Prinses Máxima Centrum bundelt alle kennis in strijd tegen kinderkanker

'Ineens kwam het tot leven'

Blije gezichten als de koningin het naar
haar vernoemde Prinses Máxima
Centrum in Utrecht opent.
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UTRECHT
Ieder kind genezen van kanker.
Met een geringere ambitie neemt
het Prinses Máxima Centrum in
Utrecht geen genoegen. Gisteren
opende koningin Máxima het
centrum dat haar naam draagt.
MAARTEN VENDERBOSCH

Vragend steekt Yara haar armpjes
omhoog. Máxima laat zich voor het
meisje uit Bussum een beetje door
de knieën zakken. Nu is er niets
wat een fijne knuffel nog in de weg
hoeft te staan. Ze lachen er beiden
om het hardst om, de koningin en
het kankerpatiëntje.
Yara was 6 maanden oud, toen ze
ziek werd. Nu is ze bijna 7. Van de
chemo is ze af, vertelt haar moeder
Leonie van der Meulen. ,,Ze slikt
alleen nog pillen. We hadden hier
niet hoeven zijn, maar voor geen
goud hadden we dit willen missen.''

Wereldwijd is het een uniek
kankercentrum, met de
allergrootste ambitie. Nu nog
overlijdt één op de vier kinderen
met kanker. Dat moeten er nul
gaan worden.

Máxima Centrum een sport- en
speltuin te maken. ,,Sport en
plezier zijn hier gewoon hartstikke
belangrijk'', verklaart Virgil van Dijk.
En hij gaat op de foto met Dick, al
elf jaar leukemiepatiënt.

Kampioen

Koen Loonen neemt een ingelijst
Oranje-shirt in ontvangst, voorzien
van alle handtekeningen van de
spelers. Zijn moeder kijkt trots toe.
,,Koen zit op de sportacademie.
Sport is alles voor hem. Hij is drie
maanden schoon geweest, maar
de kanker is terug. Nu gaat het
erom, dat de ziekte zo lang
mogelijk stabiel blijft. Daar doen ze
hier alles aan. En Koen doet er
alles aan in goede conditie te
blijven. Hij is zó positief,
ongelooflijk.''

Om dat voor elkaar te krijgen,
brengt het Prinses Máxima de
beste medische zorg in het land en
wetenschappelijke
onderzoekskennis bij elkaar onder
één dak. ,,Als je kampioen wilt
worden, heb je de beste spelers
nodig'', verklaarde Rob Pieters van
de raad van bestuur al eens.
Koningin Máxima arriveert klokslag
twee uur. Vrolijk zwaaiend wandelt
zij naar binnen. In de centrale hal
kan er niemand meer bij: uit alle 87
kamers die het centrum telt, zijn
patiëntjes bij elkaar gebracht.
Sommigen in hun bed, anderen in
de rolstoel, een enkeling
vastgeklonken aan een loopinfuus.
Zangeres Maan is er ook, samen
met het koor van Kinderen voor
Kinderen. Ouders, broertjes zusjes,
verpleegkundig personeel, allemaal
doen ze mee. Zingen, klappen, de
armen in de lucht, ook Máxima laat
zich niet onbetuigd.

In het Máxima Centrum kunnen
900 kinderen worden behandeld en
13.000 uit heel Nederland onder
controle worden gehouden. Er
werken bijna 1000 mensen, van
wie 400 als onderzoeker. Het
initiatief werd tien jaar geleden
genomen door de Vereniging
Ouders, Kinderen en Kanker
(VOKK) en de kinderoncologen van
de vereniging SKION.

,,Ik ben hier nog nooit een
onvriendelijk mens tegengekomen'',
zegt apothekers-assistente Manon.
Er ging een rilling door haar lijf,
toen na weken van voorbereiding
de eerste patiëntjes en hun ouders
de gangen vulden: ,,Ineens kwam
het hier tot leven. Dat gaf gelijk een
enorme kick. Je ziet dan, waar je
het voor doet.''
Virgil van Dijk

Een half uur eerder heeft de
koningin het naar haar vernoemde
Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie in Utrecht officieel
geopend. Het staat naast het
Wilhelmina Kinderziekenhuis
(WKZ) op de Uithof en is daarmee
via een loopbrug verbonden.
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Terwijl Máxima wordt rondgeleid,
arriveert ook de spelersbus van
Oranje. De voetballers, net terug
van hun oefen-interland tegen
Italië, hebben vorig jaar uit eigen
zak gedoneerd om van het
binnenterrein van het Prinses
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