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oncologie is een nieuw ziekenhuis en research
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centrum dat sinds oktober 2014 zorgt voor
alle Nederlandse kinderen met bepaalde
vormen van kanker die zich presenteren in
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Nu worden nog enkele afdelingen gehuurd
van het Wilhelmina Kinderziekenhuis
in Utrecht waar deze zorg plaatsvindt.
Er wordt gebouwd aan een heel nieuw
gebouw zodat begin 2018 in een spik
splinternieuw ziekenhuis álle Nederlandse
kinderen met kanker terecht kunnen.
De eerste paal werd afgelopen februari
geslagen en de bouw ligt op schema. Het
research- en zorgcentrum Prinses Máxima
Centrum is het grootste in zijn soort in
Europa en een van de grootste wereldwijd.
De ambitie is dat álle kinderen met kanker
genezen, met een goede kwaliteit van
leven.

550 patiënten
Het Prinses Máxima Centrum gaat vanaf
2018 de zorg bieden aan jaarlijks naar
schatting 550 nieuwe patiënten met kan
ker. Doordat bepaalde behandelingen tot
twee of zelfs drie jaar duren, en sommige
kinderen helaas een recidief krijgen, zijn
er straks op elk moment zo’n duizend
kinderen in behandeling. Het grootste deel
van de patiënten heeft een hemato-oncolo
gische aandoening, meest leukemie of lym
foom. Een andere groep betreft de kinde
ren met een solide tumor, in bijvoorbeeld
de nier, bijnier, lever, spier of bot. Tot slot
is er de groep met een neuro-oncologische
aandoening, meestal een hersentumor.
Na de behandeling blijven de patiënten
onder controle, ook om te screenen op
zogenaamde late effecten. Helaas treedt bij
meer dan de helft van de kinderen die zijn
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genezen één of meer van deze late effecten
op, zoals verminderde vruchtbaarheid,
hartschade en leerproblemen.

200 verpleegkundigen
Topzorg kan alleen met uitmuntende
verpleegkundigen en andere excellente
zorgprofessionals. Momenteel werken er
in de zorg 64 verpleegkundigen, variërend
van in opleiding tot kinderverpleegkun
dige, in opleiding tot kinderoncologie ver
pleegkundige, kinderoncologie verpleeg
kundige, verpleegkundig specialist, tot
leidinggevende. Dat aantal moet in 2018
maar liefst rond de 200 verpleegkundigen
worden.
Het Prinses Máxima Centrum zoekt dan
ook gedreven verpleegkundigen, die willen
gaan werken in ons unieke ziekenhuis. Het
is mogelijk om nu al te solliciteren, ook als
je (nog) geen kinderverpleegkundige bent.
Wij leiden jullie in samenwerking met
UMC Utrecht Academie en diverse zie
kenhuizen in het land op tot uiteindelijk
kinderoncologie verpleegkundige. Daartoe
heeft de Academy van het Prinses Máxima
Centrum samen met onder andere College
Zorg Opleidingen (CZO) en V&VN een
sinds kort erkende vervolgopleiding tot
kinderoncologie verpleegkundige ontwik
keld (zie www.czo.nl, onder opleidingen,
CZO opleidingen en dan onder vervolg
opleidingen). Inmiddels is de tweede groep
van bijna 30 verpleegkundigen met die
vervolgopleiding gestart.

