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1. De stapsgewijze initiatie van leeftijdspecifieke AYA zorg in Nederland 
 
AYA staat voor Adolescent & Young Adult, 18-35 jarigen in die leeftijd met kanker gediagnosticeerd. 
In Nederland krijgen jaarlijks rond de 2700 jongeren en jongvolwassenen te horen dat zij kanker 
hebben. Gemiddeld 75% overleeft. 
Tot voor kort vielen deze AYA’s tussen de wal en het schip. Te oud voor de kinderoncologie en met 
hun leeftijdspecifieke vragen konden zij ook niet terecht bij de volwassen oncologie.  
Van zorgeloos naar plotseling, ongewild en ongewenst zorg-loos. 
 
Om dit zorgvacuüm op te heffen is in 2009 door een gezamenlijk initiatief van AYA’s en 
zorgprofessionals (uit de diverse bij AYA betrokken specialismen en disciplines) het AYA Platform 
Radboudumc ontstaan. Op dit platform (zie bijlage 1) is maximale aandacht voor: 

-  Ziekenhuisbrede, multidisciplinaire en integrale (dat wil zeggen medisch-technisch en 
psycho-sociaal 1 geheel) leeftijdspecifieke AYA zorg,  

- Wetenschappelijk onderzoek naar ‘kanker op de AYA leeftijd’, 
- Onderwijs ten aanzien van leeftijdspecifieke problematiek. 

 
Februari 2013 is bottom-up en out of the box, op geleide van het AYA Platform Radboudumc, het 
Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’  Platform gestart waarbinnen alle nationale krachten van zowel AYA’s 
als professionals gebundeld zijn met als doel zo optimaal mogelijk eenduidige leeftijdspecifieke AYA 
zorg, over heel Nederland beschikbaar te hebben. Zorg die gevoed wordt door wetenschappelijk 
onderzoek en gesteund word door onderwijs met betrekking tot ‘kanker op de AYA leeftijd’. Er is, 
gefinancierd door het Radboudumc, een kwartiermaker aangesteld om het Platform Nederland-
breed uit te rollen. 
 
 

2. Het Nationale AYA ‘Jong & Kanker’ Platform; voor de beste integrale AYA zorg 
 
Het Nationale AYA ‘Jong & Kanker’ Platform is een constructieve netwerk-samenwerking gericht op: 

-  Het daadwerkelijk verbeteren van de levenskwaliteit en –kwantiteit van AYA’s én het 
bewerkstellingen van een maximale participatie in de maatschappij; 

- Het verwezenlijken van AYA zorg op een aantal fysieke locaties in Nederland door de AYA 
poliklinieken; 

- Het stimuleren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek naar ‘Kanker op de AYA 
leeftijd’; 

- Het uitwisselen en delen van alle kennis en kunde over ‘kanker op de AYA leeftijd’ tussen 
AYA’s en zorgprofessionals door het nationale AYA symposium SPACE 4 AYA en door 
interprofessioneel onderwijs; 

- Bekendheid met en bewustwording van de AYA patiëntengroep door PR en Communicatie. 
 
Anno 2016 participeren AYA’s en zorgprofessionals (uit de verschillende disciplines en specialismen) 
uit de 8 UMC’s, en een aantal perifere ziekenhuizen (waaronder Isala Zwolle, MST Twente, St 
Elisabeth ziekenhuis Tilburg, MCA Alkmaar, Antonius Nieuwegein, JBZ Den Bosch, CWZ Nijmegen, 
NKI-AVL Amsterdam, Rijnstate Arnhem) op het Nationale AYA ‘Jong & Kanker’ Platform.  
Andere instellingen, beroepsgroepen en professionals, mits relevant, kunnen ten allen tijde deel 
gaan uit maken van het platform. 
 
Het nationaal platform kent sinds 2014 een bestuur bestaande uit AYA’s, een naaste, en 
zorgprofessionals. Vanaf 23 september 2016 is het platform een stichting die is ingeschreven bij de 
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kamer van koophandel (zie bijlage 2). De kwartiermaker/ directeur van het AYA Platform is geen lid 
van het bestuur maar ondersteunt het bestuur in strategische keuzes, beleid, uitvoer en evaluatie. 
 

