
Welkom in het Prinses 
Máxima Centrum 
Jullie zijn op dit moment in de ouder kind-kamer. Deze ruimte bestaat uit een kind- en 
oudergedeelte. Jullie verblijven hier met elkaar tijdens de opname. We realiseren ons heel goed 
dat jullie als gezin en familie een zware periode doormaken. De aandacht gaat 
ooral uit naar je kind en naar elkaar. Wij zorgen er graag voor dat jullie verblijf hier zo prettig 
mogelijk is.

Daarom is er een informatiemap (digitaal en een printversie) waarin de mogelijkheden staan 
die ons centrum biedt. Zoals informatie over eten en drinken in het centrum, de wasmachines, 
post, parkeren, wat er te doen is voor afleiding of ontspanning, de vrijwilligers die hier werken, 
de Cliëntenraad en de Vereniging voor Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK). 

Alles wat we doen en wat we bieden, doen we vanuit onze visie op ‘ontwikkelingsgerichte 
zorg’(OGZ). Het Prinses Máxima Centrum stimuleert dat de psychosociale en lichamelijke 
ontwikkeling van kind en gezin doorgaat tijdens de ziekteperiode. Daarom zijn er in ons centrum 
ruimtes voor sport, spel, ontspanning, muziek, theater en school. Jullie kunnen veel doen en er is 
van alles mogelijk.

Vrij bewegen door het gebouw
Wat bijzonder is in ons centrum, is dat ouders en kinderen vrij door het gebouw kunnen 
bewegen. Bijvoorbeeld om naar ‘school’ te gaan of naar de eet-huiskamer. Ook kunnen de 
meeste kinderen die chemotherapie krijgen, bijna overal naar toe. Naar ruimtes binnen en 
buiten. Jullie stemmen dit wel af met een medewerker bij de aanmeldbalie.

Waar vind je de informatiemap
De map is te vinden via: www.prinsesmaximacentrum.nl/welkom. Zijn jullie langere tijd in 
ons centrum, dan helpen we graag met printen. Geef dat dan aan bij de doktersassistent.

Patiëntportaal
Op dit moment maken wij gebruik van het UMC Utrecht patiëntportaal om ouders en  
kinderen toegang te geven tot hun medisch dossier. Hier vind je gegevens en uitslagen uit 
het Prinses Máxima Centrum, maar ook uit het UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis 
(WKZ) indien van toepassing. Ga naar www.prinsesmaximacentrum.nl/patientportaal voor 
meer informatie.



Willen jullie op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in ons centrum, meld je dan aan 
voor de digitale nieuwsbrief voor ouders/verzorgers. Dit kan door een mailtje te sturen naar: 
ouders@prinsesmaximacentrum.nl.

Tot slot
Wij zijn hier om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen en het verblijf aangenamer te  
maken. Wanneer jullie toch minder tevreden zijn, laat dit dan weten aan de  
doktersassistent. We nemen dan maatregelen voor verbetering. 

Met vriendelijke groeten, de medewerkers van het Prinses Máxima Centrum



Kleding per functie

Medewerker 
Logistiek
Wij lopen vele kilome-
ters op een dag!

Verpleeg-
kundige
Ons ken je vast al!

Doktersassistent &
Apothekersassistent
Wij zorgen dat je medicijnen klaar staan!

Medewerker 
Techniek
Wij worden ook 
wel ‘klusjesmannen'
genoemd!

Service-
medewerker
Wij staan graag voor 
je klaar! Vraag het ons 
gerust als je iets nodig 
hebt.

Gastheer 
eten & drinken
Dorst of trek? Vraag ons 
gerust om wat te eten of 
drinken!



Kleding per functie

Artsen
Trek ons maar aan de 
jas als je vragen hebt!

Pedagogisch medewerker & 
Educatie medewerker
Wij zorgen voor begeleiding en ondersteuning 
tijdens opname! 

Vrijwilligers
Wij genieten ervan om het Prinses Máxima 
Centrum te ondersteunen waar nodig!

Research Medewerker
Wij werken op het 
laboratorium!



De ouder kind-kamer 
Jullie zijn hier in de kamer waar je tijdens de opname verblijft. Er is een gedeelte voor de 
ouders en een gedeelte voor het kind, verbonden door een afsluitbare deur. 
We hebben deze ruimte een huiselijke sfeer gegeven, zodat jullie je hier prettig kunnen voe-
len. De indeling van de ruimte maakt het mogelijk om zoveel mogelijk je eigen 
gezinsritme aan te houden. Natuurlijk staat de behandeling centraal, maar jullie bepalen zelf 
wanneer je opstaat, gaat eten, gaat spelen en gaat slapen. Jullie wensen stem je af met de 
verpleegkundige zodat zij er rekening mee kan houden. Ook is het aan jullie 
wanneer je bezoek wilt ontvangen. 

Indeling ruimte
De indeling van deze ruimte is samen met ouders en kinderen bedacht. In het deel voor de 
ouders staat een éénpersoonsbed met een verrijdbaar onderschuifbed. Het onderbed mag 
je op de kamer naast je kind zetten. Ook de andere meubels zijn verplaatsbaar, zoals het 
tafeltje en de grote luie stoel. Deze laatste is kantelbaar en makkelijk van de ene naar de 
andere kamer te brengen. 

Op de kinderkamer hangt een whiteboard om op te tekenen of om tekeningen en kaarten 
op te hangen. Ook kan je er korte mededelingen voor elkaar op zetten. Onder de zitbank 
zijn opbergbakken voor speelgoed en kleding. Aan de haakjes aan de muur kun je van alles 
ophangen, zoals kaarten en slingers. Jullie hebben allebei een eigen badkamer. 

Balkon
Het oudergedeelte komt uit op een balkon. Hier kan je even een luchtje scheppen. We 
vragen je wel om de balkondeuren zoveel mogelijk dicht te houden om het ‘binnenklimaat’ 
niet te verstoren. Op het balkon mag je niet roken en ook niet wandelen, want dat kan 
inderlijk zijn voor andere ouders en kinderen. Daarnaast is het verstandig om de deur naar 
de kamer van je kind dicht te houden wanneer je op het balkon zit. 

Zonwering
Op het dak van ons centrum staat een weerstation opgesteld. Naar aanleiding van de 
weersomstandigheden zal de automatische zonwering reageren. Dit is afhankelijk van een 
aantal factoren zoals bijvoorbeeld de felheid van de zon, de windsnelheid en de tijdsindicatie 
(avond/nacht). In principe is de regeling van de zonwering altijd zelf te bepalen. 
Daarnaast is iedere ouder kind-kamer voorzien van zowel vitrage als overgordijnen.



Wie komen er op je kamer?
Iedereen die hier werkt, klopt op je deur voordat hij/zij binnenkomt. Dit geldt voor het gedeel-
te van de ouders en de kinderen. Naast de verpleegkundige en de dokter komt regelmatig 
de service-medewerker op je kamer. Hij/zij zorgt ervoor dat je kamer schoon blijft en dat de 
voorraden aangevuld blijven, bijvoorbeeld van de handdoeken of verbandmiddelen. 

Bij de opname in het ziekenhuis komt ook een apothekersassistent op bezoek. Hij/zij contro-
leert of de medicijnen van je kind goed in het systeem staan. Om je goed voor te bereiden op 
onderzoeken en je hierbij te begeleiden, komt de pedagogisch medewerker langs. 
Hij/zij komt graag met je kind praten en spelen en voor verrassende afleiding zorgen. 
Wanneer je kind op de kamer moet blijven, en dus niet vrij kan rondlopen, komt de 
consulent onderwijsondersteuning op de kamer langs. Zo kunnen we ervoor zorgen dat je 
kind op school bijblijft bij zijn klasgenoten.

Ouderpassen
Bij opname krijgen ouders een ouderpas (vergelijkbaar met een huissleutel) die toegang 
geeft tot bepaalde delen van het centrum. Elke ouderpas is uniek, je kunt dus niet met jouw 
pas de kamer van iemand anders binnenkomen. Is de opname van je kind voorbij, dan moet 
de ouderpas ook weer ingeleverd worden. 

Eigen koelkast
Op je kamer heb je een eigen koelkast. Het is de bedoeling dat je deze zelf schoonhoudt. Je 
let ook zelf op de houdbaarheid van de producten die je hierin bewaart. Een servicemede-
werker maakt de koelkast schoon als jullie weer naar huis gaan. 

Smart-tv 
In het gedeelte van je kind is een smart-tv. Deze is gemonteerd met verstelbare beugels, 
zodat je de tv kunt draaien in de gewenste richting. Je kan je eigen laptop of tablet 
meenemen om in het oudergedeelte bijvoorbeeld een film te kijken. 

Je kan ook gamen op je kamer. Hiervoor moet je een aanvraagformulier invullen en een 
aantal stappen doorlopen met je device. Dit formulier en de gebruiksaanwijzing liggen bij de 
verpleegkundige. 

Wasmachine
Op de derde verdieping staan drie wasmachines en drie drogers voor de ouders (zelfser-
vice). Er is wasmiddel aanwezig. Je kan je naam en telefoonnummer op een formulier schrij-
ven, zodat je gebeld wordt, als de was klaar is. Zit er nog was in de wasmachine? 



Haal dit niet uit de machine, maar bel het nummer dat op het whiteboard staat. Dit zorgt er 
voor dat de gewassen kleding steriel blijft. Het is handig dat je bereikbaar bent op het mo-
ment dat de was gewisseld kan worden.

Overnachten in het Prinses Máxima Centrum
Het is mogelijk om broertjes en zusjes een nachtje te laten slapen. Ook vriendjes en vriendin-
netjes zijn welkom. Jullie bepalen dit zelf in afstemming met de verpleegkundige. Zijn de kin-
deren die blijven slapen jonger dan 12 jaar, dan moet er altijd een volwassene blijven slapen. 
Logés hoeven alleen persoonlijke (nacht-)spullen en kleding mee te nemen. Beddengoed en 
handdoeken zijn aanwezig. Er kunnen maximaal twee mensen tegelijkertijd overnachten. 

Overnachten in het Ronald McDonald Huis
Het Ronald McDonald Huis is op loopafstand van het Prinses Máxima Centrum. Dit huis is 
beschikbaar voor gezinnen met meerdere kinderen die in de buurt willen overnachten. Ook 
is er een tweede locatie van het Ronald McDonald Huis (‘de villa’), die beschikbaar is voor 
ouders en kinderen die ver weg wonen en bijvoorbeeld de nacht voor de behandeling of juist 
de nacht na de behandeling willen blijven. Wanneer je meer informatie wilt hebben, kun je 
terecht bij je verpleegkundige.  

Jouw verdieping
Er is een eet-huiskamer met een keuken waar je maaltijden voor jezelf en je gezin kan 
klaarmaken. Er is kookgerei aanwezig en kruiden en olie om gerechten op smaak te brengen. 
De servicemedewerker weet hoe je de maaltijdbox kunt bestellen bij onze keuken. Op deze 
verdieping zijn ook ontspanningsruimtes en ruimtes om te spelen. 

