
B. de RaadJ, E. Wijers en A. Beishuizen 

Ouders en een ernstig ziek kind -
'coping' bij hoge en langdurige stress1 

Samenvatting 
De impact van langdurigr OplWltlt ill an kinderziekmhuis na ten oncologiscnt: diagnQSt: is 

immens - voor oudus, het grzin. vooml de zoon die patient is, en voor hun omgeving. Dt: groei 
ran de ouders wordt in dit pral:tijkvoorbedrj gevolgd met de fOC\.ls op emotieregu/atie, taaherdr
ling, het vennogw tot 'r;fiectie, en dt: vruug hoe z ij bij !lit ailn ook 'gOfde oudrr'·ervrlri,lgim op 
kumun doen. DiverS(; rolkll ~all het multidisciplinair oncologiscll team wordm heschrrven - r.n 
met nfl/tie die van dt rwderhtgdeider {lis schake! tussell ollders 1m team 
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Onverwachte opname in een academisch ziekenhuis 

Davey, 15 jaar oud, wordt opgenomen met een emstige oncologische aandoening: t'(!T1 

Burkitt lymfoom (Balern'lIls. 1998; Piet<'TS e.a . .:woo). Het is een Iymfk.lierkanker die 
voorJJamelijk bij kinderen voorkomt. Bij Davey zit het in zijn buik en beenmerg. wat 
betekent dat de ziekte in ecn ernstig stadium (IV) verkeert 
Davey is faTS aangcslagcJ1, maar nieteens :.:o:.:eer door de diagnose. Hct stdt hem \·ooral 
tdcur dat devakantieplannen Iliet doorgaall. Zijn miders :.:ijn totaal van slag: het be:.:oek 
aan de huisarts; met spoerl naar het ziekenhuis in RoosendaJ.l; daar ·weggestuurd' en 
in cil: pigl:n auto met Dave)" n:llf cen groot zickenhuis in Rottcnj~ m: 'Epn ~tad WJar jf: 
anders nooit komt, cen verkeersdrukte van jt;'wels\e, en een tunnel waar we nog nooit 
in gczeten hebben. Waar komen we terecht? Wa t overkornt OilS!· Zc bclanden in cell 
strOOTlIVCTsnelJillg vall onzekerhcid en angst, afhankelijkheid en he~ige emotics, ollbp· 
antwoorde vragen, ell rnoeten zien te overleven. 



Hoe gaan de ouders daarmee om? Hoc lukt het hun om elkaar te rn-gri jpen , en ook nog 
te steunen? Hoe hanteren ze de verschillen in hUll 'cuping mcchanismen'? En welke 
emotics b at jc dan zien a~n jc ziekc zoon en a~n {i f' dodller thuis? ITlW rC<lgt'nl d,' 
omgcving, en op welke steun mogen ze rekenen? Kunnell de ouders !log nadenken over 
wat hun le doen staat, en legelijk stilst~an bij w~t goed gaat - mast alle zorgen? - Het 
zijn ge!loeg ingredienten voor een Sk\·igc lrisis 

De gezinssituatie 

Tot ... oar kurt ging hel de ouders redelijk goed: lwttverdiellers met rijljeshuis. alle gezins· 
leden ge:,mnd. ieder zijn vri jetijdsbesteding, vakanties naar het buitenland . Vader heef! 
cen dagtaak als wegwerker, moeder maakt schoon in scholen; de dochlt~r wt"rkt in een 
groot warenhuis, en Davey zil op school en heeft eigen bczighcden. Hel mollo van de 
ouders is: 'Doe maar gewoon en houd het eenvoudig' 
De laatste jan>11 ,varen f'r weI aaugrijpende dingen in de f~mil ie. V~dcrs lx:idc oudcr~ 
sticrvc!l, en moeders mocder ovel'leed aJ.!I bor~lkanker . 

haar vader die op haar rSe verjaardag wcrd aanger~den en lIla a ll den bter ~;m 
wonuing(,ll ()>'t'rlt'eci. Tu~sell dit alles door begint Davey problemcn Ie geven. 
cen puber mel een grote mond en een comlllandotoon. Hij gaal zijn eigen gang en de 
grenzcn van anderen worden stevig vcrkcnd. Met 7.ijn ouders en leraren h!:'t:'fT hij geregeld 
conflictcn en elkc ken weer vodt hii zich onrcchtv~aTdig behandeld 

Opname, onderzoeken en diagnose, en readies van de ouders en hun werkgevers 

Stelt u zich Davey's nieuwe situatic voor: plotsklaps in ttn onbekende slad opgenomen 
in een zogenaamde ·box': eeneenpcrsoonskameryall ongeveer 3 x 5 .meler lI1et cen siLlis. 
op ('en afdeling ·kinderoncologie'. Zijnklachtcn wordcllernstiger: hi j hr:d\ pijl1 in benen 
en nek, hij is Yt'rnlocid en misselijk, en heeft hoofdpijn. 

