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De exclusiviteit van de Kanjerketting behoort toe aan de Vereniging Kinderkanker Nederland.
Het is niet toegestaan de Kanjerketting of de Kanjerkralen op enige wijze te kopiëren of voor andere 
doeleinden dan de Kanjerketting te gebruiken.

Kanjerketting is een initiatief van 
Vereniging Kinderkanker Nederland
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De Kanjerketting 
vertelt jouw 
unieke verhaal
De Kanjerkralen zijn een lichtpuntje 
tijdens de behandeling.

kanjerketting.nl

Elke kraal vertelt een verhaal.

Steun de Kanjerketting

Jouw kind krijgt de Kanjerketting en Kanjerkralen geheel 
gratis van de Vereniging Kinderkanker Nederland. Om 
te zorgen dat de Kanjerketting voor elk kind met kanker 
beschikbaar blijft, zijn we volledig afhankelijk van donaties. 

Willen mensen in jouw omgeving iets doen voor kinderen 
met kanker? Attendeer hen dan op de Kanjerketting en 
vraag hen dit kleurrijke initiatief te steunen.
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Onderzoek

Prikken Scan/echo/röntgen Lumbaalpunctie

Meerdere keren prikken Beenmergpunctie

Behandeling

Operatie Radioactieve behandeling Start radiotherapie

Dexamethason Start chemotherapie Radiotherapie

Stamceltransplantatie/

beenmergtransplantatie

e Chemotherapie Immunotherapie

Orale chemotherapie

Afsluiten 

transplantatieperiode

Ondersteunende behandeling

Sonde Anesthesie Vernevelen

Bloedtransfusie          Pleister/hechting 

verwijderen

Katheteriseren/klysma

Injectie Fysiotherapie/revalidatie

Aanprikken lijn Oogdruppelen

Opnames

Opname Spoedopname

Opname IC Opname in isolatie

Andere gebeurtenissen

Start behandeling Een vreselijke rotdag Deelname onderzoek

Hoop Verjaardag Ketting van ballonnen

Haarverlies Stamcel oogsten Wereld Kinderkanker Dag/

Childhood Cancer 

Awareness Month

Bloemenkraal

Haargroei Ambulance

Een supergoede dag Amputatie/prothese/

masker

Wanneer je met kinderkanker te maken krijgt, sta je er niet alleen 
voor. De Vereniging Kinderkanker Nederland is er voor jou, je kind en je 
gezin. Iedereen die met kinderkanker te maken heeft (gehad) kan bij 
ons terecht. We bieden herkenning, steun, een luisterend oor, begrip, 
ervaringsdeskundige informatie, praktische tips. En de Kanjerketting.
 
Jouw kind krijgt na de diagnose een waxkoord met een kraal van de 
Vereniging Kinderkanker Nederland, de kraal met het anker, het symbool 
van hoop, en letterkralen die zijn of haar naam vormen; de start van zijn of 
haar Kanjerketting. In de loop van de tijd komen daar, na elke behandeling, 
onderzoek of gebeurtenis, speciale kralen bij. Veel kinderen kijken daar 
telkens naar uit.
 
Zo rijgt jouw kind zijn of haar eigen Kanjerketting.  
Je kind kan dan beter begrijpen wat er met hem 
of haar gebeurt en de ketting gebruiken 
om zijn of haar verhaal te vertellen.  
De Kanjerketting helpt je kind tijdens 
de behandeling en is na afloop 
een tastbare herinnering aan een 
ingrijpende periode. Het vertelt zijn 
of haar eigen, unieke verhaal.

De Kanjerkralen

Wat is de Kanjerketting ?
• Steun voor kinderen met kanker en hun ouders
• Lichtpuntje tijdens de behandeling
• Tastbaar en dierbaar aandenken aan een 

ingrijpende periode

®

®

®

®

®