Vrij bewegen
In ons centrum kunnen ouders en kinderen ‘vrij bewegen’. Je bent dus niet gebonden aan de 
afdeling waar je verblijft. Zelfs met een infuus en chemo kan je door het ziekenhuis wandelen. 
Het is hierbij belangrijk om de verpleging te laten weten hoe je bereikbaar bent als je op stap 
gaat. 

Voorkomen van infecties
Kinderen met kanker hebben vaak een verminderde weerstand. We proberen daarom 
infecties zo goed mogelijk te voorkomen. Daarom moet iedereen regelmatig ‘handen 
assen’ (desinfecteren) en mogen er geen mensen met een besmettelijke ziekte op bezoek 
komen. Heb jij iets (of je familie) onder de leden en twijfel je erover of dit kwaad kan, overleg 
dan met je verpleegkundige. 



Isolatiekamers
Het kan voorkomen dat je kind een bacterie of virus bij zich draagt die gevaarlijk is voor 
de andere kinderen. Ook in dit geval gelden extra strenge regels voor de hygiëne. Je kamer 
heeft dan een speciaal luchtdruksysteem en een extra deur (sluiskamer). Het kan ook zijn 
dat de bezoekers een schort moeten dragen en een mondkapje voor moeten doen. In dit 
geval mag je kind helaas ook niet naar de openbare ruimtes. Het gevaar voor de andere 
kinderen is dan te groot. Meestal mag je wel samen naar buiten gaan.

Brug tussen Prinses Máxima Centrum en het  
Wilhelmina Kinderziekenhuis
Er is een loopbrug tussen het Prinses Máxima Centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
(WKZ). Deze brug is bedoeld voor kinderen die naar de operatiekamers of de Intensive Care 
in het WKZ gaan en voor het personeel. Ook kan je via deze brug via het WKZ naar de 
bestralingsruimten in het Utrechts Medisch Centrum Utrecht (UMCU).  

Oproepsysteem voor verpleging
Op je kamer is een verpleegoproepsysteem. Met één druk op de knop (of via de afstands-
bediening) roep je de verpleegkundige op. Zij krijgt een melding op de pieper en neemt zo 
snel mogelijk contact met jullie op. Op onderstaande afbeelding staat links de oproepknop 
aan de muur (het rode kruis). En rechts de knop op de afstandsbediening. 

Cameraploegen en fotografen op locatie 
Het Prinses Máxima Centrum staat in de belangstelling van diverse media. Dat brengt 
onvermijdelijk met zich mee dat er soms cameraploegen of fotografen in ons centrum zijn. 
Met elke cameraploeg en fotograaf maken we vooraf duidelijke afspraken over de opnames 
die zij in ons centrum maken. Daarnaast is er bij elke opname begeleiding door iemand van 
de afdeling Communicatie. 



Ouders en/of kinderen met wie opnames worden gemaakt, worden altijd vooraf benaderd 
en gevraagd om toestemming. We vragen dan een toestemmingsformulier te onderteke-
nen. Daarmee geef je aan akkoord te zijn met het maken van de beelden en het gebruik van 
de beelden door ons en/of door derden. Je kunt onze medewerker altijd vragen waarvoor 
de opnames zijn. Er worden geen beelden van jou of je kind gemaakt zonder dat je daar 
toestemming voor hebt gegeven. Voor vragen kun je altijd terecht bij medewerkers op de 
zorgafdeling. 

Wij zijn rookvrij 
Het Prinses Máxima Centrum is een rookvrij centrum. Wij stimuleren een gezonde leefstijl 
en willen hierin een voorbeeld zijn voor onze patiënten, ouders/verzorgers, bezoekers en 
medewerkers. Er is dus geen rooklocatie in en om ons centrum. 
Wil je stoppen en kun je daar wat hulp bij gebruiken? Bijvoorbeeld met behulp van een 
gratis training? Het Prinses Máxima Centrum denkt graag met je mee. Zie voor de mogelijk-
heden die wij bieden de folder ‘Wij zijn rookvrij’.



Apotheek 
Alle zorg voor jullie kind rondom geneesmiddelen voor thuis en in het centrum wordt door 
onze apotheek geleverd. Naast het leveren van de juiste geneesmiddelen zijn de medewerkers 
van de apotheek betrokken bij het opname- en ontslaggesprek over de geneesmiddelen die in 
gebruik zijn en begeleiden zij jullie bij het gebruik van bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen. 

Diensten apotheek 
De apotheek heeft, naast de uitgifte van geneesmiddelen, diverse diensten waar je gebruik 
van kunt maken: 
•  leveren van genees-, hulp- en zelfzorgmiddelen in de kliniek, op de poli en  

dagbehandeling en thuis
• opname- en ontslaggesprek
• medicatiebegeleiding en -bewaking
•  uitgifte koelbox voor het gekoeld mee naar huis nemen van specifieke geneesmiddelen
• hulp bij het aanvragen van machtigingen voor de verzekering.

Bereikbaarheid 
De apotheek op de 3e etage is geopend op maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur - 21.00 
uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 8.00 uur - 17.30 uur. De apotheek is tijdens 
openingstijden te bereiken via onderstaande contactgegevens. 

Telefoon 088-972 62 93 
E-mail apotheek@prinsesmaximacentrum.nl

Buiten deze openingstijden kan bij spoedgevallen contact opgenomen worden met de 
dienstdoende apotheker via de centrale receptie van het Prinses Máxima Centrum. 
Telefoon: 088-972 72 72 



Psychosociale ondersteuning 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen die ziek zijn zich zo normaal mogelijk kunnen ontwik-
kelen, ondanks de medische behandelingen die ze moeten ondergaan. We besteden daarom 
aandacht aan de psychische en sociale gevolgen voor jullie gezin. 

De medische behandelingen zijn vaak ingrijpend voor het hele gezin. Daarnaast zijn er tal 
van zaken waar jullie je als ouders zorgen over kunnen maken: bijvoorbeeld je werk, de 
financiële gevolgen en het effect van deze ingrijpende situatie op eventueel andere \
kinderen in het gezin. Dit alles geeft stress met mogelijk psychische of lichamelijke klachten 
als gevolg. We willen jou en je gezin graag ondersteunen met ons team Psychologische en 
Psychosociale zorg. 

Team psychologische en psychosociale zorg

• Medisch pedagogisch medewerkers
De pedagogisch medewerker bereidt kinderen voor op de medische handelingen en 
begeleidt hierbij. Ook helpt hij/zij kinderen goed om te gaan met hun ervaringen en 
biedt hij/zij afleiding door spelletjes of creatieve activiteiten. 

• Medisch maatschappelijk werkers
De maatschappelijk werker ondersteunt en begeleidt ouders bij het omgaan met 
stressvolle situaties en eventuele veranderingen in het gedrag van het kind. Daarnaast 
geeft de maatschappelijk werker praktische hulp, bijvoorbeeld op het gebied van werk 
en zorgkosten. 

• Psychologen
De psycholoog onderzoekt en behandelt kinderen die hulp nodig hebben in de complexe
situatie waarin ze door hun ziekte terecht zijn gekomen. Hierdoor kunnen ze boos of 
verdrietig zijn. Ook kan sprake zijn van negatieve effecten van de ziekte en behandeling 
op hun gedrag of hun geestelijke ontwikkeling. De psycholoog start vaak met een 
kennismakingsgesprek met ouders en kind. Daarna kunnen meer gesprekken volgen 
om inzicht te krijgen in wat er speelt en hoe we dit het beste kunnen aanpakken. 
Als het nodig is, doen we een psychologisch onderzoek met bijvoorbeeld een 
intelligentietest of door spelobservatie. 



Vanaf de diagnosestelling wordt met ieder kind en ouder(s)/verzorgers kennis gemaakt door 
medewerkers van het team. Daarna vindt hulpverlening en ondersteuning plaats, afhankelijk 
van de wensen en behoeftes van de kinderen en/of ouders. Ook houden wij via KLIK in de 
gaten hoe het met het gezin gaat en kun je als ouder(s)/verzorger(s) via KLIK aangeven of je 
behoefte hebt om met een psycholoog of maatschappelijk werker contact te hebben. Meer 
informatie leest u op de pagina van het KLIK-portaal.

Behoefte aan een gesprek?
Het team staat voor jullie klaar. Iedereen kan gebruik maken van de hulp van dit team. Het 
team psychologische en psychosociale zorg is bereikbaar via emailadres: 
secretariaatPPST@prinsesmaximacentrum.nl. 



Ombudsvrouwen in het
Maxima  
In het Prinses Máxima Centrum willen we de allerbeste zorg voor je kind en gezin bieden. 
Toch kun je tegen dingen aanlopen, die beter kunnen. Dit horen we natuurlijk graag, want 
alleen dan kunnen we samen een oplossing zoeken en verbeteren. Je kunt hiervoor terecht bij 
de ombudsvrouwen. Zij luisteren naar je, denken met je mee, helpen je op weg met informa-
tie, zoeken mee naar mogelijkheden en bemiddelen tussen jou, de zorgverlener of het cen-
trum. 

Signalen en suggesties
Wanneer je ergens niet tevreden over bent, is het altijd het beste dit te bespreken met de be-
treffende zorgverlener of hoofdbehandelaar. Vind je het lastig om zo’n gesprek aan te gaan 
of voel je je na een gesprek niet goed genoeg gehoord, dan kun je contact opnemen met één 
van de ombudsvrouwen.
Zij biedt een luisterend oor of regelt een gesprek met de betrokken zorgverleners. Als je dit 
prettig vindt, kan zij ook aansluiten bij dit gesprek. Bijvoorbeeld als je met een zorgverlener 
wil spreken over de manier waarop je bejegend bent. De ombudsvrouw hoort ook graag 
signalen en suggesties, zodat we de zorg in het Máxima doorlopend kunnen verbeteren en 
voorkomen dat kinderen en ouders in de toekomst tegen dezelfde dingen aanlopen.

Best practices
Ook dingen die goed gaan en vooral zo moet blijven (zogenoemde best practices), horen we 
graag. Dus schroom niet om ook die aan onze medewerkers en de ombudsvrouwen te 
vertellen.

Registratie signalen en suggesties
Als je ermee instemt, registreren de ombudsvrouwen je signalen, vragen, suggesties en best 
practices. Deze worden geanalyseerd en gebruikt om de kwaliteit van zorg steeds verder te 
verbeteren.

Klachten
Het Prinses Máxima Centrum heeft een klachtenregeling, conform de Wet kwaliteit, klachten 
en geschillen zorg (Wkkgz). Daarin staat hoe het Máxima signalen van onvrede en klachten 
behandelt en registreert. De ombudsvrouw kan je adviseren en voorlichten aangaande de 
klachtenregeling. Zij zal altijd samen met jou een bevredigende oplossing zoeken. Wil je liever 
geen persoonlijk contact, dan kan de klacht ook schriftelijk behandeld worden.



