
Kanker... hoe vertel ik dat aan de (klein)kinderen?
Informatieblad

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat u kinderen best kan betrekken wanneer u de diagnose kanker krijgt. 
Kinderen vanaf het begin goed informeren, maakt dat ze minder angstig zijn en de kans is kleiner dat ze achteraf 
problemen ontwikkelen. Goede communicatie speelt dus een belangrijke rol in het verwerkingsproces van kinderen. 
Maar hoe pakt u dat aan?

Elk kind is anders, en vraagt dus ook een eigen benadering. Hieronder volgen een aantal algemene tips die u in uw 
achterhoofd kan houden wanneer u met (klein)kind over uw ziekte praat. Ga er vanuit dat u als ouder/grootouder 
het best weet wat aansluit bij uw (klein)kind in w gezin.

• Het is belangrijk dat uw (klein)kind begrijpt wat er gezegd wordt. Gebruik begrijpbare taal.
• Geef niet te veel informatie tegelijkertijd.
• Leg uit wat kanker is en waarom er iets aan gedaan moet worden. Het is aangewezen om het woord kanker bij 

het begin van het proces te benoemen, omdat het risico bestaat dat uw (klein)kind het anders via een andere 
weg verneemt. Door het zelf meteen te benoemen is de kans groter dat het kind zich veilig voelt om er met u 
over te spreken.

• Kies woorden die bij uw (klein)kind passen maar wees voorzichtig met beeldspraak, hou het feitelijk.
• Leg uit wat de gevolgen zijn van de ziekte en de behandeling.
• Leg uit wat er de komende dagen en weken staat te gebeuren.

Meer tips kan u terugvinden op de website: www.allesoverkanker.be.

Bijgevoegd aan dit informatieblad vind u een boekenlijst voor kinderen, opgesteld door de Stichting Tegen Kanker. 
Het ziekenhuis beschikt over een aantal van deze boeken en het is mogelijk om deze uit te lenen. Vraag er naar via de 
psychologische dienst.
Daarnaast kan u ook gebruik maken van een werkboekje, opgemaakt door de kinderpsychologe van az Vesalius om 
de communicatie te ondersteunen.

Indien u bijkomende vragen hebt, kan u deze steeds terecht bij  één van onze psychologen.
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