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Uitgangspunt 
 
In principe geeft elke zorgprofessional in Nederland leeftijdsspecifieke AYA (Adolescent & 
Young) zorg. 
AYA zorg is geëchelonneerd georganiseerd, anticiperend op de zorgbehoefte van de AYA 
vanaf diagnose. 
 
 
Organisatie, faciliteiten en expertise in AYA zorg 
 

• Per zorginstelling wordt het ‘AYA zorg service level’ vastgelegd, variërend van het 
leveren van basis leeftijdsspecifieke AYA zorg in een algemeen ziekenhuis tot 
complexe, multidisciplinaire leeftijdsspecifieke AYA zorg in een regionaal AYA 
kenniscentrum bij een UMC/AvL.    

• Oncologische zorgverleners herkennen en erkennen een AYA, weten van hun 
specifieke zorgbehoeften, zijn bekend met leeftijdsspecifieke AYA zorg en verlenen 
deze zorg volgens de gemaakte afspraken.  

• Het multidisciplinaire AYA poli zorgteam van een AYA Kenniscentrum bestaat tenminste 
uit een medisch specialist, een verpleegkundig specialist oncologie met specifieke 
expertise in leeftijdsspecifieke AYA zorg en een psychosociale zorgprofessional. Er is 
een vaste mogelijkheid tot consultatie van andere specialismen of disciplines voor zover 
deze niet al deel uitmaken van het multidisciplinaire AYA poli zorgteam. 

• De eigen medisch behandelaar staat in nauw contact met het AYA poli zorgteam. 
• Voor de AYA is er de vaste mogelijkheid tot consultatie van of verwijzing naar een 

regionaal AYA Kenniscentrum met een multidisciplinair AYA poli zorgteam. 
• In een algemeen ziekenhuis waar  AYA’s behandeld worden, is zowel een 

verpleegkundig als medisch aanspreekpunt aanwezig voor vragen m.b.t. basis 
leeftijdsspecifieke AYA zorg 

• De eigen behandelaar, die verantwoordelijk is voor de antitumor behandelingen, 
informeert de AYA over de verschillende regionale en nationale AYA zorg onderdelen 
en faciliteiten. 

• Elke AYA is conform de richtlijn fertiliteitspreservatie vóór aanvang van de 
antitumorbehandelingen geïnformeerd over de gevolgen voor fertiliteit en krijgt de 
mogelijkheid voor een counselingsgesprek door een gynaecoloog met expertise op het 
gebied van fertiliteitspreservatie aangeboden. Als deze mogelijkheden niet in het eigen 
ziekenhuis beschikbaar zijn, wordt de AYA daarvoor naar een gynaecoloog met 
expertise op het gebied van fertiliteitspreservatie verwezen. 

 
 
Kenmerken  leeftijdsspecifieke AYA zorg 
 

• Is Integraal & holistisch: medisch-technisch én psychosociaal 1 geheel  
• Start vanaf diagnose tot ver daarna, onafhankelijk van diagnose en fase van 

de ziekte.  
• De zorgprofessional anticipeert op leeftijdsspecifieke ‘Ik  en mijn…’ AYA 

zorgbehoeftes van de AYA. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


