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Programma Donderdag 8 maart 2018
5e NATIONALE AYA ‘JONG & KANKER’ LUSTRUM SYMPOSIUM
08.30 Registratie

09.30 Muziek van Productiehuis Plezant

09.45 Update over leeftijdsspecifieke AYA zorg in Nederland
  Wat is het? Waar staan we? Wat heb je er aan als zorgprofessional? Wat heb je er aan als AYA? 

Waar kan je het halen? Hoe kan je meedoen?
  Suzanne Kaal, internist-oncoloog en projectleider regionaal AYA netwerk Midden-Oost, AYA 

centrum Radboudumc, Nijmegen
 Rosemarie Jansen, MANP, VS AYA zorg, lid bestuur Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform

10.15 AYA Trends 
  Alles over hoe vaak waar welke kanker op AYA leeftijd voor komt en de overleving in 

Nederland en de rest van de wereld.
 Dr. Olga Husson, epidemioloog, staflid The Institute of Cancer Research, Londen, GB 

10.30  AYA Onderzoek
  Hoe kan wetenschap bijdragen aan de leeftijdsspecifieke zorg en het verbeteren van de kwaliteit 

van leven van de AYA? Alles over zorgbehoefte onderzoek, PROFIEL & NKR, nut en noodzaak van 
meedoen aan onderzoek

  Prof. dr. Lonneke van de Poll-Franse, epidemioloog, groepsleider sectie Psychosociaal Onderzoek en 
Epidemiologie (PSOE), Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

11.00  Ochtendpauze met lekkers van Food 4 Care

11.30  Poster pitches
 5-minuten pitch van 3 uitgekozen wetenschappelijke abstracts

12.00 Parallelsessie: ‘Bij effecten bij kanker en behandelingen’.
 Late effecten en bijwerkingen van kanker en de behandelingen van kanker.
  - Chemobrein & AYA: Wat is het, hoe komt het, wat zijn interventies
   Prof. dr. Sanne Schagen, klinisch neuropsycholoog, bijzonder hoogleraar Cognitieve Functies en 

Kankertherapie, NKI-AvL, Amsterdam
 -  Trombose & AYA. ‘Dat kan niet want je bent 25’. Wat is bekend? Tegen welke keuze-dillema’s loop je 

aan in behandelen? Wat zijn interventies?
  Prof. dr. Menno Huisman, Hoogleraar - trombose en hemostase, LUMC, Leiden
 - Vermoeidheid & AYA. Wat is bekend? Hoe te screenen? Welke interventies zijn er?
   Prof. dr. Hans Knoop, klinisch psycholoog, hoogleraar Evidence‐based psychologische 

gedragsinterventies bij somatische aandoeningen, AMC, Amsterdam

13.15  Food4Care lunch met informatie markt, wetenschappelijke posterspresentaties & AYA lounge
  FoodforCare is een unieke voedingsformule. Alle gerechten binnen FoodforCare zijn speciaal ontwikkeld 

met verse, gezonde ingrediënten en bevatten belangrijke voedingswaarden die voor de individuele patiënt 
en zijn/haar herstel belangrijk zijn. Meer informatie: www.foodforcare.nl

14.15  Parallelsessie: ‘Lifestyle interventies tijdens en na behandeling’.
 Hoe verbeter je kwaliteit van leven tijdens en na kanker en de behandelingen van kanker?
 - Onderzoek naar sporten en bewegen tijdens en na behandeling
  AYA Dreamteam sport & beweging
 - Andere kijk op werken tijdens of na behandeling
  Drs. Desiree Dona, klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie/bedrijfsarts, Radboudumc, Nijmegen
 - Match: een blended interventie voor begrip en contact tussen AYA en naaste
  Sophia Sleeman, AYA onderzoeker naar de Match app
 - Complementaire zorg/ supportive oncology

15.30  Middagpauze met lekkers van Food 4 Care

15.45  ‘Communicatie, hoe doe je dat samen?!’
  Over communicatie: de ingewikkelde arts – patiënt – naaste driehoek en gedeelde besluitvorming. 

Kortom: hoe werkt dat eigenlijk? 
 - Informatie overdracht & vertrouwen
  Dr. Marij Hillen, post-doc arts-patient communicatie, KWF fellow, Medische Psychologie, AMC, Amsterdam
 - Driehoek: Arts-patiënt – naaste
  Dr. Marij Hillen, post-doc arts-patient communicatie, KWF fellow, Medische Psychologie, AMC, Amsterdam
 - Gedeelde besluitvorming
  Arwen Pieterse, cognitief psycholoog,  LUMC, Leiden

16.45  Uitreiking HAYAcintenactie cheque

17.00-17.30 Borrel/napraten

17.30-18.30  Diner buffet

18.30-20.00 Feestelijke ‘Helden’ avond met theater, film en muziek door Productiehuis Plezant
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Inleiding 
Space4AYA; Hét congres voor leeftijdsspecifieke AYA zorg voor jongvolwassenen met kanker wordt op 8 maart 2018 voor 
de 5e keer georganiseerd! Naast een krachtige inhoud is er daarom ook reden voor feest en ‘dank je wel’ aan alle helden: de 
AYA’s en hun zorgprofessionals die AYA zorg op de kaart zetten. Ter ere van het jubileum is er aansluitend aan Space4AYA een 
feestelijke theater avond. De avond start met een diner buffet van 17:30 – 18:30; aansluitend het theater van 18:30-20:00 uur.
Tijdens inschrijving voor Space 4 AYA kun je inschrijven voor het avondprogramma. Tevens is inschrijving voor alleen het avond 
programma mogelijk.
 