3. Missie, visie, doelstellingen Nationaal AYA  ‘Jong & Kanker’ Platform 
 
De missie van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform: 
Nederland is bekend met AYA zorg. 
De beste ‘state of the art’ integrale AYA zorg, is over heel Nederland verspreid maar ook eenduidig, 
voor hen die als 18-35 jarigen (Adolescent & Young Adult, AYA) met kanker zijn gediagnosticeerd. 
Daarbij zijn in de praktijk de leeftijdsgrenzen (18 en 35) bespreekbaar. 
AYA zorg wordt gevoed en ontwikkeld door wetenschappelijk onderzoek en gesteund door onderwijs 
en opleiding. 
 
AYA zorg is leeftijdspecifieke zorg die zowel medisch-technisch als psycho-sociaal 1 geheel vormt, 
geïntegreerd is.  
Het is zorg die anticipeert op de vraag aan de AYA ‘Wie ben jij en wat heb jij nodig’. 
AYA zorg erkent dat een AYA, ongeacht de fase van de ziekte, de anti-tumor behandeling of de 
tumorsoort,  ‘hele normale vragen heeft in een abnormale situatie’ en biedt de AYA de mogelijkheid 
om deze vragen zo vroeg mogelijk na de diagnose kanker bespreekbaar kunnen maken. Door vroege 
interventie én het uitgangspunt dat ‘rehabilitatie start bij diagnose’ wil AYA zorg voorkómen dat er 
onnodig een (langdurig) psychologisch traject wordt opgestart na het afronden van de anti-tumor 
behandelingen. 

 
 

 

 
 
De visie van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform is dat ‘state of the art’ eenduidige AYA zorg, 
met een evenwichtige spreiding over heel Nederland, goede zorg is die ook betaalbaar is. Deze zorg 
kan bereikt worden als op het Nationaal AYA Platform de AYA’s én betrokken hulpverleners in co-
partnerschap samen werken in een netwerk constructie en alle beschikbare professionele en 
ervaringsdeskundige kennis en kunde over ‘Kanker op de AYA leeftijd’ bundelen (centraliseren), 
delen en  inzetten.  
 

Leeftijdspecifieke integrale AYA zorg 

De thema’s worden individueel besproken op de AYA poli én voor het algemeen belang opgepakt door 

Dreamteams 
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Regio Noord/West 
AMC 
VUmc 
NKI-AVL 

De nationale doelen van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform zijn: 
 

 3.1 Zorg: 

 Over heel Nederland weten zorgprofessionals van AYA zorg. Zij kunnen, mits juist geschoold, 
deze zorg zelf verlenen of verwijzen door naar een AYA poli in de buurt van de AYA.  In alle 
gevallen zijn deze professionals aangesloten bij het nationaal AYA Expertise Platform netwerk 
om hun kennis en kunde ‘Kanker op de AYA leeftijd’ up to date te houden; 

 In een groeimodel toe te groeien naar (tenminste) 6 ‘real life’ multidisciplinaire AYA poli’s in 
(tenminste) een 6 tal ziekenhuizen van het nationale platform. Thans zijn er 2 AYA poli’s (in 
het Radboudumc en in het UMCU. In de herfst van 2016 zal het Erasmus MC een AYA Poli 
openen). De locatie van de andere AYA poli’s wordt ondermeer bepaald a.d.h.v. IKNL data, 
volume aantal AYA’s per ziekenhuis, aanwezige (ook tumorspecifieke) expertise, en 
patiënten- & professional wensen; 

 Voor een goede spreiding van AYA zorg, wordt Nederland voor het gemak verdeeld in 6 
regio’s. Elke regio heeft (in de toekomst tenminste) één AYA poli. Er is verder sprake van 
echalonnering van AYA zorg. Alle ziekenhuizen en zorgprofessionals in die regio mogen deel 
uit maken van dit regio netwerk wat ingebed is in het nationaal platform; 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Kennis en kunde over ‘leeftijdspecifieke AYA zorg’ wordt maximaal uitgewisseld tussen de 
zorgverleners binnen de regio en nationaal. De regionale AYA poli is daarin behulpzaam; 
ofwel doordat een AYA daarnaar verwezen wordt door een zorgprofessional dan wel doordat 
een professional de kennis en kunde van de AYA poli kan raadplegen;  

 De AYA poli’s een integraal onderdeel te laten vormen met het medisch-technische deel van 
de zorg en behandeling binnen het ziekenhuis. De medisch behandelaar blijft 
verantwoordelijk voor de medische behandeling: 