De ombudsvrouwen
De ombudsvrouwen hebben een kamer op de LATER-poli (tegenover de koffiecorner op de 
begane grond) en zijn in principe op werkdagen aanwezig. Je mag zo binnen lopen maar 
kunt ook een afspraak maken zodat je niet voor een gesloten deur staat. 
Zij zijn te bereiken via 06-50006416 of ombudsvrouw@prinsesmaximacentrum.nl.



KLIK-portaal  
In het Prinses Máxima Centrum vinden we het belangrijk om jouw ontwikkeling en 
kwaliteit van leven -zowel tijdens als na de behandeling- goed te volgen. We kijken niet al-
leen naar hoe het met de (medische) behandeling van de ziekte gaat, maar ook hoe het in het 
dagelijks leven met je gaat. 

We stellen bijvoorbeeld vragen als: hoe zit je in je vel, hoe gaat het op school, hoe is het con-
tact met vrienden/vriendinnen en hoe gaat het met slapen? Daarnaast informeren we altijd 
of je vragen hebt voor de dokter of verpleegkundig specialist. Deze vragen en de antwoorden 
die je hebt ingevuld worden door de dokter besproken tijdens de afspraak op de polikliniek. 
Ben je nog te jong om de vragen zelf in te vullen? Dan vragen we het aan je ouder(s)/verzor-
ger(s). We stellen deze vragen digitaal via het KLIK-portaal. 

Voor wie?
KLIK staat voor Kwaliteit van Leven In Kaart en is een vast onderdeel van onze zorg. KLIK is 
er voor alle kinderen/jongeren in ons centrum, zowel tijdens als na de behandeling. Ben je 
jonger dan 8 jaar? Dan vragen we aan je ouder(s)/verzorger(s) of zij de vragen willen  
beantwoorden. Vanaf 8 jaar stellen we de vragen aan jou. KLIK is er voor alle leeftijden:  
de vragen zijn afgestemd op leeftijd en zo passend voor jouw ontwikkeling.

Wat houdt KLIK in?
Eens in de drie maanden zetten we vragen voor je klaar in het KLIK-portaal. Jij of je ouder(s)/
verzorger(s) ontvangen daarvan bericht per e-mail. Vervolgens log je in en kun je de vragen 
beantwoorden. Tijdens de afspraak met je dokter bespreek je jouw antwoorden. Als je KLIK al 
vaker hebt ingevuld, kun je samen met de dokter goed zien of er in de loop van de tijd wat is 
veranderd. Wat gaat er goed? Gaat er iets minder goed? Heb je ergens ondersteuning bij nodig? 
Dat kan bijvoorbeeld door begeleiding vanuit de ziekenhuisschool of vanuit de fysiotherapie.
 

Vragen in het KLIK-portaal voor je  
als ouder(s)/verzorger(s)
Kort na de diagnose vragen we je een vragenlijst te beantwoorden over jullie gezin, zodat de 
medisch maatschappelijk werker op basis van jouw antwoorden én het intakegesprek een 
goede inschatting kan maken óf en welke ondersteuning jullie nodig hebben. Daarnaast  
vragen we eens in de zes maanden naar hoe het met joú gaat. In deze vragenlijst kunt je  
aangeven of je behoefte hebt aan contact met iemand van het psychosociaal team.



KLIK je mee? 
Het KLIK-team benadert iedereen voor KLIK. Zijn we nog niet bij jullie geweest en willen jullie 
je wel alvast aanmelden? Dan kan dat op de KLIK-website. Hulp nodig bij het aanmelden? 
Neem gerust contact met ons op. 

Anoniem en veilig
Je naam hoef je niet in te vullen op de vragenlijst en alleen de behandelaren die bij jouw  
zorg betrokken zijn kunnen jouw antwoorden zien. De KLIK-website is daarnaast beveiligd 
en afgeschermd en jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Meer informatie kun je 
lezen in de privacyverklaring van KLIK.

Meer informatie
In dit interview vertelt kinderoncoloog Natasja Dors waarom zij KLIK als arts belangrijk vindt. 
Bekijk hier ons informatiefilmpje.

Onderzoek
Op basis van de gegevens in KLIK kunnen wij ook onderzoek doen naar de ontwikkeling  
en kwaliteit van leven van kinderen en ouders in het Prinses Máxima Centrum. Dit is  
belangrijk omdat we zo de zorg die we aanbieden ook op deze terreinen kunnen verbeteren. 
Jullie kunnen zelf aangeven of je dit wil. Het heeft uiteraard geen effect op jullie afspraak met 
de dokter waarbij je de antwoorden uit KLIK bespreekt. Ben je nieuwsgierig naar wat voor 
onderzoek wij doen op dit soort onderwerpen? Kijk dan hier.

Contactgegevens
Voor vragen kun je contact opnemen met het KLIK-team, bestaande uit:

Caroline Gillen
Daniëlle van Miltenburg-Drost
Ingrid van Dopperen
Layla Teunissen

Telefoon (088) 972 93 16
E-mail: klik@prinsesmaximacentrum.nl

We kunnen je ook opzoeken als je in het Prinses Máxima Centrum bent. Vraag dan naar ons 
bij de balie op de tweede of derde verdieping en we komen naar je/jullie toe. 



Deel je ervaring  
Ervaringen van kinderen, ouders/verzorgers en survivors zijn een belangrijke bron van  
informatie om de zorg- en dienstverlening in het Prinses Máxima Centrum te verbeteren. 
Daarom vragen we regelmatig naar jullie ervaringen door middel van vragenlijsten.

We willen graag weten: hoe ervaren jullie de zorg? Geven artsen en verpleegkundigen goede 
uitleg over de ziekte en behandeling? Voelen jouw kind en jij je veilig en comfortabel in het 
Máxima?

Hoe werkt het?
Meestal ontvang je drie weken na het bezoek een uitnodiging via e-mail om een digitale 
vragenlijst in te vullen over je ervaringen. Het invullen van de vragenlijst kan thuis op de com-
puter, smartphone of tablet. Je ontvangt deze e-mail van Expoints. Zij zijn een onafhankelijk 
meetbureau en voeren de meting voor ons uit.

Meedoen kan alleen met een geldig e-mailadres. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik 
van het e-mailadres, ontvang je geen vragenlijst en kun je niet meedoen aan het  
patiëntervaringsonderzoek.

Betrouwbaar meten
Het is belangrijk dat patiëntervaringen op betrouwbare wijze worden gemeten. Hiervoor is 
de Patiëntervaringsmonitor (PEM) ontwikkeld. De meting is samen met patiënten opgesteld 
en wordt door alle Nederlandse academische ziekenhuizen gebruikt. Er is een vragenlijst voor 
kinderen, ouders en volwassenen die op de LATER-poli komen.

De PEM maakt gebruikt van vragenlijsten van het Picker Instituut. Die zijn ontwikkeld op  
basis van 8 principes die van belang zijn in de zorg.

Principes:
1. Snel toegang tot betrouwbare zorg
2. Effectieve behandeling door betrouwbare zorgverleners
3. Continuïteit van zorg
4. Betrokkenheid bij en ondersteuning voor familie en naasten
5. Duidelijke informatie, communicatie en ondersteuning bij verzorging
6. Meebeslissen in het behandeltraject
7. Emotionele ondersteuning, inlevingsvermogen en respect
8. Aandacht voor fysieke- en omgevingsaspecten
Bron: Picker institute. https://www.picker.org/about-us/picker-principles-of-person-cen-
tred-care/



Vertrouwelijk en vrijwillig
Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen enkele invloed op jouw bezoek 
of verblijf in het Prinses Máxima Centrum. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Het 
Prinses Máxima Centrum weet niet wie een vragenlijst heeft ontvangen of ingevuld.

Je kunt ook bezwaar maken tegen het ontvangen van deze vragenlijst of je afmelden voor 
verdere deelname via een link in de uitnodigingsmail.

Hoe wij omgaan met patiëntgegevens staat op onze pagina over Privacy  
https://www.prinsesmaximacentrum.nl/nl/privacy. Hier vind je ook onze privacyverklaring.

Wat doen we met de resultaten?
Uitkomsten van de vragenlijst kunnen we vergelijken, tussen teams, afdelingen of andere 
(kinder)ziekenhuizen, om zo van elkaar te leren. Ook kunnen de PEM-resultaten gebruikt wor-
den in de landelijke vergelijking tussen ziekenhuizen uitgevoerd door de Nederlandse Vereni-
ging van Ziekenhuizen (NVZ).

Vragen of bezwaar
Heb je vragen of wil je bezwaar maken op het delen van je e-mailadres met meetbureau 
Expoints? Mail dan naar info@prinsesmaximacentrum.nl.



Eten en drinken 
Het Prinses Máxima Centrum kiest natuurlijk voor vers, voedzaam en smaakvol eten en 
drinken. We hebben aandacht voor de voedingswensen van elk kind en spelen hier zo goed 
mogelijk op in. Ouders, familieleden en vrienden kunnen altijd mee-eten. 

Op je kamer
Wij hebben in ons centrum een gastvrouw (of heer) Eten en Drinken. Zij komt 6 keer per dag 
langs met de Kanjerkar. Dit is een buffetwagen met een vast assortiment brood, beleg, zuivel 
en fruit en een menukaart met de gerechten van de dag. Je kan met al je vragen over eten 
en drinken bij haar terecht. Als de gastvrouw niet aanwezig is en je wilt wat eten of drinken, 
overleg dan met je verpleegkundige over de mogelijkheden. Koffie en thee zijn altijd gratis 
beschikbaar in de pantry (zie hierna) of de eet-huiskamer. Wanneer je specifieke wensen 
hebt voor ontbijt, lunch of diner, bespreek dit dan met de gastvrouw. 

Ontbijt
Het Prinses Máxima Centrum biedt ouders een gratis ontbijt aan tot een bedrag van 
maximaal €3,50 per Ouder-Kind Kamer. Als je uitgebreider wilt eten, kan je dit pinnen. 
Ouders kunnen gebruik maken van het ontbijt tijdens de eerste ronde van de kanjerkar 
(tussen 08:00-09:00 uur). De overige maaltijden rekenen je ouders af met de pinpas bij de 
gastvrouw. 

Restaurant 
In het restaurant kun je terecht voor warme en koude gerechten, soepen, belegde broodjes, 
zuivel, verse sappen en een uitgebreid saladebuffet. Het aanbod is afhankelijk van het 
moment van de dag. Openingstijden van het restaurant: iedere dag van 7.30 uur tot 20.00 
uur.

