
Kanker in een gezin,
nu of in het verleden

Jaarlijks wordt in Nederland bij ruim 116.500 mensen 
kanker vastgesteld, waartoe 9000 gezinnen met 
kinderen behoren. Niet alleen de patiënt is de dupe 
van deze ziekte, maar ook de omgeving. De impact van 
kanker op een gezin, tijdens en na de ziekte is groot.

Vaak is er alleen aandacht voor de patiënt en zijn de 
kinderen vaak onzichtbaar voor hulpverleners in het 
ziekenhuis. Kinderen worden geconfronteerd met 
een nieuwe gezinssituatie en zijn niet voorbereid op 
zulke ingrijpende situaties. Ze staan Langs de Zijlijn 
(in sporttermen) en moeten toezien wat er gebeurt 
in het speelveld van medici en patiënt. 30% van deze 
kinderen ontwikkelt verhoogde posttraumatische stress 
symptomen. De professionele hulp die zij vroegtijdig 
zouden moeten krijgen, ontbreekt over het algemeen.

Stichting Langs de Zijlijn vraagt aandacht voor deze groep  
kinderen en pleit er al jaren voor dat kinderen in een 
eerder stadium worden gezien en gehoord als kanker in 

het gezin toeslaat. Stichting Langs de Zijlijn komt 
voor hen op en wil nu de landelijke aandacht 
vestigen op preventieve zorg voor deze kinderen. 
‘Dat is beter dan dure zorg achteraf’, aldus de 
voorzitter van de Stichting, Ingeborg Lups – 
Dijkema. ‘Regelmatig worden wij benaderd 
door gezinnen met een hulpvraag. 
Dankzij een groot netwerk kunnen 
wij vaak van toegevoegde 
waarde zijn om hulpvragen 
te beantwoorden en naar de 
juiste partijen door te verwijzen’. 

De gemeente Dronten, de thuishaven 
van de Stichting, wil voorbeeldgemeente 
zijn in dit opzicht en is zich aan het oriënteren 
om preventieve hulp aan te bieden. In deze 
plaats houdt Langs de Zijlijn jaarlijks ook haar 
landelijke dag om aandacht te vragen voor de 
impact van kanker op een gezin.



Jaarlijkse 
landelijke dag
Een dag waarop alle kinderen, (groot)
ouders, hulpverleners, vrijwilligers en andere 
betrokkenen welkom zijn om verschillende 
lezingen, workshops en activiteiten bij te 
wonen. De kinderen staan op deze middag 
centraal. Voor hen hebben we een superleuk 
programma met geweldige workshops, veelal 
onder leiding van bekende Nederlanders.

Voor de ouders hebben we lezingen van 
verschillende professionals, stands van 
diverse organisaties en vooral heel veel 
lotgenotencontact op de planning staan. De 
dag wordt geleid door Jochem van Gelder en 
we sluiten altijd af met een geweldig optreden 
van een artiest.

Vele bekende Nederlanders hebben al 
bijgedragen aan de voorgaande edities. Check 
onze website, welke bekende Nederlanders 
aan de eerst volgende editie zullen bijdragen 
en welke geweldige workshops er op de 
planning staan.

Onderzoek 

Behalve deze activiteiten is Langs De Zijlijn 
samen met Pink Ribbon betrokken bij een 
onderzoek van de Universiteit Utrecht met de 
werktitel ‘Als moeder of vader kanker heeft, wat 
betekent dat voor het gezin’.

Vanuit dit onderzoek zal ook een boek voor 
gezinnen verschijnen dat hen informatie en 
handvatten geeft om binnen het gezin met de 
ziekte om te gaan.
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Wat kunt u betekenen? 

Doneren kan op NL71RABO0313213232
t.n.v. Stichting Langs de Zijlijn.

Help ons, check de website.

Volg ons op:

www.langsdezijlijn.com
info@langsdezijlijn.com
06 23 278 981

Een greep uit de reeks BN’ers die hun bijdragen hebben verleend aan voorgaande edities van de landelijk dag


