël (zoals uit de tekstwoorden blijkt). God laat Zijn oude 
volk niet los. De Heerser, Die in Bethlehem is geboren, is in de eerste plaats 
voor Israël gekomen. Is dat geen aansporing om voor het Joodse volk te bidden 
om de vervulling van Gods beloften? 

Tenslotte - via deze adventsprofetie van Micha vonden ooit de wijzen uit het 
Oosten de weg naar Bethlehem. Gelukkig als het ons net zo vergaat. Opdat we 
voor Christus dóór en óp de knieën gaan, en Hem als onze Redder én Heerser 
aanbidden. 

Tekst: Ds. J.C. Schuurman, Putten

En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de 
duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een 
Heerser zal zijn in Israël.
                                                                         Micha 5: 1a                                                            

HEERSER IN ISRAëL 

Stichter en directeur van het 
ziekenhuis van 1902 - 1947
Dr. Moshe Wallach:
“Zelden ontbrak de toevoeging 
op zijn recepten ‘plus iedere 
dag een glas melk’!”
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Tekst: ds. H. Korving, voorzitter

BESTUUR

Een bijzondere tak van zorg
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n dit nummer kunt u weer lezen 
hoe het Shaare Zedek MC in 

Jeruzalem een ‘ziekenhuis met een 
hart’ wil zijn. Hart voor kinderen. 
Maar ook voor anderen. Niet in het 
minst komt dat tot uitdrukking in de 
liefdevolle aandacht die niet alleen 
de patiëntjes ontvangen die op de 
Pediatrische Palliatieve afdeling 
worden behandeld, maar ook hun 
ouders en familie. De ontwikke-
ling op het gebied van palliatieve 
zorg aan kinderen staat niet stil: 
het Shaare Zedek MC wordt steeds 
vaker om advies gevraagd en heeft 
een groeiende reputatie als toon-
aangevend ziekenhuis op dit gebied 
in de regio. De aanstelling van prof. 
M. Weintraub is een impuls voor 
de verdere professionalisering en 
uitbreiding van deze bijzondere tak 
van zorg. 

Ondertussen is men in het zieken-
huis bezig zich voor te bereiden 
op een ‘verjaardag’. In januari 2022 
hoopt het ziekenhuis te herdenken 
120 jaar te bestaan. Men kan zich het 
nu niet meer voorstellen dat allerlei 
goederen voor het ziekenhuis in de 
Jaffastraat met kamelen moesten 
worden aangevoerd en dat er op 
enig moment een eigen koeienstal 
aan het ziekenhuis was verbonden 
om de beschikbaarheid van de zo 
gezonde melk voor patiënten te kun-
nen garanderen. 

Een ziekenhuis met een hart voor 
kinderen: daarvan geeft Audrey 
Gross in haar bijdrage nog een 
sprekend voorbeeld. In de tijd dat 
hoofdzuster Selma Meier en direc-
teur dr. Wallach leiding gaven, 
kon het zelfs gebeuren dat er drie 
kinderen door het ziekenhuis werden 
geadopteerd, verzorgd en op-
gevoed. 

Wij zijn dankbaar onze verbonden-
heid met het Joodse volk zichtbaar 
te kunnen maken door de handen 
voor hen te vouwen en te bidden 
dat de God van hun vaderen het 
bezoekt met Zijn heil in de Mes-
sias; door de handen naar hen uit te 
strekken in een gebaar van verbon-
denheid en solidariteit; en door de 
handen ten behoeve van hen uit de 
mouwen te steken door hen metter-
daad te steunen.

Uw gift voor de palliatieve zorg aan 
kinderen is een welkome en gewaar-
deerde investering in het leven van 
velen.

Met een hartelijk groet,
Ds. H. Korving, voorzitter

‘Ziekenhuis met een 
hart’: liefdevolle aan-
dacht voor patiëntjes 
én voor hun ouders en 
familie. Het ziekenhuis 
werkt hard aan verdere 
professionalisering en 
uitbreiding van de 
palliatieve zorg voor 
kinderen.

