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noten vinden die jou snaP-

pen? AYA's hebben daarom

gezamenlijk gezorgd voor

de ontwikkeling van de

AYA4 Community. ln 2010

is dit initiatief gestart door

AYA's van het AYA ExPerti-

se Platform Radboudumc

en zij hebben er samen

met professionals voor

^ 

YA's hebben, tijdens en na kanker, specifieke pro-

H blemen en vragen. Denk aan vragen over opleiding,

tl L emoties, werk, zelfstandigheid, aangaan van relaties,

vruchtbaarheid of seksualiteit, Maar waar kan je met jouw vragen

terecht? Waar kan je leeftijdsge-

r

AyA staat voor Adolescent and young Adult; jongvolwassenen met kanker in de leeftijd van 18-35

jaar. Bij de AyA-poli doen we geen onderzoeken en behandelingen. Je komt bij ons bij voorkeur

nadat je behandeling is afgesloten. Maar ook ¡n een eerder stadium ben je welkom. Samen met

jou kijken we welke problemen je hebt door je z¡ekte'

IK
en mün

gezorgd dat de AYA4 Community open is gesteld voor alle AYA's

in Nederland. Landelijk partlciperen de 8 UMC's en een aantal

grote perifere ziekenhuizen. Het Radboudumc heeft een coördi-

nerende functie.

Zie ook http://www.aya4net.n l/aya-platform/
participerende-ziekenhuizen/

Naast een afgesloten gedeelte voor de AYA is er op AYA4 ook een

afgesloten gedeelte voor je naasten (mantelzorgers) en een ge-

deelte voor zorgprofessionals. Zodoende kan ook de naaste of

de hulpverlener met andere naasten of hulpverleners informatie

delen. Alle drie de onderdelen zijn l}Oo/o veilig en (van elkaar) af-

geschermd. <

Voor meer informatie over de Community, AYA zorg,

et cetera, kun je terecht op de openbare pagina:

http://www.aya4net.nl/
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Perif e re zi eken h uize n :

AVL, Antonivan Leeuwen, te Amsterdam

CWZ, Canisius, Wilhelmina Ziekenhuis, te Niimegen

lsala, te Zwolle

!BZ, Jeroen Bosch Ziekenhu¡s, te Den Bosch

MCA, Medisch Centrum Alkmaar, te Alkmaar

MST, Medisch Spectrum Twente, te Enschede

5t. Antoniusziekenhuis, te Nieuwegein

5t. Elisabethziekenhuis, te Tilbu rg

UMC'S:

AMC, Academisch Medisch Centrum, te Amsterdom

Erasmus MC, Erosmus Medisch Centrum, te Rotterdam

LUMC, [eids universitoir Medisch Centrum, te Leiden

Maastricht UMC+, Maastr¡cht IJnivers¡tair Med¡sch Centrum,

te Maastricht

Radboudumc, Radboud Universitair Medisch Centrum,

AYA Expertise Platform, te Niimegen

UMC Groning en,lJniversitair Medisch Centrum Groningen,

te Groningen

UMC Utrecht, lJniversitair Medisch Centrum Utrecht, te Utrecht

Vllmc,VtJ medisch Centrum, te Amsterdam
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