
Patiënteninformatie

Yolo – opvangruimte voor 
kinderen van (groot)ouders met 
kanker
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Kanker roept vragen op

Wanneer je als ouder of grootouder te horen krijgt dat je kanker hebt, 
leidt dit tot heel wat vragen. Vragen onder andere over hoe je dit nieuws 
aan je kind of kleinkind kan vertellen en hoe zij daarmee zullen omgaan. 
Wat zeg je tegen een kind? Hoe leg je uit wat kanker is? Hoe vertel je 
dat mama ziek wordt van de behandeling die haar weer beter moet 
maken? Hoe blijf je in contact met je tienerzoon die zich terugtrekt in zijn 
eigen leefwereld? 

Je wordt geconfronteerd met heel wat vragen op een moment dat je zelf 
weinig antwoorden hebt. En de zoektocht naar geschikte informatie en 
ondersteuning loopt niet altijd van een leien dakje.

Yolo informeert kinderen en helpt ze om kanker een plek te 
geven

AZ Turnhout heeft op 
campus Sint-Elisabeth een 
ruimte ingericht, ‘Yolo’, waar 
kinderen en jongeren terecht 
kunnen voor informatie op 
hun maat over alles wat met 
de ziekte te maken heeft. 
Deze kindvriendelijke plek 
bevindt zich in het 
ziekenhuis, dicht bij de 
plaats waar hun ouder of 
grootouder behandeld 

wordt. Hier kunnen ze in een veilige omgeving snuffelen in boekjes over 
kanker, surfen op het internet op zoek naar bruikbare informatie of een 
verrassing knutselen die uitdrukking geeft aan hun betrokkenheid en 
zorg.
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Aanbod op maat van het kind

De medewerkers van het 
psychosociaal support team 
van AZ Turnhout hebben 
ervoor gezorgd dat er een 
aangepast aanbod is van 
materiaal voor iedere 
leeftijdscategorie, van de 
kleinste kleuters tot bijna 
volwassen tieners. Er is 
geen uitgestippeld 
programma: de ruimte is vrij 
toegankelijk voor de 
kinderen. Ze kunnen op hun 
eigen tempo en volgens hun eigen behoeften aan de slag gaan met de 
aanwezige boeken, speelgoed, knutselgerief en laptops. Speciaal 
daartoe opgeleide vrijwilligers maken de kinderen wegwijs in het aanbod 
en kunnen ondersteuning bieden bij hun zoektocht. 

Juiste voorstelling over kanker is belangrijk

Yolo wordt opgevat als een werk- en 
ervaringsruimte waar jongeren antwoorden 
kunnen vinden op vragen die heel normaal 
zijn in hun situatie. We hopen hiermee te 
kunnen bijdragen aan een juistere 
beeldvorming bij het kind over de ziekte, 
een beter begrip van de verschillende 
aspecten van de behandeling en de 
gevolgen daarvan. Op die manier denken 

we ook dat de communicatie hierover binnen het gezin bevorderd kan 
worden.
Wanneer je het gevoel hebt dat jouw kind vastloopt in het 
verwerkingsproces en nood heeft aan individuele begeleiding kan je dit 
best bespreken met één van de medewerkers van het psychosociaal 
support team in het ziekenhuis. 
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Praktische informatie over Yolo

 Yolo bevindt zich in AZ Turnhout, campus 
Sint-Elisabeth, gelijkvloers (naast 
oncologisch dagziekenhuis). Volg route 
A07.  

 Yolo is toegankelijk voor kinderen van 0 tot 18 jaar van wie een 
ouder of grootouder kanker heeft.

 Yolo is geopend iedere woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u30. 
Extra openingsuren tijdens schoolvakanties zullen aangekondigd 
worden via de prikborden in het ziekenhuis.

 De aanwezigheid van ouders tijdens het bezoek aan Yolo is niet 
vereist. Er is voldoende deskundige begeleiding aanwezig om jouw 
kind veilig op te vangen.

 Omwille van organisatorische redenen, zullen bij aanmelding in 
Yolo enkele administratieve gegevens genoteerd worden, 
waaronder het telefoonnummer waarop een contactpersoon 
bereikbaar is.

 Voor meer informatie kan u terecht bij uw contactpersoon van het 
psychosociaal support team van het ziekenhuis (sociaal 
verpleegkundige of psycholoog) of bij uw behandelend arts en 
verpleegkundige.

Contact

Dit project werd mogelijk gemaakt door financiering van de federale 
overheid in het kader van het Nationaal Kankerplan en wordt 
gerealiseerd door AZ Turnhout in samenwerking met de Kom op tegen 
Kanker.

Contactgegevens projectcoördinator: Hilde Michiels – 014 40 68 30 – 
hilde.michiels@azturnhout.be. 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=4033e8e2-8b93-4f0d-b095-d8102b80908d
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Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout

Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be
014 40 60 11

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bvba)
Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=ba4da257-a380-46fb-895a-b9b88b7abe1d
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=755dc028-9f0a-4cbe-92af-4bc5913d07c8