I
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UIT HET ZIEKENHUIS

“Het hele land hield zijn adem in: het was een 
nacht van verschrikking.” Zo omschrijft profes-
sor Ofer Merin, de directeur-generaal van het 
Shaare Zedek Ziekenhuis de situatie toen een 
tribune in een synagoge instortte. Het gebeurde 
op de West Bank, net ten noorden van Jeruzalem, 
wat ervoor zorgde dat het ziekenhuis in 30 
minuten 120 patiënten moest helpen. “Het zag 
eruit als een oorlogsgebied.” 
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Tekst: Shaare Zedek Medical Center

H

Shaare Zedek hielp
120 patiënten in 30
minuten

onderden Shaare Zedek-medewerkers ver-
lieten met spoed hun huis op Shavuot-nacht 

en brachten de volgende uren door in de operatie-
kamers, trauma afdeling, en andere afdelingen. De 
frequente rampoefeningen bewezen hun effectiviteit 
tijdens deze uitzonderlijke noodsituatie. “We bestu-
deerden de resultaten en voerden een diepgaande 
studie uit om er lessen uit te trekken en processen te 
verbeteren”, zegt professor Ofer Merin.

“Het was een nacht van verschrikking in Jeruzalem. 
Ik weet niet wanneer een ziekenhuis in Israël voor 
het laatst 120 patiënten tegelijk moest opnemen ten 
gevolge van een incident met zoveel massaslachtof-
fers. Shaare Zedeks Trauma afdeling zag er die avond 
uit als een oorlogsgebied, met enorme beslissingen ter 
plaatse. Net als engelen in het wit vochten honderden 
medewerkers voor het leven van patiënten, van wie 
velen in kritieke of ernstige toestand aankwamen, waar-
voor elke seconde kostbaar is.”

Adem inhouden Het hele land hield zijn adem in toen 
er berichten binnenkwamen van de plaats van de trage-
die in Givat Zev. Op die momenten verklaarde Shaare 
Zedek de ernst van de situatie: een massaslachtoffer-
incident. Die boodschap werd tegelijkertijd doorge-
geven aan honderden medische stafleden, thuis, in de 
synagoge, tijdens hun feestelijke maaltijd met de familie 
... artsen, verpleegkundigen, radiologie (Röntgen, CT, 
MRI, Echografie), traumateams, chirurgisch personeel, 
schoonmaakpersoneel, beveiligings teams, maatschap-
pelijk werkers, logistieke mensen en meer. Ze lieten 
alles vallen en spoedden zich naar het ziekenhuis. Ze 

waren allemaal bekend met de rampoefeningen en 
hadden geen uitleg nodig. Ze klikten onmiddellijk in de 
noodmodus. Niemand, van de honderden die al in het 
ziekenhuis liggen tot de vele meer die van buitenaf naar 
binnen stroomden, had ooit gedacht hoe de theore-
tische oefeningen zo belangrijk zouden zijn in een echte 
situatie.

Tientallen ambulances Amper een paar minuten waren 
verstreken toen tientallen ambulances, de ene na de 
andere, de gewonden binnenbrachten - hoofdletsels, 
bewusteloze tieners, ongeïdentificeerde kinderen 
zonder hun ouders, gebroken en bloederige ledematen 
- en zich vervolgens terug naar de plaats van de trage-
die haastten om meer gewonden te halen. 120 keer...

Op die momenten werkten de directeur-generaal 
van het SZMC, prof. Ofer Merin, de directeur van de 
trauma-eenheid, dr. Alon Schwartz, en een batterij 
van Shaare Zedeks senior artsen - chirurgen, neuro-
chirurgen, kinderchirurgen en maar liefst 17 bekwame 
orthope dische artsen - samen met een team van 
traumaverpleegkundigen en logistieke teams. Beslis-
singen werden genomen als op een slagveld. Wie moet 
ik sturen voor een levensreddende operatie? Wie heeft 
radiologie nodig? Dringend bloed? Levensreddende 
medicijnen? 

