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Persoonlijk contact 

•  Voor vragen kun je altijd contact opnemen met de VOKK via 

 bureau@vokk.nl of 030 2422944.

•  Op onze besloten Facebookpagina Koesterkind kun je in een 

 veilige omgeving met andere ouders in contact komen. Meld je 

 eerst aan bij de Facebookpagina ‘Gezinnen VOKK’. Daar kun je 

 vervolgens een bericht sturen waarin je aangeeft dat je aan de 

 groep ‘Koesterkind’ wil worden toegevoegd.

•  In het Prinses Máxima Centrum zijn enkele malen per week 

 oudersteuners van de VOKK aanwezig bij wie je een luisterend 

 oor vindt.

Koesteren

liefdevol verzorgen of verplegen

weldadige warmte geven

met liefde behandelen en beschermen

de herinnering levend houden



Koesterkind

Als je hoort dat je kind niet beter kan worden breekt een moeilijke en 

onzekere tijd aan. ‘Hoe lang hebben we nog?’ ‘Zal mijn kind pijn heb-

ben?’ ‘Hoe houden we dit vol?’ Vragen die bij veel ouders spelen maar 

waar niet altijd antwoord op te vinden is. 

Ook in deze moeilijke tijd is de VOKK er voor jou en biedt informatie en 

steun. Dat doen we onder de naam ‘Koesterkind’. 

Informatie

• Op onze website www.koesterkind.nl vind je informatie, handvatten

 en bemoedigende tips en ervaringen van ouders.

• Ons boek ‘Koesterkind. Ons kind wordt niet meer beter’, geschreven  

 door ouders en professionals, bied je een beetje houvast op de  

 onbekende weg die voor je ligt.

• Achterin het boek ‘Koesterkind’ vind je onze brochure ‘Koesterkind’  

 die we ontwikkeld hebben voor huisartsen en thuiszorg vanuit de  

 wensen van ouders en kinderen. Geef die dus aan huisarts of  

 thuiszorg.

• Ons koesterboekje ‘Verbonden met jou’, getekend en geschreven  

 door tien moeders, laat je voelen dat je niet alleen bent en biedt  

 ruimte voor je eigen gevoelens.

• Onze App ‘Koesterkind’, voor iOS en Android, is een mobiele 

 dagboekagenda die je snel en op elke plek kunt raadplegen.  

 Je vindt er informatie en kunt er belangrijke gegevens invoeren.

Voor school

• Het boek ‘Wat nu? Mijn leerling wordt niet meer beter!’ biedt  

 praktische hulp voor de school.

•  Ons lesmateriaal ‘Onze leerling wordt niet meer beter’ bestaat uit  

 een startpakket en een verdiepingskoffer. Het steunt de school bij  

 de omgang met jou en je kind(eren) en bij de begeleiding van de  

 klasgenoten. 

 Het startpakket bevat een handleiding, een boekenlijst en het boek  

 ‘Wat nu? Mijn leerling wordt niet meer beter’. 

 In de verdiepingskoffer, die voor vier weken te leen is, zit een 

 aanvullende handleiding, het draaiboek ‘Rouw en verlies’ en de  

 boeken van de boekenlijst uit het startpakket.

leven bij de dag

houvast

gewoon doen we,

want mijn kind doet gewoon,

naar school,

opstaan, eten, boodschappen,

alles gaat door,

vandaag is alles

onwaarschijnlijk gewoon

uit: Verbonden met jou

Aanvragen en bestellen 

•  De genoemde boeken en brochure zijn te bestellen via  

 webwinkel.vokk.nl. 

• Het lesmateriaal is te bestellen/aan te vragen via het bestel- 

 formulier op www.vokk.nl onder ‘voor/over school’. 