Na het opnamegesprck door een verplcegkundig(, i.~ het 'alle hens aa n dd' \"OOT het 
medisch team : ondcrzocken door zaaiarts, hart-echo, Cf-scan, MRI-scan, cryopTf:~erv<ltit· 

van sperma2 , steeds weer bloedafn~mes, enzovoort. Al les wordt uit de kasl gebaald ell 
aHes WOldt onderzocht. Davey trekt ilf ell toe bet laken over het hoofd. 
Een raar kccr praat de hehandelend ollcoloog md o\lIl~rs en Davey opculi'lftig over de 
diagnose en over de consequenties van de behandelillg: de risico's, de kans op ernslige 
bijwcrkingcn van chemotherapie, de lcngte van de opname, ell de stress voor Davey, 
ouders, en anden; familit!. Hij verleJt OYer ollzeh:rhcid. over piin en bijkomcndc k1:Jc:h
ten, over de wispeJllHigheid van het ziektebeeld, o'ler lwop en wanhoop die dkaar :cullen 
afwisselen, en over de samenwerking met ll{"t behandelteam. 

Moede! haakl al sud at. Zij denkt aan het allerergsle wat Davey - en haar als moetier
bIll overkomen. De angst daarvoor krijgt liililr in de greep: 'Gaat hij het halen? Wi! bij 
wcl knokken? \"at is hd overleving~percentagl} l:n Wilt zt'gt dat dan wei? K~n ik het 



zclf alleJnJ.J.J aan?' Inderdaad komt zij ti jdcns de behandeli ng van Davey regelmatig 
haar gremen tegen, ofhccft ze het gevoel er overheen te gaan. Dat laatste vindt zij erg 
vervelend. Ze wil niet opvallcn. en vooral niet tot last zijn. 
Vader bewaart in het ziekenhuis zijn rust en stell vragen. Hij blijft sterk en georuikt 
humor am de sfeer luchtiger te maken. Onderweg naar llUis, en lhuis bij hel uilblen 
van de hand. neemt hij mimte voor het uitcn van cmoties 

Moeder meldt zich ziekoJl haar werk, en beideouders nemen contact op met de huisarts 
wegens verrnoeidheid, moeite met slapen. pideren. somberhcid. gespannenheid en 
prikkelbaarheid. Vader krijgt gedurende de gehele opname alle merlcwerking van zijn 
werkgevCl, en ook bctaald verlor. Zovecl medelcven en begrip zijn een belangrijke steun . 
Vader hoeft tijdens de opname geen contact Ie heoben met een Uedrijfsarts. Moeder is 
in alle staten bij een oproep van haar bedrijfsarts. en gaat er direct heen. Zi j wect hem 
duideli jk te maken waamlce haaf klachten \'erband houdcn. en waarom zij nu echt niet 
aan het werk kan. 
Bij hailT zorgt de Ziektewet ~'oor behoud \'iln encrgic: bij vader zijn het gesprekkcn mct 
leidinggevendcn en callega·s. Zokrijgen zij ntsl ell nlimtevoor de hoognodige afleiding. 