Onder de gewonden waren er ongeveer acht in ern-
stige tot kritieke toestand die dringend een operatie 
nodig hadden. Snelle beslissingen en noodprocedures 
hebben hun leven gered. De meeste patiënten waren 
kinderen en jongeren.
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Iedereen ingeschakeld Degenen die matig gewond 
waren, werden ook direct die nacht behandeld en ze 
konden kiezen of ze naar huis gingen met niet-Joodse 
chauffeurs die het ziekenhuis voor hen had geregeld. 

Die nacht bleven 22 tieners voor behandeling op de 
afdeling Kinderchirurgie, met verwondingen van ver-
schillende ernst. Op de pediatrische IC waren er twee 
kinderen in ernstige toestand, vier op de algemene 
Intensive Care, in Emergency Cardio 1 en vier in het 
ziekenhuis op de orthopedische afdeling.

Tegelijkertijd werd het team maatschappelijk werkers 
van de sociale diensten van het ziekenhuis ingeschakeld 
om met de gezinnen te coördineren via de maatschap-
pelijk werkers van de verschillende lokale autoriteiten 
en via de noodcentrale in de Karlin-gemeenschap in 
Givat Zev. Ze moesten ook samenwerken met andere 
ziekenhuizen waar de gewonden werden gebracht om 
de identiteit vast te stellen van degenen die zonder 
identiteitsgegevens aankwamen, hun families te loka-
liseren en hen te informeren over de situatie van hun 
dierbaren.

Negentig kinderen

“Incidenten met meerdere slachtoffers zijn 
altijd een hele uitdaging. Het is een groot 
aantal patiënten dat nauwkeurig moet 
worden behandeld, zodat we de ernstigste 
gewonden op de best mogelijke manier 
kunnen behandelen, zonder de behan-
deling van de anderen te verwaarlozen”, 
legt Dr. Giora Weiser, hoofd pediatrische 
spoedeisende geneeskunde bij Shaare 
Zedek Medical Center, uit.

“Onmiddellijk na het incident werden 
ongeveer 90 kinderen binnen een half uur 
met spoed naar Shaare Zedek gebracht.  
Meestal jonger dan 18 jaar met lichte tot 
gemiddelde verwondingen, allemaal met 
een zekere mate van pijn en in dit geval 
veelal zonder ouders. Tientallen jongeren 
arriveerden bij het Pediatric Emergency 
Medicine Center nadat ze waren geregi-
streerd op de eerste hulp. De dienstver-
lening  van het team was verbazingwek-
kend, waarbij iedereen zijn uiterste best 
deed om te helpen, of het nu ging om 
medische behandeling of de omliggende 
ondersteuning.” 

“Het was ook erg indrukwekkend om de 
hulp te zien die de gemeenschap bood. Op 
deze manier kregen alle jongeren, ondanks 
de grote aantallen, in korte tijd de nodige 
behandeling - georganiseerd, kalm en pro-
fessioneel, terwijl ze contact maakten met 
hun familie en eet- en slaaparrangementen 
en alles wat ze nodig hadden regelden.” 

“Een pluim voor het team dat altijd zijn 
hele hart geeft aan de patiënten!” 

in een half uur

Opmerking:
De foto’s op pagina 4 en 6 zijn genomen tijdens 
een van de rampenoefeningen. 



We schrijven 1860. In Jeruzalem was 
de dienstverlening in veel opzichten 
erbarmelijk, de straten ongeplaveid en 
regenwater werd opgevangen in bassins. 
Influenza, cholera, malaria, verkeerde 
voeding en ondervoeding gepaard 
gaande met een geloof aan een onver-
mijdelijk noodlot, beroerde de inwoners 
van Jeruzalem. Het ontbreken van goede 
hygiënische omstandigheden was ook 
de oorzaak van een vergrote kans op 
pestilentie en toename van inheemse 
ziektebeelden uit het Midden-Oosten.

Ziekenhuis met een eigen karakter De Joodse bevol-
king  begon te verlangen naar een ziekenhuis met een 
eigen karakter. In de jaren vanaf 1870 werd de situatie 
steeds nijpender. Het aantal kwetsbare mensen groeide 
met de dag. Deze wanhopige situatie kwam onder de 
aandacht van een groep Joden uit Duitsland en Neder-
land die een bezoek brachten aan Jeruzalem.

