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Deze folder is bedoeld voor ouders met kanker, en hun naasten. Deze brochure informeert u
over wat belangrijk is voor kinderen, wanneer iemand in hun directe omgeving, met name een
ouder, kanker heeft. De informatie is ook grotendeels bruikbaar wanneer een andere persoon
die voor het kind belangrijk is kanker krijgt.

Wanneer u als vader of moeder kanker heeft
Wat betekent dit voor uw kinderen?

Kanker in het gezin
Wanneer u als ouder kanker heeft, gaat dit het hele gezin aan.
Vragen die ouders in deze situatie kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld:
-

Zal ik mijn kinderen vertellen, dat vader of moeder kanker heeft en zo ja, wat zal ik dan

-

Wat kan ik over de behandeling vertellen?

-

Zal ik de kinderen meenemen naar het ziekenhuis?

-

Hoe kan ik mijn kinderen het beste helpen in deze periode?

-

Worden de kinderen niet te zwaar belast door informatie over de ziekte en de

vertellen?

behandeling?
Het vertellen aan uw kinderen
In het dagelijks leven delen u en uw kind de gebeurtenissen en ervaringen binnen uw gezin.
Dat geldt voor de fijne, maar ook voor de verdrietige dingen.
Nu u met kanker geconfronteerd bent, vraagt u zich misschien af op welke manier u uw kind
geborgenheid kunt blijven bieden. Om uw kind te beschermen praat u mogelijk liever niet
over uw ziekte. Kanker is echter ingrijpend voor uw gezin, en de kinderen zullen hoe dan
ook merken dat de situatie anders is dan voorheen. Wanneer zij niet op de hoogte zijn van
wat er speelt, gaan kinderen hun eigen gedachten hierover vormen. Hun fantasie is
onbegrensd en misschien stellen zij zich dingen en situaties voor die heel anders en zelfs
erger zijn dan de werkelijkheid. Het is daarom belangrijk, om kinderen van alle leeftijden te
betrekken bij uw ziekte en behandeling en hen niet buiten te sluiten.
Breng de kinderen vanaf het begin op de hoogte van uw ziekte en behandeling. Kies voor het
gesprek een moment waarop u zich in staat voelt om de informatie op een rustige manier
aan uw kinderen over te brengen. Geef uw kinderen op hun eigen niveau informatie over
wat er gaande is, en geef hun de zekerheid dat er voor hen gezorgd zal worden, wat er ook
gebeurt. Op deze manier zullen zij het vertrouwen in hun ouders, en hun gevoel van
geborgenheid kunnen behouden.
Vanzelfsprekend is de wijze waarop met elkaar wordt omgegaan in elk gezin anders, en kunt
u zelf het beste bepalen welke manier van uitleggen goed bij uw gezin past.
In het ziekenhuis is voorlichtingsmateriaal beschikbaar dat u kan helpen bij het geven van
uitleg aan uw kinderen over ziekte en behandeling (zie pagina 4 en verder).
Wel of niet mee naar het ziekenhuis
Vaak vragen ouders zich af of het wel verstandig is om de kinderen mee te nemen naar het
ziekenhuis. Ouders zijn daar soms huiverig voor, omdat zij denken dat kinderen erg zullen
schrikken van wat zij te zien krijgen. Het is goed om aan de kinderen te vragen of ze mee
willen naar het ziekenhuis, en dit ook te stimuleren. Als kinderen meegaan naar het zieken2

