Het Albert Bruin Overleverhuis Rotterdam
Het Albert Bruin Overleverhuis is een logeerhuis, bestemd voor familieleden van patiënten die net een
levertransplantatie hebben ondergaan in het Erasmus MC in Rotterdam. Het appartement bevindt zich
in het moderne Plaza gebouw nabij het Centraal station, aan de Karel Doormanstraat 107 in
Rotterdam. In de brochure staat het als volgt omschreven. “Het Overleverhuis moet een plaats zijn
waar familie van levertransplantatie patiënten zich thuis voelen, ondanks alle onzekerheid, spanning
en angst die een levertransplantatie met zich meebrengt. Een aangename plaats ver van huis, waar je
kunt ontspannen, tot rust kunt komen en je weer kan opladen voor de toekomst”.
Het Albert Bruin Overleverhuis (voorheen het “Verkoop je Loop huis”) is in 2003 opgezet en werd
financieel ondersteund door de Maag- Lever- en Darmstichting (MLDS). Het logeerhuis dankte zijn
naam aan de manier waarop er geld ingezameld is om het huis op te starten. Het geld voor het huis
werd namelijk via een sponsor estafette loop tijdens de Rotterdam Marathon, door een deel van het
Rotterdamse levertransplantatie team bij elkaar gelopen. Medio 2010 heeft de MLDS besloten om met
de financiering te stoppen, omdat het niet meer tot haar kernactiviteiten behoort. Het sluiten van het
Albert Bruin Overleverhuis betekent dat familie niet meer op een comfortabele en goedkope manier in
de nabijheid van de pas getransplanteerde patiënt kan verblijven. De voorzieningen in het ziekenhuis
zijn hiervoor namelijk minder geschikt. Gelukkig besloot de Leverstichting Nederland, onder de
bezielende leiding van Albert Bruin en Professor Herold Metselaar het huis over te nemen en het
financieren van dit huis tot zijn core business te maken. Helaas overleed de heer Albert Bruin enkele
maanden na het besluit om het logeerhuis over te nemen. Na het overlijden is besloten om het huis,
als eerbetoon aan de tomeloze inzet van Albert Bruin voor de Leverstichting Nederland, om te dopen
tot het Albert Bruin Overleverhuis.
De andere 2 logeerhuizen voor levertransplantatie patiënten staan in Groningen. Voor deze huizen
lopen de gesprekken tussen de MLDS en Academisch Ziekenhuis Groningen nog. De leverstichting
Nederland richt zich op dit moment nog alleen op het Albert Bruin Overleverhuis in Rotterdam, maar
houdt de mogelijkheid open om in de toekomst met Groningen en Leiden samen te werken.
Het doel van het Albert Bruin Overleverhuis is om familieleden van levertransplantatiepatiënten de
gelegenheid te geven om dichtbij zijn/haar dierbaren te kunnen zijn tijdens de intensieve periode
rondom de transplantatie. Tevens kan het huis als tussenhuis fungeren indien een patiënt ver van het
ziekenhuis woont. In de periode waarin de poliklinische controles zeer frequent zijn, kan de patiënt
tijdelijk na het ontslag uit het ziekenhuis gebruik maken van het appartement.
Het appartement beschikt over 2 ruime slaapkamers met in beide kamers 2 eenpersoonsbedden, een
ruim opgezette woonkamer met een fantastisch uitzicht over de stad , keuken, eetkamer, badkamer
met ligbad, douche, wastafel en wasmachine en een apart toilet. Tevens beschikt het appartement
over een berging met fiets. Het appartement ligt midden in het centrum van Rotterdam, nabij winkels
en supermarkten. Het Erasmus MC is makkelijk te bereiken per openbaar vervoer, fiets of te voet (10
min fietsen en 20 min lopen). Recentelijk is het huis opnieuw geverfd en is er een snelle WIFI
verbinding aangesloten, waardoor de familie de mogelijk heeft om te skypen met de patiënt of andere
familieleden. De kosten voor het appartement bedragen 15 Euro per nacht. De kosten kunnen
gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar van de patiënt.
