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AGENDA

13:30 – 15:30 Sessie AYA nazorg: ‘Hoe kan jij het verschil maken?‘

Iedereen uniek, net als AYA nazorg

• Jilly Lathouwers, AYA

• Marijke Quaghebeur, UZ Gent 

• Marlies Meersmans, AZ Groeninge

• Tine Swyngedouw, psycholoog Leuven

• Sophia Sleeman, AYA Jong en Kanker zorgnetwerk NL

15:40 – 16:00 Slotwoord plenair

16:00 – 16:30 Afsluitend drankje

Verloop van de sessie



Jong & Kanker
sessie AYA nazorg

Getuigenis Jilly









Jong & Kanker
Sessie AYA nazorg

Marijke Quaghebeur, verpleegkundig specialist 
hematologie UZ Gent



GETUIGENIS

“Ik ben geen persoon die laat zien 

aan anderen dat er iets is, maar 

vanbinnen vecht je… en denk je in 

jezelf, je moest eens weten hoe ik 

mij voel.”

“Ik heb het gevoel dat 

het zwarte gat achteraf 

groter is dan tijdens de 

behandeling zelf, vooral 

psychisch dan…”

“Kanker is iets dat er is, elke dag. Niet 

dat ik er veel over praat maar het zit in 

me, ik draag het met mee als een 

rugzak.”

“Ik zeg niet dat ik de dood 

overwonnen heb maar het is iets in 

mijn achterhoofd gelijk, ik weet dat ik 

geluk heb gehad en nu ga ik écht iets 

maken van mijn leven!”



HANDVATEN

Postkaarten uit Jongerenbox Jongerenbox'Jong en kanker' | UZ Gent

www.kankercounteren.be
erkenning afbeelding - Google Zoeken

https://www.uzgent.be/patient/zoek-een-arts-of-dienst/kankercentrum/zorg-en-ondersteuning/ondersteuning-voor-ayas/jongerenbox-jong-en-kanker
http://www.kankercounteren.be/
https://www.google.be/search?q=erkenning+afbeelding&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=yHsfoRAyO1H9uM%2C6TcYPsJhP4EN6M%2C_&vet=1&usg=AI4_-kRSvLVmMG-Rwmhd6Xc_a716DKwPGw&sa=X&ved=2ahUKEwjk5vDZ94_zAhXK8qQKHbzHApcQ9QF6BAgTEAE


Cancer does not 

stop at the end of 

the treatment !



ZORG: patientgerichte of familiegerichte zorg?

 Pediatrie: focus familiegerichte zorg

 Volwassenafdeling: meer patiëntgerichte zorg

 Hoe kunnen we beide integreren in AYA (na)zorg?

 Plaats van partners of ouders en/of mantelzorgers in follow up?  Wat met kinderen?

Source: Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth Onthaal & informatie - PDF Free Download (docplayer.nl)

https://docplayer.nl/9105556-Kinderziekenhuis-prinses-elisabeth-onthaal-informatie.html


Anticancer chemotherapy in teenagers and young adults: managing long term side effects
BMJ 2016; 354 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.i4567 (Published 07 September 2016)

https://doi.org/10.1136/bmj.i4567


REVALIDATIE

 Pro actieve aanpak

 Nu vaak geen standaard onderdeel van de behandeling

 Weinig revalidatie programma’s specifiek voor AYA’s……

 AYA wilt zo snel mogelijk leven opnieuw hervatten, ver van het ziekenhuis

 Revalidatie is iets wat vaak niet van in begin besproken is, kostprijs, intensief programma

 Belang sensibilisering van iedere zorgverlener



BEHANDELING EN NAZORG

 AYA opgeleide gezondheidsmedewerkers

 Toon patiënten en naasten de weg naar AYA initiatieven in en buiten het ziekenhuis!

 AYA aangepaste infrastructuur!

➔ Nood aan multidisciplinaire follow up centra voor AYA’s !



OOK IN NAZORG: Beleidswerk nodig!