Regio Noord/Oost 
UMCG (/ AYA poli?) 
Isala 

Regio Midden/Oost 
Radboudumc: AYA poli & Taskforce 
JBZ 
CWZ 
MST 
Rijnstate 
 
 
 

Regio Zuid/ Oost 
MUMC+ (/ AYA poli?) 
Catherina zkhs 

Regio Zuid/ West 
Erasmus MC (herfst 2016:AYA poli) 
LUMC (AYA poli?/ Xenia Hospice) 
St Elisabeth 

Regio Midden 
UMCU: AYA poli & Klankbordgroep 
Antonius zkhs 
 

Regio Noord/West 
AMC  
VUmc  
NKI-AVL 
MCA 
 

Het Nationale AYA ‘Jong & Kanker’ Platform met de 6 regio’s 
 

AYA Amsterdam 
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 De 6 regio’s met de AYA poli’s verlenen overal in Nederland dezelfde soort multidisciplinaire 
integrale leeftijdspecifieke zorg beschreven als AYA criteria, zijn herkenbaar aan het AYA logo 
en eenzelfde AYA look & feel.  
Eenduidige uitvoer van AYA zorg en het bewaken van de kwaliteit daarvan (middels 
eenduidige criteria/ eisen), is een van de taken van het Nationaal Platform en het bestuur; 

 De AYA poli word gevoerd door een (of meerdere) verpleegkundig specialist(en) die ook 
tumorspecifieke taken heeft (hebben). Deze verpleegkundig specialist is als het ware ‘het 
regiepunt’.  
De AYA poli wordt versterkt door het multidisciplinair AYA overleg; 

 Kennisnetwerken (virtueel en real life, nationaal en regionaal) te ontwikkelen en te 
onderhouden waarin over en weer kennis en kunde over ‘kanker op de AYA leeftijd’ optimaal 
uitgewisseld kan worden, state of the art en eenduidig gehouden kan worden; 

 Contact te onderhouden met buitenlandse initiatieven, waaronder ENTYAC. 

 Binnen de ziekenhuizen van het platform kunnen speciale AYA lounges worden ingericht 
waardoor AYA’s elkaar kunnen ontmoeten; 

 De nationale AYA4 community is beschikbaar voor alle AYA’s in Nederland, ongeacht 
tumortype, behandeling of fase van de ziekte. 
 

 3.2 Opleiding & Onderwijs: 

 Een leeftijdspecifieke zorg opleidingsmodule te ontwikkelen (multidisciplinair: artsen, 
verpleegkundigen, paramedici, in de 1-3e lijn) waardoor actuele kennis en kunde over AYA 
zorg en ‘kanker op de AYA leeftijd’ bekend raakt en continu verspreid wordt onder alle 
verschillende betrokken specialismen en professies, in heel Nederland. Deze 
opleidingsmodule draag bij aan de eenduidige kwaliteitseisen/ -criteria van AYA zorg.  

 In de opleiding en onderwijs aan (zorg)professionals AYA zorg een structureel thema te laten 
zijn; 

 Een AYA leeftijdspecifieke zorg ‘jong en kanker’ paragraaf te ontwikkelen die in de SONCOS 
normering gehangen kan worden én toezicht te regelen op naleving van deze AYA zorg; en 
zodoende te bouwen aan een ‘AYA keurmerk’ waardoor eenduidigheid van AYA zorg en 
kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft en dit bijdraagt aan consumentenvertrouwen; 

 In navolging van het succes van de drie nationale AYA Symposia, SPACE 4 AYA op 6 februari 
2014, 5 maart 2015 en 8 maart 2016 en volgende jaren dit AYA symposium  tot hét 
toonaangevend symposium rondom leeftijdspecifieke AYA zorg, onderzoek en opleiding & 
onderwijs te maken; 

 Zorgprofessionals kunnen ook lid worden van de ‘AYA4 community voor zorgprofessionals’ 
om kennis en info uit te wisselen. 
 

 3.3 Wetenschappelijk onderzoek: 

 Wetenschappelijk (translationeel) onderzoek ‘Kanker op de AYA leeftijd’ te stimuleren en 
waar nodig te orkestreren; 

 Een nationale AYA data registratie (waaronder survival, progressievrije overleving, effecten 
AYA zorg) bij te houden, ondergebracht bij het IKNL/ NKR. 
 

