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Kanjerkralen

Onderzoek

  Prikken  Beenmergpunctie

  Meerdere prikpogingen  Lumbaalpunctie

  Scan/echo/röntgen 

Behandeling

  Chemotherapie  Orale chemo

  Radiotherapie  Operatie

  Beenmergtransplantatie  Laserbehandeling

  Bloedtransfusie  Cortisone

Ondersteunende behandeling

  Sonde  Oogdruppelen

  Stamceloogsten  Verwijderen hechting/drain

  Aanprikken PaC/  Katheter/lavement 
  verband Hickman 
  verwisselen 

Opnames

  Ongeplande opname  Alleen slapen

  Opname intensieve  Opname isolatie 
  zorgen

Overige

  Start behandeling  Een supergoede dag

  Haarverlies  Een vreselijke rotdag

  Kanjerkraal  Verjaardag

  Prothese/masker  Einde behandeling

Project gefinancierd door Leuvens Universitair Kinderkankerfonds 
www.uzleuven.be/kanjerketting

Contactpersonen Kanjerketting

 psychologe afdeling kinderhemato-oncologie  
Karen Vandenabeele 
tel. 016 34 13 83

 Leuvens Universitair Kinderkankerfonds 
Ilse Ruysseveldt 
tel. 016 34 02 65

On
tw

er
p 

en
 re

al
isa

tie
: d

ie
ns

t c
om

m
un

ic
at

ie
 U

Z 
Le

uv
en



Hoe werkt de Kanjerketting?

Uw kind krijgt bij opstart van de 
behandeling een waxkoord, een kraal met 
het logo van de VOKK, een kraal met een 
anker (teken van hoop) en letterkralen die 
zijn of haar naam vormen. 

Na elke behandeling of ingreep geeft de 
verpleegkundige op de afdeling of de dag-
zaal uw kind een nieuwe kraal. Elke kraal 
heeft een eigen betekenis, gekoppeld aan 
een behandeling, onderzoek of gebeurtenis. 

Op die manier creëert elk kind zijn 
persoonlijke Kanjerketting. Op het einde van 
de behandeling wordt de ketting afgesloten 
met een laatste kraal. 

Wat is de Kanjerketting?

Uw kind krijgt na elk onderzoek en elke ingreep 
een bijhorende kraal. Deze vormen samen een 
unieke en kleurrijke ketting die symbool staat 
voor het verloop van de behandeling van uw 
kind. De Kanjerketting is er voor alle kinderen 
tussen 0 en 18 jaar die behandeld worden voor 
een vorm van kanker of die een stamceltrans-
plantatie moeten ondergaan. 

Een behandeling op onze afdeling is voor 
uw kind en het hele gezin een stressvolle 
periode. Hoe langer een behandeling duurt, 
hoe meer een kind opziet tegen bepaalde 
ingrepen en onderzoeken. Een kind werkt 
vaak beter mee als het een kleine beloning 
in het vooruitzicht heeft. De Nederlandse 
Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ 
(VOKK) bedacht daarom de Kanjerketting. 
Een lichtpuntje tijdens het hele ziekteproces 
van uw kind…

Waarom de Kanjerketting?

De Kanjerkralen zijn in de eerste plaats 
kleine beloningen bij de vaak zware of 
vervelende ingrepen en onderzoeken die uw 
kind moet ondergaan. Een beloning waar 
veel kinderen naar uit kijken en die voor 
enige afleiding kan zorgen.

Maar de Kanjerketting  
is meer…

 Hij maakt letterlijk zichtbaar wat  
voor uw kind zo ongrijpbaar is.  
Hierdoor helpt de Kanjerketting uw kind 
om zijn ziekte en behandeling beter te 
begrijpen en verwerken. 

 Uw kind kan via de ketting makkelijker 
zijn ziekteverhaal vertellen aan vrienden, 
broers en zussen, oma’s en opa’s.

 De Kanjerketting kan ook gebruikt  
worden om uitleg te geven over de 
behandeling en uw kind voor te bereiden 
op bepaalde ingrepen.

 Achteraf is de Kanjerketting een  
kleurrijke, persoonlijke herinnering aan 
een ingrijpende periode.