Groei in ouderschap tijdens de lange opname van Davey 

Na de S<.:hr ik over de diagnose, en die van aile behandelingen zijn er de bijwerkingen. 
Davey krijgt ze in \'olle omvang: braken en diarre~:, verJies van eet1ust en gewicht, sonde· 
voeding. ontstckingen aan kiezen, mondslijmvlies en darmen, longontsteking, koorts en 
vocht achter de longen. benen in cen gipsspalk. vocht in het hartzakjc. kapotte darmen 
en vochtophoping in de bulk. 
Voor hem is het heftig am te ondergaan, voor ouders heftig om te zien en hem erover 
Ie horen. Het is .... oor hen oak bijna te lwaar ills de kamer ope-ens vol wittc jassen staat, 
allemaal am hel bed van hun Davey. De hele opnamc is een voortdurendc confrontati e 
met zijn lijden: de fYsieke symptomen, soms dc drciging van Intensive Care opname, zijn 
stemmingswisselingen en ongegeneerde uitingen daarvan. zijn pijn en mocdeloosheid 
en het eindeloze en uitzichtloze van de opname. Steeds worden behandelmomcntcn om 
medisthe redent'n vooruitgC'Schoven, mats een kuur die opeens Il ie! doorgaat. lntussefl 
zien ze andere patienten vertrekken, of horen .,..an andere ouders over langdurige opna· 
mes - evcnzovele bronncn van ona:mgename en moeilijk te beheerscn emotics (Currie 
c.<1. 2oo9)· 
En daarbij de aclieve deelname van beide oudcrs aan de bchandeliIlg van Davey doon!at 
zij zljn donor zi jn voor specifieke witte bloedlichaampjes3. Hel is een angstige beleve· 
lIis, malT mel hun bloedcdlen wordt de pcriodevan Ie lage alwecrvJn DaVe)' overbrugd. 

Hulp voor Davey: inbreng van de pe dagogi sch mede werker 

Vanuit psychosociale zorg is er \'oor Dave~' ~-ell pcdagogisch medewerker (PM) ondeI 
andere!} met hct oog op zijn leefwcreld die is teruggebracht tol cen box, een bed en een 
pijn!ijk lijr. Davey heeft mocite met het sked~ afhan.kdiJker wordcn, en wi! zijn ouders 



sparenenhungevoclensvannIJ.d,teloosheidniet\'l:rgroten. Hijkrijgl nllgelegenheid 
om zijn fru~trJtie af Ie reageren door bijvoor~ld lIlel balJen te gooien. en met de PM 
stc1thij een dagprogramma op:cerst in de box. later in de adolescentenka mer of in de 
hal van hel ziekenhuis. en nog "ttr later fysiothClapie. elders in het ziekenhuis. Oil geerl 
aneidingenwerkenaanzijntoekomst. 
De PM coachtverpleegkundigen. is bij de psychosociale paticntbespreking. en voor 
ouders is hi) mel ziin aanpak zowel voorlleeld als aan~preekpu!lt. D~vey k~n bij hem 
vrijclijkzijnemotiesenge(bchtenuiten.enzofungecrtdezealsbufTertussenhernen 
7.ijn ouders. Heel geleideHik wordt zelfs de ncgatieve comm\Lnic~rie \'an v60r de opn~me 
doorbroken. Oat en Davey en zijn ouders hun gev<X"l voor humor houden. spedt daarbij 
eenbelangrijke rol. 

Oudubege/eiding 
Mcdisch maatschappelijk wetkers horen ook hij de afdeling Psycho·Soci:rle Zorg - een 
van devele afddingen waarmee ouders bij :.:o'n opnamc te maken krijgen. 

fw duizt'ingwekkend nel .... erk van afde'ingert en f"nctionarin~n 
Bii het beru.ndelteam (Falkenburg e.a .. zoo-4) hoon. behalve de medisch maatschappelijk 
werkeren de pedagogisch mede ..... erker,ook de psycl!ologe van het KinderolKologisch 
Centrum. ()Qk zii geeft hulp aan kinderen. woont de ....... kelijrn ix-spreking bij en geeft 
zo nodig de ouders een kindgericht advil'S. Ouders en Oa\'ey hebl>en geen vraag aan de 
geestelijke venorging. Het Bureau Natorg wordt belangrijk voor hen bij het regelcn V211 

de thuiszorg: sondevoeding en fys iotherapie. Konom: naasl medisch specialisten en 
verpleegkundigen e<:n scala aan andere professionals. Het zal niet \'erbazcn dat het de 
ouderssomsduizelde. 

