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AYA óJong & kankerô 

Zorg aan een bijzondere doelgroep  
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AYA zorg & (in) fertiliteit, MUMC+ Oncologie Centrum, 29 november 2018  

Zorg aan een bijzondere doelgroep  

 
 
 

 

 
 
 

 



 

Mijn  ambitie in de oncologische zorgé. 

ÅEen mens is niet  zijn tumor, maar een mens  met een tumor  

 

ÅWaardig en autonoom mens zijn en blijven 

 

ÅNiet alles wat kán in zorg en behandeling is wenselijk om 

waardig mens te kunnen zijn en blijven 

ÅWat doet er toe in onze zorg om óer toe te doenô? 

 

ÅHet menselijke proces van ziekte en doodgaan: 

Ågeen maakbare (medisch-technische) aangelegenheid 

Ågeen verstoring door óvalse hoopô 

 

 

 



Verandering nodig in de zorg  

Next generation  care:  

Mens onderdeel behandelplan  

Next 
Generation  
Sequencing  

HealthCare   

 

 

 

 

 

Er toe doen!  

 

Kwaliteit & 
kwantiteit van 

leven  

 

Nationaal AYA Platform www.aya4net.nl 

Next 

Generation 

Care 



Next generation care  

ÅGaat uit  van de autonomie  van de patient. Draagt bij aan 

kwaliteit van leven. Essentie: Leven in de jaren  en geen jaren 

toevoegen aan leven.  

 

ÅGoede gesprekken. Hulpverleners nodigen uit en 

stimuleren om autonoom beslissingen te kunnen blijven 

nemen waardoor de machteloosheid te niet gedaan wordt en 

de kwaliteit van leven toe neemt. 

 

ÅPersoonsgerichte zorg georganiseerd om het verhaal van 

de autonome mens heen niet om onze organisatie van de zorg 

heen. Vanuit patiëntperspectief. Zorg die er toe doet om er 

toe te doen.  

 

ÅIntegrale  zorg vanaf diagnose : zowel óMedisch-technischô als 

óContext & Psychosociaalô 1 geheel. De MENS onderdeel 

behandelplan! 

 



Om het verhaal  

van de m®ns met kankeré 

ÅHoe is dat voor jongvolwassenen  met kanker (AYA)? 

ÅWie zijn deze jongvolwassenen? Wat is hun verhaal? 

ÅWelke zorg doet er voor hen toe om óer toe te doenô? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kanker op jongvolwassen leeftijd  

 

 

ÅAYA: Diagnose 18-35 jaar 

 

Å2700 nieuwe patiënten per jaar  

 

Å80 % geneest gemiddeld 

 

ÅKarakteristieken:  

ÅPsycho-sociaal & Medisch 



Medische karakteristieken  

Diagnose kanker 

ÅAYA s met kanker een heterogene groep. Zeldzaam 

  

ÅBreed spectrum tumortypes en biologisch gezien vaak niet te 

vergelijken met tumortypes andere leeftijdsgroepen ï minder 

progressie overleving 

 

ÅFysiologische, farmacologische en genomische eigenschappen 

waardoor vatbaarheid kanker en behandeling anders is 

 

ÅVerwacht geen kanker jonge leeftijd: niet herkennen klachten 

en verlate diagnose. Praktijk laat delay en variatie zien 

 

ÅVeel verschillende disciplines en specialismen 

 

ÅKennis en kunde versnippert, samenwerking en onderzoek kan 

veel beter!  

 

 



AYA tumoren  



Incidentie AYA tumoren stijgt  

Incidentie is 

significant gestegen: 

 

42 naar 58/100.000 

(1.6%) onder 

mannen  

 

65 naar 80/100.000 

(1.1%) onder 

vrouwen  



Psycho -sociale karakteristieken  

Normale leeftijdsgebonden ontwikkeling 

ÅLosmaken van ouders, zelfstandig worden, eigen plek 

 

ÅOntwikkelen eigen identiteit, zelfrealisatie 

 

ÅLeren en exploreren ólearning by doingô 

 

ÅPlaats in de maatschappij verwerven, studie en werk 

 

ÅAangaan van relaties 

 

ÅToekomst met of zonder kinderen? 



Kanker frustreert   

de normale leeftijdsontwikkeling  
 

 

Eenmaal kankeré. Splendid  isolation  and at risk  

 

ÅLeven staat stil tijdens behandeling 

ÅóShared decisionô en keuzes maken, veronderstelt volwassen 

communcatie 

ÅNa behandeling is er óhet zwarte gatô 

ÅVertrouwené.ôgaat te paardôé. 

ÅDealen met het gedrag naasten  

ÅVrienden gaan door  

ÅOpleiding wel/niet stoppen? 

ÅProblemen met starten op de arbeidsmarkt 

ÅVerzekeringsperikelen 

ÅErvaringen delen met peers lastig 

 

ÅHoe overleef je de maatschappii ? 

 

   

  

 

 

 

 

http://static.nationalgeographic.nl/pictures/genjUserPhotoPicture/original/76/90/20/alleen-in-de-duinen-van-maspalomas-209076.jpg


Dat is écht wat anders 

 

That changes everything 
 

Jongvolwassen  

en voor ót eerst  kankeré 
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Normale vragen in een abnormale situatieé 

WERK?!  



Wat weten we?  

Wetenschappelijk onderzoek  

 

ÅDelay bij diagnose 

ÅLage trial participatie 

ÅAndere tumorbiologie 

üNegatief effect op prognose en overleving  

 

ÅSociale isolatie 

ÅOnvervulde zorgbehoeftes 

ÅHoge prevalentie chronische vermoeidheid  

ÅHoge mate van angst voor terugkeer tumor 

üVerlies van kwaliteit van leven  

 

De onderbouwing  
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De beweging  

AYA onder de radar vandaané. 
 Bouwen aan AYA zorg in co-creatie en co-participatie met AYAôs 

en zorgprofessionals samen. 

Herkenning en erkenning van de AYA  

 

2009 

Start leeftijdsspecifieke AYA zorg vanaf diagnose voor AYAôs met 

AYAôs en zorgprofessionals in het Radboudumc. 

Incidentie: 300-350 AYAôs/jaar 

 

ÅAYA Poli zorgteam  

ÅAYA MDO 

ÅAYA Contactpersonen 

ÅAYA Lounge 

ÅAYA4 Community 

 

 

 

 

 


