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Hoe gaat het met jóu?
H eeft je vader, moeder, broer(tje) of zus(je) 
kanker? Dan heb je misschien vragen of maak 
je je zorgen. Want kanker raakt het hele gezin, 
niet alleen de patiënt, en zet alles op z’n kop! 
En dus heeft deze ziekte ook voor jou grote 
gevolgen. Niks is meer zeker, niets lijkt meer 
vanzelf te gaan. Je probeert sterk te zijn, maar 
je voelt je vaak verdrietig, machteloos, boos, 
onzeker of bang. Je ziet dat je ouders zorgen 
en verdriet hebben en wilt hen ontzien. 
Sommige kinderen/jongeren reageren door 
zich terug te trekken of weg te gaan. Of ze 
nemen een zorgende rol op zich. Sommige 
kinderen kroppen hun emoties op of 
gedragen zich boos en opstandig. Op school 
kan het ook slechter gaan. 

“JE BENT NIET DE ENIGE 
MET DIT PROBLEEM!”

Wat kun je doen?
Je bent niet de enige. Er zijn veel meer 
kinderen en jongeren met bijna dezelfde 
problemen. Bij KCO for Kids kun je hier met 
elkaar over praten. Want praten helpt echt! 
Het kan ook helpen je probleem te delen 
met iemand anders die je goed kent en die 
goed kan luisteren.

Wat kan het KCO voor je 
betekenen?

KCO for Kids is onderdeel van het 
Kenniscentrum Oncologie. Wij geven 
informatie en hulp aan kinderen en 
jongeren tot 21 jaar die een gezinslid hebben 
met kanker. Maar ook aan ouders, scholen, 
artsen enz.

Wat kun je bij het KCO doen? 
Bij KCO for Kids pakken we door praten én 
doen de problemen aan waar je mee zit. 
Dat kan samen met een begeleider, of in 
een groep met andere kinderen of jongeren, 
zodat je van elkaar kunt leren en ervaringen 
kunt uitwisselen. Het kan zijn dat je ouders 
ook hulp van ons krijgen. Of dat je als gezin 
begeleiding krijgt. 

Wil je langskomen?
Wil je kennismaken? Bel ons, of vraag je ouders 
ons te bellen voor een afspraak. We zijn van 
maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 
9.00 en 17.00 uur. Tel: 0570 - 60 86 00.

Kijk voor meer informatie op:
www.kenniscentrumoncologie.nl
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