TAKE  MESSAGES



Functie

Afdeling of dienst

Universitair Ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10  |  B 9000 Gent

T +32 (0)9 332 21 11

E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op

MARIJKE QUAGHEBEUR

Verpleegkundig specialist hematologie

Hematologie en stamceltransplantatie

marijke.quaghebeur@uzgent.be

@QMarijke

http://www.facebook.com/uzgent
http://www.twitter.com/uzgent
http://www.uzgent.be/


Jong & Kanker
Sessie AYA nazorg

Marlies Meersman, seksuoloog/psycholoog 

AZ Groeninge



LICHAAMSBEELD EN 
INTIMITEIT BIJ

AYA’S

Marlies Meersman

Psychologe - Seksuologe



AYA’s & kanker

•Kanker als chronische ziekte met impact nu & later

•Rekening houden met specifieke ontwikkelingstaken 
waarin AYA’s geraakt worden

•Belangrijke doelgroep in de kankerzorg owv kwetsbaarheid 
en sterktes

•Lichaamsbeeld en seksualiteit verdwijnen als thema tijdens 
behandeling vaak naar de achtergrond → belangrijk voor 
nazorg



Ontwikkelingspsychologische aspecten
12-17j 18-23j 24-35j

Hoofdtaken Groepsidentiteit versus eenzaamheid Eigen identiteit versus identiteit als 
patiënt

Intimiteit versus isolatie

Minder afhankelijk tav ouders Eigen woonsituatie Partnerrelatie: seksualiteit/rollen en 
verantwoordelijkheden

Investeren in vriendschappen Relatie, intimiteit en seksualiteit Autonomie

Ontluikende seksualiteit Onderwijs/werk Engagement op gezinsvlak

Uitdagingen bij kanker? Veranderd uiterlijk Seksuele identiteit Fertiliteitszorgen

Isolatie van peers Onderbreking opleiding/werk Onderbreking professionele ambitie

Regressie in gedrag Veranderingen in relaties: 
separatieproces tav
ouders/partnerrelatie/peers

Opnemen ouderrol
Opbouwen eigen gezin

School



IDENTITEIT & 
LICHAAMSBEELD



Identiteit en ziekte

= verwerping = overspoeling

= aanvaarding = verrijking



LICHAAMSBEELD

Lichaamsbeeld:

Hoe we denken en voelen over ons lichaam en zijn verschijning en 

hoe we het laten zien aan de rest van de maatschappij.

Zelfbeeld:

Het beeld dat iemand heeft van zichzelf.  

→Het lichaamsbeeld is een onderdeel van 

het zelfbeeld.



Lichaamsbeeld

•Extra gevoelig bij deze groep
→Sowieso in jongvolwassenheid is dit een bron van onzekerheid
→Onzekerheid over lichaam versterkt tijdens/na ziekte

→Verlaagd zelfbeeld tgv litteken poortkatheter, huidveranderingen als 
gevolg van bv cortisone, kilo’s afvallen, haarverlies



Perceptie patiënt

Eigen lichaam: 
Gedachten: “Ik zie er niet normaal uit, ik ben lelijk, ik zie er ziek uit
In de spiegel kijken” = herinnering ziek zijn 

Omgeving: 
Gedachten: “Mensen kijken naar mij”
Kwetsbaar, open, onbeschermd voelen

→ Effect  op emotioneel voelen

→ Gevolg op fysiek en sociaal goed-voelen

→ Rol van sociale media niet te onderschatten bij AYA



Lichaamsbeeld bij ziekte

•Afstand nemen van het lichaam (coping) 

•Lichaam = bron onrust

•Verminking (operaties, amputaties, gevolgen 
chemotherapie, stoma,..)

•Omgeving minimaliseert veranderd lichaamsbeeld 

•Onzekerheid vergelijking peer-group



Breed spectrum aan gevolgen bij 
negatief zelfbeeld

• Vriendschap 

• Intimiteit en relaties 

• Gezinsleven

• Schoolleven 

• Loopbaan 

• Vrije tijd

• …



Impact behandeling

•Voelen dat lichaam onderhevig is aan therapie en bijwerkingen

•Gevoel op 2 snelheden leven: meer willen dan hun lichaam 
aankan

•Angst en onzekerheid nemen meer ruimte in

→ Reacties AYA
•Opsluiten/zich afsluiten om confrontatie met het ‘anders zijn dan peers’ te 

vermijden

•Zo normaal mogelijk willen verder doen en peers opzoeken, 
ondersteuning willen



HOE HIEROVER 
SPREKEN?