De ouderbege/eider 01$ ~rlo'er, wegwijzer, ventiel, proolpoa/- tn wol n)tl 
Medisch maatschappelijk werkers op kinderafdelingen werken met ouders en hebben 
zich bekwa.amd in ouderbegeieiding (De Raadt & Hoogervorst. zo06). Oaarnaast zijn ze 
vertfOuwd met speciflekc kennis en problemen van hun afdcling. 
Op de afdeling kinderoncologie is het gebruikelijk dat ouders en maatschappelijk werker 
minstens eenmaal per week doorspreken wat zich Ihuis, onderweg en in het ziekenhuis 
heeft~fgespeeld.Daamaastiseraltijdruimtevoorad.hoco\'erleg:opdegang,in de box. 
of op het terns bij de hoofdingang, 
De hoofdfunctie Viln dit contact is: ouders helpen de regie Ie houden. en faciU teren dal 
het behandelteam en alle mensen op ~ndere afdelingen hen hcnaderen als ei lldverant" 
woordelijk voor de patient (Van der Pas. 2005). Dil batsle veronderstclt dat de ouders 
hel proc:es aankunnen - fysiek. emotionecl en intellectueel (De Raadt. w06. 2008). 

De regie in handerr houden - prakli~'he zaken 
Door gesptekken met ~ vaste frcquentie. op e<:n ... aste dag en een \'ast tijdstip - om zo 
min mogelijk hun dageJijkse leven Ie storen - lukt hel dele ouders om gre<:p Ie houden 
op hun emoties, op dech~os in hun leven en op hun vreemde posirie. Zij Iijken opeens 
degenen die het minstevoor Oa ... cykunnendoen 



Daaraan gaat vooraf - zoals bi j aU~ oud~rGegeleidjng - cial ollciers zichzdf wen ervaren 
ai, goedc onders. Ik vrol'g ger~gekl w~t er ondanks alle JII i~';'re toch goed ging. N;I enig 
tl adenken noemdcn zij altijd ecn paar punten, vaak 101 hun cigen vcrrassing. S OIllS 

llIocstcn ze op 'loch goede ePo'aringl:'n ' ~ttent worden gem;!;!!;t en deze c,'en 101 "ilh door 
laten dringen - waarna zc er bcwust mee aan het werk gingen 
Zo was v.dcr aanvankdijk Ie volgzaam bi j zijn werkgcver en tmk hi; Ie hat aJn <k l>el a i, 
er werk van hem werd verwacht dal hii nog niet ~ankon. Of a1s hii Ie ver van huis aan het 
werk moest dan kon hi j bij een calamitei t immers uiet oJllijd thuis ziin. In di~ g,=llen 
h~eft hij zich geleiddi jk ste,iger o'Psesteld 

Ouders vomJen een beter~ balans bii de taakverdeling: ",;e de VIagen stell, wie meegaat 
!Laar onder.to.As· (edJo, CT, MRI) "f opeIalieruimlt:. Mot:der dTeigde flauw Ie vallen 
bij b..'Paald~ medische handelingen, maar zii hiclp mec ~ Is hel bed verschoond moest 
word~n of als Davey lichamelijke vl't1.orging nodill had. 

' R~i e ' hetek .. ntook ' .. fstand nemen'. lo is 'Tooming in', oftcwcl ovemachten bij Davey 
in de box, te doen voor cen raar d3g~". maar op den duUl werd het dl: ouu<;:r~ tevee! 
Overnachlen in het Ronald McDon~ldhuis , hellogcerhuis voor ouuers en gczilUlen in 
de bUUTt van het ziekenllllis, was ook niet de oplossing. Ze hadden Gehoefi~ a;.tn tijd 
Ihuis. Ze wilden onder de eigcn douche, op de eigen bank zitten, ongcstoord roken, de 
hond uillaten of zomaar cen wandeliugetje maken. Om de s tress van alll: Jag Illee~t~r t~ 
blijven moesten ze nu en dan even van de medische snelweg af - \ellig naar de rdiltie,'c 
luwte van 'tJllIi~' ~n lett~rlij k afstamj T1<""cn . 13""'enJi~n w~dltt"n daar nog and .. Te take,n: 
schoonmahn, de was , contact met huis;;.rts, werkgever cn bedrijfsarts, ~n met de ~chool 
"JU D~ \'t.}' . 0,,1.. di" zakl:n modcn aaTOdacht krijgt:n. 
AI met ~llukt~ het de oudcrs om zelf de regie Ie "ocren. I lun wrtrouwcn in de kinderon 
<.:Oloog en dt: v"'1'leging hielpcn enonn - en nici te ~ergett:n Da"ey's dagprogr.lmma met 
t)'siolh~rapie, pedagogische zorg, cen schoolprogramma in de box, ziekenbezoek. inler· 
net , e·mai l en dewelx:am. Zi j wisten h un zoon in "('iligt' handen en elke avond belden 
ze nog even met de Jfdc1ing voor ue la1tste bcrichtCll 