 3.4 PR & Communicatie: 

 Een PR & Communicatie plan over AYA zorg te ontwikkelen om AYA zorg en AYA 
problematiek bekend te maken bij Nederlands publiek, bij AYA’s en hulpverleners (1-3 lijn) 
zodat bewustzijn ontwikkeld wordt, delay voorkomen kan worden en in geval van 
diagnosestelling, met behandeling en zorg adequaat gehandeld kan worden; 
 

 3.5 Financiering: 
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 AYA zorg duurzaam te kunnen financieren, enerzijds door structurele financiering vanuit de 
zorgverzekeraars en anderzijds door fondsenwerving en subsidiering. 

 
 

4. AYA zorg in de regio & echalonering 
 

Om evenredig over Nederland verdeeld overal dicht in de buurt van de AYA (mits de zorg dat toelaat) 
AYA zorg te kunnen verlenen, is voor het gemak Nederland in 6 regio’s ingedeeld.  
 
Om optimaal gebruik te maken van aanwezige expertise, onnodige zorgkosten te vermijden en om 
een AYA steeds zo maximaal mogelijk tegemoet te komen in diens wensen, is AYA zorg ge-
echaloneerd (zie onder).  
Per regio is er op termijn (tenminste) 1 AYA poli. Thans zijn er twee AYA poli’s (Radboudumc en 
UMCU) met een derde op komst (ErasmusMC).  
Op de AYA poli is steeds de actuele kennis en kunde over ‘Kanker op de AYA leeftijd’ aanwezig. En is 
daardoor ook de spin in het web/ vraagbaak van en voor het regionale AYA netwerk.  
 De poli werkt 1:1 samen met de behandelend arts. Om zodoende maximaal integrale zorg na te 
streven. 
 
Elke AYA in Nederland kan gebruik maken van AYA zorg. Het is aan de AYA hoe en wanneer. 
Kennismakingsmomenten  met AYA zorg van de AYA poli in het ziekenhuis door de verpleegkundig 
specialist, zijn: direct na diagnose, tijdens behandeling en na behandeling.  Zie ook de AYA roadmap 
op www.aya4net.nl .  
 
De AYA poli wordt bemenst door een multidisciplinair AYA team o.l.v. een of meerdere 
verpleegkundig specialisten. Het team bestaat daarnaast uit een medisch oncoloog, een medisch 
psycholoog en een maatschappelijk werker. Alle andere nodige specialismen of disciplines kunnen 
worden geraadpleegd. 
De poli ziet zowel klinische als poliklinische AYA’s. Ongeacht tumorsoort of fase van de ziekte. De poli 
is er ook voor naasten. De AYA poli klinkt als ‘een kamer op de polikliniek’ maar is feitelijk ‘de 
verpleegkundig specialist en zijn/ haar AYA team’. 
 
Het AYA team/ de AYA Poli is gehuisvest in een van de UMC’s in de regio. Zijn er meerdere UMC’s in 
een regio aanwezig, dan zal op basis van expertise gekeken worden hoe het AYA team/ de AYA poli 
daar het beste vorm kan krijgen.  
 
Echalonering van AYA zorg lijkt op zoals deze is ontwikkeld bij het Parkinson netwerk: 
 
- De AYA poli in het ziekenhuis met alle leeftijdspecifieke kennis en kunde over ‘kanker op de AYA 
leeftijd’ en  rondom integrale zorg en aanpak. De  AYA kan hiernaar (op eigen verzoek) worden 
doorverwezen. 
 
 
 
- De in de regionale AYA netwerken aanwezige gespecialiseerde AYA-dedicated zorgverleners 
(geschoold in de actuele kennis en kunde over ‘Kanker op de AYA leeftijd’) bijvoorbeeld op het 
gebied van revalidatie/rehabilitatie. 
 
 
 

http://www.aya4net.nl/
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- Zorgverleners (zowel in eerste als tweede lijn)  van de AYA die zich over actuele kennis en kunde 
over ‘kanker op de AYA leeftijd’ laat adviseren & onderwijzen door het AYA team van de AYA poli en 
op verzoek/ bij complexiteit van de zorgvraag doorverwijst naar de AYA poli. 
 
