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Help Thijn mee vechten 
 

Thijn is een heel lief, sociaal en humoristisch jongetje van 6 jaar.  
Thijn is het zoontje van Ferdi en Jorita Blom en het broertje van 
Laurie (10) en Jaron (9).  
  

Afgelopen februari werd de wereld van dit gezin totaal op zijn kop 
gezet. Thijn bleek een neuroblastoom in zijn buik te hebben. Deze 
kwaadaardige tumor had helaas ook uitzaaiingen waardoor hij gelijk in 
het zwaarste stadium werd ingedeeld. Inmiddels heeft hij meerdere 
chemokuren, operaties en stamceltherapie achter de rug. 

Neuroblastoom 
Neuroblastoom treft jaarlijks 25 kinderen in Nederland. Thijn is daar 

één van. Door de ernst van de situatie heeft de oncoloog Thijn aangemeld voor een 
speciale vervolgbehandeling in Amerika die de overlevingskans met 20% vergroot. 

Amerika 
Eén van de weinige (een paar ter wereld) ziekenhuizen die deze behandeling 
uitvoeren is het Childrens Hospital of Philadelphia (CHOP). Daar is de laatste jaren 
een enorme vooruitgang geboekt met een speciale immunotherapie voor 
neuroblastoompatiënten. In Europa is deze therapie niet beschikbaar. Het is wel een 
loodzware behandeling. Thijn start deze behandeling in januari/februari 2012. 
Voor het gezin Blom betekent dit dat ze voor een half jaar in Amerika moeten 
verblijven. 

Thijn helpen 
Na maanden gevolgd te hebben hoe dapper Thijn vecht 
voor zijn leven, hebben familie en vrienden de Stichting 
Dappere Thijn opgericht. 
Deze stichting heeft zich ten doel gesteld de behandeling en 
het verblijf in Amerika financieel haalbaar te maken. 

Kosten 
De medische kosten van Thijn’s behandeling in Amerika 
worden vergoed door de zorgverzekeraar. Echter de kosten 
die gemaakt worden om in Amerika een tijdelijk thuis te 
creëren voor Thijn en de rest van het gezin, worden niet 
vergoed. Alle zorgen om Thijn zijn al zwaar genoeg. 
Daarom zamelen wij geld in om in ieder geval de financiële 
zorg over de reis naar Amerika weg te nemen. 
 

Help Stichting Dappere Thijn de strijd tegen neuroblastoom te winnen 
 

Het gevecht van Thijn mag en zal niet voor niets zijn. 
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