
Nationaal AYA zorgnetwerk, 

het Nationaal ‘Jong & Kanker’ Platform, 

Met 6 regionale AYA zorgnetwerken

Leeftijdsspecifieke AYA zorg is geëchelonneerd en

afhankelijk van de zorgbehoefte van de AYA
BASISZORG 
Huisarts
• (H)erkent AYA 
• Verwijst door

Basis AYA zorg in de regio
Medisch specialist en/of (oncologie) 
verpleegkundige in algemeen 
ziekenhuis of UMC
• Verleent vanaf diagnose basis AYA 

zorg, herkent leeftijdsspecifieke AYA 
problematiek en vraagt deze uit  

• Consulteert bij complexe 
leeftijdsspecifieke vragen het 
Regionaal AYA Kenniscentrum 

• Verwijst naar AYA Kenniscentrum 
met AYA poli zorgteam

• Gebruikt de nationale AYA huisstijl in  
(media) uitingen

• Participeert op het Nationaal AYA 
‘Jong & Kanker’ Platform

Regionaal AYA Kenniscentrum bij 
UMC/AvLvoor basis én complexe 
AYA zorg (nurse-led)
AYA projectleider (medisch specialist) 
en AYA poli zorgteam met o.a. 
verpleeg- kundig specialist(en)
• Verleent vanaf diagnose AYA zorg 

volgens de AYA criteria
• Heeft consultatie functie
• Heeft een regulier AYA – MDO
• Doet wetenschappelijk onderzoek 

naar ‘kanker op de AYA leeftijd’ 
• Geeft leeftijdsspecifiek onderwijs
• Heeft een AYA proof

ontmoetingsruimte
• Heeft een regionale AYA Taskforce: 

ontwikkelt beleid in centrum en regio
• Heeft AYA Dreamteam(s): verbeteren 

zorg in  centrum, regio of nationaal
• Gebruikt de nationale AYA huisstijl in  

(media) uitingen
• Participeert op het Nationaal AYA 

‘Jong & Kanker’ Platform

Voor professionals

BASISZORG Huisarts
ü www.aya4net.nl
ü (Na)scholing leeftijdsspecifieke zorg
ü Online interventies zorgprofessionals
ü AYA kwaliteitskader
ü Congres SPACE4AYA

Basis AYA zorg 
+ Oncoline Fertiliteit
+ ‘Ik en mijn …’  AYA zorgconcept als 

gespreksagenda
+ AYA ‘Ik en mijn..’ zorg anamnese
+ 11 stappenplan inrichten AYA zorg

Regionaal AYA Kenniscentrum  
+ Deskundigheidsbevordering
+ 12 stappenplan inrichten AYA zorg

Voor de AYA en de naaste

ü www.aya4net.nl
ü AYA zorg folder en vragenlijst
ü AYA4 community en meetingspots
ü AYA Match app
ü AYA ‘Ik en mijn ...’ vragenlijst consult
ü Online toolkit voor de AYA en naaste

Regio Noord/Oost
UMCG AYA Kenniscentrum

Regio Zuid/Oost
MUMC+ 

Regio Midden
UMCU AYA Kenniscentrum

Regio Zuid/West
Erasmus MC & LUMC AYA Kenniscentra

Regio Noord/West
Amsterdam UMC (AMC & Vumc) AYA Kenniscentra

NKI-AVL

Wat heb je nodig vanaf diagnose voor goede AYA (na)zorg?

AYA zorg anno 2019

Regio Midden/Oost
Radboudumc AYA Kenniscentrum

Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform organisatie www.aya4net.nl
• Kwaliteitsbewaking en eenduidigheid AYA zorg
• Onderwijs ‘Kanker op de AYA leeftijd’
• Coördinatie wetenschappelijk onderzoek
• PR en communicatie
Werkt in co-creatie en co-participatie samen met AYA (patiёntenorganisatie)
Is gehuisvest bij het Integraal Kankercentrum Nederland te Utrecht 
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