Vragen die (op de AYA poli) door de AYA gesteld kunnen worden: zie de AYA vragenlijst op 
www.aya4net.nl . 
 
Per regio is/wordt  1 regionale projectleider (medisch oncoloog/hematoloog) aangewezen die (met 
het AYA poli team) de AYA zorg, wetenschap en onderwijs in de regio (UMC) coördineert en afstemt. 
De regionale projectleider wordt ondersteund door de nationale kwartiermaker-directeur. 
 
Per regio (UMC) is voor het adviseren over AYA  beleid  1 AYA Taskforce actief. Het regionale beleid is 
een afspiegeling van het nationale beleid. De Taskforce wordt voorgezeten door een onafhankelijk 
voorzitter. De projectleider maakt deel uit van de Taskforce. 
Thans is er 1 taskforce actief (Radboudumc) en een tweede op komst (Klankbordgroep UMCU). De 
taskforces komen 2 keer per jaar bijeen voor nationale afstemming. Alles is er op gericht om de zorg 
eenduidig te laten zijn. 
 
 

5. De criteria van fysieke AYA zorg 
 
AYA zorg bestaat uit: 

- Fysieke basis AYA zorg door  zorgverleners  op locatie; specifieke AYA zorg verleend door 
regionaal AYA poli team  

- De online AYA4 community voor leeftijd-lotgenoten contact, beheerd door de AYA4 
community manager; 

- De AYA huiskamer in een aantal ziekenhuizen aangesloten bij het platform, bestemd voor 
ontmoeting en ontspanning. 

 
 

     
 
 
 
 

 
De criteria voor de fysieke AYA zorg dragen bij aan het ‘consumenten-vertrouwen’ van zowel de AYA 
als de professional. 
De criteria zijn bedoeld om, ongeacht de locatie van de zorg, eenduidig AYA zorg te kunnen verlenen 
en de kwaliteit daarvan te bewaken. Platform en bestuur dragen daarvoor gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
 
De criteria: 

- De AYA ondervindt geen last van ‘op welke wijze AYA zorg georganiseerd is’ en krijgt 
integrale eenduidige AYA zorg onafhankelijk van de locatie, op basis van ‘dichtbij waar het 
kan en centraal waar het moet’; 

- AYA zorg bestaat uit een medisch-technisch deel (anti-tumor behandelingen) en een psycho-
sociaal deel (leeftijdspecifieke vragen). In AYA zorg zijn beide delen geïntegreerd en worden 
volgens de laatste stand van de wetenschap uitgevoerd; 

http://www.aya4net.nl/
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- AYA zorg start bij diagnose, is gericht op ‘wat kan er wel’, rehabilitatie & zo maximaal 
mogelijke maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven vanaf de diagnose; 

- Er wordt geanticipeerd op de leeftijdspecifieke vragen van de AYA. Uitgangspunt van de 
professional bij het verlenen van de leeftijdspecifieke zorg is de vraag: ‘Wie ben jij en wat 
heb jij nodig?’; 

- De AYA ontvangt desgewenst de AYA zorg het liefst in het ziekenhuis waar ook de anti-tumor 
behandeling plaatsvindt of via de echaloneringschaal (zie onder 3); 

- Het AYA team van de AYA poli bestaat uit een verpleegkundig specialist, 
oncoloog/hematoloog, medisch psycholoog en medisch maatschappelijk werker. De andere 
disciplines kunnen worden ingeschakeld. Zowel binnen als buiten het ziekenhuis (zoals 
bijvoorbeeld Ciran). Voorwaarde is wel dat de partijen waarmee wordt samengewerkt 
actuele AYA kennis en kunde hebben. En dat de verpleegkundig specialist de regie & 
coördinatie voert over deze integrale zorg in het belang van de AYA dan wel dat er een 
absolute smooth transitie en overdracht is naar de overnemende partij; 

- Instanties en zorgverleners die het AYA keurmerk voeren zijn speciaal geschoold (ten minste 
via de AYA onderwijsmodule, gereed 2017) in het behandelen van AYA’s en hun 
leeftijdspecifieke vragen; 

- De instanties en hulpverleners werken nauw samen waardoor behandelingen en zorg op 
elkaar zijn afgestemd, volgens de laatste stand van de wetenschap; 

- Professionals en AYA’s werken (in het AYA team, regionaal of op het nationaal AYA ‘Jong & 
Kanker’ Platform) nauw samen voor betere zorg en behandelingen. Zowel op beleidsmatig 
niveau als op individueel niveau ; 

- Instanties en hulpverleners werken volgens de laatste (tumor-specifieke) richtlijnen en 
SONCOS normering; 

 
6. Het bureau van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform 

 
Het bureau bundelt alle nationale taken en werkzaamheden.  
Het bureau is op een centrale plek in Nederland gehuisvest. 
 