Getroffen door de intense nood sloegen zij de handen 
ineen en werd in 1873 een comité opgericht voor de 
bouw van een Joods ziekenhuis in Jeruzalem. 

Fondswerving blijvend noodzakelijk Het Shaare Zedek 
comité werd gevormd door vooraanstaande rabbijnen en 
filantropen uit Duitsland en Nederland. Mr. Akiba Lehren 
uit Amsterdam was een van de comitéleden. Doel was 
een ziekenhuis te stichten waar de beschermwaardig-
heid van het leven wordt gewaarborgd en ieder mens 
welkom is. Om inmenging van derden - die mogelijk af-
breuk doen aan het prolife karakter - uit te sluiten, werd 
besloten tot de bouw van een privaat ziekenhuis. Dit 
besluit had als consequentie dat fondswerving blijvend 
noodzakelijk zou zijn. Vanaf de oprichting van het comité 
in 1873 duurde het nog tot 1902 voordat de eerste 

patiënten in het nieuwe ziekenhuis werden opgenomen. 
De fondswerving besloeg een periode van 29 jaar en 
van de 65 kamers waren er slechts 25 ingericht. Voor de 
overige inrichting waren op dat moment onvoldoende 
middelen beschikbaar.

Na bijna anderhalve eeuw blijkt fondswerving nog immer 
actueel. Vanaf 1873 dragen nog steeds duizenden dona-
teurs uit de hele wereld dit privaat ziekenhuis een warm 
hart toe. Zonder deze steun zou Shaare Zedek niet zijn 
gegroeid tot een vooraanstaand ziekenhuis.

Beschermwaardigheid van het leven In deze 149 jaar 
is op medisch gebied veel veranderd. Een belangrijke 
zaak veranderde echter niet en dat is en blijft dat de 
beschermwaardigheid van het leven wordt gewaarborgd 
en ieder mens, als schepsel van God, de poort van het 
ziekenhuis kan binnentreden en hulp ontvangt.   

Namens alle Shaare Zedek medewerkers een harte lijke 
groet en veel dank voor uw jarenlange band met het 
ziekenhuis in de vorm van giften, maar niet minder de 
gebeden voor ons ziekenhuis en het Joodse volk. 

ACTIEF
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Shaare Zedek fondswerving 
al vanaf 1873

Tekst: Henk Geluk, PR-medewerker Stichting Shaare Zedek
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FINANCIËN

Tekst: Kees den Hertog, penningmeester

Thuiszorg voor kinderen in de
laatste levensfase

H
De behoefte aan pallia-
tieve thuis zorg voor 
kinderen zal toenemen. 
Dát is de verwachting 
voor de komende jaren.
Zie voor meer informa-
tie hierover het artikel 
op pagina 11.
Om die zorg aan deze 
ernstig zieke kinderen 
te kunnen bieden, is uw 
steun hard nodig. 
Doet ook u mee aan dit 
project?

et huidige project Pallia-
tieve zorg aan kinderen 

Momenteel krijgen 8 kinderen pal-
liatieve thuiszorg. Daarnaast zijn er 
5 kinderen die verpleegd worden in 
het ziekenhuis en circa 20 kinderen 
die de noodzakelijke zorg op de poli 
ontvangen. De verwachting is dat in 
de komende jaren de thuiszorg voor 
deze kinderen zal toenemen. Deze 
kosten worden niet of maar voor een 
gedeelte gedekt door de ziekte-
kostenverzekering. Het ziekenhuis 
wil toch de zorg aan deze kinderen 
blijven bieden en heeft daarom uw 
steun hard nodig. 

Het bestuur is blij en dankbaar dat wij 
vanuit Nederland de helpende hand 
mogen bieden. Al uw giften voor dit 
project zijn daarom van harte welkom 
op onze bankrekening NL74 ABNA 
0436 4270 60 t.n.v. St. Shaare Zedek.