huis is het voor hen duidelijker waar vader of moeder naar toe gaat. Ook hierbij geldt, dat de
fantasie van kinderen vaak erger is dan de werkelijkheid. Het is belangrijk hen goed voor te
bereiden op de situatie in het ziekenhuis. Vertel bijvoorbeeld over de apparatuur rond het
bed, of praat erover wanneer het uiterlijk van vader of moeder is veranderd door de ziekte of
de behandeling.
Ziekenhuisbezoek duurt al gauw te lang voor kinderen, dus laat hen wat speelgoed meenemen om zich te amuseren. Ook kan het goed zijn een volwassene mee te nemen die met
de kinderen even iets anders kan gaan doen.
Met meerdere kinderen in het gezin, kan een kind de behoefte hebben om een poosje alleen
bij u op bezoek te zijn. Vooral pubers kunnen die aandacht nodig hebben.
Dwing een kind niet om mee te gaan naar het ziekenhuis als het dat niet wil. Er kan dan
ook op een andere manier contact gehouden worden, bijvoorbeeld telefonisch, via e-mail, of
door middel van tekeningen of briefjes.
Vragen over het ziekenhuisbezoek van uw kinderen kunt u natuurlijk ook voorleggen aan de
arts en de afdelingsverpleegkundigen.
Begeleiding bij het helpen van uw kinderen
Als u met iemand wilt praten over het helpen van uw kinderen met betrekking tot uw ziekte
en behandeling, kunt u altijd een beroep doen op het medisch maatschappelijk werk van dit
ziekenhuis. De medisch maatschappelijk werker kan u informatie geven over wat belangrijk
is voor uw kinderen in deze situatie, en over hoe u de kinderen kunt ondersteunen.
Aan de hand van wat u vertelt over de kinderen, het gezin en uw wijze van opvoeden, zal
deze u passende adviezen geven.
Verder kan de medisch maatschappelijk werker u de weg wijzen naar geschikte literatuur,
infomateriaal en instellingen voor hulpverlening.
Ook als u geen problemen ervaart met uw kinderen, kunt u een gesprek met een medisch
maatschappelijk werker aanvragen. Deze kan u vanuit diens kennis en ervaring tips aan de
hand doen, waaraan u zelf misschien niet had gedacht.
Een afspraak maken
Als u wordt poliklinisch wordt behandeld, belt u naar het centrale nummer van het Erasmus
MC, telefoon 010 704 0 704 en vraagt u naar het medisch maatschappelijk werk van het
de locatie Daniel den Hoed (zoemer 841566). U kunt ook aan uw arts of een medewerker van
de polikliniek vragen of zij een aanvraagformulier willen invullen. Het medisch maatschappelijk werk neemt dan contact met u op.
Bent u opgenomen, dan kunt u zelf via het centrale nummer contact opnemen met het
medisch maatschappelijk werk. U kunt ook uw arts of verpleegkundige vragen of zij de
medisch maatschappelijk werker willen inschakelen.
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Meer informatie voor u en de kinderen
Neem als ouders eerst zelf kennis van de inhoud van het informatiemateriaal of websites
voor kinderen, voordat u het aan uw kinderen laat zien. Zodoende kunt u beoordelen of het
geschikt is voor uw kinderen en bent u op de hoogte van de informatie die zij krijgen.
Informatie in het Erasmus MC
Voorlichtingsmateriaal kunt u zowel in de kliniek als in de polikliniek vinden. Bij de
informatiebalie van het afsprakenbureau, op de verpleegafdelingen en in het behandelcentrum is een informatiemap over dit onderwerp ter inzage. Daarnaast zijn bij de
informatiebalie van het afsprakenbureau verschillende boeken en videomateriaal voor
volwassenen en kinderen ter inzage en te leen.
Folders
"Kanker…en hoe moet het nu met de kinderen?"
Leidraad voor ouders met kanker. De folder gaat in op verschillende aspecten die van belang
zijn voor ouders en kinderen, wanneer een ouder kanker heeft.
Uitgave: KWF Kankerbestrijding
Verkrijgbaar op de polikliniek en de verpleegafdelingen in dit ziekenhuis
Te bestellen via KWF Kankerbestrijding , tel. 0800-0226622 of www.kwfkankerbestrijding.nl
"Kanker, wat weet je ervan?"
In deze folder wordt aan kinderen uitleg gegeven over het ontstaan van kanker en de diverse
behandelingen. Ook worden tips aan kinderen gegeven over hoe zij kunnen omgaan met
iemand kanker heeft.
Geschikt voor kinderen van 10-14 jaar.
Uitgave: KWF Kankerbestrijding
Te bestellen via KWF Kankerbestrijding, tel. 0800-0226622 of www.kwfkankerbestrijding.nl
Boeken voor kinderen
'Mama heeft kanker'
Dit boek bevat het verhaal van een gezin met een meisje en een jongetje, waarvan de
moeder kanker in haar buik heeft. Zij wordt geopereerd en behandeld met chemotherapie.
Door middel van tekst en duidelijke tekeningen wordt aan kinderen uitleg gegeven over wat
er speelt binnen een gezin, wanneer een ouder kanker heeft.
Uitgave: Vlaamse Liga tegen Kanker
Te bestellen via Vlaamse Liga tegen Kanker, tel. 0032-2-2276969 of www.tegenkanker.be.
'Bikkel'
Boek met veel tekeningen waarin op rijm wordt verteld over Bikkel. Bikkel heeft kanker en
wordt in het ziekenhuis bezocht door zijn kleine vriend Ridder. Ridder hoort over kanker en
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ziet de artsen, de patiënten en het infuus. Het boek is geschikt om jonge kinderen uitleg te
geven over het ziekenhuis en de behandeling van kanker.
Marian van Roon
Uitgeverij Free Musketiers
ISBN: 90-8539-205-5
Te bestellen via marianrotterdam@tiscali.nl
'De tuin van Jonas'
Dit boek is een bedoeld voor kinderen van vier tot twaalf jaar oud, van wie een familielid
kanker heeft. Het verhaal gaat over de troostende vriendschap tussen het jongetje Jonas en
een tuinman. Aan de hand van een eenvoudige vergelijking legt de auteur het verloop van
de ziekte en de behandeling met chemotherapie zorgvuldig uit. De lezer wordt uitgenodigd
om de vragen te beantwoorden door iets op te schrijven of een tekening te maken. Op die
manier wordt de jonge lezer geholpen om gevoelens uit te drukken.
Brigitte Mercier-Schuermans
Uitgave: Stichting tegen Kanker
Uitgeverij Nauwelaerts
Te bestellen via Stichting tegen Kanker, tel. 0032-2-7336868 of www.kanker.be
'Chemo-Kasper'
In het boek wordt verteld over een jongetje, dat kanker heeft en dat behandeld wordt met
chemotherapie. Dit boek is goed te gebruiken om aan kinderen uit te leggen wat behandeling met chemotherapie inhoudt. Ook verkrijgbaar in Turks en Arabisch.
Uitgave: Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker'
Te bestellen via Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker', tel. 030-2422944 of www.vokk.nl.
'Prinses Lucie en de Chemo-ridders'
Dit boek gaat over prinses Lucie. Zij heeft kanker en wordt geopereerd en behandeld met
chemotherapie. Dit boek is goed te gebruiken om aan kinderen uit te leggen wat een operatie en behandeling met chemotherapie inhoudt.
Uitgave: Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker'
Te bestellen via Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker', tel. 030-2422944 of www.vokk.nl
'Radio-Robbie'
In dit boek wordt verteld over een meisje, dat kanker heeft en dat behandeld wordt met
bestraling. Het is goed te gebruiken om aan kinderen uit te leggen wat behandeling met
bestraling inhoudt.
Uitgave: Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker'
Te bestellen via Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker', tel. 030-2422944 of www.vokk.nl.

