Complex is op de groei gebouwd
Met de bouw van het Prinses
Máxima Centrum is 181 miljoen
euro gemoeid. Dat gebeurt zonder
directe financiële steun van de
overheid. Het Máxima Centrum is
particulier initiatief.
43,5 miljoen euro is bijeengebracht
door de stichting Kinderen
Kankervrij, kortweg KiKa, 10
miljoen is geleend via obligaties
van 1000 euro bij mensen die het
initiatief steunen. De rest is
gefinancierd door banken.
Zorgverzekeraars vergoeden de
zorg: inzet van artsen,
verpleegkundigen, onderzoeken en
behandelingen. Het onderzoek
vindt plaats met geld van Kika,
KWF, Villa Joep en een bijdrage
van 4 miljoen van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS). Dat laatste bedrag
zou bestuursvoorzitter Monissen
graag structureel en
verveelvoudigd zien.

In het centrum werken straks bijna
1000 mensen, van wie 400
onderzoekers en 500 in de zorg en
ondersteuning. Zij zetten zich in
voor de circa 900 patiëntjes die in
behandeling zijn en 600 die jaarlijks
de diagnose kanker krijgen. In
totaal zijn straks 13.000 kinderen in
het Prinses Máxima Centrum onder
controle.
Het centrum wil zijn kennis delen,
ook met landen waar de
overlevingskansen voor kinderen
met kanker een stuk minder groot
zijn. Via het outreachprogramma
ondersteunt het projecten in
ontwikkelingslanden om kennis
over kinderkanker daar te
vergroten.

Het ministerie van VWS en de
Nederlandse Zorgautoriteit dragen
bij aan de opleiding van personeel,
terwijl het ministerie van Onderwijs
de school voor patiëntjes bekostigt.
Talloze acties
Tot slot zijn er miljoenen
bijeengebracht met talloze acties in
de samenleving. Met dat geld zijn
onder meer de oudergedeeltes van
de ouder-kindkamers gerealiseerd
die niet uit het zorgbudget betaald
konden worden. Ook zijn er speelen ontdekhoeken mee ingericht en
een reeks andere aanvullende
voorzieningen die het verblijf voor
patiëntjes en hun familie zo
aangenaam mogelijk maken.
Overigens staat, hoewel het
Prinses Máxima Centrum nog niet
officieel geopend is, uitbreiding
alweer gepland. Het complex is op
de groei gebouwd: de vierde
verdieping wordt casco opgeleverd,
maar later dit jaar al voor
onderzoek in gebruik genomen.
Ook volgt uitbreiding met een
collegezaal.
© AD

zaterdag 19 mei 2018

Pagina 7 (1)

