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ADVERTENTIE



Waarom deze krant?

Kanker in het kort 

Ken jij iemand die lijdt aan kanker? Een opa of 
oma? Een oom of tante? Een leeftijdsgenootje 
misschien? Kanker is een ernstige ziekte en het 
kan iedereen treffen, ook kinderen. Als je kanker 
krijgt, verandert er veel in je leven. 
Ieder kind zou onbezorgd naar school moeten 
gaan, moeten kunnen spelen en sporten met 
vriendjes en vriendinnetjes. Als je kanker 
hebt, ben je vaak in het ziekenhuis en moet je 
zware behandelingen ondergaan. Er breekt 

een moeilijke periode aan. Niet alleen voor 
de patiënten zelf, maar ook voor hun vader, 
moeder, broertjes en zusjes. 
 
Het Prinses Máxima Centrum is een nieuw 
centrum waar per jaar zo’n 900 kinderen met 
kanker jaarlijks onder behandeling staan. Het 
centrum is gebouwd met het idee dat alles om 
de kinderen draait. Zij moeten zo goed mogelijk 
worden behandeld en verzorgd.  

En hun kinderleven moet zo gewoon mogelijk 
door kunnen gaan. Dat idee leverde een 
bijzonder nieuw centrum op waar iedere 
dag keihard wordt gewerkt om het leven 
van kinderen met kanker te verbeteren en 
uiteindelijk kanker te verslaan. Hoe? Je leest er 
alles over in deze special. Namens de Prinses 
Máxima Centrum Foundation: veel leesplezier!

Wat is kanker?
Alles in je lichaam bestaat uit cellen. Die cellen 
vernieuwen zich steeds door zichzelf te delen. De 
oude cel sterft af, de nieuwe cel neemt de taak 
over. Soms gaat er bij die celvernieuwing iets 
mis. Dan vernieuwt een cel zich te snel, terwijl 
de oude cellen niet meer afsterven, maar zich 
gaan ophopen. Die opgehoopte cellen worden 
kankertumoren.  

Waar zit kanker?
Kanker kun je overal in je lichaam krijgen. Het kan 
in je botten zitten of je bloed, je huid, je hersenen, 
je darmen en op nog veel meer plaatsen. 

Hoeveel kinderen lijden aan kanker?
In Nederland krijgen ieder jaar ongeveer 
zeshonderd kinderen te horen dat ze kanker 
hebben. 

Hoeveel verschillende soorten  
kanker zijn er? 
Er zijn meer dan honderd verschillende soorten 
kanker. 

Welke soort kanker komt bij kinderen het 
meeste voor?
Bloedkanker, ook wel leukemie genoemd. Bij deze 
vorm van kanker delen een bepaald soort witte 
bloedcellen zich te vaak en te snel. Daardoor is er 
geen ruimte meer om gezonde bloedcellen aan te 
maken. 

Wat kun je er tegen doen? 
Dat ligt aan de soort kanker die je hebt. Artsen 
kunnen opereren, bestralen (met radio-straling de 
tumoren laten “smelten”) of medicijnen (chemo) 
geven. Of een combinatie van die drie. 

Waarom word je vaak kaal als je  
kanker krijgt? 
Als je chemo krijgt, dan valt dit medicijn de 
sneldelende kankercellen in je lichaam aan.  Maar 
daarbij gaan ook andere gezonde sneldelende 
cellen in je lichaam kapot. Bijvoorbeeld de cellen 
die zorgen voor je haargroei.
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Als je zus zo ziek is� 
Ook voor Jade’s broertje Dylan (8) is er veel 
veranderd. Dylan: ‘Ik mis Jade als ze weer in 
het ziekenhuis is. Papa of mama is er dan 
altijd bij. We zijn daardoor bijna nooit meer 
met z’n vieren. Dat vind ik echt jammer. 
Vooral dat we niet meer met z’n vieren 
kunnen gaan zwemmen. Op school vragen 
veel mensen aan me hoe het met Jade gaat. 
Soms heb ik even geen zin om antwoord te 
geven. Eerst was ik bang dat ik van hockey 
af moest omdat papa en mama geen tijd 
meer hadden. Maar dat is gelukkig niet zo!’

