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Onze droom is een wereld waarin iedereen die met kinderkanker te maken heeft zich 

vertegenwoordigd en gesteund voelt en daardoor in staat is om regie te houden over zijn eigen 

leven.  

Wie zijn wij? 

De Vereniging Kinderkanker Nederland is een betrokken vereniging van iedereen die met 

kinderkanker te maken heeft (gehad). We zijn een betrouwbare partner in de wereld van 

kinderkanker.  

De VERENIGING KINDERKANKER NEDERLAND is professioneel en deskundig en tegelijkertijd warm en 

betrokken. Onze medewerkers en vrijwilligers weten hoe het is als je kind kanker heeft of hebben 

zelf als kind kanker gehad. Vanuit die betrokken motivatie werken we doorlopend aan betere zorg 

en kwaliteit van leven van kinderen, jongeren en gezinnen, tijdens maar ook ver na de curatieve en 

palliatieve behandeling of het overlijden. 

Voor wie is de VERENIGING KINDERKANKER NEDERLAND er? 

De VERENIGING KINDERKANKER NEDERLAND is er voor iedereen die met kinderkanker te maken 

heeft: ouders, kinderen en jongeren die kanker hebben (gehad), brussen, volwassenen die als kind 

kanker hebben gehad en hun naaste familie en omgeving. Ook zijn we er voor gezinnen waar een 

kind aan kanker is overleden. We richten ons op de specifieke behoeftes van deze verschillende 

groepen.  

Met wie werken we samen? 

Wij geloven in krachtenbundeling. Onze ervaringsdeskundigheid en kwaliteit leiden automatisch tot 

een partnerschap met alle betrokken partijen in de kinderoncologie. We werken intensief samen 

met de zorgprofessionals en met diverse nationale, regionale en internationale organisaties zoals: 

het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, de shared care centra, de Nederlandse Federatie 

voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Childhood Cancer International, onderzoekers, organisaties 

die patiënten en ouders vertegenwoordigen en andere partners die zich inzetten voor kinderkanker.  

Ons uitgangspunt bij alles wat we doen is: Samen voor Beter. 

Wat doen we? 

De VERENIGING KINDERKANKER NEDERLAND verbindt, ondersteunt, informeert en behartigt de 

belangen van onze achterban. Zo versterken we iedereen die met kinderkanker te maken heeft om 

de regie over hun eigen leven te houden. Daarnaast vertegenwoordigen we hun stem binnen zorg, 



onderzoek, beleid en richting de politiek. Bij alles wat we doen, staat samenwerking en participatie 

centraal en richten we ons op de verschillende behoeftes van onze doelgroepen. We werken 

vraaggericht en denken in mogelijkheden.  

Ons palet aan activiteiten 

➢ Steunen: we ondersteunen de diverse doelgroepen bij persoonlijke vraagstukken en 

problemen en wijzen hen op ondersteuningsmogelijkheden (bijvoorbeeld individuele hulp, fondsen 

etc.) en bieden ontspannende gezinsactiviteiten. 

➢ Informeren: we bieden (ervarings)deskundige, eerlijke, betrouwbare en begrijpelijke 

informatie, afgestemd op de leeftijd en doelgroepen.  

➢ Verbinden: we bieden een gevarieerd aanbod aan lotgenotencontact voor alle doelgroepen. 

Daarnaast zijn we de verbindende schakel tussen verschillende organisaties en instanties in de 

kinderoncologie. 

➢ Belangenbehartigen: we komen op voor de (collectieve) belangen van onze doelgroepen en 

vertegenwoordigen de stem van ouders, kinderen, jongeren en survivors binnen zorg, onderzoek, 

beleid en richting de politiek.  

 

Ambities 

• Grotere landelijke zichtbaarheid en bekendheid 

• Blijvend innoveren en anticiperen   

• Uitbreiding participatieniveau in de shared care centra 

• Verdere borging participatie in het Prinses Máxima Centrum 

• Essentiële, professionele partner in zorg, onderzoek en onderwijs 