De regie in hondcn houden - emorioneJe zaken 
Dc gcsprckkcn met de ouderbegclcidet waren 'ventidmomcntcn', en ill h lLn omstandig. 
lK-den kon hd "oor ue uuuer5 g~I:" kwaad om rl:gcirnati)! Ill:'! hart Ie luchlen 
Zij waren over,allen tloor tic zi~ktt: t:(I I:~n stoomclltsus m~dische en ,erplee)!kuntligl: 
hnnis. ZI: wl:rden geconfronteerd met total .. onzl:kcrhd d oVl:r de :0ekomst van hUll 
zoon, hl:l bchauddtTdj t>c1 w~s et:n krui,weg, de bijw ~rki.n g~'j van dl: ch eJIlothl:r~pi" gru· 
weliik orn a~" It- zien en il1 \uS8en g:Jt. [)~" ey hI:" kwels""deLornmando 's 
Wi jst'l i;k ocsloten ze om het douchen I'n wassen van hem aa.n \'erpl~gkundigen m'er Ie 
1 ~ len , ~n bet activeren van zijn spi('rrn aan de fysiolh(,T~J1"'llt , om niel terech! t(" komcn 
in cen "icieuzt> cirkel vall s! rijd en ,awijten. \-l et was een van hun beJangrijkl' lK,sl is_ 
singl:n teT zeltl:K:schenning 



De regie in honden houden - relotionele zaken 
Als echtpaar waren ze opeells veel vaker bij elkaar dan gewoonl ijk. Dal vercist samcn· 
wcrken. takcn verdclen. elkaar opvangcn, luistcren cn intussen elbar de ruimtc gevcn . 
Hoc halen partners het onderstc uit de 'ouderkan' tcrwijl ze op vele manieren onder 
druk::;taan? 
Met vallen en opstaan ging dit ouderpaar op zock naar de 'overall' die paste bij hun zor· 
gen, dagritme en gewoontes, bij heider bchoeften en mogclijkheden, en bij hun zoon 
Hoc ze daar met humor greep op kregen, was ·metawerk' (Van def Pas, ::1.005) van lop
klasse. 
MC)eder reageerde explicie! en emotioneel; vader rationeleren Iluchterder, maar w,mlJ(~er 
ze samen waren, rcageerden ze beiden zeer emotioneel op w~t hun Davey doorrnaaktc. 
Ze vanden het hartverscheurcnd. Ze voeldell zijn pijn in hun lijf, maar konden die niet 
overnemcn of wegncmen. ZoaJs vcd ouders, wilden zij de plaats van hun kind innemen: 
'Had ik het maar!' Zc vonden hcl(.>(:hter moeilijk om de erv<Hing Villl onmacht Ie delen , 
behalve soms t iiden~ eell walldeling op het strand. Dan vingen ze clkaar op en gaven 
elkaarde nlimte voar elke emotie. Oak in de auto kOllden ze napraten, of samen slil zi jn 
nog onder de indruk van de gebcurtenissen. 
Ceell v .. n heiden kOllden ze nog terugvallen op sleun van hun ouders. Hun ervaringen 
toen ze de cigcll ouders verloren, hadden hun onderhnge band verslerkl. 

Samenvotlend: ouderschopsgroei 
Terugkijkelld verlellen de ouders dat zij Iluchterdcr zijn geworden. Zc leven b1:~wustcr 
en hebbcn veel socialc vaardigheden gclcercl: .. fspraken maken, dillgen ui[praten en 
opkOloen voor eigcn priaritciten. Het is hen niet ma.k.kclijk afgcgaan, mau ze clocn er 
eike dag hun voordeel mee. Of mell het 'ouderschapsgroci' noemt of iets aIlders - ze 
hebbcn combinaties uitge~'ondell van grenzen stellen en mogelijkheden benutten, en 
van 'cgoislischer' zijn op ~Il nict-besdladigende mallier. DJt heeft hUll de 'lange adem 
gegeven' die nOOig was om de regic Ie houdcn in cen biz<l.Tre s ituatie en ten behocve van 
hun zoon. Hel perspectief van Davey's toekomsl h~d de sterkste mOliverende w .. ardc "oor 
beide ouders. Dat det:d hen knokken en trok hCIl door het diepe dal heen. 
Het knokkell betrof'eellvoudigc' zakell als: 

cen goede dagindding: '5 middags ziekellhuis. ell's ochtends thuis en lx>odschappell 
doen; 
afltidillg zoekell in .. dmini~tratie, tdefoontjes. en de mnl; 
desb.mdigcn hun werk laten docn en zode zoveelsle woordenstrijd mel Davey voor
komcn; 
regdmatig ovtr/q: met auderbcgeleidcr en bchandeltC3m. aile vr3gen gcwooll bespre· 
ken, en hen .. Is bcmiddebar inschakclen om bijvoorbeeld fo ndscll aan tc spreken 
en vakalllicIe regelell; 
zorgen voor btzOt:k aan Davey door farnilie, buren ell mellsen van school. 



