
De SPACE 4 AYA 2015 thema’s: 

Buitenlandse voorbeelden van AYA-zorg

Welke goede buitenlandse voorbeelden zijn 

er rondom multidisciplinaire AYA-zorg? Wat 

was de aanpak? Welke kansen zijn er? Wel-

ke uitdagingen liggen er voor Nederland?

AYA & Hypotheken 

en levensverzekeringen

Welke aannames en beelden zitten achter 

het feit dat AYA’s moeizaam of geen hypo-

theek of levensverzekering kunnen afslui-

ten? Wat zeggen de cijfers? Zijn er ook best 

practices? Wat is de sleutel waardoor op dit 

thema een verandering in gang gezet kan 

worden?

AYA & Voeding

‘Je moet goed eten en drinken hoor, tijdens je 

behandelingen!’, maar hoe doe je dat als de 

behandeling als onbedoeld bij-effect de zin in 

eten aantast? Welke feiten en fabels leven er 

rondom voeding in relatie tot kanker? Waar 

kan je betrouwbare informatie halen? Hoe 

kan je als patiënt de eigen voedingswensen 

bespreken met de zorgprofessional? Wat kan 

de zorgprofessional doen? Welke kansrijke 

initiatieven zijn er rondom ‘eten en drinken 

tijdens ziekenhuis opname’?

AYA & Eerste lijnszorg

Op welke wijze willen AYA’s dat de eerste lijn 

(huisartsen/wijkverpleegkundigen) betrokken 

is bij hun ziekte traject? En wat kan en wil 

de eerste lijn zelf eigenlijk? Welke werkbare 

‘real life’ en ‘online’ oplossingen liggen er?

Aan het einde van de dag worden er op de 

bovengenoemde 4 thema’s concrete ‘to do’ 

acties in gang gezet die tijdens de volgende 

SPACE 4 AYA in 2016 geoogst kunnen wor-

den. Dit seminar nodigt dus niet alleen uit 

tot praten maar vooral ook tot oppakken en 

doen. 

Op SPACE 4 AYA 2015 worden ook de re-

sultaten besproken die zijn behaald op de 

thema’s die in 2014 centraal stonden: • de 

nationale AYA zorgorganisatie en de AYA-

zorg richtlijn • de vruchtbaarheidsrichtlijn • de 

late effecten • AYA & werk!

 2e nationale AYA seminar 

SPACE 4 AYA 
Hét jaarlijkse nationale seminar voor jonge mensen (Adolescents & Young Adults, AYA’s) 

waarbij tussen de 18-35 jaar kanker is gediagnosticeerd én voor hun zorgprofessionals. 

SPACE 4 AYA heeft als doel de beste zorg en behandeling van AYA’s in heel Nederland te  

empoweren! Door een nationaal podium te zijn waarop alle beschik bare kennis en kunde  

over ‘Kanker op de AYA leeftijd’ maximaal gedeeld wordt tussen AYA’s en zorgverleners  

uit de verschillende specialismen en disciplines. Tijdens het 2e nationale SPACE 4 AYA 

seminar spreken AYA’s, zorgprofessionals en beleidsmakers, bestuurders, bedrijfsleven 

en zorgverze keraars elkaar op inspirerende wijze aan.

wanneer: Donderdag 5 maart 2015 9.30-16.30 uur 

waar: Amsterdam Arena, Amsterdam

dagvoorzitter: Tom van ’t Hek 

organisatie comité: AYA’s en zorgprofessionals 

van het Nationaal AYA Expertise Platform

organisatie: CongressCare, 073-6901415, info@congresscare.com

accreditatie: Aangevraagd voor verschillende beroepsgroepen 



Meer informatie over het actuele SPACE4AYA programma, de (buitenlandse) sprekers, 

de aanmelding, de informatiemarkt, posterpresentatie, accreditatie of sponsoring:  

www.space4aya.nl  

Programma

9.30-10.30 uur Ontvangst  en registratie

Mogelijkheid om naar de presentatie van  

de research posters te gaan, de informatie 

statafels te bezoeken of de AYA lounge.

