
 

 

 

Phaedra’s ouders over de meerwaarde van Karin als begeleider ‘ZO dichtbij’  

“Adelante ZO dichtbij, en Karin in het bijzonder, is niet alleen voor Phaedra maar ook voor ons als 
ouders een enorm belangrijke, onmisbare ondersteuning. Er wordt ons een extra zorg uit handen 
genomen. Zeker al tijdens Phaedra’s ziekte en behandeling, maar vooral ook daarna nog. Veel 
mensen denken, dat je na de behandeling van kanker “klaar” bent, maar er komt juist dan 
ontzettend veel op je af: 

 In de eerste plaats is er het lange traject van follow-up (Phaedra heeft tot 10 jaar na einde 
behandeling oncologische controles, tot April 2018 in Nijmegen en vanaf Mei 2018 in het 
nieuwe Prinses Maxima Centrum in Utrecht). 

 We hebben de zorg om de zogenaamde (late) effecten van de chemokuren, zoals in 
Phaedra’s geval hartfalen en gehoorschade. 

 We doorlopen een intensief traject van protheses aanmeten (een continu proces voor 
kinderen die volop in de groei zijn), ermee leren lopen en langdurig therapie volgen. 

 En dan is er nog sprake van de behoefte aan mentale ondersteuning. Voor Phaedra werd dit 
al deels door Karin ondervangen, maar ze had op een gegeven moment veel moeite met de 
verwerking en de acceptie van hetgeen er in haar jonge leventje gebeurd was, ze moest 
leren opnieuw vertrouwen te krijgen en in feite leren zich opnieuw staande te houden. 
Hiervoor heeft ze naast de steun van Karin extra hulp gehad van kinder- en gezinscoach 
Dimph Everaers. Dit heeft ze pas in maart 2018 met een goed gevoel afgesloten. 

Kortom, na Phaedra’s ziekte en behandeling moesten we “de draad van het gewone leven” weer 
oppakken, maar daarnaast dealen met de gevolgen van hetgeen we achter de rug hadden. Voor ons 
was het dan ook een hele zorg minder dat Phaedra gewoon met haar eigen groep kon overgaan naar 
groep 6. En dat zij dankzij de steun van Karin is blijven groeien in haar schoolprestaties en haar eigen 
vertrouwen daarin. Ook nu de toch al zo spannende overstap naar middelbare school eraan zit te 
komen, is het voor ons een zorg minder dat deze extra goed wordt begeleid. 

 


