
Nikeh was een levendig kind van net 
twee. Ineens had ze geen trek meer, 
werd hangerig en klaagde over pijn 
in haar beentjes. Haar ouders dachten 
aanvankelijk aan een zomergriepje, al was 
het vreemd dat ze zo lijkbleek bleef na de 
vakantie op Ibiza. Voor de zekerheid toch 
maar naar de huisarts, die Nikeh meteen 
doorstuurde naar het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis. Daar sprongen alle signalen 
op rood: Nikeh had Acute Lymfatische 
Leukemie (ALL).

Esther: ‘In het begin was Nikeh alle 
vertrouwen kwijt. Als er iemand in een 
witte jas binnenkwam, betekende dat 
pijn. Aanprikken is nog steeds niet leuk, 
maar bij VieCuri hebben ze haar het 
vertrouwen weten terug te geven. De 
behandelend arts, dokter Rod Thompson, 
is altijd open en duidelijk naar Nikeh. Hij 
neemt de tijd en heeft oprechte aandacht. 
Dat geldt eigenlijk voor het hele team: de 
routines en rituelen van het kind zijn het 
vertrekpunt. 
Zo speelt Nikeh graag met de 
speelgoedkassa. Als ze de behandelkamer 
ingaat, samen met pedagogisch 
medewerker Janneke die haar hand 
vasthoudt, gaat die kassa steevast mee. 
Als ouders hoeven wij daar niets over te 
zeggen, ze weten precies wat Nikeh wil.’

Donderdag is chemodag. Eens in de drie 
weken gaan ze daarvoor naar het Prinses 
Máxima Centrum, de andere twee keer 
naar Venlo. ‘In Het Máxima voelen we 
ons prettig,’ zegt Esther, ‘maar er zijn daar 
wel veel kinderen. VieCuri is dichter bij 
huis, persoonlijker, we hebben echt een 
band opgebouwd met het behandelend 
personeel en je voelt je er altijd welkom. 
Ook voor het gezin is het beter. We hebben 
nog een zoon en die moet ook de ruimte 
krijgen. Hij heeft daar een paar gesprekken 
gehad met de kinderpsycholoog.’

In beide ziekenhuizen plannen ze een 
aantal patiëntjes rond dezelfde tijd in voor 
de wekelijkse behandeling. Dat schept 
een band, voor zowel de kinderen als hun 
ouders. Bjorn: ‘Nikeh’s wereld is heel klein, 
en dit is haar uitje. Hier zijn haar vriendjes 
en voelt ze zich veilig. Op de basisschool 
waar ze oefent zegt ze tegen de kinderen: 
‘’Ik ben ziek en krijg Chemo-Kaspertjes.’’
Chemo-Kasper is de superheld die vecht 
tegen de slechte cellen. Soms valt zijn bril 
af en bestrijdt hij per ongeluk de goede 

cellen. Dan word je ziek en verlies je je 
haar. Er zijn inmiddels Chemo-Kasper 
knuffels, apps en kinderboeken. 

Het is een rare achtbaan waar je instapt, 
maar ook dit went. Alles wat je doet is 
onder voorbehoud. In september is het 
feest, dan is de behandeling klaar en hoeft 
Nikeh nog maar eens in de drie weken 
voor controle naar het ziekenhuis. De kans 
dat de ziekte niet terugkomt is 75% en 
daar gaan we voor.’

Rod Thompson, kinderarts bij 
VieCuri vanaf 1994, behandelt 
momenteel twintig kinderen met een 
oncologische aandoening: ‘Het gaat om 
langdurige zorg waarbij je de mensen 
goed leert kennen en meer betrokken 
bent bij de patiënt. Door goede samen-
werking wordt de overlevingskans voor 
kinderen met kanker steeds hoger, 
soms wel richting de 90%.’ 

