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Kindergeneeskunde 
 

Shared Care Centrum 
 
Inleiding 
Het Prinses Máxima Centrum werkt nauw samen met een aantal kinderafdelingen 
van ziekenhuizen verspreid over het land om zorg dichtbij huis mogelijk te maken. Dit 
noemen we Shared Care – gezamenlijke zorg. VieCuri Medisch Centrum Venlo is 
een ziekenhuis dat gezamenlijke zorg levert.  
 
Waarom een ziekenhuis in de buurt? 
In het Prinses Máxima Centrum komt de expertise op het gebied van kinderkanker 
samen, zodat elk kind de best mogelijke behandeling krijgt en profiteert van de 
nieuwste ontwikkelingen. Hier wordt de diagnose gesteld en vinden onderzoeken en 
complexe behandelingen plaats. De behandeling is intensief en kan weken tot jaren 
duren. Gelukkig hoeft je kind niet voor alles naar het Prinses Máxima Centrum te 
komen. 
Er zijn onderdelen van de behandeling die dichterbij huis kunnen en daarvoor ga je 
naar een Shared Care Centrum. Je kunt hierbij denken aan: 

 het geven van bepaalde chemokuren 

 bloedcontroles voorafgaand aan een nieuwe chemokuur 

 bloedtransfusies  

 antibiotica 

 pijnbehandeling 

 behandeling van misselijkheid 

 het beginnen met sondevoeding 

Als je kind koorts heeft, is het van belang dat beoordeling snel plaatsvindt. Je neemt 
contact op met het Prinses Máxima Centrum en stemt af of je vervolgens naar het 
Shared Care Centrum moet gaan. Daar wordt je kind nagekeken en indien nodig 
opgenomen voor bijvoorbeeld antibiotica.  
Als het noodzakelijk is wordt je kind alsnog naar het Prinses Máxima Centrum  
verwezen. Afhankelijk van de situatie met eigen vervoer of met de ambulance. 
De zorg in de Shared Care Centra is ook belangrijk om in het Prinses Máxima 
Centrum voldoende plaats te behouden voor kinderen die intensieve zorg nodig 
hebben. 
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Hoe zijn de faciliteiten in VieCuri? 
Wij vinden het belangrijk dat je kind samen met de ouders/verzorgers centraal staan 
in de zorg. Daarom werken wij met het concept ‘family centered care’. Je kunt altijd 
bij je kind zijn tijdens een bezoek aan onze kinderafdeling.  
 
Geplande afspraak 
Bij een geplande afspraak, zoals het geven van chemotherapie of een bloedcontrole, 
wordt de zorg geleverd op de onderzoekskamer. Het streven is om de afspraak te 
plannen op maandagmiddag, woensdagochtend of vrijdagochtend. Op deze 
dagdelen is de verpleegkundige specialist en een kinderoncologieverpleegkundige 
aanwezig. 
 
Spoedopname 
Indien het kind met spoed gezien moet worden, bijvoorbeeld bij koorts, mag je 
rechtstreeks naar de kinderafdeling komen, je hoeft dus niet eerst te wachten bij de 
spoedeisende hulp. De hoofdingang van VieCuri is gedurende de avond en nacht 
gesloten. Mochten jullie dan op de kinderafdeling gezien moeten worden dan kunnen 
jullie via de zijdeur bij de hoofdingang, met de badge, naar binnen komen en 
vervolgens doorlopen naar de kinderafdeling. Bij de kennismaking op de afdeling 
zullen jullie een badge ontvangen. Met deze badge kun je ook buiten kantooruren de 
afdeling betreden. Deze badge verleent ook toegang tot de parkeerplaats, de 
parkeerkosten komen op rekening van VieCuri. 
Indien er een (spoed) opname noodzakelijk is, kun je als ouder/verzorger bij je kind 
blijven slapen. Wij hebben 14 klinische bedden. Dit zijn allemaal eenpersoonskamers 
met eigen sanitaire voorzieningen, een slaapbank voor een ouder en een televisie.  
We verzoeken jullie om de eigen medicatie en sondevoeding mee te nemen, indien 
je kind hiervan gebruik maakt. 
 
Hoe is het team in VieCuri? 
In VieCuri hebben wij een kinderoncologieteam. Dit team bestaat uit onderstaande 
personen. 
Arts aandachtsgebied oncologie:  Dr. Slabber  
      Dr. Thompson 
      Dr. van Hoorn 
      Dr. van der Heijden 
 
Psychologie:     Trudie Broekman 
      Ellis Vossen 
  
Verpleegkundig specialist   Rianne Koning 
 
Kinderoncologieverpleegkundige: Joyce  
      Marja  
      Lisa 
      Cynthia 
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Medische pedagogische zorgverleners: Noëlla 
      Janneke   
      Willeke 
      Merijn 
 
Verder werken er kinderverpleegkundigen, kinderartsen, arts assistenten en co-
assistenten, voedingsassistenten en interieurverzorgers. Met deze personen kom je 
vooral in aanraking als je kind opgenomen ligt. 
Alle gegevens van je kind komen in het elektronisch patiëntendossier van het 
Máxima, wij hebben als Shared Care team hier toegang tot.  
 
Hoe kun je contact opnemen met VieCuri? 
In principe geldt de afspraak dat je altijd eerst het Prinses Maxima Centrum belt. Het 
Prinses Maxima Centrum is jullie eerste aanspreekpunt. Indien het nodig is dat je 
kind in VieCuri gezien moet worden, zal het Prinses Máxima Centrum dit met ons 
afstemmen.  
 
Wil je ons toch telefonisch bereiken, dan kan dat via (077)320 57 30 (polikliniek) of 
 (077)320 58 30 (verpleegafdeling). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

internet: www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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