Zondag 1 oktober 2021 Op de 
eerste zondag van oktober was de 
jaarlijkse Israël zon dag. In veel kerken 
is hieraan aandacht besteed en is de 
collecte geschonken aan doelen in 
Israël. 

Vanuit het hele land hebben wij en 
krijgen wij nog diverse mooie op-
brengsten van collec ten op onze 
bankrekening. Ook ontvingen wij in 
de afgelopen periode diverse Avond-
maal collecten. Vele giften hadden 
dan ook een omschrijving meegekre-
gen hoe de gift tot stand was ge-

komen. Bij giften van particulieren 
werd vaak vermeld ‘voor het goede 
doel of voor de kinderen’. 

Alle gevers en geefsters hartelijk 
dank. Daarnaast krijgen wij meer au-
tomatische incasso’s te verwerken. 

Decembernummer In dit laatste 
nummer van 2021 wil ik u vriendelijk 
vragen het land Israël niet te vergeten. 
Zij gaan net als in alle andere landen 
gebukt onder de coronamaatregelen. 

Ook binnen het ziekenhuis is de nood 
heel hoog geweest. Wij denken hierbij 
ook aan de vele slachtoffers van ter-
roristische aanslagen dit voorjaar die 
onder andere verpleegd werden in het 
Shaare Zedek Ziekenhuis.   

De Heere zal Zijn beloften waarmaken 
door alle tegenslagen heen. Gedenk 
het volk van Israël in uw gebeden. Het 
land van onze voorvaderen Abraham, 
Izak en Jacob. “Bidt daarom om de 
vrede voor Jeruzalem”. 

Ik wens ik u mede namens het bestuur 
gezegende Kerstdagen en een voor-
spoedig 2022.

    

QR code  Indien u deze 
QR code activeert, kunt u 
rechtstreeks doneren.   



k ben geboren in een religieus Joods gezin in 
Denemarken. Generaties lang was mijn familie rabbijn. 

Mijn overgrootvader, grootvader en oom waren allemaal 
rabbijnen en mijn neef en zelfs mijn oom-zegger ook! Het is 
dus niet nodig om erop te wijzen dat een niet-Joods feest 
ver van onze tradities af stond. Dat gezegd hebbende was 
het natuurlijk bijna onmogelijk om op te groeien in Dene-
marken zonder in de maand december de prachtige kerst-
sfeer en feestelijke verlichting op te merken. Het eigenlijke 
kerstgebeuren kwam echter in geen enkele vorm aan de 
orde binnen onze vier muren.

Ik heb echter veel van de prachtige kerstliederen geleerd 
omdat mijn schooltandarts - tijdens het boren - voor mij 
zong. Omdat mijn jaarlijkse bezoek altijd tegen het einde 
van het jaar was, waren kerstliederen de voor de hand 
liggende keuze.

Hoewel ons Chanoeka-festival - dat de herinwijding van 
onze tempel markeert - in dezelfde periode wordt gevierd, 
was ik als kind echt jaloers op mijn vele christelijke vrienden. 
Zij konden Kerstmis met hun familie vieren! Het hele gezin 
eet, zingt, leert en viert samen feest. Waarom ik niet?
Mijn zeer verstandige opa - ja, hij was rabbijn -  legde me uit 
dat ik geen reden heb om jaloers te zijn. Wij Joden vieren 
immers elke week ‘Kerstmis’! We hebben onze Sjabbat elke 
vrijdagavond/zaterdag en het hele gezin is eigenlijk samen 
aan het eten, zingen, leren en vieren!
Als kind was het moeilijk voor mij om te accepteren, maar 
naarmate ik ouder werd, besefte ik snel hoe gelukkig we in-
derdaad zijn. ‘Kerst’ één keer per week - wat een geweldige 
start van de nieuwe week.

