De bloemenkraal,
en dan …?
Plaats
Antropia Cultuur- en Congrescentrum
Landgoed de Reehorst
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen (tegenover het station Driebergen/Zeist)

Over de eerste periode na de
behandeling waarin opluchting,
blijdschap, dankbaarheid,
onzekerheid, ongerustheid en
angst elkaar afwisselen

Op het landgoed is parkeergelegenheid.

Aanmelden
U kunt zich voor dit symposium aanmelden via www.vokk.nl.
Deelname is gratis.
Een vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs.

Organisatie
Jaap den Hartogh, Marianne Naafs en Mieke Spaink

Zaterdag 6 april 2019
Antropia Cultuur- en Congrescentrum
Driebergen

UITNODIGING

Voorjaarssymposium
Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker

Uitnodiging

15.00-15.30

Pauze met koffie en thee
Gelegenheid voor onderling contact en een bezoekje aan de informatiestands.

15.30-15.50

Interview met enkele kinderen

15.50-15.55

Intermezzo

15.55-16.25

Hoe verder na de bloemenkraal?
Anouk van Eijndhoven – Psycholoog Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
De behandeling zit erop, je kind is genezen en je hoopt je leven weer op te pakken
en opluchting te ervaren. Gaat dat altijd zo? Uit de praktijk en onderzoek blijkt dat
ouders de eerste 6-12 maanden na het afronden van de behandeling soms nog
zwaarder ervaren dan de behandelperiode. Deze bijdrage gaat in op hoe dat
komt, welke uitdagingen op je pad kunnen komen en geeft praktische handvatten
om hier mee om te gaan.

16.25-16.30

Intermezzo

16.30

Introductie Hanneke van Krevel en afscheid Marianne Naafs
Angela Poort-Hegeman

17.00

Afsluiting

De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker nodigt je van harte uit voor het voorjaarssymposium van
zaterdag 6 april 2019 dat als thema heeft De bloemenkraal, en dan…? Het symposium is bedoeld
voor ouders en grootouders van een (klein)kind dat kanker heeft (gehad). Ook belangstellenden zijn
van harte welkom, zoals familie, vrienden, leerkrachten, artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk
werkers en psychologen. Voor de kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s. Daarnaast is er
een apart programma voor volwassen survivors.
Op dit symposium nemen we na ruim 30 jaar afscheid van onze directeur Marianne Naafs-Wilstra.
Aanmelden kan uitsluitend via www.vokk.nl

Hoofdprogramma - Ionazaal
13.00

Ontvangst met koffie en thee

13.30-13.35

Opening
Marianne Naafs-Wilstra

13.35-14.00

YES! - We’ve got it! De bloemenkraal!
Dagmar Daniëls-Gielens, moeder van Youp (2) en Bram (7)
Hij is binnen de heilige graal! En dan komt de bezinning, de berusting en eigenlijk
in ons de storm. Er is een leven voor en na kanker. Youp had kanker, maar de
kanker beheerste niet alleen zijn lijf, maar ook ons hele gezin. En toch is er in alle
narigheid zoveel goeds.

Parallelprogramma’s
VOX-bijeenkomst - Woorden geven aan je verhaal (survivors 18 en ouder)
Iedereen heeft een levensverhaal dat uit verschillende hoofdstukken bestaat. Een van jouw
hoofdstukken is dat over je ziekte. Hoe werkt dit hoofdstuk door in je dagelijks leven, je
persoonlijkheid en je doelen voor de toekomst? Tijdens deze VOX-bijeenkomst kijk je aan de hand

14.00-14.05

Intermezzo

14.05-14.35

Geen behandeling meer maar nog wel naar het ziekenhuis
dr Melanie Hagleitner, kinderoncoloog Prinses Máxima Centrum
Wanneer de behandeling achter de rug is, vangt een tijd aan van controles. In het
begin komt je kind nog best vaak op de poli , maar gaandeweg komt er steeds
meer tijd tussen de afspraken. Wat houden we in de gaten, hoe doen we dat,
waarom doen we dat en hoe lang moet je kind terugkomen?

Kinderen van 4 tot 12 jaar – Grote/kleine tuinzaal

14.35-14.40

Intermezzo

waarschijnlijk door een bekende Nederlander gegeven wordt!

14.40-14.55

Presentatie digitale leskoffer voortgezet onderwijs

14.55-15.00

Mededelingen

van storytelling naar jouw verhaal en hoe je er woorden aan kan geven.
Het enthousiaste team van Jan Rigterink is natuurlijk weer aanwezig om jullie een heel gezellige
middag te bezorgen! Het programma is als altijd spetterend, dus kom en laat je verrassen!

Jongeren vanaf 12 jaar - Amethist
We dagen je uit om op zaterdag 6 april zelf, of met je ouders, naar het voorjaarssymposium te komen.
Je ontmoet deze middag andere jongeren met wie je gezellig kunt kletsen en er is een workshop die
We zien je graag!