Terugblik 

EenjaarnazijnontslaguithetziekcnhuisheeftDaveyweer'praatjes',Hijvochzichgocd 
en leidt een gewoon leven, Maar zo fit als hij is, 20 1ll0l! zijn de ouders nog s!eeds. OaJ.r
aan merkenzij hoe,-eelenergiedeopnalllcvan Oa~ey hen kosttc.cnhClC'o-celspanning 

7.ehadden. Ze1.iinblij methun'spring.in.het·veld'enpakkenopgeluchthet normale 
levcnweerop - maar toch ... 

Terugbli!d::cnddaaropkomendevolgendeaandachtspuntenin mijop. 
Voor bui tenstaanders is het niet VOOr Ie s tellen welke neveneffecten een lange ziekteperi· 
ode en agressieve behandelingen hebOeIl op kim.! en ouders. In de wandelgangell gebrni· 
ken we daarvoor de lennen: 'narrow box'·syndroom t:'TI 'l"n~ onvr;rlirntc tun"d'-m,nplcx. De 
ttrsteslaatophdisolernent'indebox':hettvo'eedeop deuitzichtloosheid vanbijwerking 
na bijwerking en hehandeling tla !lehan!!e1ing - maand na ma:lnd. 
Voor de ouders zijn vas te 'ti me out'·rnomcnlen dan ook een must. laat hen niet .. arzelcn 
om het nl'lwerk in Ie sch~kelen om die momentcn mogelijk Ie maken. AndeN! verliezeu 
oudersonherroepeli jkdc regie, lopenemOlies l'il de hand.on tstaanalommisvcrst:m den, 
en raken 1.1' hun beste "tienden kwijt. Hoc moctcn ze dan ook nog hun kind S!e lonen en 
erboven staan'alshijegocentrischen onredelijkis? 

Vonr het groterc kind zijn steun en belangs telling vanuitd~ school eVenl~~ r et:n musl 

Oil' halen hem ~v~n lI it h~t isolement \'an de box en hersleHen hel besef van C€n loe __ 
huml. Oat die inbrcng lJij Dawy moei lijk liep_ had zijn 'geschiedenis ·. /ammer, want 
met bebn~tdhng vanuit school vnelt .. en kind 1.ich minder ~nzaam, en her outlast de 
oudcrs. 

H .. el prakliscl, betekentdi t alles'M'kelijk.seafsprakenmeldeotlders. Deouderbegeleider 
..... acnl nie! af lot ze erom vragcn. maar bie<lt het aan. En rcgclmaa! crc&rt cen bdcr en 
houvast. hel voonai tzicht van ontlading wanncer er heftigc dingen 1.ijo, en "eiligheid Yoo r 
:tHe betrokkenen, Ook klein igh..dcn die ouders bev.varen komen aan bod, en som s spring 
jcilJ . BclknmetwerkgeverclI ziektekostemerzekeraar,brievenopsteHen, hensleunen 
op spannendcbchande1momenten. cn jebewondering uitsprehnvoor hunbcschikbaar· 
hcid . Oezcintervcn tieszijn,ooralgerichtop hulprond he!uitcnenindehandkrijgeu 
van lastige emolies, I'll bij Jastige keuzes (De Raadl e.a., 2007; Scholte. 20(7). 

Noten 
lid :mikel is I'oor publicatie gelczen r-n gefi,1 tt~('fd doord .. ()uder~ en door hun 

Oi l is hd invriezen Y,1n SJX: rma van jongens met de diagnose h nker voor de start 
van de chemotherapie (A Z R Sophia, 200Z: VelWey·Scemann. 200Z). Hi j Oavey 
mi~luktedi l hebas 

Oi! is CCll granulocyten transfusie regen infoxties van scnimme\s en bit.ctcrien. 
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