Werken rond identiteit en lichaamsbeeld

Fysieke component:
• Educatie

• Massage-technieken

• Spiegeloefeningen

• Motiveren bewegen binnen lichaamsgrenzen

• Lichaamsverzorging met aandacht(bad nemen,…)

• Relaxatie-technieken aanleren

• Gesprek rond lichaamsbeeld, seksualiteit, …



Emotionele component

Jongere maakt een evenwicht op tussen: ‘Wat heb ik en wat had 
ik?’
→ Evaluatie van “Selfefficacy”
→ Onlosmakelijk veel verlies en verdriet 

Troosten

►Kan je niet

►Wel : Iemand de middelen geven om zichtzelf te troosten en 
tot zelfherstel te komen, helpen woorden geven aan



INTIMITEIT & 
SEKSUALITEIT



Lichamelijke aspecten

• Veranderingen in seksualiteit met betrekking tot (het ervaren van) verlangen / 
opwinding / orgasme



Psychologische aspecten
• Kanker = schokkende gebeurtenis →Overleven = prioritair

• Weinig seksueel verlangen tgv psychologische impact

• Beschadigd zelfbeeld en lichaamsbeeld

• Self-fulfilling prophecy



A) Single
• Gemis van belangrijke steunfiguur

• Belang van andere steunfiguren en hen betrekken (met toestemming)

• Aan wie vertel ik dit?

• Hoe vertel ik dit?

• Toekomst? 

Relationele aspecten



Relationele aspecten

B) Koppel

• Systeem uit evenwicht

• Tijdelijk ander rollenpatroon

• Focus/aandacht op patiënt en ziekte

• Belang van communicatie, openheid, wederzijds begrip, respect en geduld



Rol van hulpverlening: Communicatie

•AYA’s willen dat seksualiteit bespreekbaar wordt gesteld door: de arts, 
verpleegkundige, sociaal werker, psycholoog, seksuoloog

•Communicatie van seksualiteit 
•met AYA EN partner/naasten

•Voor, tijdens en na behandeling 



Aandacht voor…

Communicatie

• Bij het krijgen van informatie wensen de AYA’s dat hun mening gevraagd wordt omtrent

→Hoeveelheid info
→Wie hierbij aanwezig is

Artikel: Zebrack &Isaacson (2012), “Psychosocial Care of Adolescent and Young Adult Patients 
With Cancer and Survivors”, Journal of clinical oncology volume 30



• Bespreekbaar maken ≠ spreken over

• Aangeven dat je er zelf misschien niet genoeg over weet is OK

• Stel je eigen grenzen 

• Soms wel oppikken maar moeilijk om ter sprake te brengen → bijv. collega vragen om 
dit over te nemen?

• Stilstaan bij eigen attitude tov seksualiteit



Onder 4 ogen stappenplan

41



42

Kapstok 1: Bevraag de ICE

• Ideas
• Hoe denkt u zelf dat dit komt? (eigen theorieën)
• Welke ideeën heeft de patiënt over seksualiteit? 

(onrealistische verwachtingen?)

• Concerns
• Waar maakt u zich vooral zorgen over? 

• Expectations
• Wat verwacht u naar de toekomst? (hoop naar de toekomst)?
• Wat verwacht u van mij (hoop naar mij als arts)?

• → 2 personen (2 ICE’s mogelijk)



43

Kapstok 2: Bevraag het Bio-Psycho-Sociaal model

• “Hoe ga je  er zelf mee om? 

• Hoe is dat voor jou?” (PSYCHO)

• “Welke impact heeft het op 
de relatie? 

