
Scan Modul doneert aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie  

 

Kanker is de meest voorkomende doodsoorzaak 
onder kinderen. Ieder jaar krijgen 600 kinderen in 
Nederland kanker. Één op de vier kinderen daarvan 
overlijdt daarvan helaas nog.  

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie 
is juni 2018 geopend in Utrecht en sindsdien 
worden alle kinderen met kanker in Nederland daar 
behandeld. 

Het ambitieniveau van het Prinses Máxima 
Centrum is hoog. Ze willen zo snel mogelijk zo 
veel mogelijk kinderen en adolescenten met 
kanker genezen met behoud van kwaliteit van 
leven, zodat zij zo goed mogelijk hun plaats in 
de maatschappij kunnen vinden. Deze ambities 
zijn vertaald in de volgende missie: het Prinses 
Máxima Centrum voor kinderoncologie wil ieder 
kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit 
van leven. 

Om die missie te realiseren is bundeling van kennis 
en expertise van kinderoncologische zorg én 
research essentieel. Juist die concentratie van 
expertise en kennisuitwisseling tussen artsen en 
researchers maakt het verschil. Een cruciale stap, 
zodat elk kind met kanker de beste behandeling op 
maat krijgt en nog belangrijker: een verhoogde kans 
op overleving. 

Het Prinses Máxima Centrum krijgt door deze 
aanpak een plek in de wereldwijde top van 
kinderoncologische centra en is het grootste 
kinderkankercentrum van Europa. 

Samen met u willen wij het Prinses Maxima Centrum helpen om deze missie bereiken om ieder 
kind met kanker te genezen met optimale kwaliteit van leven. 

Steun alstublieft, want zo zijn we samen in actie vóór kinderen tégen kanker! 

 



 

Deze periode is hygiëne nummer 1. Wij hebben daarom in onze collectie een hygiënestand  
toegevoegd. Om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum doneren wij per verkochte 
hygiënestand een deel van de opbrengst aan dit geweldige goede doel!  

Bij elke hygiënestand die wij verkopen zullen we 25 euro doneren aan het Prinses Maxima 
Centrum te Utrecht.  

Neem contact op met uw vertegenwoordiger en koop deze hygienestand voor uw veiligheid, de 
veiligheid van uw bezoekers en help op deze manier mee om het Prinses Maxima Centrum de hulp te 
bieden die ze zo hard nodig hebben.  
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