Jade (10) kreeg op 3 november 2017 te horen dat ze leukemie 
(bloedkanker) heeft. Ze moest meteen met de ambulance naar het 
ziekenhuis om met de behandeling te starten. Die dag veranderde 
haar leven ingrijpend. 

Wat gebeurde er vanaf dat moment? 
‘Ik kreeg meteen allerlei infusen ingeprikt. 
Sommige deden pijn. Het was het begin van heel 
veel behandelingen. Ik ben maandenlang niet 
meer thuis en op school geweest.’ 

Hoe was dat? 
‘Heel raar. In het begin begrijp je nog niet zo goed 
wat je hebt. Later kom je er achter dat het een 
ernstige ziekte is. Ik miste school en mijn 
vriendinnen. Gelukkig stuurden ze me regelmatig 
een fi lmpje uit de klas.’  

Wat is het ergste van leukemie? 
‘Door de chemo-behandeling ben ik heel moe. 
Mijn lijf is slap. Ik kan bijna niet meer lopen. 
Als mijn vriendinnen langs komen, kunnen we 
niet meer rondrennen. Daar baal ik van. 
Ze duwen nu mijn rolstoel. Dat is wel lief. Ik ben 
ook kaal, maar dat vind ik veel minder erg.’ 

Ga je weer naar school? 
‘Af en toe, maar ik doe niet meer echt mee in de 
klas. Voor mijn schoolwerk maakt dat niet zoveel 
uit. Ik had al een klas overgeslagen, dat komt nu 
goed uit. Wat ik wel erg vind is dat ik niet meer 
kan paardrijden en atletieken.’

Ben je boos dat dit je is overkomen?
‘Soms ben ik heel boos en verdrietig. Ik heb wel 
eens met spullen door de kamer gegooid en mijn 
moeder de schuld gegeven van alles.  Dat slaat 
natuurlijk nergens op  maar toen wist ik gewoon 
niet meer wat ik moest doen. Maar meestal ben 
ik gewoon blij, hoor.’ 

Hoe doe je dat? 
‘Ik leef van behandeling naar behandeling. Als 
er weer één voorbij is, denk: dat is ook weer 
geweest. En tussendoor geniet ik van de leuke 
dingen hier. De mensen zijn superaardig en er 
zijn veel leuke dingen te doen. Met skelters door 
de gangen racen, bijvoorbeeld.’ 

Jade heeft leukemie 
‘Ik ben soms heel boos, 
maar meestal gewoon blij’
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  Hier 
  die bal! 
Frisse lucht, sporten, bewegen. Het is 
belangrijk voor alle kinderen, ook voor 
kinderen met kanker. Het draagt bij aan 
bij genezing en herstel. Daarom heeft 
het Prinses Máxima 
Centrum een fantastische 
sporttuin. Kinderen 
kunnen er voetballen, 
fi etsen, basketballen, 
of gewoon een 
luchtje scheppen. 

De sporttuin is 
mogelijk gemaakt door 

de spelers van het 
Nederlands Elftal!

Een bijzonder 
centrum�! 

Medewerkers van het Prinses Máxima Centrum 
willen dat de kinderen er een zo goed mogelijk 
verblijf hebben. Daarom hebben ze het centrum zo 
ingericht dat kinderen, ondanks dat ze ziek zijn, 
kunnen blijven bewegen, leren en spelen.

Professors van de toekomst 
Wat is kanker precies? En hoe kan het worden 
genezen? Dat vragen veel kinderen zich af. 
Daarom is in het Prinses Máxima Centrum de 
Ontdekplek ingericht. Kinderen kunnen er 
proefjes doen, door een microscoop kijken en 
alles leren wat met deze ziekte te maken heeft. 
Over leren gesproken. Er zijn ook klaslokalen 
ingericht voor kinderen van verschillende 
leeftijden. Zo kun je ook bijblijven met school.