• Op je partner?” (SOCIAAL) 



Take home

•Aandacht voor AYA met brede bril (alle levensterreinen)

•Blijvende aandacht ook na intensieve behandeling
→Voldoende info blijven geven (veel gaat verloren) 

→Contact blijven leggen (pas op moeilijke momenten maken ze er gebruik van)

→Weerslag kan ook op later tijdstip

•Durf bevragen wat zij nodig hebben

•Durf dingen ter sprake brengen



▪Niet op voorhand al zelf invullen maar bevragen

▪Vanuit je kennis van de ontwikkeling van AYA’s

▪‘Doe aub gewoon normaal!’

▪Veerkracht en ontwikkeling mee stimuleren ipv (altijd) 
‘bepamperen’ → kwetsbaar maar ook sterk

▪AYA én ouders/peers/partners een plek geven

→ BELANG LOTGENOTENCONTACT STIMULEREN



Jong & Kanker
Sessie AYA nazorg

Tine Swyngedouw, klinisch psycholoog – psychotherapeut 
Leuven



Wie ben ik?

Tine Swyngedouw
Klinisch psycholoog-psychotherapeut in privépraktijk in Kessel-Lo 

Focusingtrainer PraxisP, KU Leuven 

Docent Cédric Hèle Instituut

© 2021 Tine Swyngedouw 



Persoonsgerichte zorg 

"De kern van persoonsgerichte zorg is dat de zorgverlener iemand niet alleen als patiënt maar 
vooral als mens benadert. Bij de behandeling staan niet de ziekte en beperkingen centraal, maar 
de manier waarop de patiënt in het leven staat en zelf met de aandoening omgaat. 
Kernelementen van persoonsgerichte zorg zijn zelfmanagement en samen beslissen.” (p.15)

Prins, J., de Boer, G. & Ponds, R. (2020) Medische psychologie. In G. Pool, F. Heuvel, A.V. Ranchor & R. Sanderman (Red.) 
Handboek psychologische interventies bij somatische aandoeningen (pp. 7-17). Assen: Van Gorcum.

© 2021 Tine Swyngedouw 



Persoonsgerichte zorg

De persoonsgerichte benadering staat dus voor aandacht voor de volledige persoon:

1. Gericht op de biopsychosociaal-existentiële dimensies van het leven

2. Gericht op de noden en moeilijkheden EN op de krachten en mogelijkheden  

Aandacht voor alle facetten van het leven van deze specifieke persoon 

zodat deze zich binnen de huidige omstandigheden optimaal kan ontplooien.

© 2021 Tine Swyngedouw 



Het experiëntieel klavertje vier 

Manier om contact te maken met hoe jij je leven op dit moment ervaart 

→ Je innerlijk kompas versterken

→ Voor jou haalbare stappen ontdekken in de richting van meer levenskwaliteit

© 2021 Tine Swyngedouw 



Het experiëntieel klavertje vier 

© 2021 Tine Swyngedouw 



Focusing

Vier Focusing-werkwoorden:

1. Pauzeren

2. Ervaren

3. Erkennen

4. Stem geven

© 2021 Tine Swyngedouw 



Bedankt!

Meer info: www.EFocusing.be

Vragen en feedback: tine.swyngedouw@efocusing.be

© 2021 Tine Swyngedouw 

http://www.efocusing.be/
mailto:tine.swyngedouw@efocusing.be


Jong & Kanker
Sessie AYA nazorg

Sophia Sleeman 
AYA Jong en Kanker Zorg netwerk NL

Stichting Jongeren en Kanker



‘Wie ben jij en wat heb je nodig?’

Persoonsgerichte (na)zorg voor AYA’s

Sophia Sleeman

Beleidsmedewerker 
AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk

Bestuurslid
Stichting Jongeren en Kanker

www.ayazorgnetwerk.nl

www.jongerenenkanker.nl

http://www.ayazorgnetwerk.nl/
http://www.jongerenenkanker.nl/


AYA’s in Nederland

30-9-2021 www.ayazorgnetwerk.nl 56

www.ayazorgnetwerk.nl/zorgkaart 

• Verspreid over alle ziekenhuizen, 
specialismen en afdelingen
Uitzondering voor zorgverleners; 
belang labelen als aparte patiëntgroep

✓Daarom één uniform AYA Zorgnetwerk in NL

• Diagnose 18-39 jaar
±3.900 nieuwe AYA-patiënten per jaar in NL

Kinderen tot 18 jaar: ±600
Volwassenen vanaf 35 jaar:  ±110.000

• Gemiddeld 80% is na 5 jaar nog in leven
Leeftijdsspecifieke nazorg is essentieel

• Unieke karakteristieken: 
Medisch & psychosociaal



Ik was één van die AYA’s

30-9-2021 www.ayazorgnetwerk.nl 57

Sophia

Vriendin, dochter, 

toekomstig student, 

fanatiek sporter: 

JONG MENS!