10.30 uur Opening 

door de dagvoorzitter Tom van ‘t Hek 

10.40-11.00 uur Resultaten SPACE 4 AYA 2014:  

nationale AYA zorgorganisatie en AYA-zorg richtlijn, 

de vruchtbaarheidsrichtlijn, late effecten en AYA & 

werk met o.a. Hans Biesheuvel van Ondernemend 

Nederland  

11.00-12.00 uur 1e thema: Multidisciplinaire 

AYA-zorg in het buitenland

12.00-12.50 uur 2e thema: AYA & Voeding. 

Met o.a. prof.dr. Ellen Kampman 

(Wageningen Universiteit)

12.50-13.45 uur Walking lunch 

mogelijkheid om naar posterpresentaties  

te gaan, de informatie statafels te bezoeken 

of de AYA lounge

13.45-14.45 uur 3e thema: AYA &  

Hypotheken en verzekeringen

14.45-15.15 uur Pauze

15.15-16.00 uur 4e thema: Eerste lijn 

betrokkenheid bij AYA & Kanker

16.00-16.30 uur Wrap up van de dag 

én benoemen van de concrete acties. De 

resultaten van die acties zullen terugkomen 

in het programma van SPACE 4 AYA 2016 

16.30 uur Afsluiting 

Tot max. 18.00 uur  

Hapje en drankje, muziek

Muziek
De muziek en zang van Theatergroep  

Plezant en Patricia Biermans nodigen 

gedurende het gehele programma uit tot 

meepraten, meedenken en meedoen!

Mogelijkheid tot posterpresentatie

Wij attenderen je er graag op dat er op deze 2e editie 

van SPACE 4 AYA ruimte is om wetenschappelijke re-

search poster(s) mee te brengen en te presenteren. 

Dit om zichtbaar te maken wat er al in Nederland ge-

beurt aan wetenschappelijk onderzoek naar ‘kanker 

op de AYA leeftijd’.  Dat kan zowel medisch-technisch 

als psycho-sociaal zijn of een combinatie van beide 

aspecten. Het mogen deze eerste keer posters zijn 

die al op een ander (inter) nationaal congres getoond 

zijn.Wij vragen je wel de poster(s) aan te melden bij 

de congresorganisatie.

Voor wie is SPACE 4 AYA? 

AYA’s en hun patiëntenorganisaties

Het is hun lijf en hun leven: zij weten het beste WAT 

nodig is! Persoonlijk en voor het algemeen belang.

Zorgprofessionals uit de diverse disciplines  

en professies, uit heel Nederland; dus artsen  

(in opleiding), specialisten, (oncologie)  

verpleegkundigen en paramedici 

Zij zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en 

implementatie van een eenduidige ‘state of the art’ AYA 

zorg richtlijn over heel Nederland. En de toepassing 

daarvan in het individuele behandelplan.

Beleidsmakers en Bestuurders

Zij bieden, op basis van de gezamenlijke wensen van 

AYA’s en zorgprofessionals, de kaders van de organi-

satie van zorg.

Bedrijfsleven, Subsidiegevers, Verzekeraars

Zij ondersteunen de structurele AYA zorg in heel Ne-

derland en maken het financieel mogelijk. 

Studenten
Studenten uit diverse studie richtingen (ondermeer 

Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Diete-

tiek, Bedrijfskunde, Communicatie, Rechten) zijn van 

harte welkom. 

Kosten van deelname

Voor AYA’s en naasten                gratis

Voor artsen 125 euro

Voor verpleegkundigen    50 euro

Voor paramedici 50 euro

Voor AIOS 50 euro

Voor studenten 20 euro 

Voor overige deelnemers 125 euro

Inschrijving  Via www.space4aya.nl  Let op aantal deelnemers is gelimiteerd op 350! Schrijf snel in! 