Huhhh, het is toch koningin Máxima? 
Klopt. Maar toen het centrum werd opgericht was Máxima nog prinses. 
En omdat juist kinderen zich eerder associëren met prinsen en prinsessen dan 
met koningen en koninginnen, hebben ze het zo gelaten. 
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Even alles vergeten 
met muziek
Een swingende piano, raggende gitaren of 
een keiharde beat. Hoe kun je beter even 
alles vergeten dan lekker muziek te maken 
of  te luisteren? In de Muziekids Muziekstudio 
kunnen kinderen een complete band 
vormen, maar ook leren mixen, draaien en 
componeren. 

Ouder kind-kamer (met balkon!)
Het klassieke beeld van een ziekenhuis: zes patiënten met elkaar op een 
zaal. In het Prinses Máxima Centrum is dat heel anders. Alle 
kinderen kunnen daar verblijven in een ouder kind-kamer. 
Daar kun je dus overnachten in een eigen kamer, je ouders 
hebben aansluitend een eigen slaapkamer. Ook broertjes en 
zusjes zijn er welkom. Zo heb je de gezelligheid en privacy 
van je eigen gezin. Iedere ouder kind-kamer heeft een balkon, 
zodat je naar buiten kunt om een luchtje te scheppen. 

Er zijn 87 ouder 
kind-kamers. Dat is 
uniek in de wereld.

Elisa (13) had leukemie. Ze werd twee jaar lang 
behandeld in het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
en het Prinses Máxima Centrum. Elisa nam 
plaats in de Kinderadviesraad (KAR), een groep 
kinderen die medewerkers adviseert over hoe 
ze dingen in het centrum kunnen verbeteren. 

Welke adviezen hebben jullie gegeven? 
Bijvoorbeeld over het eten. Als je behandeld 
wordt tegen kanker, heb je vaak helemaal geen 
trek in eten, of opeens juist heel veel. En dan 
bijvoorbeeld alleen maar in pannenkoeken, of 
juist in bananen of in zalm. In een ziekenhuis krijg 
je normaal gesproken drie maal per dag eten en 
dan kun je uit twee dingen kiezen. Wij zeiden: 
waarom kun je geen eten bestellen, wat en 
wanneer je maar wilt? 

En hebben ze daar naar geluisterd? 
Jazeker. In het Prinses Máxima Centrum maakt 
een speciale kok nu voor de kinderen het eten 
waar ze trek in hebben. En ook wanneer je maar 
wilt, en in welke hoeveelheid. Je kunt bijvoorbeeld 

een paar aardbeien bestellen, of juist een hele 
stapel pannenkoeken. Natuurlijk kijken ze wel of 
je het mag hebben en of het een beetje gezond 
blijft.
 
Hebben jullie ook ideeën aangedragen 
die niet door zijn gegaan? 
Ja, we wilden ook graag een ruimte met echte 
huisdieren om te knuffelen. Maar dat bleek te 
gevaarlijk. Dieren hebben veel bacteriën en 
virussen waar je ziek van kunt worden. En dat is 
gevaarlijk omdat kinderen met kanker een lage 
weerstand hebben.

Welk ideeën hebben jullie voor de 
toekomst? 
In de parkeergarage van het centrum 
hangt kunst aan de muur die lijkt op 
lichaamscellen. Wij denken dat het 
voor jonge kinderen eng kan zijn. 
We gaan vragen of die kunst 
vervangen kan worden.  

Kinderadviesraad  
‘Je kunt nu pannenkoeken bestellen, 
wanneer je maar wilt’
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Even alles vergeten 

Een swingende piano, raggende gitaren of 
een keiharde beat. Hoe kun je beter even 
alles vergeten dan lekker muziek te maken 
of  te luisteren? In de Muziekids Muziekstudio 
kunnen kinderen een complete band 
vormen, maar ook leren mixen, draaien en 



Rutger is kinderoncoloog in het Prinses Máxima Centrum. Hij behandelt 
kinderen met kanker. Een moeilijk, maar vooral mooi beroep, vindt hij. 
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3 vragen aan Rutger Knops 
‘ Kinderen willen precies weten wat er aan de hand is’ 

Onderzoek naar middelen tegen kinderkanker 

‘ We helpen allemaal mee om die  
enorme puzzel op te lossen’ 

Aan welk onderzoek werk je mee?  
‘Ik laat in een laboratorium kankercellen 
groeien in een schaaltje, minitumoren eigenlijk. 
Het begint met een aantal kankercellen 
van een patiënt. Die kunnen we buiten het 
lichaam in leven houden, zodat ze zich blijven 
delen. Door dat delen komen er cellen bij en 
ontstaat er een soort tumor. We kunnen op die 
minitumor medicijnen testen. Zo kunnen we 
in de toekomst in het laboratorium ontdekken 
welke medicijnen goed werken en welke niet. 
Dat is beter dan testen op de patiënten. De 
medicijnen hebben namelijk veel bijwerkingen.’ 