Vrouw, 18 jaar

Non-Hodgkin Lymfoom

Operatie, chemo- en 

radiotherapie



30-9-2021 www.ayazorgnetwerk.nl 58
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30-9-2021 www.ayazorgnetwerk.nl 60



Wat is dan goede nazorg?

• Start direct bij diagnose

• Wie ben jij (als mens)? 

• Wat heb je nodig (om de ziekte en de 

behandelingen zo goed mogelijk te doorstaan)?

• Proactieve benadering

• Normaliseer de vragen

• Maak verschillende thema’s doorlopend bespreekbaar 

• Schep realistische verwachtingen voor de toekomst

• Laat de zorg niet (abrupt) stoppen na de behandeling

• Richt nazorg (ook) multidisciplinair in

30-9-2021 www.ayazorgnetwerk.nl 61



Kanker heb je niet alleen
Hoe overleef ik mijn omgeving? En zij mij?!

30-9-2021 www.ayazorgnetwerk.nl 62



Ondersteuning voor naasten

• Benoem en normaliseer de emoties van de naasten

• Onderzoek de behoefte van de AYA hierin 

• Verwijs naasten door naar (interne of externe) hulpverlening

• Positieve ervaringen met contactmomenten voor naasten in NL
• (Online) bijeenkomsten o.l.v. maatschappelijk werk (vnl. ouders en partners)

• Informele activiteiten mét de AYA (vnl. partners, brussen, vrienden)

30-9-2021 www.ayazorgnetwerk.nl 63

“Geen idee wat ik moest verwachten en ik 

was ook bang extra verdrietig te kunnen 

worden. Deze angst was niet terecht. Het 
is fijn mensen te spreken die precies 

begrijpen wat je meemaakt.”

“Ik vond het leuk 

om samen deze 

reis te maken. Ik 

heb het wel over de 

ziekte gehad, maar 
merendeel plezier 

gemaakt en 

activiteiten 

gedaan.”



30-9-2021 www.ayazorgnetwerk.nl 64



De kracht van lotgenotencontact!

30-9-2021 www.ayazorgnetwerk.nl 65

“Dit is waar ik mijn veranderde uiterlijk heb leren 
accepteren.”

“Eindelijk hoef ik mij niet te verantwoorden als ik te 
moe ben.”

“In korte tijd ontstonden er diepgaande 
vriendschappen. Precies het soort contacten waar ik 

naar op zoek was.”

“Mensen waarmee ik kan lachen én huilen en waar ik mij 
niet sterker voor hoef te doen dan ik ben.”

“Ervaringen van anderen helpen mij enorm, ze geven mij 
kracht om door te gaan.”

“Ik realiseer me ineens dat we allemaal jong zijn. Vol 
zitten met plannen, doelen en dromen, die door de kanker 
ruw onderuit geveegd zijn. Ik heb het gevoel dat ik weer 
meetel.”

“Waar we elkaar met een half woord begrijpen.”



Nazorg = holistisch maatwerk 

• Vanaf diagnose de leefomstandigheden en behoeftes 
van de AYA en diens naasten in kaart brengen

• Wie ben jij en wat heb heb nodig?

• Realistische verwachtingen scheppen voor de toekomst
• Holistisch nazorgplan samen opstellen

• Revalidatietraject tijdig in gang zetten

• Zachte overgang van ziekenhuis, terug naar het ‘leven’

• Lotgenotencontact aanbieden en stimuleren 
• Voor AYA’s én naasten

30-9-2021 www.ayazorgnetwerk.nl 66

Leven na kanker: makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker!



Jong & Kanker
Sessie AYA nazorg

Q&A