Espressobar 
Bij de espressobar zijn warme en koude dranken, zoete broodjes en lekkernijen verkrijgbaar. 
Onze barista’s maken een lekker kopje koffie of thee. Alles wat hier verkrijgbaar is, kan je ook 
meenemen, bijvoorbeeld naar je kamer of naar een ontspanningsruimte. Ook is hier een klein 
assortiment cadeau- en toiletartikelen verkrijgbaar. Openingstijden van de espressobar: 
op weekdagen open van 7.30 tot 17.00 uur. In het weekend is de espressobar gesloten. 



Pantry
Op de afdeling zijn pantry’s waar gratis koffie en thee verkrijgbaar is. Hier zijn ook een 
vaatwasmachine en een magnetron. Wil je de apparatuur en het servies schoon achterlaten 
voor de volgende gebruiker? Dit geldt ook voor de keuken in de eet-huiskamer die hieronder 
wordt genoemd. In de centrale poli-wachtruimte is ook een automaat waar je warme 
chocomelk kan halen. 

Eet-huiskamer 
Op verdieping 2 en 3 zijn eet-huiskamers met een keuken. Je kunt met zelf meegebrachte 
ingrediënten koken voor het hele gezin. In de eet-huiskamers hangt een lijst waarop je een 
tijd kan reserveren voor het gebruik. De keuken is van alle gemakken voorzien, inclusief een 
vaatwasser. Zie de pagina 'Regels voor zelf koken in de ouderkeuken/huiskamer.'

Bestel je boodschappen op plus.nl
PLUS ontzorgt je door al jouw online boodschappen gratis te bezorgen. De opbrengst van 
de boodschappen komt volledig ten goede aan het Ronald McDonald Huis Utrecht.

Je bestelt online. Vervolgens betaal je veilig en gemakkelijk via Ideal.
Het werkt heel makkelijk:
•  Ga naar plus.nl en kies ‘PLUS Smaragdplein’ als winkel.  

Zodra in het scherm om een postcode gevraagd wordt, vul je 3584 CS in. 
• Kies de gewenste artikelen en vul zo jouw winkelmandje. 

De bezorgkosten die op de website automatisch staan weergegeven worden niet in reke-
ning gebracht bij levering van de bestelling. 

Als de bestelling compleet is, klik dan rechts bovenin op ‘bestellen’.
• Vul de gevraagde gegevens in en doorloop alle stappen.
• Vul bij kortingscode ‘RMCD’ in, hiermee vervallen de bezorgkosten.
• Vul bij jouw naam ook het kamernummer en de afdeling in.
• Het bezorgadres is:
Prinses Máxima Centrum 
Heidelberglaan 25 
3584 CS Utrecht

Als de bestelling doorgegeven is, ontvang je een e-mail met een link naar de IDEAL 
betaling. De bestelling wordt op de gewenste dag bezorgd. De bezorger van de PLUS 
levert de producten af in de huiskamer op de 2e of 3e verdieping. De vrijwilliger zet de 
boodschappen voor jou in de koelkast en informeert je hierover. 
Toch nog vragen? Bel dan onze Manager e-commerce Telefoonnummer: 06-123 968 50 
PLUS Smaragdplein, Smaragdplein 216-218, 3523 EG Utrecht, 030-267 45 33



Iets te vieren?
Heb je iets te vieren, bijvoorbeeld een goede testuitslag, een verjaardag of het behaalde 
zwemdiploma van een broertje of zusje, dan kan dat bij ons. Je kan eten en drinken regelen 
via het restaurant of via de gastvrouw Eten en Drinken. Er zijn verschillende mogelijkheden 
zoals ‘high lemonade’, muffins versieren en nog veel meer.

Speciale voeding
De meest voorkomende soorten sondevoedingen en drinkvoedingen zijn op voorraad op 
de afdeling. Speciale bereidingen en flesvoedingen worden aangevraagd bij de ‘speciaal-
keuken’ van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De verpleegkundig specialist kan je vragen 
hierover het beste beantwoorden.

Zelf meegebrachte etenswaren
Er zijn regels voor het meenemen en bewaren van etenswaren. Daar moeten we ons aan
houden vanwege de voedselveiligheid. Meer informatie is aan deze map toegevoegd als 
apart document. 

Andere vragen of wensen? 
Natuurlijk zijn de gastvrouw Eten & Drinken en de koks bereid om je vragen te beantwoorden.
Ook wanneer je specifieke wensen hebt, kan de gastvrouw aan de kok vragen om dit
voor je te maken.

Poli-kanjerkar 
De kanjerkar (maaltijdwagen) maakt op weekdagen tussen 10:00-14:00 uur ook rondes over 
de polikliniek, zodat kinderen die moeten wachten op de poli ook wat te eten en te drinken 
krijgen. Ouders kunnen tegen betaling ook mee-eten van de kanjerkar. Hier worden uitslui-
tend het standaardassortiment plus de gerechten van de menukaart aangeboden, geen 
maatwerk vanuit de keuken.

In deze map vind je dus ook: 
• Uitleg voedingsconcept door Peer & Poffer
• Ons Kanjerkar-assortiment met prijslijst
• Het assortiment van ‘iets te vieren’ met prijslijst
• De regels over zelf meegebrachte etenswaren
• Zelf koken in het Prinses Maxima Centrum? Dat kan!



Afleiding, ontspanning  
en beweging 
In ons centrum zijn veel plekken waar jij en je kind kunnen ontspannen. Je kind mag vrij door 
het ziekenhuis bewegen en kan zelf naar de bijzondere plekken gaan, zoals het Park, de 
Bouwplaats en de Tienerlounge. 

Het Park
Het Park is een algemene ontmoetingsplek op de derde verdieping, achter de verpleegafde-
lingen. Deze ruimte kijkt uit op landgoed Oostbroek. Hier kunnen kinderen en ouders lekker 
bewegen en met elkaar spelen. De hele dag door. ’s Avonds kunnen ouders naar het Park 
om anderen te ontmoeten of om kinderen voor te lezen. In het Park kunnen we ook geza-
menlijke activiteiten organiseren, zoals kringspelletjes, muziek maken en hutten bouwen. 
Er is regelmatig een vrijwilliger aanwezig. De vrijwilliger begeleidt allerlei activiteiten en 
zorgt ervoor dat alles goed verloopt. De vrijwilliger weet wat er mogelijk is in deze ruimte, 
beantwoordt je vragen en denkt mee over nieuwe voorstellen. 

De Tienerlounge
De Tienerlounge is op de tweede verdieping. Hier kunnen kinderen ouder dan 10 jaar elkaar 
ontmoeten en samen chillen, gamen, tijdschriften lezen en kletsen. De ruimte is gezellig inge-
richt; tieners moeten zich hier op hun gemak voelen. Er is een groot scherm om gezamenlijk 
televisieprogramma’s, sportwedstrijden en films te kijken. En natuurlijk is er de mogelijkheid 
om te gamen. Op het whiteboard kunnen de tieners tekenen of boodschappen achterlaten 
voor elkaar. De KinderAdviesRaad (KAR) denkt mee over het programma dat in de Tiener-
lounge georganiseerd kan worden. De Tienerlounge is dagelijks van 10.00 uur tot 22.00 uur 
open. De ruimte kunnen we afsluiten als dat gewenst is. Er komt regelmatig een vrijwilliger 
kijken of alles in orde is. 

De Bouwplaats
De Bouwplaats is op de tweede verdieping. Deze ruimte loopt in de hoogte door tot de 
derde verdieping. Er is een trap die de verdiepingen verbindt. Zo is er ook toegang vanaf de 
derde verdieping. In de Bouwplaats kunnen kinderen spelen met grote blokken en bouwen 
met de hijskraan. Kinderen en ouders kunnen hier samen kastelen bouwen. Er is ook Lego 
aanwezig. In de Bouwplaats is veel mogelijk en we stimuleren creativiteit en nieuwe idee-
en. Er is dagelijks een vrijwilliger aanwezig. Deze kan de activiteiten begeleiden en toezicht 
houden. Zij houdt in de gaten dat het niet te druk wordt. 



De Ontdekplek
De Ontdekplek is op de eerste verdieping. Hier kunnen kinderen van alles leren en ontdekken.
Het is leuk om hier samen met vrienden, familie en klasgenoten op ontdekkingstocht te 
gaan. Kinderen kunnen hier ook veel te weten komen over hoe je lichaam werkt en wat 
kanker doet in je lichaam. Ook kun je hier naartoe met een pedagogisch medewerker om je 
voor te bereiden op een radiotherapiebehandeling of de MRI-scanner. Er is regelmatig een 
vrijwilliger aanwezig om toezicht te houden. Artsen en verpleegkundigen gebruiken deze 
ruimte ook om uitleg te geven over kanker. 

Spelregels
Voor de meeste speel- en ontspanningsruimtes gelden spelregels om te zorgen dat het 
fijne ruimtes zijn en blijven voor iedereen, te weten: 
• in alle ruimtes geldt dat de ouders verantwoordelijk zijn en blijven voor de kinderen.
• als er medische begeleiding nodig is, stemt de verpleegkundige dit met jullie af. Er zijn 

verpleegkundig oproeppunten in de ruimtes aanwezig, zodat je altijd hulp kunt inroepen.
• bij de Tienerlounge is een leeftijdsondergrens van 10 jaar.
• ouders en kinderen mogen eten en drinken meenemen naar de ruimtes. Wel graag na 

afloop even opruimen en gebruikt servies op de servicekar zetten. Dit geldt overigens 
niet voor de Bouwplaats. Daar kan geen eten en drinken mee naar binnen worden      
genomen. Er ligt namelijk veel los speelgoed dat schoon moet blijven.

• vrienden, vriendinnen en familie zijn allemaal welkom.
• vrijwilligers houden toezicht en letten erop dat het niet te druk wordt.
• het gebruik van mobiele telefoons, tablets en laptops is toegestaan. We vragen wel om 

het volume niet te hard te zetten.

De Speelopvang: opvang van broertjes en zusjes
De speelopvang wordt gerund door vrijwilligers van het Ronald McDonald Kinderfonds. 
De speelopvang is op de begane grond vlakbij de centrale informatiebalie. Hier kunnen 
broertjes en zusjes van een kind dat onder behandeling is, ontspannen spelen en plezier 
maken. De speelopvang is een mooie ruimte met een binnentuin. Ook is er een aangrenzende 
slaapkamer waar de kleintjes kunnen slapen in één van de twee kinderbedjes. De kinderen 
krijgen tijdens het spelen limonade en een koekje. Wanneer je kind tijdens lunchtijd in de 
speelopvang is, vragen wij je om een lunchpakket mee te geven. Natuurlijk bespreken wij 
vooraf je wensen over bijvoorbeeld het voedingsschema en het slaapritme. 

Begeleiding
Twee vrijwilligers zijn aanwezig om de kinderen te begeleiden. Zij hebben hiervoor een trai-
ning gehad van experts uit de kinderopvang en hebben veel affiniteit en ervaring met 
kinderen door werk en vanuit de privésituatie. Ook bij de speelopvang zijn regels opgesteld. 
De vrijwilliger die dienst heeft, zal deze regels toelichten.



