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13:00 uur
Ontvangst

13:30 - 14:00
Opening door Rik Keessen, voorzitter VOKK 
en Algemene Ledenvergadering (ALV)

Prof. dr. Martha Grootenhuis vertelt over de emotionele gevolgen voor het hele
gezin en de naaste omgeving. Ze legt uit waarom iedereen verschillend
reageert, wat dit voor gevolgen kan hebben voor de relaties onderling en geeft
praktische tips hoe je daar mee om kunt gaan. 

14:00 - 14:15
Prof. dr. Martha Grootenhuis, hoofd psycho-oncologische
zorg en Principal Investigator (PI) psycho-oncologie in het
Prinses Máxima Centrum

De 17-jarige Briàn kreeg op zijn tiende lymfeklierkanker (Hodgkin-lymfoom).
Samen met zijn zus Noa (15 jaar) blikt hij terug op de tijd toen hij ziek was. Wat
voor impact had zijn ziekte op hem en op zijn zus? Hoe was hun band? Een
indrukwekkend en openhartig verhaal vanuit de belevingswereld van een broer
en een zus.

14:15 - 14:30 uur
Ervaringsverhaal van Briàn en Noa 

We zijn zeer vereerd dat de 13-jarige Lotte speciaal voor ons haar
zelfgeschreven lied ‘Samen sterk’ wil zingen.

14:30- 14:40 uur
Optreden Lotte

14:40- 15:00 uur
Pauze
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15:30-15:40 uur
Een muzikale verrassing o.l.v. Mirte Reinders en Jasmijn
Veraart

15:40 - 15:45
Afsluiting door Mildred Klarenbeek, directeur VOKK

Wat mag ik van mijn werkgever verwachten nu mijn kind ziek is en wat mag mijn
werkgever van mij verwachten? Heb ik recht op zorgverlof? Moet ik
vakantiedagen opnemen? Kan ik mij ziek melden? Dit zijn vragen waar veel
ouders mee worstelen. Prof. mr. dr. Mijke Houwerzijl en mr. Maaike Wetting,
beiden gespecialiseerd in arbeidsrecht en ook ervaringsdeskundigen, gaan in
hun presentatie dieper in op de problemen die je kunt ondervinden op het
gebied van werk en inkomen. Uiteraard is er ook alle ruimte voor vragen.

15:00 - 15:15 uur
Prof. mr. dr. Mijke Houwerzijl, hoogleraar arbeidsrecht 
en mr. Maaike Wetting, advocaat arbeidsrecht

Hoe ziet de periode na de behandeling eruit? Met welke late gevolgen kun je te
maken krijgen? Hoe zien de controles op de LATER-poli eruit en waarom zijn
deze belangrijk? Andrica de Vries, kinderoncoloog op de LATER-poli, geeft
antwoord op deze en andere vragen en zal meer vertellen over de eventuele
lichamelijke, psychosociale en maatschappelijke gevolgen van kinderkanker en
hoe je daarmee om kunt gaan.

15:15 - 15:30
Dr. Andrica de Vries, kinderoncoloog LATER-poli Prinses
Máxima Centrum


