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“KCO for kids”
Kanker heeft vaak een grote impact en
ontwricht een leven van een patiënt. Niet
alleen van de patiënt maar ook diens
omgeving, netwerk en gezin. Alles staat op
losse schroeven, niets is meer zeker. Opeens
zijn er andere rolpatronen, ouders hebben
zorgen, kinderen ook. De onbevangenheid
verdwijnt. Niets lijkt meer vanzelf te gaan.
Kinderen zijn vaak erg goed in het
waarnemen van de zorgen, verdriet en
draaglast bij ouders en willen de ouders
ontzien. Ze proberen zich soms onzichtbaar te
maken door zich terug te trekken, weg te
gaan, te zorgen en emoties op te kroppen of
ze uiten deze in opstandig gedrag.
In de complexe fase die een patiënt met
kanker en zijn/haar gezin doorloopt wil het
KCO (Kenniscentrum Oncologie) hulp bieden.
Wat doet het KCO?
Het “KCO for Kids” biedt verschillende
manieren van hulp, voor ouders, gezinnen en
kinderen/jongeren tot 21 jaar.
• screening/advisering;
• begeleiding en/of behandeling van
kinderen/jongeren met ouders die
kanker hebben
• groepen waarin kinderen/jongeren
van elkaar kunnen leren en samen
ervaringen uit kunnen wisselen
• ouderbegeleiding
• gezinsbegeleiding

•

psycho-educatie rondom het
oncologisch traject/rouwprocessen
• voorlichting op scholen en aan
professionals
Ben jij een kind/jongere met vragen of
problemen. Of bent u een ouder die kanker
heeft, een leerkracht, (huis)arts of bent u op
een andere manier betrokken bij een
kind/jongere of een gezin waar u zich zorgen
over maakt?
Het “KCO for Kids” kan helpen!
Aanmelding/contact
Na aanmelding volgt er een intake gesprek,
dit is een wederzijdse kennismaking. Tijdens
dit gesprek kunnen vragen misschien al wel
voldoende beantwoord worden, maar het kan
ook zijn dat er gezamenlijk besloten wordt tot
een verder hulpverleningstraject binnen het
KCO.
We zijn van maandag tot en met vrijdag
bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.
Telefonisch 0570 - 608600
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