Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker

Uitnodiging
Het Prinses Máxima Centrum
Een nieuwe kijk op
kinderoncologische zorg en research
Deelname
Deelname aan dit symposium is gratis. Een vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs.

Aanmelden via www.vokk.nl
Plaats
Het symposium wordt gehouden in Antropia Cultuur- en Congrescentrum, Landgoed de Reehorst,
Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen, tel. (0343) 531818 (tegenover het station Driebergen/Zeist). Op het
landgoed is voldoende parkeergelegenheid.

Organisatie
Marianne Naafs-Wilstra, Mieke Spaink, Amber van Ameijde en Jaap den Hartogh

Najaarssymposium
Zaterdag 3 november 2018
Antropia Cultuur- en Congrescentrum, Driebergen

Natuurlijk willen we als VOKK stil staan bij ons Prinses Máxima Centrum dat bijna een half jaar
in gebruik is. Daarom nodigen we je van harte uit voor ons najaarssymposium van zaterdag
3 november 2018 dat als thema heeft Het Prinses Máxima Centrum: een nieuwe kijk op
kinderoncologische zorg en research.
In een reeks korte presentaties leiden de sprekers u langs de visie van het centrum en de keuzes die
zijn en worden gemaakt. Er is telkens de gelegenheid voor vragen.
Voor volwassen survivors is er een parallelprogramma over Het nieuwe LATER.
Als altijd zijn er aparte programma’s voor kinderen en jongeren.
Ouders, kinderen en survivors maar ook belangstellenden -familie, vrienden, leerkrachten en
zorgprofessionals- zijn van harte welkom.

Programma - Ionazaal (boven)

16.15-16.30

Genetisch onderzoek en biobank – dr. Bastiaan Tops

13.00

Ontvangst met koffie en thee

16.30-16.45

Maximale participatie – Marianne Naafs-Wilstra

13.30-13.45

Opening en Algemene Ledenvergadering
Angela Poort, voorzitter VOKK

16.45-16.55

Ketting van Ballonnen – Niels Kamerling

16.55- 17.00

Sluiting

13:45-14:00

Nieuw centrum – nieuwe kansen

14.00-14.15

De voordelen van drie afdelingen – dr. Wouter Kollen

14.15-14.30

Dichtbij wat kan – dr. Natasja Dors

14.30-14.45

Zoveel mogelijk op dezelfde manier – dr. Wim Tissing

14.45-14.55

Presentatie van een nieuw stripboek

Programma’s voor de jeugd

14.55-15.00

Mededelingen

Kinderen van 4 tot 12 jaar - Grote en kleine tuinzaal

15.00-15.30

Pauze
Gelegenheid om met elkaar te praten en een kijkje te nemen bij de informatiestands.

VOX-bijeenkomst voor survivors (18+) - Opaal (beneden)
13.30- 17.00

Het nieuwe LATER is begonnen - prof. dr Marry van den Heuvel

Jan Rigterink en zijn enthousiaste team staan garant voor een superleuke middag. Als je weleens op
een VOKK-kamp bent geweest, dan weet je wat voor geweldig programma zij kunnen neerzetten.
Het is altijd verrassend en leuk!

15.30-15.45

Een nieuw voedingsconcept – Esther Fijnekam

Jongeren vanaf 12 jaar - Orangerie

15.45-16.00

Aandacht voor de ontwikkeling van ieder kind – dr. Hanneke de Ridder-Sluiter

ongedwongen sfeer kletsen met andere jongeren en er is een leuke workshop.

16.00- 16.15

Máximaal bewegen – Patrick van der Torre

Aanmelden kan uitsluitend via www.vokk.nl.

Ben je 12 jaar of ouder, kom dan op 5 november -zelf of met je ouders- naar Driebergen. Je kunt in een

Vermeld wel even je naam, adres, e-mail en leeftijd.

