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We nodigen je van harte uit voor ons voorjaarssymposium 
op zaterdag 4 april 2020. Het thema is: ‘De wereld die 
kinderkanker heet. De impact op het hele gezin.’

Wat kun je verwachten?
Tijdens deze dag staan thema’s centraal die op je pad komen 

in de wereld die kinderkanker heet. Je krijgt niet alleen nuttige 

informatie en praktische tips van deskundigen, maar er is ook 

ruimte voor het delen van ervaringen.

Het programma: 

13.00 uur
Ontvangst met koffie en thee. 

13.30 - 13.45 uur 
Opening
Mildred Klarenbeek, directeur van de VOKK.

13.45 - 14.30 uur
Prof. dr. Martha Grootenhuis, hoofd psycho-oncologische zorg en Principal 
Investigator (PI) psycho-oncologie in het Prinses Máxima Centrum
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. 

14.30 - 14.45 uur
Ervaringsverhaal Toon en Maud
De 14-jarige Toon kreeg op zijn zesde een hersentumor. Samen met zijn zus Maud 
(17 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. 

14.45 - 15.00 uur
Optreden Lotte
We zijn vereerd dat de 13-jarige Lotte speciaal voor ons haar zelfgeschreven lied 
‘Wie ben ik echt’ wil zingen.



15.00 - 15.30 uur
Pauze. 

15.30 - 16.15 uur
Prof. mr. dr. Mijke Houwerzijl, hoogleraar arbeidsrecht
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, hoogleraar arbeidsrecht en zelf ervaringsdeskundige, 
gaat in haar 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. 

16.15 - 16.45 uur
Dr. Andrica de Vries, kinderoncoloog LATER-poli Prinses Máxima Centrum
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? 
Dr. Andrica de Vries geeft antwoord op deze en andere vragen en zal meer vertellen 
over de eventuele lichamelijke, psychosociale en maatschappelijke gevolgen van 
kinderkanker.

16.45 - 16.55 uur
Een muzikale verrassing 
Onder leiding van Mirte Reinders en Jasmijn Veraart. 

16.55 - 17.00 uur 
Afsluiting
Rik Keessen, voorzitter van het bestuur.



Kinderen
Zoals altijd hebben we ook voor de kinderen een leuk programma samengesteld. 

Er is een speciaal programma voor kinderen van 4-12 jaar en voor kinderen vanaf 12 jaar. 

VOX Survivors 
Daarnaast is er ook een speciale VOX-bijeenkomst voor survivors van 18 jaar en ouder. 

Het thema is: ‘Impact van toen en nu’.

Kinderkanker heeft niet alleen impact op jouw leven, maar ook op dat van je ouders en je 

brussen. Je ziekteverleden kan als je volwassen bent een rol spelen in je huidige relaties of bij 

het ouderschap. Tijdens deze bijeenkomst maken we deze impact bespreekbaar en leren we 

van elkaars ervaringen. Je bent van harte uitgenodigd om samen met je brus(sen) en/of partner 

naar deze bijeenkomst te komen. 

Locatie
Antropia Cultuur- en Congrescentrum
Landgoed de Reehorst
Hoofdstraat 8

3972 LA Driebergen

tel. (0343) 531818 

(tegenover station Driebergen/Zeist). 

Kom je met de auto?
Dan kun je parkeren bij Q-Park P+R Station Driebergen Zeist. (Navigeren naar Stationsweg 15B 
of Oude Stationsweg 13).

Aanmelden 
Aanmelden voor het symposium kan op www.vokk.nl. 

Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Organisatie: Mieke Spaink, Manon van de Bilt, Rosanneke Jongbloed, Jaap den Hartogh, 
Tessa van Gastel, Lisa Becker. 
Presentatie: Rosanneke Jongbloed


