Informatiebrochure voor ouders

Contactpersoon UZA

Onderzoek

• Pedagogisch medewerker
Lotte Marnef
tel. 03 821 35 17
• Verpleegkundig Trajectbegeleider
Diane Kets en Lotte Jacob
tel. 03 821 40 65
• Psychologe
Sanne Kuylen
tel. 03 821 52 67

Prikken

Beenmergpunctie

Meerdere keren prikken

Lumbaalpunctie

Scan/echo/röntgen

Behandeling
Chemotherapie

Orale chemo

Radiotherapie

Operatie

Beenmerg		transplantatie
Bloedtransfusie

Radioactieve behandeling/
laserbehandeling
Dexamethason

Ondersteunende behandeling
Sonde/TPN

Oogdruppelen

Stamcel oogsten

Aerosol/vernevelen

Aanprikken Porth-a-cath

Katheteriseren/klysma

Verwijderen pleister/
hechting/drain

Verdoving/sedatie

KanjerKetting App
Met de Kanjerketting App vindt u snel de betekenis van
elke kraal. U kan de kralen rijgen, tellen, de volgorde
onthouden en met vrienden delen.
De Kanjerketting App kan u downloaden via de App Store
en Android.
www.kanjerketting.nl
www.kanjerkettingapp.nl
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Opnames
Opname
Opname intensieve zorg

Opname in isolatie
Ziekenwagen
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Spoedopname

Overige
Start behandeling

Een supergoede dag

Haarverlies

Een vreselijke rotdag

Deelname onderzoek

Verjaardag

Prothese/masker/
amputatie

Einde behandeling
VOKK kraal
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Betekenis van de kralen

KanjerKetting

Wat is de KanjerKetting?

Waarom een KanjerKetting?

Uw kind krijgt na elke behandeling, ingreep of onderzoek
een speciale kraal. Die kralen vormen een persoonlijke
en kleurrijke ketting die het verloop van de behandeling
weergeeft. De KanjerKetting is voor alle kinderen van 0 tot
18 jaar die behandeld worden voor een vorm van kanker.

De KanjerKralen zijn kleine beloningen, maar in de vorm
van de KanjerKetting betekenen ze meer.

Hoe werkt de KanjerKetting?
Beste ouder,
De behandeling van kanker bij kinderen is zwaar en
duurt lang. Na een tijdje kunnen kinderen steeds
meer opzien tegen bepaalde ingrepen of onderzoeken.
Een kleine beloning kan soms wonderen doen. Daarom
bedacht de Nederlandse Vereniging ‘Ouders, Kinderen
en Kanker’ de KanjerKetting. Ook in het UZA gebruiken
we deze ketting.

Bij de diagnose ontvangt uw kind een koordje, een kraal
met een anker (teken van hoop) en letterkralen met zijn of
haar naam.
Na elke behandeling of ingreep krijgt uw kind een nieuwe
kraal. Elke kraal heeft een eigen betekenis, gekoppeld aan
een behandeling, onderzoek of gebeurtenis. Met de kralen
vormt uw kind zijn persoonlijke, kleurrijke KanjerKetting.
Uw kind krijgt de kralen in het ziekenhuis. Als uw kind
ergens anders een behandeling of onderzoek onderging,
ontvangt u de ontbrekende kralen nadien in het ziekenhuis.
Op het einde van de behandeling wordt de KanjerKetting
afgesloten met een laatste kraal.

De KanjerKralen zijn een lichtpuntje tijdens de zware
behandeling. Kinderen kijken ernaar uit om de kleurige
kralen aan de ketting te rijgen. Ze bieden wat afleiding
tijdens soms moeilijke ingrepen of onderzoeken.
Maar de KanjerKetting maakt ook zichtbaar wat voor uw
kind zo ongrijpbaar is. Hij helpt uw kind bij het begrijpen
en verwerken van de ziekte en behandeling. Door de
KanjerKetting kan u samen praten over wat er in het ziekenhuis gebeurt. De ketting helpt ook om uitleg te geven en
uw kind beter voor te bereiden.
Bovendien is de KanjerKetting een manier om contact te
leggen met andere patiëntjes. Kinderen kunnen hun ziekteverhaal dankzij de KanjerKetting makkelijker vertellen aan
broers en zussen, oma’s en opa’s en klasgenootjes.
Na afloop is de kleurrijke KanjerKetting een tastbare
en betekenisvolle herinnering aan een ingrijpende periode.