Binnen het bureau werken: 
 

6.1 De kwartiermaker/ directeur Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform 

De kwartiermaker is mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van AYA strategie & beleid en 

draagt tevens zorg voor de verspreiding van het AYA gedachtegoed in Nederland. Dat kan zijn onder 

AYA’s, zorgprofessionals maar ook onder bestuurders en beleidsmakers. Zowel op strategisch als op 

operationeel niveau. Zowel in de profit als non-profit sector. Daartoe onderhoudt de kwartiermaker 

de contacten in binnen en buitenland. 

De kwartiermaker ondersteunt als ambtelijk secretaris het nationaal AYA platform bestuur, het 

platform en de regio’s en geeft leiding aan een nationaal AYA bureau. Dit bureau heeft tot taak: 

• Ondersteuning zorginhoudelijk (o.a. leeftijdspecifieke paragraaf binnen SONCOS, 

oncologische richtlijnen, AYA criteria ‘keurmerk’, taskforces (denktanks per regio), nationale 

dreamteams waar leeftijdspecifieke items concreet worden opgepakt); 

• AYA Opleiding Onderwijs coördineren (o.a. AYA multidisciplinaire zorgmodule, nationaal 

symposium SPACE 4 AYA); 

• AYA wetenschappelijk Onderzoek coördineren (o.a. dataregistratie, voorbereiden 

onderzoeksubsidies).    
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6.2 Manager deelproject AYA zorg  

De verpleegkundig specialist AYA draagt als manager van het deelproject ‘AYA zorg’ inhoudelijk het 

gedachtengoed van AYA uit. Met oog op het borgen van de eenduidigheid. Zowel in de zorg als in 

onderwijs en opleiding. Daartoe heeft zij regelmatig werkoverleggen (intervisie, supervisie, coaching, 

workshops,) met professionals en AYAs uit de verschillende ziekenhuizen van het Nationaal AYA 

platform. Doel van die gesprekken is het inhoudelijk vormgeven van multidisciplinaire AYA poli’s en 

het overdragen van kennis en kunde ta.v. ‘kanker op de AYA leeftijd’.  

 

6.3 AYA4 community manager – nationale communicatie adviseur 

De community manager en tevens communicatie adviseur beheert de AYA4 communities en de 

openbare AYA website aya4net en de online media als Facebook en twitter.   

De AYA4 commuity is een essentieel onderdeel van AYA zorg.  

Als communicatie adviseur ontwikkelt de adviseur ook nationale communicatie tools (waaronder 

hardcopy folder materiaal) om het AYA gedachtengoed Nederland breed te verspreiden. 

 

6.4 Persvoorlichter op freelance basis 

De persvoorlichter draagt zorg voor het verspreiden van AYA nieuws op de diverse media kanalen 

(online en hardcopy).  

 

6.5 Secretariële ondersteuning 

De secretariaatsmedewerker ondersteunt de bureau functionarissen op secretarieel gebied. 

 

 

Het Nationale AYA ‘Jong & Kanker’ Platform  
 

Kwartiermaker/ Directeur 
Bureau Nationaal  

AYA ‘Jong & Kanker’ Platform 

Bestuur 
Nationaal  

AYA ‘Jong & Kanker’ 
Platform 

Patiëntenorganisaties 
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Bijlage 1 

Het Nationale AYA ‘Jong & Kanker’ Platform startte op 7 februari 2013 en is geïnitieerd door het AYA 

Platform Radboudumc. Daar is vanaf 2009/2010 veel expertise ontwikkeld en ten uitvoer gebracht 

ten aanzien van multidisciplinaire & integrale AYA zorg (waaronder de AYA poli, multidisciplinair AYA 

overleg, de AYA4 communities, de AYA lounge), onderzoek en opleiding & onderwijs. Innovatie van 

die expertise en verbetering van AYA zorg in het Radboudumc komt sinds 2012 vanuit een AYA 

