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De Bilt – 25  April 2013 - De Stichting Kind en Ziekenhuis, 
belangenbehartiger van kinderen in ziekenhuizen, heeft het keurmerk 
‘Gouden Smiley’ toegekend aan het Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie. Daarmee geeft Kind en Ziekenhuis aan dat het Prinses 
Máxima Centrum op een ‘excellente’ wijze kindgerichte zorg in haar 
plannen centraal stelt.  
 
Na een visitatie en bestudering van de plannen komt de Stichting Kind en 
Ziekenhuis tot de conclusie dat het Prinses Máxima Centrum een ‘concept’ –
Smiley kan worden toegewezen. De visitatiecommissie die dit keurmerk 
toewijst concludeert in de eindrapportage:    
 
‘Uit de plannen, de presentaties en de interviews blijkt dat wordt gekozen 
voor de beste zorg, vanuit het perspectief van het kind in een omgeving die 
is ontwikkeld om (…) het ‘gewone’ leven zoveel mogelijk doorgang te laten 
vinden. De gelijkwaardige samenwerking tussen Vereniging Ouders, Kinderen 
en Kanker (VOKK) en Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION)  (…) is 
uniek en getuigt van excellentie op het gebied van gezinsgerichte zorg’. 
 
“Wij zijn als projectorganisatie erg blij met de toewijzing van deze Gouden 
Smiley. In deze Smiley zien we de erkenning dat in onze plannen het kind in 
het Prinses Máxima Centrum met recht centraal staat.” zegt Hanneke de 
Ridder-Sluiter, voorzitter van het Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie. “De plannen voldoen aan de zwaarste criteria, die we graag 
en met vertrouwen verdedigen bij het verkrijgen van de nodige financiering 
bij diverse fondsen en instanties ”. 
 
De Smiley 
Smileys zijn er in drie soorten: brons, zilver en goud. Een Smiley wordt 
toegekend op basis van een groot aantal criteria en thema’s waaraan een 
ziekenhuis bij de zorg voor kinderen moet voldoen. Getoetst worden onder 
andere de informatieverstrekking naar ouders én kind, de samenwerking met 
de ouders, ruimte voor waardering, respect en privacy en het welbevinden 
van het kind, vooral ook bij pijn en angst.  

 

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie  
Een uniek initiatief van ouders van kinderen met kanker en professionals in 
de kinderoncologie in Nederland om alle topexpertise op zorg- en 
onderzoeksgebied samen te voegen in één nationaal kinderoncologisch 
centrum. Concentratie van de behandeling van het onderzoek naar alle 
vormen van kinderkanker in één centrum is een wezenlijke stap naar betere 
kwaliteit en hogere levenskansen voor kinderen met kanker.  
Begin 2014 start de bouw van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.  
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Prinses Máxima Centrum ‘excellent kindgericht’ 

Ziekenhuis in wording krijgt concept keurmerk Gouden Smiley 

 



 

 

 

 

Noot voor de redactie:  

 

voor vragen kan contact worden opgenomen met: 

 

Bert Elbertse, Manager PR en Voorlichting Prinses Máxima Centrum voor 

kinderoncologie. 

Telefoon: 06 534 06 181 email:belbertse@prinsesmaximacentrum.nl 

 

Zie ook: www.prinsesmaximacentrum.nl Op de website is het gehele 

visitatierapport te vinden.  

 

Nadere uitleg over het keurmerk Smiley  

Kind en Ziekenhuis 

Telefoon: 030 291 67 63 email: info@kindenziekenhuis.nl 

Zie ook: www.kindenziekenhuis.nl 

 

 

http://www.prinsesmaximacentrum.nl/
http://www.kindenziekenhuis.nl/

