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Geachte collega,
Zoals u waarschijnlijk al hebt meegekregen, staan we aan de vooravond van grote
veranderingen in de organisatie van de kinderoncologie. Op 18 mei gaat het nieuwe
gebouw van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie zijn deuren openen voor
kinderen die reeds op de locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis behandeld worden. Op 1
juni volgen dan de kinderen uit de andere kinderoncologische centra, samen met het
merendeel van de kinderoncologen.
Om te voorkomen dat kinderen na ruim een week, alweer van ziekenhuis moeten
veranderen, is afgesproken dat nieuwe patiënten met (verdenking van) een
kinderoncologische aandoening, vanaf 22 mei direct naar het Máxima verwezen kunnen
worden.
Het Prinses Máxima Centrum kent vier afdelingen:
Kinderen met een hersentumor kunnen vanaf 22 mei terecht op de afdeling neurooncologie voor chirurgie, chemotherapie en radiotherapie. Kinderen die in aanmerking
komen voor protonenbestraling, krijgen deze in samenspraak met het Máxima in
Groningen. Naast het Máxima, zal de chirurgie voor kinderen met een hersentumor nog
in maximaal twee andere, nader vast te stellen, universitaire centra plaats kunnen
vinden. Deze situatie zal over enkele jaren ge-evalueerd worden. De diagnostiek en
vaststelling van het behandelplan vindt voor alle kinderen met een hersentumor in het
Máxima plaats.
Kinderen met een hemato-oncologische maligniteit kunnen terecht op de afdeling
hemato-oncologie, daar vinden ook de allogene stamceltransplantaties plaats. Het
stamceltransplantatieprogramma in Utrecht zal vanaf 18 mei voor WKZ en Máxima
vormgegeven worden in het nieuwe gebouw van het Máxima. In goede afstemming met
het stamceltransplantatieprogramma in Leiden, zijn hier ook afspraken gemaakt over
concentratie van zorg. In Leiden zullen primair kinderen getransplanteerd worden met
aangeboren afweerstoornissen en hemoglobinopathieën. In het Máxima zullen alle
kinderen met een oncologische aandoening en stofwisselingziekten (WKZ) worden
getransplanteerd.
Vanaf 2014 is de zorg voor kinderen met neuroblastoom, kiemcel-, nier- en levertumor al
geconcentreerd. Vanaf 22 mei is dit ook het geval voor alle andere kinderen met een
solide tumor zoals sarcomen en bottumoren. Kinderen met retinoblastoom vormen een
uitzondering, die worden allemaal in Amsterdam behandeld en komen alleen naar het
Máxima als intensieve chemotherapie nodig is. Kinderen met een bottumor krijgen de
gehele behandeling in het Prinses Máxima Centrum inclusief het chirurgische deel, tenzij

de orthopedisch-oncologisch chirurgen die deels in het Máxima, deels in een
bottumorcentrum aangesteld zijn, van mening zijn dat de operatie beter elders plaats
kan vinden.
De vierde afdeling is de LATER polikliniek waar de controle op late effecten van ziekte en
behandeling plaatsvindt. Het grootste deel van de Nederlandse “survivors” heeft gekozen
om naar de LATER polikliniek in het Máxima te komen. Een deel van de huidige LATER
poliklinieken stopt met deze poliklinische zorg, in enkele universitaire centra wordt de
LATER polikliniek nog voortgezet.
Een aantal universitaire centra zullen vanaf 1 juni beschikbaar blijven voor shared care,
net als 15 algemene ziekenhuizen, verspreid over het land. Kinderen met kanker kunnen
daar terecht voor behandelingen die niet per se in het Máxima hoeven plaats te vinden,
zoals niet-complexe chemotherapie, koorts bij aplasie, transfusies, etc.). De regie over
de behandeling blijft in die fase bij het Prinses Máxima Centrum.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, aarzel dan niet om via de
mail contact op te nemen met dr Wouter Kollen, managing director zorg van het Prinses
Máxima Centrum (w.j.w.kollen@prinsesmaximacentrum.nl). Natuurlijk kunt u het Prinses
Máxima Centrum, bijvoorbeeld voor een verwijzing, ook telefonisch bereiken via 088 972
72 72.
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