Zelf meenemen 
Naar de speelopvang neem je zelf mee (als het nodig is): flesvoeding, luiers, slaapzak, knuf-
fel, lunchpakket en een set droge kleren. 

Aanmelden en afmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: speelopvang@prinsesmaximacentrum.nl. 
Je krijgt van ons een bevestigingsmail. Je kan ook reserveren door tijdens openingstijden te 
bellen naar: 088 - 972 91 15. Spontaan langskomen is ook mogelijk. Er kan altijd een plekje 
vrij zijn voor je kind. Wanneer je hebt geboekt, maar toch geen gebruik wil maken van de 
opvang, kun je dit dan zo snel mogelijk doorgeven? We kunnen dan nog eventueel een ander 
kind opvangen. 

Openingstijden
De speelopvang is voor kinderen van 1 tot 10 jaar en is geopend op maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. De speelopvang is gesloten in het weekend, op alle 
feestdagen en verplichte vrije dagen, en op 24 en 31 december. 

Andere ontspanningsruimtes
Naast de genoemde ontspannings- en speelruimten hebben wij ook: 
• ruimte voor sport en beweging op de begane grond.
• de ontmoetingstuin met tafels en zitjes. Hier kan je even rustig zitten of wandelen in de 

buitenlucht.
• de stilteruimte waar je je kan terugtrekken voor gebed, meditatie of bezinning.
• de kleine ontspanningsruimte met 2 stoelen en een tafel waar je je even kan afzonderen.
• het dakterras op de derde verdieping waar je kan genieten van een mooi uitzicht over 

landgoed Oostbroek.

De school
Voor een ziek kind is het fijn dat tijdens de behandeling de school kan doorgaan. Daarom 
melden wij kinderen vanaf drieënhalf jaar aan bij onze school op de eerste verdieping. 
Er zijn verschillende lokalen die passen bij de verschillende leeftijden. De consulenten 
onderwijsondersteuning die hier werken, gaan met de ouders, het kind en de thuisschool het 
schoolprogramma aanpassen, zodat er zo min mogelijk vertraging is. Naast deze 
begeleiding kunnen kinderen ook les krijgen, zowel op de ‘ziekenhuisschool’ als op de kamer. 
Tijdens de behandeling werken thuisschool, ouders, kind en de onderwijsconsulent nauw 
samen. 

We werken in het Prinses Máxima Centrum samen met Squla. Dit bedrijf draagt graag bij 
aan de ontwikkeling van de kinderen. Zij bieden een jaarabonnement aan. Met Squla kan 
je kind oefenen in alle vakken van de basisschool vanaf groep 1 t/m 8. Dat gaat spelender-



wijs met games en quizzen die je kind speelt op computer, tablet of mobiele telefoon; met 
ouders, vriendjes of klasgenoten. Er ligt straks voor je kind een leuke Squla-etui klaar met 
een activatiecode. De activatiecode is 12 maanden geldig en gaat in zodra de code wordt 
geactiveerd.

Kinderbibliotheek
In de kinderbibliotheek op de eerste verdieping zijn boeken voor alle leeftijden verkrijgbaar. 
Kinderen en ouders kunnen hier rustig rondneuzen, lezen en boeken lenen. Er hangt een lijst 
waarop ouders kunnen aangeven welke boeken zij hebben meegenomen. In de bibliotheek 
kunnen ook activiteiten georganiseerd worden, bijvoorbeeld vaste voorleesuren, thema-
weken rondom boeken en aansluiting bij landelijke leesactiviteiten. De pedagogisch 
medewerker zorgt ervoor dat er ook boeken zijn op de afdelingen. Zij informeren actief bij 
de kinderen of ze een boek willen lenen en lezen. Twee keer per week gaat er ook een 
boekenkar in de middag langs de kamers met een wisselende collectie uit onze eigen bi-
bliotheek. Er zijn boeken voor alle leeftijden: prentenboeken, leesboeken, voorleesboeken en 
informatieboeken. 

Cadeauartikelen
In het restaurant van het Máxima kun je kleine dingen kopen zoals een chocoladereep of 
wat snoep. Bij de VOKK kun je ook kleine cadeautjes kopen zoals een speciale Barbie of 
armbandjes. 

Buiten het ziekenhuis
Wanneer je alleen of met je gezin even wilt ontspannen in een andere omgeving, zijn er in de 
buurt een paar mogelijkheden. 

Landgoed Oostbroek is een prachtig natuurgebied van de stichting Utrechts Landschap. 
Het is een oase van rust tussen de drukte van de A28 en het UMC Utrecht. Hier zijn bloem-
rijke graslanden, oud loofbos en moerassen. Ook is er een kloostertuin. Je kan hier een korte 
wandeling maken of picknicken in het gras. Je loopt er vanaf het Máxima in ongeveer een 
kwartier naar toe, https://www.utrechtslandschap.nl/oostbroek. 

Het Prinses Máxima Centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis liggen in de Uithof, dat 
tegenwoordig het ‘Utrecht Science Park’ heet. Hier zijn ook veel universiteitsgebouwen 
gevestigd. De Utrechtse Botanische tuinen zijn er een onderdeel van. Hier zijn rotstuinen, 
evolutietuinen, ontdektuinen en tropische kassen. Er is een vogelhut, een bijenhotel en een 
bamboebos. Er zijn veel kinderactiviteiten. De tuinen zijn te bezoeken van 1 maart tot  
1 december. Adres: Budapestlaan 17, 3584 CD Utrecht, https://www.uu.nl/botanischetuinen. 



Boodschappen
In het Utrecht Science Park is een SPAR op de Heidelberglaan 1b en in de Bilt (op ongeveer 
3 kilometer afstand) zijn verschillende supermarkten en winkels.

Post 
Pakketten en het openen daarvan 
Je kunt in het Máxima pakketjes laten bezorgen, dat is geen probleem. Bestel je bijvoorbeeld 
iets bij bol.com, dan wordt in het logistiek hof gekeken voor wie de bestelling is en wordt het 
pakket vervolgens bezorgd. Het is soms nodig om pakketten te openen, om te kijken voor 
wie het pakket bestemd is. 

Als je weer thuis bent en er komt in het Máxima post voor je kind, dan wordt dat na onge-
veer een week doorgestuurd naar je thuisadres. Verwachten we je binnen een week weer 
terug in ons centrum, dan bewaren we de post voor je. 



De vrijwilligers 
Onze vrijwilligers zetten zich dagelijks in om het verblijf van kinderen, ouders, familie en 
vrienden zo aangenaam mogelijk te maken. Zij passen goed bij onze organisatie en 
krijgen voortdurend bijscholing en trainingen. De vrijwilligers zijn vooral inzetbaar bij de 
informatiebalies op alle verdiepingen en wijzen je de weg (of lopen met je mee) naar de af-
deling of behandelkamer. Ook helpen zij mee met de organisatie van ontspannende activi-
teiten, zoals het voorlezen in de kinderbibliotheek en het regelen van een toneelvoorstelling 
in ons theater. 

Ook de goede-doelen-organisaties die aan ons 
centrum zijn verbonden, zetten vrijwilligers in

Ronald Mc Donald Huiskamer vrijwilligers zijn in de eet-huiskamer van het Prinses Máxima 
Centrum om te helpen koken of een spelletje te doen. Ook helpen deze vrijwilligers mee in de 
speelopvang voor broertjes en zusjes. 

Haarwensen heeft een haarwerksalon op de begane grond waar je informatie kan krijgen 
over het aanmeten van haarwerken. Je kan je in de ontmoetingsruimte ook even lekker 
optutten. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 12.00 - 15.00 uur. 

Make-a-Wish heeft op de eerste verdieping vlakbij het theater een eigen ruimte. Hier bren-
gen de vrijwilligers de wensen in kaart. Ook organiseren zij virtual reality-activiteiten. 

Muziekids heeft op de eerste verdieping vlakbij het theater de ‘Armin van Buuren-muziekstu-
dio’. Hier kun je muziek maken. De medewerkers van Muziekids organiseren leuke 
workshops en komen met muziekinstrumenten in je kamer op bezoek (als je dat wilt). 
Openingstijden: 
Maandag: 11.30 – 20.00 uur 
Dinsdag t/m donderdag: 11.00 – 17.00 uur 
Vrijdag: 11.30 – 17.00 uur 
Zaterdag en zondag: 14.00 – 17.00 uur 



Cliëntenraad en 
KinderAdviesRaad (KAR) 
Cliëntenraad
Ieder ziekenhuis heeft een cliëntenraad. Ook het Prinses Máxima Centrum. De cliëntenraad 
geeft advies over alles waar kinderen en hun families mee te maken krijgen. Alle leden van 
de cliëntenraad zijn ouder, broer of zus van een kind met kanker of hebben zelf kanker 
gehad. Allemaal zijn zij dus ervaringsdeskundig. 

Advies en overleg
De raad van bestuur vraagt om advies aan de cliëntenraad over uiteenlopende zaken, zoals: 
• inrichting van het ziekenhuis
• voeding
• psychosociale ondersteuning
• educatieve voorzieningen
• kwaliteit van zorg en nog veel meer

Bij een aantal onderwerpen is er instemmingsrecht. Dit betekent dat de raad van bestuur 
het advies van de cliëntenraad niet naast zich neer kan leggen. Wettelijk is bepaald welke 
onderwerpen onder ‘gewoon’ adviesrecht vallen en welke onder ‘verzwaard’ adviesrecht of 
instemmingsrecht. De cliëntenraad kan ook ongevraagd advies uitbrengen. 

De cliëntenraad vergadert zes keer per jaar met de raad van bestuur. Daarnaast is er regel-
matig overleg met andere medewerkers van het ziekenhuis, de KinderAdviesRaad (KAR) en 
de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK). 

Laat je horen
De Cliëntenraad wil altijd graag je ervaringen horen. Je kunt de Cliëntenraad mailen op: 
Clientenraad@prinsesmaximacentrum.nl. Ook kun je ze volgen op facebook, of een  
aantal keer per jaar een klankbordavond bijwonen. 



KinderAdviesRaad (KAR)
Het Prinses Máxima Centrum heeft een KinderAdviesRaad, de KAR. Kinderen zijn bij ons 
tenslotte de hoofdpersonen. Wat zij voelen, beleven en wensen in een moeilijke periode 
is heel belangrijk om te weten. We willen namelijk onze behandelingen en zorgverlening 
steeds afstemmen op wat het beste is voor de kinderen. De raad van bestuur vindt dat juist 
de kinderen zelf hun stem moeten laten horen en daarom hebben wij een kinderadviesraad. 
In de KAR zitten 13 kinderen in de leeftijd van 10 – 20 jaar. 

