Spreekbeurtkoffer chemotherapie voor de basisschool
Maasziekenhuis Pantein - ziekenhuis

De spreekbeurtkoffer over chemotherapie
van het Maasziekenhuis is ontwikkeld door
het oncologieteam om kinderen (en hun
(groot)ouders en klasgenoten) beter te
ondersteunen en te informeren over wat er
allemaal gebeurt als iemand chemotherapie
krijgt.
Criteria: 3B – 10A
Componenten 2, 8
Tags: informatie, educatie, kinderen, voorlichting

Bij het Maasziekenhuis kwamen regelmatig
vragen van ouders die chemotherapie
krijgen over wat ze wel/niet aan de kinderen
moeten/kunnen vertellen. Dit geldt ook voor de kleinkinderen van grootouders. Het
ziekenhuis kon veel vertellen en had ook materialen ter beschikking die de mensen
konden lenen, maar men wilde eigenlijk op zoek gaan naar een manier om deze
informatie meer gebundeld aan te kunnen bieden.
In het land is geïnformeerd naar het bestaan van een spreekbeurtkoffer chemotherapie
voor (klein)kinderen van (groot)ouders die kanker hebben. Dit bleek er voor deze
doelgroep bijna niet te zijn, maar wel voor kinderen die kanker hebben, bij het VOKK
(Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker). Er is contact gezocht met het VOKK met hen
zijn ervaringen uitgewisseld.
Verder zijn via internet veel boeken en dvd’s verzameld en zijn foto’s gemaakt van het
hele traject van chemobehandeling: van het klaarmaken tot het infuus verwijderen na de
chemotherapie. Hier zijn ook teksten bij gemaakt, gericht op de onder- en bovenbouw.
Verder zijn leveranciers aangeschreven van bijvoorbeeld pruiken en borstprotheses om
ook deze materialen in de koffer te krijgen. Visueel informeren voor kinderen is
belangrijk.
Gebruik in de praktijk
Tijdens de intake in het ziekenhuis wordt verteld dat de afdeling een spreekbeurtkoffer
heeft. Deze wordt regelmatig geleend door kinderen om de klas te vertellen wat er
gebeurt met hun vader/moeder/grootouders.
Kinderen kunnen zelf bepalen wat ze uit de koffer laten zien. Het is geen kant en klare
spreekbeurt die ze kunnen houden, zoals de koffer van het VOKK, maar een houvast om
begrip bij zowel het kind zelf als bij zijn/haar klas te krijgen.

