Het Prinses Máxima Centrum
wil ieder kind met kanker genezen,
met optimale kwaliteit van leven
Uw steun is hard nodig

Ieder kind met kanker genezen,
met optimale kwaliteit van leven
Medio 2018 opent het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht haar
deuren voor alle kinderen met kanker uit heel Nederland. Voor dit zover is, is er nog veel
financiering nodig voor alle extra mogelijkheden die wij voor de kinderen en hun ouders
willen realiseren. Daarom zijn wij zo blij met uw steun. Uw bijdrage wordt zorgvuldig
besteed. Bent u benieuwd waaraan? Kijk dan op www.prinsesmaximacentrum.nl.

Zorg

Research

• Per jaar circa 600 kinderen met diagnose kanker

• Onder leiding van topwetenschapper Hans Clevers

• Rond de 900 medewerkers bij opening

• Onderzoekers uit de hele wereld werken in het Prinses

• Concentratie van specialisten uit heel Nederland,
onder leiding van initiatiefnemer Rob Pieters
• 100% aandacht voor kind en familie
• Nauwe samenwerking met ca. 20 shared care centra
voor zorg dichtbij de patiënt, onder regie van het
Prinses Máxima Centrum
• Zorgverzekeraars vergoeden de basiszorg en dragen boven
dien bij, samen met o.a. Roparun, aan vele extra faciliteiten

Nieuwbouw met een missie

Máxima Centrum
• Concentratie van patiënten maakt onderzoek naar
kinderkanker in de breedste zin mogelijk
• Samenwerking met St. Jude Children’s Research Hospital,
Memphis, USA, het grootste en meest toonaangevende
kinderkankercentrum ter wereld
• Financiële ondersteuning van research door
KiKa, Villa Joep en KWF Kankerbestrijding

Academy

• 87 ouder-kindkamers: ouders kunnen altijd bij hun kind zijn

• Opleidingscentrum kinderoncologie voor Europa

• Elke kamer heeft een eigen balkon (uniek in de wereld)

• Outreach: opleiding van specialisten en andere

• Onderwijs-, sport- en ontspanningsfaciliteiten
• Veel licht, natuurlijke materialen en grafische vormen
• Directe verbinding met het Wilhelmina Kinderziekenhuis
en het Universitair Medisch Centrum Utrecht
• Vijf verdiepingen research- en zorggebouwen

• 45.000 m2 vloeroppervlak voor zorg en research
• 250 bouwers en 45 bouwbegeleiders aan het werk
• 6 november 2015 bouw gestart, opening medio 2018

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum
Wilt u meer informatie? Bel Hermance Collot d’Escury 0625710141
of Pauline Geskes 0625710155. Wilt u eenmalig of periodiek
doneren? De stichting heeft de ANBI-status, waardoor uw donatie
aftrekbaar is van de belasting. IBAN: NL63 RABO 0174 941 137

professionals in ontwikkelingslanden