Nu ikzelf grootvader ben, geniet ik niet alleen van onze 
wekelijkse Sjabbat, maar waardeer ik ook echt dit ongeloof-
lijke door God gegeven geschenk. Meestal zijn er drie 
generaties bij elkaar en ja, we eten, zingen, leren en vieren 
inderdaad samen (om maar een paar dingen te noemen). 
We vieren de schepping, de uittocht uit Egypte, van slaver-
nij naar vrijheid en de mogelijkheid om zoveel van Gods 
geboden samen te vervullen, in ons eigen vaderland. In de 
Joodse religie beginnen we op zondag met het tellen van 
de dagen naar de volgende Sjabbat en zaterdag is de enige 
dag in het Hebreeuws die daadwerkelijk een naam heeft!

Laat ik van deze gelegenheid gebruik maken om alle lezers 
van deze editie van Shaare Zedek Nieuws een zinvol en 
gelukkig Kerstfeest te wensen. Moge het komende jaar een 
voorspoedig, gezond en gelukkig jaar worden of zoals we 
hier zeggen: Sjabbat Shalom!

UIT HET ZIEKENHUIS
Tekst: Uri Schwarz, directeur Department Resource Development and Public Relations SZMC

I
Eén keer per week
‘Kerst’
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COLUMN

Tekst: Audrey Gross, medewerker Department Resource Development and Public Relations SZMC

er ere van ons komende 
feestjaar leek het me aardig 

om wat ‘leuke weetjes’ te delen over 
de geschiedenis van Shaare Zedek.
In de jaren 1920 was er schaarste aan 
koemelk. Dr. Wallach, directeur van het 
ziekenhuis, was een groot voorstander 
van het nuttigen van melk, zeker ook 
als ondersteunende factor voor de 
zieken. Zelden ontbrak de toevoeging 
op zijn recepten ‘plus ieder dag een 
glas melk’! Shaare Zedek schikte zich 
naar de omstandigheden en maakte 
van de nood een deugd. Achter het 
ziekenhuis werd een eigen koeienstal 
en zuivelfabriek gebouwd die nog 
jarenlang functioneerde.  
Schwester Selma en Dr. Wallach 
adopteerden drie meisjes die in het 
ziekenhuis waren achtergelaten. Een 
daarvan was Samoohah Calderon, 
wiens moeder was overleden en 
wiens vader was opgeroepen voor 
het Turkse leger; de grootouders van 
het kind vroegen hen om de baby te 
houden. De tweede geadopteerde, 
Bolissa, werd hen gegeven door haar 
vader, die haar helemaal uit Syrië 
had meegenomen; haar moeder was 
onderweg overleden. Bolissa overleed 
in de Ben Yehuda Street ten gevolge 
van een bomaanslag in 1948. De 
derde geadopteerde heette Sarina. 
De meisjes groeiden op op het terrein 
van het ziekenhuis en werden naar 
school gestuurd; een van de meisjes 
werd verpleegster; een ander een 
tandtechnicus.
In 1945 wordt Hebreeuws de ‘officiële 
taal’ van het ziekenhuis, alle medische 
dossiers, worden niet meer in het Duits 
geschreven.

Tijdens de Zesdaagse Oorlog van 
1967 landt een granaat op de vloer 
boven de kinderkamers, maar ontploft 
op wonderbaarlijke wijze niet. In het 
ziekenhuis hebben we meer dan 30 
gesproken talen in huis. Mocht u in 
het ziekenhuis met spoed opgenomen 
worden tijdens uw bezoek aan Jeruza-
lem, dan heeft u spoedig een tolk! We 
gingen van 20 geboortes per maand 
in 1902 naar 80 per maand in 1960. In 
2010 noteerde we 1.100 geboorten 
per maand en tot heden in 2021 waren 
dat er 1.900  per maand. Bij Shaare 
Zedek is ruimte voor flexibiliteit... 
een jongeman van 35 jaar werd nog 
be handeld voor zijn chronische ziekte 
in het kinderdag ziekenhuis waar hij 
op 6-jarige leeftijd voor het eerst 
patiënt werd. De arbeidsduur van het 
personeel is een van onze sterke kan-
ten. Onze medewerkers hebben de 
goede neiging om bij Shaare Zedek 
werkzaam te zijn tot het eind van hun 
carrière. 60 jaar komt sporadisch voor, 
maar toch! 50 jaar of bijna volgt en 
vervolgens zijn er talloze werknemers 
al meer dan 30 jaar in dienst. 
Sinds oktober 2021 heeft Shaare Zedek 
een online supermarktservice voor me-
dewerkers die na hun dienst of aan het 
einde van de dag hun boodschappen 
kunnen ophalen in het ziekenhuis zelf. 
Dit werd ingevoerd als personeelsbe-
loning om een deel van de dagelijkse 
stress in hun zeer drukke beroep-
sleven te verlichten. Laten we bidden 
en danken dat ons werk gezegend 
mag worden en onze geliefde Shaare 
Zedek nog vele goede jaren toe-
wensen. We gaan van kracht tot kracht 
steeds voort, Psalm 84. AMEN.