Het zijn kinderen die onder behandeling zijn, survivors (kinderen die van kanker zijn genezen)
 en broers of zussen van zieke kinderen. De KAR geeft gevraagd en ongevraagd advies over 
van alles: over de verbetering van het eten, over de kleding van de medewerkers en over de 
manier waarop artsen met kinderen omgaan. De raad van bestuur neemt de 
opmerkingen, suggesties en klachten van de KAR heel serieus en doet er daadwerkelijk wat 
mee.

Kinderen kunnen de KAR bereiken via het e-mailadres:  
kinderadviesraad@prinsesmaximacentrum.nl.



Vereniging Kinderkanker 
Nederland
De Vereniging Kinderkander Nederland steunt gezinnen met een kind met kanker door  
middel van informatie, activiteiten, contactmogelijkheden en belangenbehartiging. 

De Vereniging Kinderkander Nederland heeft in het Máxima een centrale plaats beneden in 
de hal. Daar kun je altijd terecht voor informatie, een luisterend oor of praktische hulp, zoals 
oppas voor je kind. Er zijn ook informatiepunten op elke afdeling. Dagelijks zijn er  
oudersteuners van de Vereniging Kinderkander Nederland in het Máxima aanwezig. Je kunt 
hen altijd aanschieten maar je kunt ze ook bereiken via info@kinderkankernederland.nl. 

De KanjerKetting en o.a. Chemo-Kasper krijgt je kind van de Vereniging Kinderkander  
Nederland. Ook diverse brochures die je in het Máxima krijgt, komen van de Vereniging  
Kinderkander Nederland. Bij onze balie kun je nog allerlei andere brochures krijgen. En voor 
je kind kun je een ‘warme beer’ krijgen, een knuffel die je in de magnetron kunt verwarmen 
en die als kruik kan dienen. 

Voor kinderen vanaf een jaar of acht heeft de Vereniging Kinderkander Nederland een  
maatjesprogramma.

In de Vereniging Kinderkander Nederland komt ruim 30 jaar ervaring van kinderen en  
gezinnen samen. Via de Vereniging Kinderkander Nederland klinkt hun stem door in de 
samenwerking met behandelaars en onderzoekers met als doel de zorg steeds verder te 
verbeteren en steeds meer kinderen te genezen met optimale kwaliteit van leven. 

De Vereniging Kinderkander Nederland is mede-initiatiefnemer van het Prinses Máxima 
Centrum en heeft een belangrijk aandeel gehad in het ontwerp en de inrichting van het  
gebouw en de zorg. Samen met SKION (www.skion.nl) vormt de Vereniging Kinderkander 
Nederland de Coöperatie Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. 

Ontmoetingsplek voor ouders/verzorgers
Iedere twee weken op woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur is er achter in het restaurant 
van het Prinses Máxima Centrum de mogelijkheid om met een hapje, drankje of een kop  
koffie even te ontspannen met andere ouders. De oudersteuners van de Vereniging  
Kinderkander Nederland zijn hier aanwezig. Alle data zijn te vinden op  
www.kinderkankernederland.nl 

Meer weten? Ga naar www.kinderkankernederland.nl – www.kanjerketting.nl.



De Prinses Máxima Centrum 
Foundation
Het team van de Foundation zet zich met passie in om alle voorzieningen mogelijk te 
maken, die niet onder de verzekerde zorg vallen en die van cruciaal belang zijn voor de 
genezing van de kinderen. Denk hierbij aan bewegen, sporten, buiten zijn, afleiding en 
gezonde voeding. 

Ook de diverse plekken in het centrum waar jullie gebruik van kunnen maken, zijn 
gefinancierd door donateurs; de ontdekplek, de bouwplaats, de sporttuin, het park en nog 
veel andere voorzieningen. Daarnaast zet de Foundation zich ook in voor de financiering 
van onderzoek naar kinderkanker én de financiering van de academy, om de bestezorgpro-
fessionals te kunnen opleiden. 

Onze donateurs hebben het mede mogelijk gemaakt dat het Prinses Máxima Centrum er 
is. Particulieren, bedrijven, fondsen/stichtingen en ook grote en kleine acties, opgezet door 
scholen, (sport)verenigingen en serviceclubs, hebben prachtige donaties gegeven. 

Er is echter nog zo veel meer te bereiken. Mochten er in jouw omgeving mensen zijn die 
vragen hoe ze het Prinses Máxima Centrum kunnen steunen of die zelf een actie willen 
starten, dan kunnen zij de Foundation bereiken via telefoonnummer 088 - 972 8751 of via 
foundation@prinsesmaximacentrum.nl. 



Patiëntervaringsmonitor
Het Prinses Máxima Centrum wil graag de zorg verbeteren op basis van jouw
 ervaringen. Hiervoor is de patiëntervaringsmonitor gemaakt, met bijvoorbeeld 
vragen over de wachttijd. Wij en andere ziekenhuizen hebben het onafhankelijke 
bureau Expoints gevraagd om deze vragenlijst te versturen. Op deze manier kun je 
anoniem de vragenlijst invullen, de antwoorden zijn niet herleidbaar naar een persoon. 
Voor meer informatie: https://zorg.prinsesmaximacentrum.nl/nl/deel-je-ervaring.

Om je ervaringen anoniem te kunnen verwerken en te vergelijken met andere ziekenhuizen, 
delen wij je contact gegevens met Expoints. Het gaat hierbij om jouw naam en e-mailadres. 
Deelname is vrijwillig, je bepaalt zelf of je de vragenlijst invult. 
Als je bezwaar hebt dat we jouw contactgegevens met Expoints delen, stuur dan binnen 
2 weken een mail naar secretariaatzorg@prinsesmaximacentrum.nl. Je wordt dan niet
benaderd voor het invullen van deze vragenlijst.



 Algemeen nummer   
088 - 972 72 72

 Zorginhoudelijke vragen  
Polikliniek 2e verdieping  
088 - 972 62 80  
Polikliniek 3e verdieping  
088 - 972 63 00  
LATER-polikliniek 
088 - 972 50 51  
Planbureau 
088 - 972 76 50

 Spoedlijn 
088 972 92 57 
Dit nummer belt u alleen in acute situaties. 
Voorbeelden hiervan zijn acute benauwd-
heid, trekkingen, bewustzijnsverlies. En bij 
verschijnselen die kunnen leiden tot een 
infectie zoals koorts (enkele uren > 38 °C of 
eenmalig boven 38.5 °C) 

 Nood nummers   
Brand en calamiteiten
088 - 972 55 55
Beveiliging
088 - 972 55 56

Adres en
telefoonnummers
Heb je vragen, klachten of suggesties, dan kun je contact zoeken via  
ouders@prinsesmaximacentrum.nl. We horen graag wat je ervaringen zijn en  
waar je tevreden of ontevreden in het centrum over bent.

Bezoekadres
Heidelberglaan 25 
3584 CS Utrecht

Postadres
Voor het sturen van een kaartje:
Naam kind
Prinses Máxima Centrum Afdeling ...,
kamer ...
Heidelberglaan 25
3584 CS Utrecht



Openingstijden en centrale balies
De centrale informatiebalie op de begane grond is dagelijks open tussen 7.30 en 18.30 
uur. Op de tweede en derde verdieping is ook een centrale balie. Hier zijn de ontvangst en 
begeleiding van de polikliniek, de dagbehandeling en de onderzoeken. Verblijven jullie in de 
kliniek, dan kan aanmelden bij balie in de kliniek. 

Toegang en bezoek
De ouder kind-kamers zijn altijd (24/7) open voor ouders, kinderen, broertjes en zusjes. 
Overdag kan je zo binnenlopen, maar ’s avonds zijn de gangdeuren naar de kliniek gesloten. 
Ouders hebben een toegangspasje ontvangen om naar binnen te komen. Ouders en kind 
regelen zelf wanneer er bezoek kan komen. Dit kan op elk gewenst moment. 

Bewaking
Na sluiting van de informatiebalies is er bewaking aanwezig. De bewaking houdt ’s avonds 
en ’s nachts de wacht en zorgt dat iedereen rustig kan ontspannen en/of slapen. 



Bereikbaarheid 
Openbaar vervoer
Het Prinses Máxima Centrum ligt tegenover het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in het 
Utrecht Science Park / De Uithof te Utrecht en is goed bereikbaar per openbaar 
vervoer. Vanaf Station Utrecht Centraal rijden Tram 22 en bus 28 regelmatig naar het WKZ 
en Prinses Máxima Centrum in het Utrecht Science Park. Je stapt uit bij bushalte WKZ, 
tegenover de ingang van ons centrum. Bezoekers of ouders die in P+R De Uithof parkeren, 
kunnen bus 28 naar het WKZ nemen (één halte, reisduur 1 minuut). 

Per fiets
Voor kinderen, ouders of bezoekers die per fiets komen: je kunt jouw route plannen via 
Google Maps. Gebruik hiervoor het adres van het WKZ: Lundlaan 6. Let op: het Prinses 
Máxima Centrum ligt tegenover het WKZ en heeft een eigen ingang voor fietsen, brommers/
scooters en auto’s/motoren. Aangekomen bij het WKZ ga je daarom NIET linksaf naar de 
parking en fietsenstalling van het WKZ, maar steek je bij de stoplichten de tram- en bus-
baan over en rijd je de Hoofddijk op. Ga direct vanaf de Hoofddijk linksaf de verharde weg 
op, voor ons gebouw langs tot de fietsenstalling, links van de hoofdingang. Fiets parkeren: 
de fietsenstalling bevindt zich links naast hoofdingang. Je hebt hier gratis toegang, maar je 
hebt wel een toegangspas nodig (te verkrijgen bij de receptie). 

KiKa leenfietsen 
Het Máxima heeft tien leenfietsen in de stalling staan. Deze fietsen zijn alleen voor ouders. 
Wil je er eentje lenen, meld dit dan bij de informatiebalie op de begane grond en dan wordt 
het geregeld.

Per auto 
Vanaf de A28 vanuit noord-/oostelijke richting (Amersfoort, A1 Apeldoorn / Enschede, A28 
Zwolle / Groningen): A28 richting Utrecht. Voor knooppunt Rijnsweerd neem je afslag 2 (De 
Uithof /H-UMC). 

Vanaf de A27 vanuit noordelijke richting (A27 Hilversum / Almere, A1 het Gooi / 
Amsterdam): A27 richting Utrecht. Bij Utrecht de borden De Uithof/H-UMC volgen. 
Bij knooppunt Rijnsweerd neem je afslag 2 (De Uithof /H-UMC). 



Vanaf de A27 vanuit zuidelijke richting (A27 Gorinchem / Breda, A2 Den Bosch / 
Eindhoven / Maastricht): A27 richting Utrecht, bij Utrecht (knooppunt Rijnsweerd) de A28 
richting Amersfoort nemen. Volg daarna de borden De Uithof/H-UMC (afslag 2).

Vanaf de A12 vanuit oostelijke richting (Ede, Arnhem, Nijmegen) en westelijke richting (Gou-
da, Den Haag, Rotterdam): bij Utrecht (knooppunt Lunetten) A27 richting Amersfoort/Hilver-
sum volgen. Vervolgens (knooppunt Rijnsweerd) de A28 richting Amersfoort nemen. Daarna 
volg je de borden De Uithof/H-UMC (afslag 2). 