Helaas zijn de financiële middelen van de Leverstichting Nederland beperkt en daarom is er besloten
om sponsor gelden te werven om het Albert Bruin Overleverhuis op te kunnen houden. Gelukkig zijn
er een aantal grote en kleinere farmaceutische bedrijven bereid geweest om geld ter beschikking te
stellen. Fantastisch is ook betrokkenheid van de patiënten die in Rotterdam een levertransplantatie
hebben ondergaan! Veel patiënten hebben gehoor gegeven aan de vraag het huis financieel te

steunen middels een gift of door mee spelen met de sponsorloterij. We zijn deze patiënten en
bedrijven dan ook ontzettend dankbaar voor hun steun!!!
In het appartement ligt ook een boekje waarin de gebruikers van het appartement hun verhaal over
het huis kwijt kunnen. Het is echt hartverwarmend om deze reacties te lezen. Enkele voorbeelden van
de teksten uit het boekje zijn:
“Dag huis, je was 4 weken lang een vervangend thuis!”
“Ik ben blij dat ik van deze mogelijkheid gebruik heb kunnen maken. De gedachten alleen al dat ik
dicht bij mijn man heb kunnen zijn gaf mij een rustig gevoel! En nu samen naar huis, samen weer
verder!”
“Dromen kunnen groeien wanneer je 2de leven begint!”
Een Patiënte die meerdere malen en voor langere tijd in het huis verbleef omschreef haar ervaring als
volgt: ”Bij mijn eerste ervaring met het appartement was ik niet bewust van wat er om mij heen
gebeurde. Ik was zo boos op alles en iedereen en kon het positieve van de situatie er niet eruit halen.
Ik kon niet begrijpen wat er gebeurde, had zoveel vragen en mijn lichaam wilde niet mee werken. Het
interesseerde mij niet dat ik een plek had om te blijven, want ik wou zo snel mogelijk terug naar mijn
eiland. Het is heel stil In het appartement en je kan goed nadenken en met jezelf zijn. Ook kan je je
hart luchten, hetzij alleen of met iemand die dicht bij je is.
Na mijn derde operatie kan ik zeggen dat ik meer bewust ben van alles wat er gebeurde. Ik ben niet
meer boos en sta heel positief weer in het leven. Het appartement was voor mij een plek waar ik
letterlijk kon terugtrekken, bijna schuilen kun je zeggen. Ik had op een gegeven moment geen
behoefte aan bezoek en ik kon daar alleen zijn. Niet eenzaam, maar alleen. Ik kon mijn gedachten
opschrijven, mijn muziek luisteren en de juiste boeken lezen. Wat mijn ziekte mij geleerd heeft is dat ik
alles zelf moet doen en in het appartement kon ik dit doen. Opnieuw leren leven, revalideren en vooral
dankbaar zijn voor alles. Een troost die ik had was dat het appartement ook een geschiedenis heeft. Ik
ben niet de eerste en zal zeker niet de laatste zijn die een transplantatie krijgt en het appartement is
een plek waar je dit goed beseft.
Voor mij, die al vijf jaar is geremigreerd, overtreft het appartement zijn functie. Het is meer een thuis,
dan een huis voor me. En hiervoor ben ik heel dankbaar aan allen die het voor ons als patiënt
mogelijk maken.”
En zo staat het boek vol met redenen waarom het Albert Bruin overleverhuis moet blijven bestaan!
Helpt u ook mee het Overleverhuis overleven?
U kunt ons steunen via de Support Actie. De Support Actie is een Nederlandse loterij waarbij maar
liefst 80% van uw inleg ten goede komt aan de Leverstichting Nederland. U steunt niet alleen de
Leverstichting Nederland, maar u maakt 4 maal per jaar kans op mooie prijzen. Een lot kost slechts €
5,50.
U kunt zich opgeven voor de support Actie via de website van de Leverstichting Nederland.
www.leverstichtingnederland.nl.
Meer informatie over de Support Actie kunt u vinden op www.supportactie.nl
Indien u liever niet met de Support Actie meespeelt, kunt u ons ook steunen door uw bijdrage over te
maken op IBAN nummer: NL 10 INGB 0000004884 t.n.v. Leverstichting Nederland, onder vermelding
van Vrienden van de Leverstichting Nederland en uw naam en adres.
Gezien het belang van dit Overleverhuis voor de levertransplantatie patiënten en hun familieleden,
hopen wij van harte dat u ons wil steunen. Een bijdrage die helpt de zorg rondom de transplantatie
verder te verbeteren. De Leverstichting Nederland heeft de ANBI status, wat inhoudt dat uw giften
fiscaal aftrekbaar zijn.

