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Binnenkort word je behandeld in het Maasstad Ziekenhuis. Dat gebeurt 

in dagbehandeling. Dat wil zeggen dat je ‘s morgens komt en na de 

toediening van de medicijnen weer naar huis mag. In het ziekenhuis 

is een team kinderoncologie werkzaam. Dit team legt jullie in deze 

informatiefolder een aantal zaken uit. Als je vindt dat er iets in staat wat 

niet duidelijk voor je is, vraag het ons dan gerust.

De mensen van het kinderoncologie team stellen zich aan je voor:

 − De kinderarts

 − De arts-assistent

 − De kinderpsychologe (indien nodig)

 − De kinderoncologie verpleegkundige tijdens (dag)opname

 − De kinderverpleegkundige (tijdens opname)

 − De pedagogische hulpverlener

 − De verpleegkundig specialist kinderoncologie

De kinderarts
De eerste kennismaking is met de kinderarts. De kinderarts is 

verantwoordelijk voor het medisch beleid en is de eindverantwoordelijke 

van het oncologieteam. Er vindt ook overleg plaats met de arts uit het 

Prinses Maxima Centrum.

De arts-assistent
De arts-assistent is een arts die in opleiding is tot kinderarts. Deze 

verricht de zorg van de patienten op de afdeling in overleg met de 

kinderarts.

De verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist is een master opgeleide 

kinderverpleegkundige met als aandachtsgebied kinderoncologie en

heeft deels dezelfde werkzaamheden en bevoegdheden als de 

kinderarts. Afgewisseld met de kinderarts ziet de verpleegkundig 

specialist jou en je ouders/ verzorgers voor lichamelijk onderzoek, het 

consult en eventuele vragen.
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De kinderpsychologe
Als je graag met iemand wilt praten of tips wilt hoe je om kunt gaan 

met zaken over jouw ziek zijn, kunnen wij de kinderpsychologe voor je 

inschakelen. Dit geldt ook voor je ouders.

Ze vraagt hoe het met je gaat op school, met je vrienden en vriendinnen, 

op de club en thuis. Als je moeite hebt met bepaalde dingen of je 

zorgen maakt wil ze dat graag van je horen. Samen kunnen jullie dan 

naar een oplossing zoeken. De kinderpsychologe vindt het dus fijn als je 

vragen stelt of ergens over wilt praten.

De kinderoncologie verpleegkundige
Een kinderoncologie verpleegkundige is een kinderverpleegkundige 

met specialisatie voor kinderoncologie. Deze is verantwoordelijk voor de 

verpleegkundige zorg die je nodig hebt als je wordt opgenomen of voor 

de dagbehandeling komt. De kinderoncologie verpleegkundige prikt 

de port-a-cath aan en neemt het bloed af wat nodig is, en geeft de 

medicijnen die voor je afgesproken zijn via de port-a-cath.
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De kinderverpleegkundige
De kinderverpleegkundige assisteert de arts-assistent of de 

kinderoncologie verpleegkundige bij het inbrengen en uithalen 

van de port-a-cath naald. Bij opname zorgt de kinderoncologie 

verpleegkundige ook voor je.

De pedagogisch hulpverlener
Zij is er voor de pedagogische begeleiding voor jou en je ouders tijdens 

de ziekenhuisopname of dagbehandeling. Zij geeft ook steun aan jou 

en je ouders voor vragen over het onderwijs en helpt daar waar nodig is 

tijdens je gehele behandeling.

Wat ben je gewend en hoe doen wij het
Je bent gewend naar het Prinses Maxima Centrum te gaan, en daar heb 

je waarschijnlijk een speciale manier van  benaderen/behandelen en 

bijvoorbeeld aanprikken gehad. Omdat het om jouw lichaam gaat, willen 

we graag jouw wensen horen zodat we hier zoveel mogelijk rekening 

mee kunnen houden.

Het aanprikken van de port-a-cath gebeurt op de afdeling 

Kindergeneeskunde op de vierde etage. Bij aankomst meld je je bij de 

secretaresse. Zij vertelt aan het team dat je er bent. Je wordt opgehaald 

en naar de behandelkamer gebracht.

Als het nodig is meten we je gewicht, lengte en bloeddruk. Daarna wordt 

er in je vinger geprikt (of als dat kan wordt er bloed uit je lijn gehaald).

In principe ga je daarna naar de arts of verpleegkundig specialist  op 

de polikliniek Kindergeneeskunde op de begane grond voor het 

lichamelijk onderzoek of voor als je nog vragen hebt. Vervolgens prikt de 

kinderoncologie verpleegkundige of arts-assistent de port-a-cath aan, 

zoals je gewend bent en wordt de chemo gegeven. Indien nodig wordt 

er nog extra bloed afgenomen via de port-a-cath.
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De port-a-cath wordt doorgespoten met een heparine oplossing, dat 

is een middel om te voorkomen dat de PAC-lijn verstopt raakt. Hierna 

wordt de port-a-cath naald verwijderd zoals jij gewend bent en met je is 

afgesproken.

Voordat je naar huis gaat krijg je de kanjer kralen die je hebt verdiend.

Tenslotte
We hopen dat je met deze folder duidelijkheid hebt gekregen over de 

medebehandeling die je bij ons krijgt. Mochten er nog vragen zijn, dan 

kun je die altijd stellen. Ook kunnen jij of je ouders ons altijd bellen.

Afdeling Kindergeneeskunde (010) 291 27 08

 > bij geen gehoor   (010) 291 30 51

Polikliniek Kindergeneeskunde (010) 291 22 90

Website
Om kinderen goed voor te bereiden op een bezoek aan de polikliniek, 

een onderzoek of operatie, is het goed om met uw kind samen 

informatie door te nemen. Hierdoor wordt het bezoek, onderzoek of de 

operatie vaak beter ervaren door het kind en verloopt het aangenamer.

Op onze kinderwebsite www.maasenik.nl wordt op leeftijdscategorie 

door middel van foto’s en filmpjes uitgelegd hoe het in het Maasstad 

Ziekenhuis gaat.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u 
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please 
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da 
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, 
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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