Van afslag De Uithof/H-UMC naar de parkeergarage van het Prinses Máxima Centrum (1e 
auto ouders): sla aan het einde van de afslag bij de stoplichten linksaf richting 
De Uithof/UMC. Sorteer bij de splitsing Universiteitslaan / Lundlaan links voor en steek de 
Universiteitslaan over, richting WKZ. Sla linksaf en volg bordjes WKZ. Ga bij de stoplichten 
bij de tram- en busbaan RECHTDOOR, de tram- en busbaan over en de Hoofddijk op en ga 
direct vanaf de Hoofddijk linksaf de verharde weg op. Je rijdt vervolgens langs de voorzijde 
van het Prinses Máxima Centrum tot aan de ingang van de parkeergarage. 

Van afslag De Uithof/H-UMC naar P+R De Uithof (bezoekers en 2e auto ouders): vanuit de 
richting Amersfoort: sla aan het einde van de afslag bij de stoplichten linksaf richting 
De Uithof/UMC. Sla bij de eerstvolgende stoplichten rechtsaf: dit is de oprit naar de P+R 
De Uithof. Vanuit de richting Utrecht: ga aan het einde van de afslag bij de stoplichten 
rechtdoor: dit is de oprit naar de P+R De Uithof. Vanaf Transferium P+R De Uithof neem je 
bus 28 naar het WKZ (één halte, reisduur 1 minuut).
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*LET OP voor navigatiesystemen/-apps: de 
meeste navigatiesystemen en -apps leiden 
bij Heidelberglaan 25 nog naar een verkeerd 
adres. 

Geef daarom het adres in van het WKZ: Lund-
laan 6, Utrecht. Het Prinses Máxima Centrum 
bevindt zich daar recht tegenover. Volg de 
borden WKZ tot de stoplichten bij de tram- en 
busbaan. Ga daar niet linksaf (parkeerplaats 
WKZ) maar RECHTDOOR, de tram- en 
busbaan over en de Hoofddijk op en ga direct 
vanaf de Hoofddijk linksaf de verharde weg op. 
Je rijdt vervolgens langs de voorzijde van het 
Prinses Máxima Centrum tot aan de ingang van 
de parkeergarage. 



Parkeren
De parkeergarage van het Prinses Máxima Centrum is bedoeld voor ouders (1 parkeerplek) 
van kinderen die in het Máxima verblijven of de poliklinieken bezoeken. Parkeren gaat op 
kentekenregistratie. Bij vertrek uit de garage moet je het kenteken van je auto invoeren, dan 
volgen de aanwijzingen over betaling vanzelf. Het openen van de slagboom bij vertrek 
gebeurt ook op kenteken. Je ontvangt dus geen kaartje om de slagboom mee te openen. 

Parkeren van (gehandicapten)busjes 
Vanwege de hoogte van de parkeergarage passen busjes niet in de parkeergarage van het 
Prinses Máxima Centrum. (Gehandicapten)busjes mogen wel op de taxiplaatsen bij de 
hoofdingang staan. Heb je een gehandicaptenbusje, leg jouw kaart dan voorin de auto, zodat
helder is dat het busje er mag staan. Heb je een ander busje, meld dit dan bij de portier. 
 

Tarieven 
Kort (poliklinisch) bezoek € 1,80 per uur (betaalautomaat)
Dagkaart    € 5,50 per dag (betaalautomaat)
Weekkaart ouders  
• Week 1 en 2  €30,- per week (betalen bij de receptie, alleen pinnen mogelijk)
• Week 3, 4, 5 en 6  €15,- per week (betalen bij de receptie, alleen pinnen mogelijk)
• Alle weken na de 6e week €7,- per week (betalen bij de receptie, alleen pinnen mogelijk)

Met een dagkaart of weekkaart kun je gedurende de periode dat je betaald hebt, gewoon 
tussendoor in- en uitrijden.

Het Transferium P+R De Uithof is bedoeld voor bezoekers voor de kinderen of voor de 2e 
auto van ouders, zie ook https://www.goedopweg.nl/pr/pr-de-uithof. 

Tarieven
Parkeren exclusief gebruik openbaar vervoer  € 4,69 per dag 
Parkeren inclusief gebruik openbaar vervoer  € 5,00 per dag



Naam ouders 
en kind:

Adres:

Tip: Dit kan beter:

Top: Dit gaat goed:

Formulier voor feedback 
We horen graag wat goed is en wat beter kan. Zijn er diensten, activiteiten of procedures
waar jullie een opmerking over willen maken? Laat het weten via dit formulier. 
Lever dit formulier in bij jullie verpleegkundige. Bedankt voor jullie opmerkingen. 
We gaan er mee aan de slag! 
Mocht je dit bestand digitaal lezen, dan kun je het formulier opvragen bij
ouders@prinsesmaximacentrum.nl



HALLO!
Wij zijn Peer & Poffer … en als het om vers, 
gezond en vooral heel lekker eten gaat, zal 
je ons tijdens jouw verblijf in het Prinses 
Máxima Centrum regelmatig tegenkomen. 
Want lekker koken voor een kanjer zoals 
jij, dat kunnen wij als de beste! Wanneer je 
al dat lekkers kunt gaan proeven leggen 
we jou en je vader, moeder, broer, zus, opa, 
oma, vriendje en/of vriendinnetje heel 
graag ons ‘concept’ uit:

Onze Kanjerkar komt zes keer per dag naar 
jullie toe met boterhammen, ander lekkers én 
speciale gerechtjes; jullie kunnen direct kiezen 
en meteen lekker eten! Ben jij ook zo benieuwd 
welke speciale gerechtjes Peer vandaag weer 
heeft verzonnen?
 
Wil je graag in het restaurant eten in plaats van 
op je kamer? Ook daar is veel lekkers voor jou 
aanwezig! Geef dit dan even door aan de gast-
vrouw / -heer; dan krijg je een 'lekkere maaltijd 
voucher', zodat jij niet hoeft te betalen in het 
Restaurant.

Vind je het leuk om samen met je familie zelf 
te koken, dat kan in onze ouderkeukens. Deze 
moet je wel even reserveren. 
Om te koken mag je zelf meegebrachte bood-
schappen gebruiken. Of je kunt gebruik maken 
van de boodschappenservice via Ronald Mc 
Donald. Vergeet je niet aan te geven op welke 
dag je zelf gaat koken?

Heb je toch trek in iets anders? Bespreek dit dan 
met de gastvrouw/-heer Eten & Drinken en we 
gaan ons best voor jou doen!  

Elke dag mag één ouder, of ander familielid, 
gebruik maken van een gratis ontbijt tot max. 
€3,50. Overige maaltijden en tussendoortjes 
kunnen per pin betaald worden.



Assortiment kanjerkar 
Brood  Beleg  

Snee brood 0,25 Kaas 0,85 

Zacht bolletje wit/ bruin 0,80 Smeerkaas 0,30 

Rozijnenbol 1,00 Vleeswaren 0,80 

Pistolet 0,80 Paté 0,85 

Croissant 1,30 Zoet beleg 0,40 

Broodvervanger 0,25 Boter 0,20 

    
Dranken per glas  Zuivel 

Melk    0,85 

Karnemelk   0,95 

Yoghurt   0,85 

Topping   0,50 

Vla    0,85 

 

 

Sinaasappelsap 1,90 Melk     

Karnemelk   0,95 

Yoghurt   0,85 

Topping   0,50 

Vla    0,85 

 

0,85 

Smoothie 2,80 Karnemelk 0,95 

Fristi 1,65 Yoghurt 0,85 

Chocomel 1,65 Vla 0,85 

Frisdrank 1,20 Topping 0,50 

Lipton Ice Tea 1,35   

Appelsap helder / troebel 1,20 / 2,20   

    
Kanjergerechten  Overig  

Kanjersmoothie 2,80 Handfruit 0,75 

Kanjersoep 1,55 Ei 0,50 

Kanjerbroodsalade 1,30 Fruitsalade 1,35 

Kanjergerecht koud 2,10 Snackgroenten 2,25 

Kanjergerecht warm 2,10 Chips 1,00 

Kanjergerecht zoet 2,10 Liga 1,00 

Kanjersalade 2,95 IJsje: Raket 1,00 

Kanjermaaltijd* 3,95 IJsje: Festini peer 1,00 

*De warme maaltijd is verkrijgbaar vanaf 17:00 uur,  
eerder alleen in overleg. 
 

Tafelsaus 0,30 

Voor kinderen is het ook mogelijk in overleg met de gastvrouw of gastheer af te 
wijken van het standaardassortiment. 



Bijzondere momenten 
Is er voor jou binnenkort een ‘bijzonder moment’ waar je extra aandacht aan zou 
willen geven? Peer en Poffer hebben enkele mogelijkheden voor jullie samengesteld 
waarvan je gebruik kan maken!

Het geheel zal op een leuke manier geserveerd worden; deze activiteiten vinden 
plaats in de huiskamer van de afdeling.

LIMONADEFEEST! € 38,-  voor vier personen

◗		Drie soorten limonades en sappen voor de kids
◗	Met natuurlijk ook hartige én zoete versnaperingen!
Voor de grote mensen is er natuurlijk koffie en/of thee

CHOCOLADEFONDUE € 15,-  voor vier personen

◗		Chocolade voor de fondue 
◗		Fruit en koek met diverse toppings

VERSIER-JE-EIGEN-MUFFIN € 17,-  voor vier personen

◗	Muffins ◗	Gekleurde fondant
◗	Chocoladedip ◗	Glazuurstiften
◗	Slagroom ◗	Diverse toppings 

Wil je gebruik wilt maken van één van bovenstaande mogelijkheden? Zijn er 
dieetwensen of bepaalde eetgewoontes waar wij rekening mee moeten houden? 
Neem snel contact op met de gastvrouw of -heer Eten & Drinken!

Vandaag besteld = morgen gebracht … je kunt altijd afstemmen op welk specifiek 
tijdstip je jouw bestelling wil ontvangen.



Wat heb je nodig?
Stickers zijn te verkrijgen bij de koelkast in de OKE. 

Adviezen voor thuis
• Je bewaart voeding die koud wordt gegeten in de koelkast tot het vertrek naar het  

Prinses Máxima Centrum.
• Rauwe en bereide producten graag in de koelkast gescheiden bewaren (bijvoorbeeld 

door ze te verpakken in huishoud- of aluminiumfolie, schaaltjes of koelkastdozen).
• Zet rauwe producten onder en zet bereide producten boven in de koelkast.
 

Transport van voeding en dranken
• Je bewaart voeding die koud wordt gegeten in de koelkast tot het vertrek naar het 

Prinses Máxima Centrum gescheiden (bijv. door het eten te verpakken in huishoud- of 
aluminiumfolie, schaaltjes of koelkastdozen).

