
Zesde nationale symposium voor
survivors van kinderkanker

LATER voor LATER

28 oktober 2017, Corpus, Oegstgeest



Als je als kind bent behandeld voor kanker heb je daar misschien nog steeds last 
van. Daardoor kun je in het dagelijks leven tegen dingen aanlopen. Het helpt als je 
meer over late gevolgen weet en ziet hoe anderen ermee omgaan. Wat betekent 
leven na kinderkanker voor jou? We nodigen je graag uit voor het LATER voor LATER 
symposium over “Leven na kinderkanker”.

We gaan het hebben over positieve gezondheid, waarin aandacht is voor zorg 
en eigen regie, beweging en bewust leven, psychosociale- en maatschappelijke 
gevolgen. Ook krijg je informatie over wetenschappelijk onderzoek en LATER-zorg in 
het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Tijdens het programma is er een 
informeel gedeelte waar je vragen kunt stellen aan LATER-experts. Ook medewerkers 
en vrijwilligers van VOX, hét netwerk van survivors van kinderkanker, zijn er om vragen 
te beantwoorden, informatie te geven en je meer te vertellen over wat jij aan VOX 
kunt hebben.

SKION LATER zet zich in voor optimale zorg en betere voorlichting aan survivors van 
kinderkanker. Daarnaast coördineert SKION LATER wetenschappelijk onderzoek naar 
late gevolgen. SKION LATER werkt nauw samen met VOX, het netwerk van survivors 
in Nederland. Meer informatie over de grote landelijke studie vind je op: 
http://www.skionlaterstudie.nl. 

Het organisatiecomité: Jaap den Hartogh, Margriet van der Heiden-van der Loo, 
Nynke Hollema, Leontien Kremer, Heleen van der Pal (voorzitter) en Andrica de Vries.

Uitnodiging

De congresfaciliteiten worden kosteloos 
ter beschikking gesteld door Corpus 
Congress Centre

Het symposium is mogelijk gemaakt 
door financiële ondersteuning van



13.30 - 14.00

14.00 - 14.10

14.10 – 14.30

14.30 - 14.50

14.50 - 15.10

15.10 – 16.00

16.00 – 16.20

16.20 – 16.50

16.50 – 17.10

17.10 – 17.20

17.20 – 18.30

Inloop, registratie, koffie &thee

Welkom bij LATER

Een nieuwe kijk op 
gezondheid

Health & Care 
Over hoe je controle houdt over 
je zorg

Body & Soul
Over hoe je bewust leeft en 
beweegt

Walk & Talk

State of Mind
Over lekker in je vel zitten en 
kwaliteit van leven

Daily Life
Over dagelijks leven en meedoen 
in de maatschappij

LATER in de toekomst

Take home messages

Borrel & Bites 

Heleen van der Pal

Andrica de Vries

Jacqueline Loonen & survivor

Saskia Pluijm & survivor

Deelnemers & experts

Jaap Huisman & survivor 

Lilian Batenburg & survivor 

Marry van den Heuvel- Eibrink 
(LATER-zorg), Leontien Kremer 
(LATER-onderzoek)

Jaap den Hartogh

Deelnemers & experts

Programma Dagvoorzitter: Koen Brouwer



Locatie
CORPUS Congress Centre
Willem Einthovenstraat 1
2342 BH Oegstgeest

Aanmelding
Aanmelding is verplicht en kan via de websites: www.skionlater.nl en www.vokk.nl.
Daar vind je, naast meer informatie, ook een link naar de registratiepagina. Na
succesvolle registratie ontvang je een e-mail ter bevestiging. Deelname is gratis. Elke
survivor mag twee gasten meenemen. Mocht je na aanmelding toch niet kunnen 
komen, dan vragen we je om dit door te geven via vox@vokk.nl. Er zijn 500 plaatsen
beschikbaar.

Organisatie en informatie
SKION LATER (www.skionlater.nl), VOX, afdeling van de VOKK (www.vokk.nl), Prinses 
Máxima Centrum voor kinderoncologie (www.prinsesmaximacentrum.nl), Tom Voûte 
Fonds/Kika (www.kika.nl/tomvoutefonds) en FNO (www.fnozorgvoorkansen.nl). 

Bereikbaarheid Corpus Congress Centre
Met het openbaar vervoer
CORPUS is met het openbaar vervoer goed te bereiken. Er zijn diverse
reismogelijkheden. Een overzicht vind je op: 
www.corpusexperience.nl/plan-je-bezoek/route-ov 
Met de auto
CORPUS ligt aan de A44 in Oegstgeest. De Willem Einthovenstraat wordt
waarschijnlijk niet door ieder navigatiesysteem herkend. Wanneer dit het
geval is, vul dan het volgende adres in: Ingenieur G. Tjalmaweg, Leiden. Meer
informatie vind je op: www.corpusexperience.nl/plan-je-bezoek/route-auto 

Parkeren
Onder het gebouw bevindt zich een parkeergarage (125 plaatsen). In de nabije
omgeving van CORPUS (5 minuten loopafstand) bevindt zich voldoende overige
parkeergelegenheid.

Praktische informatie