Shared care model
Het Prinses Máxima Centrum zal voor alle
Nederlandse kinderen met kanker zorgen,
in goede samenwerking met een select
aantal van ongeveer 20 academische en
niet-academische ziekenhuizen. Dat vindt
plaats in de vorm van een zogenaamd
shared care model. Daarbij wordt de uitein
delijke diagnostiek en stagering alsmede
de complexe zorg in het Prinses Máxima
Centrum gedaan, en de minder complexe
zorg in de shared care ziekenhuizen.
Ook de thuiszorg speelt meer en meer een
rol in dit model. Als verpleegkundige in
het Prinses Máxima Centrum ben je nauw
betrokken bij deze shared care, uiteraard in
samenspraak met de patiënt en/of ouders.
Tot slot is ook de palliatieve zorg, helaas,
een belangrijk onderdeel van het werk in
dit bijzondere kinderkanker centrum.
Als een kind niet meer kan genezen, is
het extra belangrijk te zorgen voor een zo
goed mogelijke laatste fase. De verpleeg
kundigen werkzaam in het Prinses Máxima
Centrum spelen daarbij een cruciale rol.
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Het dragen van de zorg voor een kind
met een chronische ziekte of aandoening
is van grote invloed op het hele gezin.
Ouders van deze kinderen kunnen bijvoor
beeld last hebben van somberheid, angst
en een gebrek aan gevoel van controle
ervaren over dagelijkse activiteiten (Hatz
mann et al, 2008). Daarbij geven deze
ouders aan vaker burn-out klachten te
hebben dan ouders van gezonde kinderen
(Lindstrom & Norberg, 2010).
Uit onderzoek blijkt dat deze ouders veel
behoefte hebben aan informatie; niet
alleen over de ziekte van hun kind, maar
ook over alles wat daarbij komt kijken. Het
is voor hen echter niet gemakkelijk om
goede informatie te vinden over verschil
lende niet-medische onderwerpen, zoals
vrije tijd, ouderschap, praktische zaken
en financiële ondersteuning. Daarbij is de
informatie op veel verschillende plaatsen
beschikbaar en niet altijd vindbaar voor
ouders. Ouders belanden tijdens hun
zoektocht vaak op het internet, waarbij
het voor hen lastig te beoordelen is welke
informatie betrouwbaar is en welke niet.

Wegwijzer
Om ouders te ondersteunen in hun zoek
tocht naar betrouwbare informatie is ‘Het
Ouderkompas’ ontwikkeld; een website
voor ouders die vanwege de zorg voor hun
kind regelmatig in het ziekenhuis komen.
Het Ouderkompas heeft de functie van een
wegwijzer; het helpt ouders, aan de hand
van verschillende thema’s en onderwer
pen, de weg te vinden naar antwoorden
op hun vragen en het vinden van informa

tie, door middel van het doorlinken naar
al bestaande en betrouwbare websites. Op
de website is informatie ingedeeld in de
volgende onderwerpen: ‘Jezelf’, ‘Partner
relatie’, ‘Het gezin’, ‘Het kind’, ‘Het zieken
huis’, ‘Financiën en regelgeving’, ‘Werk en
opleiding’, ‘Vrije tijd en sociale contacten’.

Achtergrond
Om de website aan te laten sluiten bij de
wensen en behoeften van ouders, voerde
de psychosociale afdeling van het Emma
Kinderziekenhuis AMC een onderzoek uit
naar de informatiebehoeften van deze ou
ders. Door middel van een vragenlijst en
focusgroepen is gekeken naar de volgende
vragen: Waar halen ouders nu hun infor
matie vandaan? Op welke manier willen
ze in de toekomst hun informatie krijgen?
En welke thema’s en onderwerpen moeten
op ‘Het Ouderkompas’ aandacht krijgen?
Uit dit onderzoek komt naar voren dat
ouders het vooral prettig vinden om
betrouwbare informatie van hun arts te
krijgen of om informatie van een website
te halen. Ouders hebben in het bijzonder
behoefte aan praktische informatie over
onder andere financiële zaken, patiën
tenverenigingen en mogelijkheden op de
school van hun kind. Daarnaast hebben
zij behoefte aan informatie over hoe ze
hun kind kunnen begeleiden in het ac
cepteren en omgaan met de ziekte, maar
ook aan informatie over hoe ze zelf met de
ziekte of aandoening van hun kind kun
nen omgaan.
Voorafgaand aan de lancering werden aan
234 ouders de onderwerpen op de website

voorgelegd. Zij gaven aan enthousiast te
zijn over de categorieën en de informatie
op de website.

Toekomst van Het Ouderkompas
Het Ouderkompas is beschikbaar voor alle
ouders in Nederland, die regelmatig met
hun kind in het ziekenhuis komen. De
website blijft voortdurend in ontwikke
ling. Het doel van ‘Het Ouderkompas’ is
het verschaffen van betrouwbare informa
tie aan alle ouders die daar behoefte aan
hebben, zodat zij iets ontlast worden en
minder stress zullen ervaren omtrent de
aandoening van hun kind en alles waar
mee zij daarnaast geconfronteerd worden.
Ons streven is dat behandelaars ouders in
de toekomst standaard wijzen op het be
staan van deze website, zodat steeds meer
ouders snel goede antwoorden vinden op
hun vragen.
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