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Kanker: zorg voor jong en oud

550 kinderen/jaar

110.000 volwassen/jaar

2700 jongvolwassenen
per jaar

Presentator
Presentatienotities
Jaarlijks 550 diagnoses kinderen met kanerJaarlijks 110.000 niieuwe diagnose kanker bij volwassenen vanaf 18 jaarVan deze groep krijgen 2700 jongvolwassenen kanker



AYA’s in Nederland

• Diagnose kanker 18-35 jaar

• 75% geneest

• Vertraging in diagnose

• Andere vormen van kanker

Presentator
Presentatienotities
Vertraging in diagnose treed op, enerzijds door vertraging vanuit de patiënt:Jonge man 19 merkt dat ene bal duidelijk groter is dan de andere en daarbij niet meteen denkt aan zaadbalkanker en ook niet met vrienden in de kroeg zal bespreken dat dit probleem speelt.Anderzijds is  voor een gemiddelde huisarts kanker op jongvolwassenleeftijd zeer zeldzaam.Pijn in knie is meestal sportblessure en de huisarts zal niet meteen denken aan een kwaadaardige bottumor.In gehele praktijkperiode 1 of geen patiënt met botkanker80 jaar huisarts , 1 botsarcoom



AYA tumoren



Kinderen (0-18 jaar) met kanker

Presentator
Presentatienotities
Zorg voor kind met kanker geconcentreerd in 1 gebouw.
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Kinderoncologie
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Kind centraal en zorgverleners eromheen



Tussen wal en schip

Presentator
Presentatienotities
Aparte groep die tussen wal en het  schip valt.Te oud voor konc maar te jong voor volwassen oncoKind met kanker geconcentreerd  op 1 afdeling / kliniekJongvolwassenen verspreid over 20 specialismen in het ziekenhuis (KNO, keelkanker. Gynaecologische kanker bij gynaecoloog, botkanker bij de orthopedisch chirurg



Waar worden AYA’s behandeld?

• Chirurgie
• Hematologie
• Radiotherapie
• Orthopedie
• Oncologie
• Gynaecologie
• Urologie
• KNO
• Dermatologie
• Kaakchirurgie
• Neurochirurgie
• Longziekten
• Etc

Presentator
Presentatienotities
Waar een Kind met kanker geconcentreerd  is op 1 afdeling / kliniekZijn Jongvolwassenen verspreid over 20 specialismen  en afdelingen in het ziekenhuis KNO, keelkanker. Gynaecologische kanker bij gynaecoloog, botkanker bij de orthopedisch chirurg



Da’s écht wat anders
Je wordt geacht alle vaardigheden al in huis te hebben om met de 
kanker en alles wat er bij komt kijken te kunnen dealen, maar je 

bent juist al die vaardigheden aan het leren.

18 – 35 jaar en kanker…
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Vaardigheden zoals…
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Normale leeftijdsgebonden ontwikkeling
• Losmaken van ouders, zelfstandig worden

• Ontwikkelen eigen identiteit

• Plaats in de maatschappij verwerven

• Aangaan van relaties

• Toekomst met of zonder kinderen?

• Vader/moeder worden

Presentator
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De diagnose kanker frustreert deze ontwikkeling



Het begon in 2009

Presentator
Presentatienotities
In 2009 in radboudumc gestart met luisteren naar verhalen van jongvolwassenen. We vroegen aan hen ‘wie ben jij en wat heb je nodig.?1 loket voor leeftijdsspecifieke vragen => AYA poli2. Lotgenoten contact, elkaar kunnen vinden en kunnen delen => community
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AYA zorgteam Radboudumc 

• Ziekenhuisbreed, onafhankelijk van soort kanker en fase van 
behandeling 

• Verpleegkundig specialist bespreekt de leeftijdsspecifieke 
vragen met de AYA

• Multidisciplinaire aanpak: Verpleegkundig specialist(en), Med 
specialist, Med psycholoog, Maatschappelijk werk, Klinisch 
arbeidsgeneeskundige oncologie, e.a.

• Op verwijzing 



AYA poli,
gewone vragen in een abnormale situatie

‘Wie ben jij en wat heb jij nodig?’

Presentator
Presentatienotities
Enkele bollen noemenMet andere woorden: wie ben jij en wat heb jij nodig.Complementaire zorg: nog 2 werelden die elkaar mondjesmaat vinden. Veel onderzoek in eigen vakgebied om zorg voor sarcoompatineten te verbetern.We begrijpen dat patiënt vaak zelf iets wil doen.



Sep 20 jaar

Moet ik met mijn studie stoppen?
Hoe onderhoud ik sociale contacten?

Waar ga mij laten behandelen?
Van studentenhuis terug naar ouders?

Presentator
Presentatienotities
Osteosarcoom heupkopChemotherapie, operatie, chemotherapie, revalidatieKamers studentenhuis adamWelk ziekenhuis behandelen amsterdam bij vrienden of nijmegen bij oudersSociale Isolatie tijdens behandeling, moeite om draad weer op te pakken
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Louise 23 jaar

Oriënteren op andere toekomst



Pleun 24 jaar 

Ewingsarcoom bekken waarvoor operatie en bestraling

Wordt seks ooit nog leuk? 
Hoe ga ik een nieuwe relatie aan?

…en wanneer vertel ik dat ik onvruchtbaar ben?



Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform

zorgnetwerk van zorgprofessionals met AYA’s

Regio Noord/West
AmsterdamUMC AYA Kenniscentrum

Locatie: AMC & VUmc

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 2019
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1 landelijk zorgnetwerk6 regionale zorgnetwerken van zorgprofessionals met AYA’sElke regio heeft eigen AYA Kenniscentra bij de UMC’sGeen patientvereniging (behartigd patiënt belangen)Zorgnetwerk; samen kijken hoe je de beste zorg kunt leveren��



Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ platform

• Overleving en kwaliteit van leven van AYA’s te 
optimaliseren

• Kennis en kunde bundelen

• Leeftijdsspecifieke AYA-zorg, onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek

Presentator
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Voorheen Gynaecoloog ging kijken hoe het met hypotheek zat en ook de KNO Nu 1 loket



Contact met leeftijds (lot) genoten

• AYA lounge
• AYA online community

Presentator
Presentatienotities
Real life en online



Dank voor uw aandacht

www.aya4net.nl
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