
scan me

€15
per stuk

Koop en draag dit shirt,
steun daarmee het Prinses Máxima Centrum.

Verkooppunt:

VCU Store
Vliestroom 18
8321 EG Urk

Deze folder is mede mogelijk gemaakt door:

Introductie

Prinses Máxima Centrum
In juni 2018 is het Prinses Máxima Centrum geopend door onze Koningin. 

Sinds dat moment worden alle kinderen met kanker uit heel Nederland in het 
Máxima behandeld. In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 600 kinderen de 
diagnose kanker gesteld en op dit moment overlijdt nog steeds 1 op de 4 
kinderen aan deze ziekte.

Het Prinses Máxima Centrum heeft één ambitie: Ieder kind met kanker 
genezen, met optimale kwaliteit van leven. Om deze missie te realiseren is alle 
kennis en expertise op het gebied van kinderoncologische zorg én research in 
het Máxima samengebracht. Dát maakt het verschil. Het is een enorme stap 
voorwaarts, zodat elk kind met kanker de beste behandeling op maat krijgt en 
nog belangrijker: een grotere kans op overleving.

Waarom actie? 
Veel voorzieningen in het Prinses Máxima Centrum die van groot belang 
zijn voor de genezing van de kinderen, worden niet door zorgverzekeraars 

vergoed. Denk aan: sport, onderwijs, muziek, elkaar ontmoeten, voeding 
op maat, onderzoek, angst & pijn reductie, artistieke activiteiten en 

begeleiding & onderzoek na genezing. Niet alleen voor onze kinderen, 
maar ook voor het hele gezin. Helpt u mee dit allemaal mogelijk te 

maken voor onze kinderen?

www.instagram.com/inactievoorhetpmc www.facebook.com/inactievoorhetpmc

scan me

Samen komen
we in actie voor 

het Prinses
Máxima Centrum



Bijdragen kan op verschillende manieren:

Doneer direct
Scan de QR-code en geef voor het Prinses Maxima Centrum.

Start je eigen actie 
Word lid van ons team via onze actiepagina 
www.maximaalinactie.nl/team/in-actie-voor-het-pmc 
Klik op ‘ik wil in dit team’ en begin je eigen actiepagina als onderdeel van ons 
team. Op deze pagina kan jij jouw actie uitleggen en als doneerpagina 
gebruiken.

Inspiratie nodig? Denk aan de verkoop van taarten, een sponsortocht, 
een heitje voor een karweitje, een bingo met de vereniging enz. 

- Geef deze folder door aan iemand anders.
- Deel onze bijdragen op Facebook en Instagram. 

Zo helpen we samen het PMC!

Deelnemen
en doneren

scan me

Foto’s: Annelene Bloed

Luc kreeg in november 2019 de diagnose acute lymfatische leukemie  
(ALL). Tijdens het behandeltraject krijgt Luc chemo en had hij ook een tijd 
een sonde. Momenteel kan hij zelf goed eten en drinken. Ook slikt hij zelf zijn 
medicijnen. Luc ontwikkelt goed en zijn haar groeit weer.

Uit onderzoek blijkt dat Luc een vrij onbekende variant van ALL heeft. Hier-
voor krijgt hij een speciaal soort chemo-therapie. Spannend is dat deze variant 
terug kan komen. 

Telkens krijgt Luc een week lang het medicijn dexamethason. Daarop reageert 
hij heftig. Het zijn heftige weken voor Luc en zijn ouders. Na een kuur van een 
week krijgt hij twee weken rust. Luc zit dan lekker in zijn vel. 

Luc gaat elke week naar het ziekenhuis. De ene week naar het Isala in 
Zwolle, de andere keer naar het PMC in Utrecht. 

Luc is een zoon van Albert en Maartje Romkes

Luc
Romkes

Jacolien
de Boer

Jacolien kreeg in december 2018 de diagnose acute lymfatische leukemie 
(ALL). Tijdens het behandeltraject kreeg Jacolien onder andere 

chemotherapie en immuuntherapie. Bijna aan het einde van het 
behandeltraject bleek de leukemie weer terug.

Een beenmergtransplantatie leek de volgende stap. Jacoliens moeders zou 
donor zijn. Voor de transplantatie kreeg Jacolien een zware chemokuur. Na 
deze kuur was de situatie van Jacolien sterk verslechterd. Een agressieve 
schimmel tastte haar longen aan. Een longkwab moest operatief verwijderd 
worden. 

Jacolien volgt nu een bijzonder behandeltraject. Ze krijgt via een infuus 
CAR-T cellen toegediend. Deze cellen worden in een laboratorium in 
Amerika speciaal aangepast. Hierdoor kunnen ze de kankercellen aanvallen. 

Vier familieleden staan bloedplasma voor Jacolien af. 
De bloedtransfusies helpen Jacolien bij haar 

afweer. Jacolien gaat wekelijks naar het PMC in Utrecht.
 

Jacolien is de dochter van Harm en Lubette de Boer. 
Ze is de grote zus van Janna en Gerrit.


