
Vanaf 1 juni 2018: zorg voor alle 
kinderen met kanker op één locatie

Het Prinses Máxima Centrum 
voor kinderoncologie



Elk jaar krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland een 
vorm van kanker. Het gaat om veel verschillende en vaak ook 
zeer zeldzame vormen van kanker. Om de behandeling van 
alle soorten kinderkanker nog verder te verbeteren en in de 
toekomst nog meer kinderen te genezen, brengen we alle 
kennis en expertise in één centrum samen: het Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncologie.

In het Prinses Máxima Centrum zijn zorg en research 
geconcentreerd met als doel: ieder kind met kanker genezen, 
met een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. 

Het Prinses Máxima Centrum behandelt op dit moment al 
kinderen met bepaalde vormen van kanker en heeft twintig 
onderzoeksgroepen. Dit jaar wordt het geheel nieuwe gebouw 
geopend, tegenover het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Vanaf 
1 juni 2018 zullen alle kinderen met kanker overgaan naar het 
Prinses Máxima Centrum.

Ouders en professionals
Het Prinses Máxima Centrum is een initiatief van ouders en zorg
professionals. Meer dan tien jaar geleden namen kinderoncologen, 

verenigd in de Stichting Kinderoncologie 
Nederland (SKION), samen met ouders,  
verenigd in de Vereniging Ouders, Kinderen en 
Kanker (VOKK) het initiatief tot één nationaal 
kinderoncologisch centrum; het Prinses Máxima 
Centrum. SKION en VOKK vormen samen het 
coöperatiebestuur van het Prinses Máxima 
Centrum. Zo hebben professionals en ouders een 
belangrijke rol in het centrum.

SKION en VOKK
In de SKION werken kinderoncologen 
en andere professionals aan de beste 
behandelingen voor alle kinderen met 
kanker. De VOKK steunt gezinnen met 
een kind met kanker met informatie en 
activiteiten, biedt contactmogelijkheden en 
behartigt de belangen van kind en gezin.

Het Prinses Máxima Centrum
voor kinderoncologie



Voorzieningen voor kind en ouders
Het nieuwe gebouw heeft allerlei voorzieningen 
om kinderen en ouders zo goed mogelijk te 
ondersteunen. Ieder kind heeft een eigen kamer 
met daarbij een kamer voor de ouders zodat zij 
altijd bij hun kind kunnen zijn. De ruimtes zijn te 
scheiden door een schuifwand. Beide kamers 
hebben eigen voorzieningen en een eigen 
toegangsdeur.

Het centrum heeft ook allerlei ruimtes waar 
kinderen en ouders kunnen ontspannen, 
bewegen, sporten of even tot rust kunnen 
komen. In de ouderkeuken kunnen ouders 
eventueel zelf koken.

De VOKK heeft oudersteuners op de afdeling 
en een zichtbare plaats beneden in de hal. 
Daar kunt u altijd binnenlopen voor informatie 
of een luisterend oor.

Alles op één afdeling
De behandeling vindt plaats op één afdeling. 
Daar bevinden zich de ouderkindkamers, de 

dagbehandeling, polikliniek en een centrale 
balie. De zorg is georganiseerd rond het kind: 
artsen, kinderverpleegkundigen, pedagogisch 
medewerkers, fysiotherapeuten en psychologen 
werken nauw met elkaar en met ouders en kind 
samen.

Meebehandelende ziekenhuizen
Ouders en kinderen hoeven niet voor alles naar 
Utrecht, maar kunnen voor minder complexe 
zorg naar een ziekenhuis dichter bij huis: een 
meebehandelend ziekenhuis. De regie van de 
zorg ligt altijd bij het Prinses Máxima Centrum. 
De kinderoncoloog van uw kind kan u vertellen 
welk ziekenhuis dat voor u is en voor welke zorg 
u daarheen gaat.

Ontwikkelingsgerichte zorg
Kind en gezin staan in het Prinses Máxima 
Centrum centraal en alle medewerkers willen 
de normale ontwikkeling van kind en gezin 
ondersteunen en stimuleren, ondanks de ziekte 
en behandeling. Ontwikkelingsgerichte zorg is 
een van de pijlers van het centrum. Dit wordt 
ondersteund door de inrichting van en de 
voorzieningen in het gebouw.

LATERpoli
Komt je kind of kom je zelf op de 
LATER-poli, dan ben je ook van 
harte welkom in het Prinses Maxima 
Centrum. In sommige gevallen kun je 
ook in je eigen centrum blijven voor 
de LATER-poli, overleg dat even met je 
behandelend arts.



Heeft u vragen? 
Algemene informatie over het Prinses 
Máxima Centrum voor kinderoncologie kunt 
u vinden op de website. Vragen die specifiek 
met uw kind te maken hebben, kunt u het 
beste stellen aan de behandelend arts.

T 088 972 72 72
www.prinsesmaximacentrum.nl