• Zet rauwe producten onder en zet bereide producten boven in de koelkast.
• Vervoer producten in een koeltas met koelelementen die niet verpakt zijn in afgesloten 

dozen of aluminiumfolie. Dit geldt ook voor niet gekoelde producten.
• Het meenemen van warme maaltijden wordt afgeraden i.v.m. bacteriën die in de  voe-

ding kunnen komen. 

Eten bewaren in het Prinses Máxima Centrum 
Zelf meegenomen etenswaren graag bij opslag in de (eigen) koelkast om reden van het 
handhaven van de voedselveiligheid, voorzien van een sticker met vermelding van:
• Eigen naam (of van je kind), je bent de eigenaar;
• Naam van de zelfgemaakte etenswaar, mits duidelijk op verpakking aanwezig;
• Datum waarop het product in de koelkast is gezet (temperatuur koelkast 4°C).
Het Prinses Máxima Centrum draagt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van zelf 
meegebrachte etenswaren.

Regels voor zelf meegebracht 
eten en drinken



• Laat melkproducten niet langer dan 2 uur buiten de koelkast staan, gooi deze daarna weg.
• Koel een gerecht dat niet direct gegeten wordt snel af, bijvoorbeeld in een bak met water.
• Gebruik geen producten die langer dan een uur warm gehouden worden.
• Bewaar een van te voren bereid gerecht maximaal 2 dagen, afgedekt in de koelkast.
• Dek voedsel af, ook in de koelkast.
• Alle geopende producten moeten om reden van het handhaven van de voedselveiligheid, 
worden voorzien van een sticker waarop: Naam van ouder / je kind; jij bent de eigenaar.

Naam van de zelfgemaakte etenswaar, mits duidelijk op verpakking aanwezig;
* Datum waarop het product in je koelkast is gezet. (temperatuur koelkast 4°C);
* Je controleert dagelijks de zelf meegenomen etenswaren met een sticker. Bij het verstrij-
ken van de houdbaarheidsdatum of de bewaartermijn (zie tabel 1) moeten zij weggegooid. 
Producten die langer dan een maand in de vriezer liggen moeten ook worden verwijderd. 
Servicemedewerkers en Gastvrouwen/heren Eten & Drinken zijn hiertoe ook bevoegd.

Bereiden
Let op! Als je zelf voor je kind wilt koken tijdens opname, overlegt je dit altijd eerst met je 
behandelend arts vanuit het Prinses Máxima Centrum. Als je voor je kind gaat koken, geef 
dit dan altijd door aan de gastvrouw/heer zodat zij eventuele bijzonderheden met je kan 
bespreken.
In geval van besmetting of isolatie mag je kind niet in de huiskamer (bij de ouderkeukens) 
komen.
Bij het bereiden van gerechten zijn de volgende dingen zeer belangrijk:
• Was voor de bereiding en het eten van de maaltijd de handen. Draag geen sieraden bij het 
bereiden van voedsel.
• Zorg voor onbeschadigde en verse groenten en fruit en was deze zorgvuldig voor gebruik.
• Verhit vlees, vis, kip en ei door en door.
• Gebruik schoon keukengerei van kunststof, glas of metaal (planken, pollepels).
• Verhit een van te voren bereid gerecht door en door en maximaal 1 keer.
• Houd vuile en rauwe producten apart van schone en bereide producten, voorkom dat 
bacteriën van rauwe op bereide producten worden overgebracht via handen, snijplank, bord 
of ander keukengerei.
• Wanneer je eten naar je kind brengt in de OKE, dient het gerecht tijdens vervoer goed 
afgedekt te zijn en direct te worden opgegeten.

Het Prinses Máxima Centrum draagt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van zelf 
meegebrachte etenswaren die zijn opgeslagen in de koelkast op de eigen Ouder Kind 
Eenheid.



Regels voor zelf koken in de 
ouderkeuken / huiskamer 
Er zijn regels voor het meenemen en bewaren van etenswaren. Daar moeten we ons 
aan houden vanwege de voedselveiligheid. Meer informatie lees je hier.
In het Prinses Máxima Centrum zijn twee huiskamers (op de 2e en 3e verdieping) met 
beide twee ouderkeukens. Je kunt hier zelf maaltijden bereiden met zelf meegebrachte 
boodschappen (mits gekoeld vervoerd en bewaard) of met boodschappen die je via de Plus 
(supermarkt) in ons centrum kunt laten bezorgen. In de ouderkeukens zijn basisingrediënten 
als olijfolie, peper en zout aanwezig en ook 
keukenbenodigdheden.

Reserveren
Als je gebruik wilt maken van de keuken, noteer je dat op de lijst in de ouderkeuken. 
Hiermee reserveer je een tijdsblok in de ouderkeuken. Tussen 10:00 - 19:30  uur zijn
vrijwilligers van Ronald McDonald aanwezig om te helpen met koken (uitsluitend op uw 
verzoek) en te helpen met opruimen en schoonmaken/houden van de keuken.
In de ouderkeukens is ook een vaatwasser (90º C) om de gebruikte keukenmaterialen en 
het serviesgoed te reinigen.

Adviezen thuis
• Je bewaart voeding die koud wordt gegeten in de koelkast tot het vertrek naar het Prinses 
Máxima Centrum.
• Rauwe en bereide producten graag gescheiden bewaren in de koelkast (bijv. door ze te 
verpakken in huishoud- of aluminiumfolie, schaaltjes of koelkastdozen).
• Zet rauwe producten onder en zet bereide producten boven in de koelkast.

Adviezen voor vervoer onderweg
• Vervoer producten goed verpakt in een koeltas met koelelementen (max 7 graden Celsius) 
en ongekoelde producten die niet verpakt zijn in afgesloten dozen of aluminiumfolie.
• Thuis bereiden en warm meenemen is niet toegestaan.

In het Prinses Máxima Centrum
Je bewaart de zelf meegebrachte boodschappen in je neigen Ouder Kind Eenheid tot het 
moment van bereiden. Hierbij gelden de volgende regels:
• Bewaar bederfelijke producten in de koelkast.
• Rauwe en bereide producten moeten in de koelkast gescheiden worden bewaard 
(bijv. door ze te verpakken in huishoud- of aluminiumfolie, schaaltjes of koelkastdozen).



Opruimen
Na gebruik van de ouderkeuken laat je deze schoon en opgeruimd achter. Hierbij kun je 

hulp krijgen van de vrijwilligers van Ronald McDonald.  Na gebruik van de keuken gelden de 
volgende afspraken:
-  Basis ingrediënten (olijfolie, peper, zout)  worden teruggezet waar je ze hebt gepakt.
- Etensresten graag conform afvalinzamelsysteem sorteren en weggooien.
- Pannen, keukengerei en serviesgoed vrij maken van de etensresten en in de vaatwasser  
 plaatsen op 90ºC gereinigd, geen kort programma.
- Het aanrecht, kooktoestel, kraan en wasbak reinigen met een schone microvezeldoek, 
 conform instructie die in de ouderkeuken beschikbaar is.

De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse schoonmaak van de huiskamer, inclusief de 
ouderkeukens ligt bij de schoonmaakmedewerker van het Prinses Máxima Centrum, 
conform het schoonmaakprotocol.



Hoe lang kun je voedingsmiddelen bewaren?
Over het algemeen geldt, hoe korter voeding bewaard wordt hoe veiliger.
Let op de houdbaarheidsdatum en bewaarinstructies op de verpakking.
Als op de verpakking een kortere bewaartermijn wordt aangegeven dan in onderstaande 
tabel dan dient de termijn op de verpakking te worden aangehouden.

Tabel 1: Bewaartermijnen van geopende verpakkingen of producten zonder houdbaarheidsdatum.
Bron: Hygiënische voedingsrichtlijn UMC Utrecht. 

Bewaartijden van geopende verpakkingen of producten  
zonder houdbaarheidsdatum

In de koelkast  
(max 7°C)

In de diepvries
(max -18°C)

Gesneden en gewassen groente (ook ongeopend) 1 dag 3 maanden  
(eerst blancheren)

Bladgroenten (sla, andijvie, spinazie) 2 dagen -

Aardbeien, bessen, bramen, frambozen, kersen 1-2 dagen 8 maanden

Appels, peren 2-4 weken -

Geopende melkproducten
Na inschenken niet langer dan 2 uur buiten de koelkast

3 dagen -

Geopende vruchtensappen
WKZ: na inschenken niet langer dan 2 uur buiten de koelkast

3 dagen -

Rauw vlees (rund, varken, kip) 2 dagen 4 maanden

Rauw bewerkt vlees (gehakt, hamburger, slavink) 1 dag 2 maanden

Vleeswaren (alleen toegestane soorten) 4 dagen 1 maand

Rauwe vis, rauwe garnalen 1 dag 3 maanden

Rauwe mosselen 1 dag -

Gebakken vis, gekookte garnalen, gekookte mosselen 1 dag 3 maanden

Zoute haring (na ontdooien) 1 dag -

Gerookte vis (niet voorverpakt) 2 dagen 3 maanden

Stuk kaas, smeerkaas 7 dagen 2 maanden

Plakken kaas, geraspte kaas, zachte kaas 3 dagen -

Brood 2 weken

Salades zoals huzarensalade, eiersalade 1 dag -

Bereide soep 2 dagen 3 maanden

Vlees, vis, groenten uit blik of glazen pot 2 dagen 3 maanden

Gebak met slagroom 1 dagen 1 maand

Gebak zonder slagroom 3 dagen 3 maand



Werkwijze
• Controleer dagelijks de zelf gemaakte etenswaren voorzien van een sticker. Deze zijn 

houdbaar vanaf de datum waarop je de etenswaren in de koelkast zet tot en met de 
volgende dag.

• Zelfgemaakte etenswaren die niet zijn voorzien van een sticker, worden bij controle door 
de servicemedewerker uit de koelkast verwijderd.

• Etenswaren en dranken waarvan de THT/TGT* is overschreden, worden bij controle door 
de servicemedewerker uit de koelkast verwijderd.

• Je wordt daar waar mogelijk, over het waarom van een noodzakelijke verwijdering van 
etenswaren/dranken geïnformeerd.

Schoonhouden koelkast op de OKE 
De koelkast op de OKE wordt grondig gereinigd door de servicemedewerker voor  
ingebruikname van de OKE, conform schoonmaakprotocol. Je bent als ouder/verzorger  
zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de koelkast tijdens opname. 

Eten van derden
Het Prinses Máxima Centrum adviseert geen eten van derden (snackbar/broodjeszaak) mee 
te nemen omdat het niet (controleerbaar) voldoet aan de hygiënische voedingsrichtlijn. 
Fastfoodketens die ter plekke vers bereiden, worden in de praktijk gedoogd. Het Prinses 
Máxima Centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eten van derden. Eten van 
derden is dan ook volledig op eigen risico.