T
Het ziekenhuis is 120 jaar jong

In januari 2022 hoopt 
ons geliefde Shaare 
Zedek Medisch Centrum 
zijn 120e verjaar dag te 
vieren! In de Joodse tra-
ditie wensen we elkaar 
altijd toe om 120 jaar te 
bereiken. De juiste versie 
is echter om iemand op 
zijn verjaardag een 100 
jaar oud gevoel te geven 
als een 20-jarige. In ons 
geval hebben we het 
niet over een persoon, 
maar over het ziekenhuis 
en daar voelen we ons 
120 jaar JONG. We heb-
ben allemaal het gevoel 
dat we nog veel mogen 
betekenen voor jong en 
oud die de poorten van 
het ziekenhuis binnen-
treden. 
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Er is een band met patiëntjes en familie De meer-
derheid van de kinderen die worden behandeld is jong, 
sommigen nog baby. Men kan er niet omheen getuige te 
zijn van de pijn en uitputting die gepaard gaan met het 
regelmatig begeleiden van een kind naar het ziekenhuis. 
Het personeel van de palliatieve zorg is er primair voor 
de patiëntjes, maar niet minder voor de familie; het besef 
van bij elkaar te horen en elkaar te moeten steunen wordt 
gedragen door een diep saamhorigheidsgevoel tussen 
familie, patiëntjes en zorgverleners. Hét kenmerk van 
deze afdeling.  

Prof. Michael Weintraub neemt de leiding We worden 
zeker aangemoedigd door het feit dat de palliatieve 
zorgverlening blijft uitbreiden, zowel in omvang als in 
reikwijdte van activiteiten. Reden is dat het Shaare Zedek 
Ziekenhuis steeds meer wordt geraadpleegd en wordt 
erkend  als het toonaangevende ziekenhuis in de om-
geving van Jeruzalem voor de behandeling van kinderen 
met ernstige - en maar al te vaak terminale -
ziekten. In dat opzicht zijn we er trots op om aan te kon-
digen dat een van de meest gerespecteerde en ervaren 
pediatrische hematologen van het land is aangeworven 
om het nieuwe hoofd van pediatrische Hemo-Oncologie 
bij Shaare Zedek te worden.

Prof. Michael (Micky) Weintraub was de afgelopen jaren 
werkzaam in het Hadassah Medical Center. Toen hij de 

Toegewijde zorg voor elke patiënt

Tekst: Uri Schwarz, directeur Department Resource Development and Public Relations SZMC

Wat vandaag het meest opvalt bij een 
bezoek aan het kinderdagziekenhuis 
(Pediatric Day Hospital) in Shaare 
Zedek is het groeiende aantal patiëntjes 
dat wordt behandeld door onze Pedia-
tric Palliative Medicine Service. Hoe-
wel het altijd triest is om kinderen te 
zien die voortdurende zorg nodig heb-
ben voor hun ziekte, is het ook bemoe-
digend voor hen om te weten dat ze 
een meelevende en toegewijde plek 
hebben om voor te zorgen.