Taskforce Radboudumc (agenda-zettende denktank) met AYA’s, hun patiëntenorganisaties en 

professionals. In co-partnerschap dragen alle leden van de Taskforce op een evenwaardige manier 

ideeën, thema’s en prioriteiten aan om zorg, onderzoek en opleiding & onderwijs AYA-proof te 

houden en te verbeteren. De AYA Taskforce Radboudumc heeft in de beginfase zorgverbetering 

geïnitieerd zowel in het Radboudumc als nationaal. De wens is om op den duur per regio (met een 

AYA poli) 6 regionale Taskforces in te kunnen richten.  Die regionaal adviseren over AYA zorg, 

opleiding en wetenschap afgeleid van het naitonale beleid.  

In zgn. Dreamteams worden, ook in co-partnerschap, thema’s specifiek uitgewerkt en 

geconcretiseerd voor het algemeen belang, regionaal en nationaal. 

 

 

Bijlage 2 

Het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform, in februari 2013 gestart als een club toegewijde en 

bevlogen professionals uit de UMC’s en algemene ziekenhuizen, met 1 gezamenlijk belang namelijk 

om AYA zorg op de kaart te zetten, is organisch toegegroeid naar een volgende stap. Het platform 

heeft in haar vergadering van 6 mei 2014 aangegeven dat een verdere professionalisering van de 

organisatie van het platform wenselijk is om nog meer gezicht naar buiten te krijgen en bekender te 

raken bij het Nederlands publiek, én om meer structuur en (financiële) continuïteit te bieden aan de 

doelstellingen en activiteiten op de gebieden zorg, wetenschappelijk onderzoek en opleiding & 

onderwijs. 

Daartoe is een Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform bestuur bestaande uit een 

vertegenwoordiging van professionals en AYA’s opgericht. In 2016 is gezamenlijk besloten om van 

het platform een stichting te maken met een stichtingsbestuur.  De statuten van de stichting 

nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ platform zijn vrijdag 23 september 2016 ondertekend. 

 

Leden van het huidige Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform bestuur, per 23 september 2016: 

o Koos van der Hoeven, (voorzitter, internist oncoloog, Radboudumc, voorzitter dagelijks 

bestuur) 

o Winette van der Graaf (lid,internist oncoloog, buitenlandse contacten) 

o Marike Deutz (lid, MSc, AYA) 

o Roy Lalisang (lid, internist oncoloog, MUMC+) 

o Rosemarie Jansen (lid, verpleegkundig specialist AYA zorg, AYA Platform Radboudumc) 

o Pieternel van Beek (lid, MSc, AYA) 

o Rhodé Bijlsma (secretaris, internist oncoloog, projectleider AYA UMCU, lid dagelijks bestuur) 

o Robbert Bakhuijsen (penningmeester, MSc, naaste, lid dagelijks bestuur) 

o Max Bos, (lid, MSc, AYA) 

o Simon Vermeer (lid, AYA) 

o Jourik Gietema (lid, internist oncoloog, UMCG) 

o Anneke Westermann (lid, internist oncoloog, AMC) 
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De penningmeester zal ondersteund worden door een accountant op vrijwillige basis.  
 
De Kwartiermaker/ directeur ondersteunt het bestuur met het maken van strategische keuzes in 
zorg, wetenschap en onderwijs, beleidsmatig en in de uitvoering van beleid. 
 
 
Referenties: 
 
Husson, O; Manten-Horst, E; van der Graaf, WTA. Collaboration and networking. In: ‘Tumors in 
Adolescents and Young Adults’, Progress In Tumor Research, vol 43, 2016. 
 
Manten-Horst, E; Kaal, S; Jansen, RM. Van der Graaf, WTA. AYA-zorg voor jongvolwassenen. De rol 
van zingeving en spiritualiteit. In ‘Handboek spirituele dimensie in de palliatieve zorg’, 2016. 
 
Husson, O; Manten-Horst, E; Servaes, P; Jansen, RM; Kaal, SEJ; Prins, JB; van der Graaf, WTA. 
Jongvolwassenen met kanker in Nederland, OncoZorg, december 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform 
 

p.a.: AYA Platform Radboudumc, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen, 024-3613457, 
AYAsecretariaat@Radboudumc.nl  
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