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Missie van het Prinses Máxima 
Centrum:

Het Prinses Máxima Centrum 
voor kinderoncologie wil ieder
kind met kanker genezen met 
optimale kwaliteit van leven. 

www.prinsesmaximacentrum.nl

-



Wist je dat…

…..ieder jaar 600 kinderen de nieuwe diagnose 
kanker krijgen 

…deze kinderen vanaf juni 2018 allemaal in het 
Prinses Máxima Centrum worden behandeld?

… zo’n 1200 dokters, verpleegkundigen en 
wetenschappers hier samenwerken om al die 
kinderen beter te maken?

.. De zorgverlening in het Maxima gericht is op 
kinderen en hun gezinnen met streven de 
normale ontwikkeling te bevorderen ondanks
ziekte en behandeling



Ontwikkeling? 

Wat is dat?
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Soorten Ontwikkeling
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Fysiek: alles met je lijf

Emotioneel: alles met je gevoel

Sociaal: alles met je vrienden

Cognitief: alles met school
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Fysieke

ontwikkeling: wat 

zouden we kunnen 

doen dat kinderen 

zich lichamelijk

beter voelen?  
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Maximaal bewegen
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De Bouwplaats

De Bouwplaats
2e etage

Bewegen en prikkelen van creativiteit
staat centraal in de Bouwplaats. In
diverse spelzones wordt gebouwd met
grote – en kleine blokken. De
bouwplaats is altijd in beweging,
creaties worden gebouwd en ook weer
afgebroken. Centraal staat de
creativiteit van kinderen. De constante
dynamiek en ‘open ended play’ is erop
gericht een krachtige stimulans te zijn
voor kinderen om in beweging te
komen.



Goed en Lekker eten
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Emotionele ontwikkeling: 

wat zouden we kunnen 

doen om je beter te 

voelen?  



OGZ in het Prinses Máxima Centrum: OKE
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Voorbereiding: oefen MRI
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Sociale ontwikkeling: 

wat zouden we 

kunnen doen rondom 

spelen en vrienden?  
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Het Park
3e etage

Het Park is geen park zoals je dat
verwacht: dit Park is volledig afgestemd
op de verschillende behoeften van de
kinderen en hun familie. Er wordt
nadrukkelijk rekening gehouden met de
zeer verschillende mogelijkheden en
behoeft en van de kinderen.

Doel van deze zone is activatie van
kinderen om te bewegen. Daarnaast
biedt de ruimte ook mogelijkheden om
rust te vinden en je even af te
zonderen. Een aantrekkelijke plek met
een pleinfunctie en een prachtig uitzicht
op het buitengebied. Een sociale plek
waar iedereen zich snel op hun gemak
kan voelen.

Het Park



9-1-2019 18

Maximaal tiener
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Cognitieve

ontwikkeling: hoe 

kunnen we helpen 

met school?



Ziekenhuis school





Hoe kunnen we de ontwikkeling

volgen: KLIK
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Prinses Maxima Centrum voor 

Kinderoncologie

ONTWIKKELINGSGERICHTE ZORG: 

Ondanks ziekte toch zo goed mogelijk 

ontwikkelen