kans kreeg om de palliatieve zorg binnen het Shaare 
Zedek Ziekenhuis verder te ontwikkelen, sloot hij zich 
graag aan bij zijn voormalige collega Dr. Iris Fried. Hij 
verlangde er naar ons team te komen versterken. Gezien 
zijn werkveld staat Prof. Weintraub, die een groot deel 
van het begin van zijn carrière bij Shaare Zedek door-
bracht, bekend als niet alleen een getalenteerde pro-
fessional, maar een persoon die wordt gedefinieerd 
door mededogen en toegewijde zorg voor elke patiënt.  
Degenen die door Prof. Weintraub worden verzorgd, 
hebben hem vaak beschreven als een echte ‘engel’. We 
weten heel goed dat zijn visie en aanpak perfect pas-
sen bij het concept dat we al hebben gecreëerd met de 
Pediatric Palliative Medicine Service.

Meer kinderen en gezinnen helpen De palliatieve 
zorgvraag voor kinderen neemt sterk toe. Ook deze 
kinderen, zowel in het ziekenhuis, kinderdagziekenhuis of 
in de thuis situatie, hebben onze liefdevolle zorg nodig. 
Door uw voortdurende steun zijn we geze gend om een 
dienst te creëren die een voorbeeld is van hoe zorg moet 
worden verleend aan degenen die het meest in nood 
zijn. We weten dat ontwikkelingen, zoals de toetreding 
van Prof. Weintraub, ons beter in staat zullen stellen om 
de komende maanden en jaren steeds meer gezinnen en 
kinderen te helpen.



12

De Pediatric Palliatieve Care Unit (PPCU-afdeling) staat onder leiding van 
dr. Iris Fried, specialist in pediatrische Hematologie en Oncologie. Het 
basisbegrip achter dr. Frieds werk en de PPCU-afdeling is dat geen enkel 
kind, en zijn of haar familie, ooit het gevoel mag krijgen dat ze worden 
‘vergeten’ of dat hun zaak niet of minder belangrijk is.

Wij streven in het SZMC naar een vast team zodat er altijd een toegewijd 
iemand aanwezig is voor praktische en emotionele behoeften.” 
“Vanzelfsprekend letten we op de geestelijke behoeften van het kind. Veel 
van deze kinderen weten dat zij zullen sterven en dat is een zeer moeilijk 
spiritueel aspect voor hen en hun familie. We vertrouwen op onze ervaring 
en mededogen om hen bij te staan.” Dr. Fried vervolgt: “Vooral als ze hun 
laatste dagen bereiken, is ons doel om te zorgen voor een goede thuiszorg 
situatie (Home Hospice). Soms zal dit slechts een paar dagen zijn, maar 
het kan ook weken of zelfs maanden duren.”

“Onze oprechte overtuiging is dat ouders nooit mag worden verteld dat 
hun kind moet sterven in het ziekenhuis, maar waar mogelijk creëren 
we een thuissituatie waar sterven mogelijk is.” Dat laatstgenoemde extra 
kosten met zich meebrengt (de ver goeding van zorgverzekeraars zijn 
begrensd, hetzij in dagen en/of apparatuur) maakt palliatieve zorg tot 
een ‘zorgenkindje’. 

De huidige situati e 
op (PPCU) Pediatric 
Palliati ve Care Unit
Momenteel zijn er 8 kinderen 
die palliati eve thuiszorg 
ontvangen. Er zijn 5 opnamen 
en 20 kinderen die nog in staat 
zijn naar het ziekenhuis te 
komen voor de noodzakelijke 
zorg. De verwachti ng is een 
jaarlijkse groei van 15 kinderen 
in de thuiszorgsituati e (‘Home 
Hospice’). 

Vanwege de onvolledige 
vergoedingenstructuur is deze 
afdeling op dit moment al 
verliesgevend.

Met uw steun kunnen we een 
steentje bijdragen ten behoeve 
van deze bijzondere kinderen. 
Het beschermen van de 
heiligheid van het leven is de 
grootste waarde van alles.

T 0184-612632 | M 06-51236636 (b.g.g) | E info@shaarezedek.nl
NL51 INGB 0004 2954 26 | NL74 ABNA 0436 4270 60 | t.n.v. Sti chti ng Shaare Zedek
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