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Zorg aan een bijzondere doelgroep in Nederland



Van harte geluk gewenst!



AYA België & AYA Nederland

• Wat kunnen wij van elkaar leren?

• Hoe kunnen wij elkaar versterken?



AYA in Nederland

• Een mens is niet zijn tumor

• Ieder mens is een verhaal

• Waardig mens blijven
• Dealen met kanker



Next generation care

Integrale zorg georganiseerd 
om het verhaal van 

de autonome mens heen 

niet om de 
organisatie van de zorg heen 



Next generation care

• Anticiperend op de zorgbehoefte van de 
autonome mens met kanker: 
‘Wie ben jij en wat heb jij nodig?’

• Alles ‘wat kan’ zorgvuldig bespreken vanuit
mens-perspectief, vanaf diagnose

• Holistisch & integraal: medisch en context 
benadering

• Samen werken, multi- & inter-disciplinair, 
netwerken, verbinden



Wat weten we?
Zorgbehoeftes van AYA’s 
• Persoonsgerichte, leeftijdsspecifieke zorg 

toegesneden op de AYA
• Integraal, holistisch: medisch-technisch en 

psychosociaal 1 geheel
• Niet van loket naar loket

• Zorg om te dealen met kanker en de gevolgen
• Behoud van autonomie
• Wat kan er wél

• Herkenning en begrip
• Contact met leeftijd- & lotgenoten



AYA onder de radar vandaan….
of hoe je als AYA volwassen wordt….

• 2009: Géén leeftijdsspecifieke zorg voor AYA’s in 
Nederland

De AYA beweging in Nederland
• 2018: Landelijk dekkend netwerk voor AYA zorg, 

innoverend door onderzoek en ondersteund door 
onderwijs: Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform



Voorkomen:
• Onder de radar
• Tussen de wal en het schip
• Van zorgeloos naar zorg-loos

Missie:
• Elke professional kan in de basis AYA  zorg verlenen
• AYA zorg overal in NL beschikbaar
• Maximaal bundelen van kennis en kunde
• Evenwaardige co-creatie en co-participatie

Doel:
• Holistische integrale leeftijdsspecifieke AYA zorg
• Onderzoek ‘Kanker op de AYA leeftijd’
• Onderwijs 

Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform

Betere 
levensverwachtig 
en levenskwaliteit 

voor AYA’ s! 



Organisatie van zorg

Uitgangspunt:
Iedere AYA verdient AYA zorg

Hoe: Echelonneren van zorg

Waarom: Dichtbij waar dat kan, centraal waar het moet
Beter & betaalbaar



Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform
6 regionale netwerken van zorgprofessionals 

Huisarts, 
psycholoog, etc. 

Regionaal 
algemeen 
ziekenhuis

Regionaal AYA 
centrum bij een 

UMC

A

o Echelonering van de AYA zorg

Regionaal 
AYA Kenniscentrum bij UMC
Met AYA poli zorgteam
Incidentie: 300/ jaar

Regionaal 
algemeen ziekenhuis
Incidentie: 10-50/ jaar

Huisarts
Fysiotherapeut
Psycholoog
Maatsch. werk
Ergotherapeut
Dietist
Incidentie: 1/ 2 jaar

Presentator
Presentatienotities
Platform met regionale deelnemers (AYA’s en professionals) Stichtingsbestuur waarin regio’s vertegenwoordigd zijnNationale Kwartiermaker - AYA Bureau bij IKNL



Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform
6 regionale netwerken van zorgprofessionals met AYA’s

Regio Noord/West
AMC & Vumc AYA Kenniscentra

NKI-AVL

Regio Zuid/West
Erasmus MC & LUMC AYA Kenniscentra

Regio Midden
UMCU AYA Kenniscentrum Regio Zuid/Oost

MUMC+ 

Regio Midden/Oost
Radboudumc AYA Kenniscentrum

Regio Noord/Oost
UMCG AYA Kenniscentrum

AYA zorg anno 2018

Presentator
Presentatienotities
Platform met regionale deelnemers (AYA’s en professionals) Stichtingsbestuur waarin regio’s vertegenwoordigd zijnNationale Kwartiermaker - AYA Bureau bij IKNL



Iedere AYA verdient AYA zorg
Hoe: Echelonneren van zorg
Waarom: Beter & betaalbaar

• BASISZORG 
• Huisarts
• (H)erkent AYA 
• Verwijst door



Eén huis: 
De nationale AYA Platform organisatie

AYA Kantoor bij Integraal Kankercentrum NL
Stichting
ANBI Goed doel



Waarom één ‘huis’?

• Strategisch
• Samen sterker naar buiten treden
• Bundelen van kennis en kunde van alle 

specialismen en professies betrokken op AYA
• Delen en inzetten gezamenlijke kennis en kunde
• Samen ‘blinde vlekken’ ontdekken
• Professionals nemen verantwoordelijkheid
• AYA’s over heel Nederland zijn verbonden
• Eenheid in verscheidenheid

Kwaliteitsbewaking en eenduidigheid AYA zorg
Coördinatie onderwijs ‘Kanker op de AYA leeftijd’
Coördinatie wetenschappelijk onderzoek
PR en communicatie



Werkwijze op het 
Nationaal AYA platform



Frustraties
•Oude denken over structuren en normen & waarden
•Onbekendheid AYA problematiek
•Financiën

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS682Lmp_WAhUFblAKHUAvBAAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.scoop.it%2Ft%2Fcreatief-denken-tools-technieken&psig=AFQjCNHv3sccnd4afw27O6s7acGOoTXJbg&ust=1505290298674146


The AYA way of doing things
• Kracht van samen: we doen het samen of we doen het niet!