Je werkt in het Prinses Máxima 
Centrum samen met de artsen.  
Helpt dat? 
‘Zeker! Artsen en onderzoekers werken in 
hetzelfde gebouw. We zitten vaak letterlijk 

naast elkaar. Dat betekent dat we veel 
overleggen. En daar leren we allemaal van.  
Ik krijg ook meer materiaal van patiënten om 
mee te werken. En hoe meer verkeerde cellen 
we kunnen onderzoeken, hoe meer we te 
weten komen.’ 

Hoe ver is het onderzoek naar 
kinderkanker? 
‘Er zijn zoveel verschillende soorten 
kinderkanker, voor de ene soort hebben we een 
goede behandeling, voor de andere nog niet. 
Het zal nog even duren voor er een oplossing 
is tegen alle soorten kanker. Maar we werken 
daar met z’n allen heel hard aan. We proberen 
allemaal een deel van die enorme puzzel op  
te lossen.’  

Marc van de Wetering is moleculair bioloog. Hij onderzoekt de werking 
van cellen. In het Prinses Máxima Centrum helpt hij mee naar het 
vinden van oplossingen tegen kinderkanker. 

Wat is er moeilijk aan jouw beroep? 
‘Kanker is een vreselijke ziekte. Ik vind het heel oneerlijk dat kinderen deze ziekte krijgen. Dat vind 
ik nog altijd moeilijk om te zien. Heel soms moet ik een kind vertellen dat er geen genezing meer 
mogelijk is. Daar wen je als arts nooit aan. Gelukkig genezen de meeste kinderen wel. Kinderkanker 
is anders dan kanker bij volwassenen. Kinderen worden vaker beter en ze worden ook minder ziek 
van de chemo-behandelingen.’  

Wat maakt jouw beroep zo mooi? 
‘Juist omdat een kind zo’n erge ziekte heeft, kun je als arts heel veel betekenen in het leven van het 
kind. En dat van het gezin eromheen. De behandeling duurt meestal lang, dus ik leer de kinderen 
ook heel goed kennen. 

Wat is het belangrijkst in jouw werk? 
‘Natuurlijk dat je kinderen beter maakt. Maar ook dat je altijd eerlijk bent tegen kinderen en hun 
ouders. En dat je goed uitlegt wat er aan de hand is. Ik merk dat je met kinderen heel goed over hun 
ziekte kan praten. Ze willen precies weten hoe het zit. Ze kunnen zich er vaak goed bij neerleggen 
en maken er gewoon het beste van. Dat kunnen ze meestal beter dan hun ouders.’ 



Op welke manier zet jij je in? 
‘Ik ben ambassadeur van de Prinses Máxima 
Centrum Foundation. Dat wil zeggen dat ik 
met mijn bekendheid aandacht vraag voor 
het werk dat ze doen voor dit bijzondere 
kinderkankercentrum.’

Waarom ben je ambassadeur geworden? 
‘Kanker is een verschrikkelijke ziekte. De mensen 
van het Prinses Máxima Centrum doen er alles 
aan om alle kinderen met kanker te genezen. Daar 
zet ik me ook graag voor in.’

Wat vind je bijzonder aan dit centrum? 
‘Ik zie dat medewerkers, artsen en onderzoekers 
iedere dag keihard werken om hun doel te 

bereiken. Ik heb daar echt veel bewondering voor. 
Ik ben zelf ook altijd bezig met het bereiken van 
de hoogste doelen en heb daar alles voor over. 
Mensen vinden het knap wat ik presteer op de 
atletiekbaan, maar ik vind dit pas knap! 