VieCuri werkt hiertoe, als één van twintig 
ziekenhuizen in Nederland, intensief 
samen met het Prinses Máxima Centrum 
(PMC) in Utrecht, waar alle kinderoncologie 
sinds 2018 is geconcentreerd. 
Rod Thompson: ‘We noemen dit Shared care: 
zorg centraal waar het moet, dichtbij waar 
het kan. Ikzelf loop elke twee jaar een week 
stage in het PMC, als team gaan wij er twee 
keer per jaar heen voor scholingen. Zo word 
je allemaal beter, weet je elkaar sneller te 
vinden en kun je écht samenwerken. Het 
PMC verricht de diagnostiek en stelt het 
behandelprotocol op. Ze vragen ons om 

bepaalde onderzoeken hier te verrichten 
en bijvoorbeeld chemo toe te dienen. We 

zijn voortdurend in overleg, veelal digitaal. 
Een behandeling duurt al snel twee of 
drie jaar en dat heeft grote invloed op het 
hele gezin. Als ouder moet je bijvoorbeeld 
accepteren dat je niets kunt plannen al die 
jaren, omdat je kind elk moment ziek kan 
worden. Je wilt dan altijd terecht kunnen 
en dat kan ook. 

Kinderen zijn zo veerkrachtig, ze kunnen 
veel hebben. Een doodziek patiëntje zie 
je na een maand soms gewoon weer 
voetballen. Heel motiverend is dat.’

Bij Kinderoncologie denken ze echt vanuit het kind
Bij Nikeh (4) werd twee jaar geleden leukemie vastgesteld. Mede dankzij de zorg van VieCuri, in nauwe  
samenwerking met het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, is er weer vertrouwen ontstaan bij haar ouders 
Esther en Bjorn Voncken. De wekelijkse gang naar het ziekenhuis is nu zelfs een uitje voor Nikeh.  

Shared Care: (h)echte samenwerking in de strijd 
tegen kinderkanker 

Kinderoncologie: 
werk met passie

Joyce Hovens en Marja van Haren 
werken als gespecialiseerd verpleeg-
kundige Kinderoncologie bij VieCuri: 
‘Je kunt dit werk alleen doen als je 
er veel passie voor hebt. Je leert een 
gezin en een patiëntje kennen in een 
heel kwetsbare, zware periode. Wij 
willen graag een baken voor hen zijn 
door te luisteren en vertrouwen te 
kweken.’ 

Joyce: ‘We maken daar bewust ruimte 

voor. Als er een patiëntje komt, is de dag 

ervoor alles geregeld. Op het moment van 

binnenkomst is er dan tijd voor een praatje: 

hoe gaat het, zijn er bijzonderheden, 

verloopt alles naar wens. De behandeling, 

met een bloedafname en het toedienen van 

chemo, is vaak binnen een uur afgerond. 

Helaas hebben kinderen regelmatig last 

van complicaties -koorts, een pijnlijke 

mond-, waarvoor ze opgenomen moeten 

worden.’ 

Marja: ‘De pedagogisch medewerker 

vervult bij ons een belangrijke rol. Zij stelt 

het kind zoveel mogelijk gerust en zorgt 

voor afleiding. We werken hier veel met 

rituelen en routines, daar zijn kinderen 

erg op gesteld. Zo krijgt een kind na elke 

behandeling een kraal. Dat werkt als een 

soort van dagboek, er hoort ook een app bij 

die de ouders kunnen bijhouden, voor hen 

is het een virtuele ketting. En de kinderen 

krijgen een centje om in de “wens”-vijver 

te gooien.’

Joyce: ‘Als een patiëntje vaak bij ons 

is geweest en de behandeling is klaar, 

dan doen wij graag iets feestelijks, in 

overleg met de ouders uiteraard. Maar 

de allerlaatste kraal (de bloemenkraal) 

krijgen ze in Utrecht, in het Prinses Máxima 

Centrum.’
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Meer lezen over de afdeling 
kindergeneeskunde bij VieCuri? 

Kijk dan op de prachtige 
kinderwebsite 
www.viecuri.nl/kids.
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