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De KanjerKralen 
Hieronder staan alle KanjerKralen met hun betekenis.

Op www.kanjerketting.nl kunt u nog meer lezen.

Onderzoek

 Prikken

 Meerdere keren

 prikken

Behandeling

 Operatie

 Dexamethason

 Beenmerg

 transplantatie

 Radioactieve 

 behandeling

Ondersteunende behandeling

 Sondevoeding

 Bloedtransfusie

 Injectie

 Aanprikken lijn

 Anesthesie

Opnames

 Opname

 Opname IC

Overig

 Start behandeling

 Start behandeling

 Haarverlies

 Stamcel oogsten

 Een supergoede dag

 Een vreselijke rotdag

 Verjaardag

 Scan/echo/röntgen

 Beenmergpunctie

 Lumbaalpunctie

 Start chemotherapie

  Chemotherapie

  Orale chemotherapie

  Start radiotherapie

 Radiotherapie

  Verwijderen pleister

 Oogdruppelen

  Vernevelen

 Katheteriseren 

 Spoedopname

 Opname in isolatie

 Ambulance

 (Oog)prothese of 

 masker aanmeten

  Deelname onderzoek

 Wereld Kinderkanker Dag 

 Einde behandeling



Zo rijgt je kind zijn eigen KanjerKetting die zijn behandelings-

verhaal vertelt.

Wat doet de KanjerKetting
De KanjerKralen zijn een lichtpuntje tijdens de zware behandeling 

en veel kinderen kijken uit naar hun kraal.

Maar de KanjerKetting is meer. Hij maakt letterlijk zichtbaar 

wat voor veel kinderen zo ongrijpbaar is. Door de KanjerKetting 

begrijpt je kind beter wat er met hem gebeurt en krijgt het grip 

op zijn situatie. De KanjerKetting vertelt het unieke verhaal van 

je kind. Je kunt de KanjerKetting ook gebruiken als leidraad om je 

kind uitleg te geven en voor te bereiden op ingrepen. En met de 

KanjerKetting in de hand kan je kind aan eventuele brus(sen), opa 

en oma of aan klasgenootjes zijn verhaal vertellen.

Is je kind nog te klein, dan kun je aan de hand van de Kanjer-

Ketting achteraf vertellen wat het heeft meegemaakt.

De KanjerKetting helpt je kind door de behandeling heen en is na 

afloop een tastbare herinnering aan een ingrijpende periode.

Beste ouders
Deze KanjerKetting krijg je van de Vereniging Ouders, 

Kinderen en Kanker (VOKK).

De VOKK is dé vereniging die jou en je gezin steunt 

tijdens en na de behandeling van je kind.

Met informatie, zoals de Dagboekagenda, Chemo-Kasper, 

Radio-Robbie, maar ook symposia en bijeenkomsten.

Met activiteiten, zoals gezinsdagen en weekendkampen. 

Door de belangen van je kind en je gezin te behartigen. 

En met de KanjerKetting.

De KanjerKetting
De KanjerKetting is een systeem dat bestaat uit kralen. 

Elke KanjerKraal staat voor een bepaalde behandeling, 

onderzoek of gebeurtenis.

Bijvoorbeeld een chemokuur, een spoedopname, een 

scan, een lumbaalpunctie, haarverlies, een supergoede 

dag, een vreselijke rotdag, een operatie, verblijf op de 

intensive care enz.

Je kind krijgt bij diagnose een waxkoord met een VOKK-

kraal, een kraal met een anker (teken van de hoop) en 

letterkralen die zijn of haar naam vormen. Daar komen in 

de loop van de tijd de kralen voor de behandeling bij.

De KanjerKetting steunen
De Kanjerketting is gratis voor alle kinderen met kanker - 550 

nieuwe diagnoses per jaar. De kralen worden speciaal voor de 

VOKK gemaakt en zijn niet verkrijgbaar in de handel. 

Per jaar zijn de kosten ongeveer 50.000 euro. De VOKK is 

daarom doorlopend op zoek naar financiële steun. Ken je een 

school, sportclub of serviceclub die misschien een actie wil 

doen voor kinderen met kanker, attendeer hen dan op de 

KanjerKetting. Ook donateurs zijn van harte welkom, bijvoor-

beeld opa’s en oma’s, tantes en ooms, vrienden en buren.

Lid worden
Voelen jij en je kind zich gesteund door de KanjerKetting, word 

dan lid van de VOKK. Je ontvangt dan viermaal per jaar Attent 

en kunt de meeste uitgaven tegen verzendkosten aanvragen.

Meer weten? 
Ga naar www.vokk.nl