Ontmoet je ook veel kinderen? 
‘Ik kom af en toe langs in het Prinses Máxima 
Centrum om samen met de kinderen te bewegen. 
En om voor wat afl eiding en blije gezichten te 
zorgen. Ik vind het verschrikkelijk om te zien 
wat deze kinderen moeten doormaken. Aan de 
andere kant vind ik het zo mooi om te zien dat 
de kinderen vooral kind blijven, hun ziekte soms 
kunnen vergeten en zich helemaal niet willen 
laten afremmen’.

Waarom is bewegen zo belangrijk? 
Voor kinderen in het Prinses Máxima Centrum 
helpt beweging bij hun ontwikkeling. Als een 
kind regelmatig kan bewegen, en zich fi tter voelt, 
zal het kind ook veel meer in staat zijn om zelf 
dingen te doen en daar plezier uit te halen. Maar 
bewegen is natuurlijk goed voor alle kinderen! 
Hoe meer je beweegt, hoe fi tter en energieker 
je wordt.’ 
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‘In dit centrum levert 
iedereen een topprestatie!’   

Samen maken we het mogelijk!
De Prinses Máxima Centrum Foundation
De Prinses Máxima Centrum Foundation zet zich in om toponderzoek, zorg en opleidingen in het Prinses Máxima Centrum 
mogelijk te maken. Daarnaast zorgen we ervoor dat het dagelijks leven van kinderen in het centrum zo normaal mogelijk door 
kan gaan. Maar dit alles kunnen we niet alleen: er is veel hulp nodig van gulle gevers zoals bedrijven, particulieren, schoolklassen, 
sportclubs of jou en je vriendengroep! Tips om geld in te zamelen? Kijk op de achterpagina!

Topatlete Dafne Schippers zet zich in voor het Prinses Máxima Centrum. 
Ze heeft grote bewondering voor de kinderen en medewerkers. 



Dafne Schippers is niet de enige BN’er die 
verbonden is aan de Prinses Máxima Centrum 
Foundation. Herken jij deze sterren?

Rara wie zijn dit? 

Oplossing Foto 1 DJ duo Sunnery James en  Ryan Marciano zijn ambassadeurs van de Prinses Máxima Centrum Foundation
Oplossing Foto 2 Naamgeefster Koningin Máxima tijdens het eerste benefi etgala van het Prinses Máxima Centrum

1) T-shirt actie Bas Smit
Ze zijn deze zomer niet te missen: de T-shirts 
met het lachende gezicht van Bas Smit, de man 
van tv-presentatrice Nicolette van Dam. Talloze 
mensen hebben de shirts gekocht, waaronder 
ontzettend veel bekende Nederlanders. De hele 
opbrengst is naar het centrum gegaan. Zo zie je 
maar dat een actie die klein begint, een enorm 
effect kan hebben!

2) Dirk van den Broek 
statiegeldactie
Begin juli 2017 gaven Tycho en zijn klasgenoten 
bij Dirk van den Broek in Nieuwegein het 
startschot voor een landelijke statiegeldactie. 
In de daaropvolgende twee maanden is bij Dirk 
van den Broek al het statiegeld ingezameld voor 
de ouder kind-kamers in het Prinses Máxima 
Centrum. 

3) Sponsorloop of sportevenement
Hoe leuk is het om je met vrienden en vriendinnen 
sportief in te zetten voor het goede doel? Denk 
bijvoorbeeld aan een sponsorloop of sportdag bij 
je eigen sportclub, die volledig in het teken staat 
van het Prinses Máxima Centrum. Maar houd ook 
zaterdag 12 januari 2019 goed in de gaten: dan 
vindt in de Ziggo Dome de allereerste Maximaal 
Bewegen Cup plaats! 

Rebus
Wat staat hier? 

v+ w = k + eren r = t k+

Oplossing rebus Voor kinderen, tegen kanker

Geïnspireerd? Neem contact op via foundation@prinsesmaximacentrum.nl
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3 actie-voorbeelden! 
Hoe werkt dat nou eigenlijk, geld inzamelen voor 
een goed doel als het Prinses Máxima Centrum? 
Hier vind je drie inspirerende voorbeelden, maar 
er zijn natuurlijk nog heel veel andere manieren.