Co-creatie en co-participatie
• Dromen & Doen; gewoon beginnen!
• Proeftuin

1. 
Vision

&
Dream!

Together

2. 
Explore

&

Just 
do it
Together

3. 
Learn

& 
Improve!
Together

4. 
Scale fast, Standardize

&
Share!

With others

Listen!
Patients’s
Experience



Innovatieve werkvormen die inspireren 
en AYA zorg, onderzoek en opleiding 
vooruit helpen!

• Taskforces in de regionale AYA netwerken
Multidisciplinaire denktank van AYA’s en 
professionals
Beleid en agenda

• Dreamteams regionaal en nationaal
Projectmatige aanpak ‘onoplosbaar’ thema
Met AYA’s en professionals
Concreet in de praktijk brengen 

• Kwartiermaker en AYA ambassadeurs
Signaleren, initiëren, processen, concretiseren



AYA Waarden 

AYA        Team         Organisatie

Leren, ontdekken, ontwikkelen en bewegen

Respectvol rebels
Dromen, durven, ondernemen
Gericht op ‘Wat kan er wél!’

Verkennen
Luisteren & Anticiperen: ‘Wie ben jij en wat heb je nodig?’

Vertrouwen, open en plezier

Co-creatie & co-participatie

Heel de mens

Gunnen en delen, 
het verhaal vertellen 



Inrichting 
leeftijdsspecifieke AYA zorg

in het AYA Kenniscentrum bij een UMC

Aan de hand van zorgbehoeftes van de AYA



AYA zorg = Luisteren 



Het AYA poli zorgteam 
in het regionaal AYA Kenniscentrum
• Holistische zorg: Medisch-technisch en 

psychosociaal 1 geheel
• Vanaf diagnose tot ver daarna
• Onafhankelijk van tumor en fase ziekte
• Multidisciplinaire en integrale aanpak
• Verpleegkundig specialist(en) AYA en 

multidisciplinair team met medisch maatschappelijk 
werk/ medisch psycholoog e.a., ziekenhuisbreed

• Anticiperend op de behoefte van de AYA zelf:
‘Wie ben jij en wat heb je nodig?’

• Vruchtbaarheid counseling
• Eigen behandelaar eindverantwoordelijk en staat in 

nauw contact met AYA poli zorgteam



Normale leeftijdsspecifieke vragen 
gefrustreerd door kanker 



Holistisch AYA-zorg concept

Holistisch - integrale zorg start bij diagnose
Holistisch - integraal team inclusief de AYA 

Ont-psychologiseren: ‘Normale vragen in een abnormale situatie’
Zorgconsuminderen
Anticiperen: ‘Wie ben jij en wat heb je nodig’



Invloed van AYA zorg 
• Empowerment van de AYA die de 

zorgprofessional(s) van het AYA poli zorgteam 
bezoeken is geassocieerd met kwaliteit van leven 

• Empowerde AYA’s zijn autonomer, ervaren meer 
sociale steun, hebben minder coping problemen

Cancer didn’t bring me to my knees, 
it brought me to my feet

Suzanne Kaal & Olga Husson et al,  Cancer, 2017 

• Zorg consuminderen 



Contact  
Kennis en ervaring delen

Wetenschap
Opleiding



Website www.aya4net.nl

• Algemene info voor AYA’s en voor zorgprofessionals
• Toegang tot online AYA4 communities
• Toolkit voor AYA’s
• Toolkit voor professionals



De nationale AYA4 online communities

• AYA4 all AYA: voor alle AYA’s
• AYA4 Breast: voor AYA’s met borstkanker 
• AYA4 Naasten: voor naasten van AYA’s

Online afgeschermde ontmoetingsplaats voor lotgenoten: 
privacy en veilige omgeving



Social media 



AYA lounge in het ziekenhuis
• Ontmoeten
• Even niet in ziekenhuis-sfeer
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Via de Meetingspot afspreken in de AYA lounge 
in het AYA Kenniscentrum



Wetenschap
Wetenschapscommissie 
• Bundelen onderzoek ‘Kanker op de AYA leeftijd’
• Olga Husson
• Opsporen van kennishiaten

Psycho-sociaal (Pre) Klinisch

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuiY3xu-_UAhXPbVAKHbfLB30QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fspace4aya.nl%2Fspace-4-aya-seminar%2Fde-informatie-markt%2F&psig=AFQjCNFaTBsRBGmjx08m8dO_EI65ZjnM2A&ust=1499252015610183


Onderwijs leeftijdspecifieke zorg

• Deskundigheidsbevordering & - ontwikkeling
• Kwaliteitsbewaking AYA zorg
• Interdisciplinair 
• Initieel en in bij- en nascholing

Intervisie – workshops – e module – SPACE 4 AYA 
congres



Werken aan de toekomst!
o Integrale AYA zorg structureel en duurzaam financieren
o Nog meer ervaringsdeskundigheid opbouwen en verankeren
o AYA trials en participatie van AYA in trails
o Verankeren van AYA zorg in opleidingen 
o Nederland bekend met AYA problematiek
o Sponsoring
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivgqqzm5_WAhXGbVAKHbI6BJwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpatriciavdzijden.blogspot.com%2F2015%2F03%2Fcreativiteit.html&psig=AFQjCNGo_Kh6WF7PANkGLXGglEEC4brh3w&ust=1505290765614047


Verandering komt niet
als we wachten

op iemand anders
of een andere tijd.

Verandering zijn wijzelf.

Wat kunnen wij SAMEN veranderen?!

e.manten-ayanationaal@iknl.nl
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