
Beleidsplan Stichting IanCare4Parents 
Ook ouders van ernstig zieke kinderen hebben zorg nodig. 

Doelstelling 

Het doel van onze stichting is verwenzorg voor ouders van kinderen met kanker of een 

andere levensbedreigende ziekte. 

 

In augustus 2018 hebben we onze samenwerking in het EMC Sophia te Rotterdam beëindigd 

vanwege de verhuizing van de kinderoncologie afdeling naar Utrecht. 

In september 2018 zijn de oriënterende gesprekken begonnen in het Prinses Máxima 

Centrum in Utrecht. In dit kinderziekenhuis worden kinderen behandeld voor kanker. De 

ouders/verzorgers van deze kinderen staan onder zeer grote druk, uiteraard vanwege de 

zorg om het kind.  

Op Moederdag zijn we voor het eerst naar het Prinses Máxima Centrum gegaan voor de 

verwenzorg en dit was een groot succes. In de vorm van een PILOT zijn we in mei, oktober, 

november en december 2019 4 x op zondag tussen 10:00 en 16.00 uur geweest. 

 

Het team van masseurs is inmiddels anno 2021 uitgebreid naar 13 vrijwilligers, waaronder 10 

stoelmasseurs 2 gastvrouwen en 1 gastheer. 

 

Door COVID 19 zijn we in maart 2020 voor het laatst in het Prinses Máxima Centrum 

geweest. In 2021 konden we vanwege de maatregelen geen verwenzorg aanbieden. Medio 

november zijn we 1 x aanwezig geweest. 

 

Met het Prinses Máxima Centrum zijn ondertussen wel verdere besprekingen geweest en is 

er inmiddels een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Zodra we toestemming krijgen 

zullen we weer starten met de verwenzorg 1x in de maand op zondag in het Prinses Máxima 

Centrum. 

 

Om afspraken te maken voor de verwendagen hebben we contact met Meet-Amy die een 

registratiesysteem heeft ontwikkeld. Zo kunnen ouders/verzorgers straks zelf een afspraak 

inplannen. 

 

De vrijwilligers doen alles nog steeds op vrijwillige basis zij ontvangen geen vergoeding. 

Zij ontvangen alleen de vergoeding voor de reis- en parkeerkosten en een kleine lunch van 

het Prinses Máxima Centrum 

 

De website is kosteloos bewerkt door een extern bedrijf Everytising Makers van Reclame. 

 

Het plan is om in 2022 meer aandacht te besteden aan het werven van fondsen opdat we 

ook in het Prinses Máxima Centrum een grote verwendag kunnen gaan organiseren. Met 

kappers, visagisten, nagelstylisten enz. 
 