Space 4 aya is een congres voor AYA’s en naasten, verpleegkundigen / verpleegkundig specialisten, medisch specialisten 
betrokken bij AYA-zorg, medisch maatschappelijk werkers, psychologen, fysiotherapeuten en andere (toekomstige) 
zorgprofessionals met special interest in leeftijdsspecifieke  AYA zorg.
 
Wat haal je er?
•   Leeftijdsspecifieke AYA kennis. Inhouds- én ervarings-deskundige experts informeren je over de nieuwste ontwikkelingen  

van ‘kanker op de AYA leeftijd’ binnen  zorg, wetenschappelijk onderzoek en opleidingen. 
•   Inspiratie en motivatie. Het nationale AYA symposium SPACE 4 AYA is hét toonaangevende symposium in Nederland over 

leeftijdsspecifieke zorg voor en met jongvolwassenen met kanker.
•   Ontmoeting en contact. Zorg of onderzoek  doe je samen met de AYA’s en andere zorgprofessionals. Zo kan je zorg steeds 

verbeteren. Dealen met kanker op de AYA leeftijd, kan je samen doen met je zorgprofessionals en andere AYA’s of naasten.
 
We hopen jullie in grote getale te verwelkomen!!

Programmacommissie Space 4 AYA 2018:
Rudi Bexkens, fotograaf SPACE 4 AYA, AYA
Prof. Dr. Winette van der Graaf, lid Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform, internist-oncoloog Royal Marsden,ICR Londen, UK
Prof. Dr. Jourik Gietema, lid Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform, internist-oncoloog, UMC Groningen
Prof. Dr. Koos van der Hoeven, voorzitter Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform, internist- oncoloog,Radboudumc
Dr. Helle Brit Fiebrich, internist-oncoloog, ISALA, Zwolle
Prof. Dr. Peter Huijgens, Voorzitter IKNL, Utrecht
Dr. Gea Huizinga, Senior researcher, UMC Groningen
Rosemarie Jansen, lid Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform, verpleegkundig specialist AYA, Radboudumc
Lara Jongbloets, MSc, AYA
Drs. Suzanne Kaal, internist-oncoloog AYA, Radboudumc
Dr. Marjolein Kagie, gynaecoloog, Medisch Centrum Haaglanden
Dr. Henk Schers, huisarts, Hoofd Primary Care Networks, Radboudumc
Nicolette Leijerzapf, verpleegkundig specialist (bot en weke delen sarcomen), LUMC
Dr. Monique Bos, internist-oncoloog,ErasmusMC
Walter Super, Directeur Plezant
Dr. Eveliene Manten-Horst, directeur nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform en voorzitter Programma commissie

 Presenteer jouw poster tijdens het 5e Space 4 AYA symposium
  Op een laagdrempelige wijze is er tijdens de breaks de gelegenheid om met collegae kennis 

en ervaring uit te wisselen tijdens posterpresentaties. Dit mogen zowel medisch-technische 
thema’s als psycho-sociale thema’s zijn.  Ook is het toegestaan reeds eerder (internationale) 
gepubliceerde abstracts in te dienen.

 
  De 3 beste inzendingen mogen hun poster plenair presenteren tijdens een poster pitch van 

3 minuten. Aansluitend is er 2 minuten om vragen te stellen.
 
 U kunt uw abstract indienen via www.space4aya.nl 

 Abstract deadline: 26 februari 2018

Algemene informatie 
Datum & locatie 
Donderdag 8 maart 2018
Stadion Galgenwaard, Utrecht, Herculesplein 241, 3584 AA Utrecht

Registratie 
Je kunt je online inschrijven voor het 5e SPACE 4 AYA Symposium via de website www.space4aya.nl  
AYA’s en naasten  Gratis   
Artsen 125 EUR 
Verpleegkundigen 50    EUR  
Paramedici 50    EUR   
AIOS 50    EUR   
Studenten 20    EUR   
Overige deelnemers 125 EUR  

Avondprogramma
Ter ere van het 5 jarig Jubileum Space 4 AYA nodigen wij iedereen van harte uit voor het avondprogramma.

De avond staat in het teken van ‘Helden’ en start met een diner (buffet); aansluitend is er een voorstelling 
met theater, film en muziek door Productiehuis Plezant
17:30-18:30        Diner buffet
18:30-20:00        Theater voorstelling
 
Locatie:  Stadion Galgenwaard
Kosten:   EUR 20
 
U kunt tijdens uw registratie hiervoor inschrijven.
Het is ook mogelijk om alleen voor het avondprogramma in te inschrijven!
 
Wij hopen u in grote getale te mogen verwelkomen om tijdens deze bijzonder feestelijke avond stil te 
staan bij het 5-jarig jubileum van Space4AYA!

Accreditatie 
Accreditatie is aangevraagd bij:
•  Algemene nascholing (ABAN) o.a.voor internisten,chirurgen,kinderartsen, 

klinisch genetici,neurologen, gynaecologen, psychiaters, urologen en radiotherapeuten, huisartsen, 
bedrijfsartsen en fysiotherapeuten

• ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)
• Verpleegkundig Specialisten Register
• Kwaliteitregister V&V en Register Zorgprofessionals Oncologie

Symposium secretariaat 

Congress Care
Postbus 440
5201 AK ‘s-Hertogenbosch
Tel 073 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com

WWW.SPACE4AYA.NL            WWW.AYA4NET.NL

   

   


