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• Wie is AYA, wat is AYA-zorg en het AYA Zorgnetwerk?

• Wens AYAs: 

Kan zorg ook ‘lijnloos’ tussen ziekenhuizen en 
oncologiezorgnetwerken in de 1e lijn?

• Wat is de meerwaarde voor de AYA en de zorgverlener?
• Uitleg over de pilot
• Regeldingen en Randvoorwaarden
• Werkafspraken 
• Onderzoek 
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Kanker op jongvolwassen leeftijd

• AYA: Diagnose 18-39 jaar

• 3900 nieuwe AYA patiënten per jaar
• 3,5 % van totaal aantal diagnoses
• Volwassen specialismen

• Gemiddeld 80 % geneest

• Unieke karakteristieken: 
Medisch & Psycho-sociaal

AYA’s zijn een aparte oncologische patiëntengroep 



Wat maakt jongvolwassenen met kanker 
zo uniek anders?
• Divers en ander tumorspectrum

• Kanker past niet bij leeftijd

• Oorzaken vaak onbekend

• Andere tumorbiologie? - Optimale 
behandeling?

• Lichamelijke en psychosociale 
ontwikkelingsfase & zorgbehoeftes
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Rapport ‘Kanker bij jongvolwassenen, juni 2022
IKNL ism AYA Zorgnetwerk



Leeftijdsspecifieke AYA-zorg 
• Herkennen, erkennen
• ‘Wie ben jij en wat heb je nodig?’

• Integrale ‘Heel de mens’ zorg, AYA-centered
• Tumor-zorg leidend
• AYA-zorg is nurse-led

• Vanaf diagnose tot en met de follow-up fase

• Onafhankelijk van de fase van de ziekte

• Normaliseren van vragen, triage meervoudige klachten

• Gericht op wat er WEL kan
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Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk
Samenwerkende ziekenhuizen: samen één AYA ziekenhuis in NL
Centraal ondersteund

• Elke AYA AYA-zorg in het ziekenhuis van behandeling vanaf diagnose 

• Optimale uitwisseling en bundeling van kennis & kunde tussen AYA-zorgverleners

• AYA-zorg gestandaardiseerd en eenduidig op inhoud

• AYA-zorgverleners structureel scholen

• AYA-zorgbehoeften (medisch en psychosociaal) wetenschappelijk onderzocht
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AYA-ziekenhuizen, juni 2022
samenwerkend binnen AYA Zorgnetwerk



Kan AYA-zorg ook lijnloos?

27-6-2022 www.ayazorgnetwerk.nl 8



AYA-zorg over de lijnen heen!
Wens & Meerwaarde: continuering van zorg 1 geheel

• Vindbaarheid

• Informatie uitwisseling

• Betrouwbaarheid

• Deskundigheid

• Coördinatie
27-6-2022 www.ayazorgnetwerk.nl 9

Kans door  ‘meeliften’ op ZonMw
subsidie: 

Netwerkvorming 
ook voor de gevolgen van kanker.

LOPPSOZ 
als onderdeel van TF Cancer 

Survivorship ondersteund door IKNL 
‘kanker en leven’



• Regio AYA-kenniscentrum EMC

• Regio AYA-kenniscentrum
Radboudumc
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Najaar 2021 –
zomer 2022

Najaar 2022

2023Eind 2023

Proces
AYA & zorgverlener



In de pilot fase
start september 2022

Werken met de samenwerkingsafspraken
1. Informatie overdracht en terugkoppeling: zorgcontinuering
2.Bereikbaarheid & zichtbaarheid
3.Warme overdracht

Criteria AYA-zorgverlening in de 1e lijnsoncologiezorgnetwerken
1.Verplicht
2.Facultatief
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Vragen?
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