5

'Mamma heeft een knobbeltje'
De schrijfster van dit boek kreeg borstkanker en werd behandeld d.m.v. operatie, bestraling
en chemotherapie. In het boek beschrijft ze het ziekteproces, gezien vanuit haar toen negenjarige dochter Anna. Het verhaal laat zien dat een kinderleven doorgaat, met alles wat daarbij hoort.
Pieke Stuvel
Uitgeverij Podium
ISBN 97-8957-5905-80
'Het monster van mamma'
Dit boek gaat over Mara, een vrolijk meisje van tien jaar, wiens moeder borstkanker krijgt. In
het boek vertelt zij hoe zij het jaar heeft beleefd dat haar moeder borstkanker kreeg en behandeld moest worden. Daarbij laat ze ook zien dat haar eigen leventje doorgaat met allerlei
andere dingen die zij dagelijks thuis en op school meemaakt.
Marleen Mutsaers
Uitgeverij Thoeris
ISBN: 978-90-72219-19-0
Websites
www.kankerspoken.nl
Deze site is voor kinderen, ouders, leerkrachten en andere belangstellenden en geeft
Informatie voor en over kinderen die een vader of moeder met kanker hebben.
www.gezin-en-kanker.nl
Deze site geeft aandacht aan wat het voor een gezin betekent wanneer er kanker bij één van
de gezinsleden wordt geconstateerd. Er is informatie te vinden over kanker en de behandeling en de website beschrijft gevoelens en reacties van ouders en kinderen.
www.achterderegenboog.nl
Stichting ‘Achter de Regenboog’ richt zich op kinderen/jongeren en rouw, maar kan via de
advieslijn kinderen en ouders ook bijstaan in de periode van ziekte van een ouder
(zie Instellingen) . De website is echter bedoeld voor kinderen en jongeren die te maken
hebben met het overlijden van een dierbare binnen het gezin.
Video- en informatiemateriaal
Voor pubers en adolescenten is een DVD beschikbaar, genaamd 'Halte kanker', waarin
verschillende jongeren hun verhaal vertellen en tips en informatie geven.
De DVD is kosteloos te bestellen via de gratis hulp- en informatielijn van
KWF Kankerbestrijding, tel.:0800-0226622 of via www.kwfkankerbestrijding.nl
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De voorlichtingsfilm 'Een vader of moeder met kanker' duurt 20 minuten en geeft een kijkje
in de wereld van zes kinderen tussen de 6 en 16 jaar, die een vader of moeder met kanker
hebben. De film is gemaakt vanuit de belevingswereld van kinderen en laat zien hoe zij met
de ziekte van hun ouders omgaan, wat ze moeilijk vinden en welke manieren zij gevonden
hebben om erover te praten. Zes verschillende kinderen, zes verschillende manieren van
omgaan met kanker.
Deze video is bedoeld als voorlichtingsmateriaal voor ouders, leerkrachten en hulpverleners
en is niet gemaakt voor kinderen zelf.
Deze video is te bestellen via de website www.kankerspoken.nl
Instellingen
Stichting 'Achter de Regenboog'
Deze stichting staat kinderen en ouders bij met steun en raad in de periode van ziekte en na
het overlijden van een dierbare binnen het gezin.
tel. : 030-2368282 (secretariaat, werkdagen van 9.00-13.00 uur)
tel.: 0900-2334141 (informatie -en advieslijn, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9.00-11.00 uur)
‘Kindertelefoon’
De kindertelefoon is dagelijks van 14.00- 20.00 uur te bereiken voor kinderen die met
vragen zitten of graag hun verhaal kwijt willen aan speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers.
Telefoon: 0800-0432 (gratis en anoniem)
Mobiel bellen: telefoon: 0900-0132
www.kindertelefoon.nl
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