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Retinoblastoom Patiëntendag 9 November 2013 
 

 

Locatie: Amstelzaal van het VU medisch centrum 
 

 

Parkeren: In de omgeving van het VUmc is allemaal betaald parkeren, maar op zaterdag is het gratis 

parkeren in de Boechorststraat ( zijstraat van het kliniek gebouw ) ook  in het Amsterdamse Bos aan de 

Amstelveenseweg is het gratis.( 10 min lopen naar het VUMC ) 

 

Programma  
 

Vanaf 9.30 uur   

 Inschrijven in de hal van de Amstelzaal. Deze zaal is op de begane grond van het ziekenhuis 

gebouw.  

 Via de hoofdingang staan er wegwijzers. 

 Bij de inschrijving krijgen de kinderen allemaal een gekleurd naamkaartje, wat tevens de indeling 

van de sportgroep is. 

 Willen de ouders/verzorgers graag hun 06- nummer aan de achterzijde hiervan noteren, zodat er in 

geval van nood gebeld kan worden? 

 

 

Om 9.50 uur is er alvast een opwarming van de spieren voor de kinderen zie YouTube: bewegen is 

gezond 

 

 

Start 10.00 uur    

Welkom door Annelies en Gerda. 

Presentatie van de sporters:   

 Ouders van Sanne Hofman over wedstrijd zwemmen 

 Stephen de Vries over wedstrijd wielrennen 

 Julian Agatowski over voetballen bij een profclub. 

 

 

11.00 uur Pauze  

 Kinderen gaan met hun begeleiders naar het polikliniek gebouw waar het sportparcours is 

uitgezet. 

 In de sportzaal is drinken en wat lekkers. 

 De kinderen onder de 4 jaar gaan naar de kinderopvang van de polikliniek waar ze lekker kunnen 

spelen. 

 Voor de ouders is er koffie en zijn er stands van  de Vereniging oog in oog, Koninklijke Visio, en 

Bartimeus 
 

 

12.00 uur      

Kinderen: Met de begeleider naar VU kinderstad om te lunchen en te spelen tot 13.30 uur, daarna 

afsluiten met een optreden van de Limehouse band. 
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11.30 uur  Deel 2 Voor volwassenen 

 Amber Bakels, orthoptiste van het VUmc: Het verschil tussen zien met één of twee ogen.  

 Dr A. Kors kinderoncoloog van het VUmc: Chemotherapie bij retinoblastoom. 

 

 

12.30 uur             

Lunch voor de ouders met gelegenheid om met andere ouders/lotgenoten te praten. 

 

 

13.30-13.40          

Ouders/verzorgers naar de 9e etage toe naar VU kinderstad waar de kinderen een optreden hebben met de 

Limehouse band!! 
 

 

13.45-14.00          

Optreden van de kinderen in VU kinderstad 

 

 

14.15                    

Einde programma. Wilt u dan nog een enquête voor ons invullen over deze dag? 
 
 
Aan deze dag zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage voor de onkosten zijn van harte 
welkom!!! 
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