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- Wat weten over de ervaringen van ouders en 
brussen? 

- Wat doen we in het Maxima & Tips  

Wat ga ik vertellen
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Overleving
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≠
Overleving en Stress 
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Wat we weten over ouders
• Stress: normale reacties in een abnormale 

situatie 

• Rollercoaster waar verlies en herstel zich 
afwisselen 

• Ouders ervaren stress, slaap problemen, 
verminderde kwaliteit van leven.  
• Fases behandeling (tijdens; follow-up en 

later) geven verschillende zorgen 
• Na einde behandeling moeilijke periode: 

terug naar normaal 
• Functioneren ouders heeft invloed op 

psychosociaal functioneren van het kind en 
brussen 

PTSS
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Veel ballen in de lucht …….
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Wat we weten over brussen
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Wat doen we in het Maxima- en Tips 



9Ontwikkelingsgerichte zorg

Wat doen we in het Maxima?

 
 
Veel voor het 
zieke kind maar 
tegelijkertijd ook 
voor gezinsleden 
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Niveaus van ondersteuning: psycho-oncologie 

Behandelen: 
MMW, PSY

Screening en tijdig ingrijpen: 
PM, MMW, Psy, KLIK

Preventie van problemen: 
PM, MMW, psycho-educatie, Op Koers

PM = pedagogischee zorg 
MMW = Medisch Maatschappelijk Werk 
PSY = psychologische zorg
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www.Opkoersonline.nl 
preventieve cursussen om om te gaan met 
uitdagingen rondom ziekte en behandeling 
• Online voor Jongeren, Ouders en brussen 
• Voor ouders: Nu open in combinatie met 

onderzoek 
• Soms weinig animo- maar we blijven 

aanbieden 
• Interesse voor deelname in OpKoers 

Ouders Online? Email naar: 
    opkoers@prinsesmaximacentrum.nl 

Preventie Op Koers

http://www.opkoersonline.nl/
mailto:opkoers@prinsesmaximacentrum.nl
http://www.opkoersonline.nl/
mailto:opkoers@prinsesmaximacentrum.nl
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www.hetklikt.nu 
Communicatie tool voor systematische aandacht 
voor kwaliteit van leven en stress 

• Naast invullen ruimte om vragen te stellen- 
goed voorbereid het spreekuur in 

• Antwoorden op lijsten ook voor jullie zichtbaar: 
geeft inzicht en aanleiding gesprek met kind 

• Aandacht vragen als het niet wordt besproken 
moet moeilijk maar het mag altijd 

• Nog niet op KLIK? Email 
klik@prinsesmaximacentrum.nl 

Screening & monitoring 

http://www.hetklikt.nu/
http://www.hetklikt.nu/
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Brussen project: Aandacht voor brussen

9-11-2020

Informatie-
voorziening 

voor 
gezinnen

Monitoren 
van 

brussen

Informatie 
voor leer-
krachten

Onderwijs 
voor zorg-
verleners

Activiteiten 
voor 

brussen

Brussen
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• www.hetouderkompas.nl 

• Veel linken naar verschillende bronnen 

• www.schouders.nl 

• Platform voor ouders 

• www.nahetziekenhuis.nl 

• Met tips over stress na het ziekenhuis 

• In verschillende talen

Informatiemateriaal/ websites

http://www.hetouderkompas.nl/
http://www.schouders.nl/
http://www.nahetziekenhuis.nl/
http://www.hetouderkompas.nl/
http://www.schouders.nl/
http://www.nahetziekenhuis.nl/
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• www.brusjes.nl 

• Brussen erbij Beweging (BEB)- FB groep 

• Brussenboek en Brussen in het ziekenhuis 

• Brussenspinsels (VOKK)

Informatiemateriaal/ websites

http://www.brusjes.nl/
http://www.brusjes.nl/


16

Tot slot Tips brussen

• Erkenning van emoties, situatie, 
gevolgen… zelfs jaren later 

• Aandacht- Bedank ze voor hun 
draagkracht  

• Zo normaal mogelijk opvoeden 

• Openheid 

• Behoud routines en regelmaat –naar de 
sportclub brengen kan goud waard zijn



 
Dank voor jullie aandacht 

Martha Grootenhuis 
 

m.a.grootenhuis@prinsesmaximacentrum.nl


