AYA, Adolescent &
Young Adult

Je bent onder behandeling op de afdeling Oncologie van het Dijklander ziekenhuis.
Het is begrijpelijk dat het een onzekere tijd voor je is. Misschien heb je vragen
die specifiek zijn voor je leeftijdsfase. Je bent mogelijk bezig met een studie of je
carrière, een huis kopen of een gezin stichten en misschien heb je hulp of advies
nodig omdat je situatie veranderd is.
Patiënten tussen 18 en 39 jaar worden AYA’s genoemd. Dit staat voor
Adolescents and Young Adults. Deze folder is bedoeld om de weg te wijzen naar
leeftijdsspecifieke informatie voor jonge mensen met kanker, de AYA’s. Dit staat los
van de zorg en behandeling in het Dijklander Ziekenhuis.

Wat is AYA-zorg?

Het AYA-zorgnetwerk is een landelijke organisatie die zich inzet voor jonge mensen
met kanker. Er zijn in verschillende zorginstellingen speciale poliklinieken voor de
AYA. De AYA-zorg gaat uit van de vraag: “Wie ben jij en wat heb je nodig?” Wat heb
je nu nodig, hoe kun je de draad later weer oppakken en hoe kunnen wij je naasten
bijstaan, tijdens en na je ziekte.
Het zorgteam bestaat onder andere uit een oncoloog, een verpleegkundig
specialist, verpleegkundigen, een medisch psycholoog, een medisch
maatschappelijk werker en een geestelijk verzorger. Je blijft onder behandeling van
je eigen specialist in het Dijklander Ziekenhuis. Je behandelend specialist kan je
doorverwijzen naar een AYA-poli of je kunt zelf een afspraak maken.
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Is AYA-zorg iets voor jou?

AYA-zorg gaat in op thema’s die belangrijk zijn in jouw levensfase en waarover
je na de diagnose en tijdens de behandeling vragen kunt hebben. De meest
voorkomende onderwerpen worden beschreven in de “ik en mijn…”thema’s. Veel
informatie over deze thema’s kun je ook al vinden op de website www.aya4net.nl
of kijk op www.ayazorgnetwerk.nl. Hier vind je direct de weg naar een instelling
die AYA-zorg levert en zie je wat het netwerk nog meer doet.
Naast zorgverlening wordt er in de regionale AYA-kenniscentra ook onderzoek
gedaan, niet alleen voor AYA’s maar ook door AYA’s. Meer informatie hierover vind
je op www.ayazorgnetwerk.nl
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Het AYA-zorgnetwerk is ook actief op Facebook en Instagram
Contactpersonen Dijklander ziekenhuis:
Sylvia Logher-Goes (verpleegkundig specialist)
Simone van den Heiligenberg (internist oncoloog)
Marina Boot (gespecialiseerd verpleegkundige)
AYA@dijklander.nl
0229-257290
0229-257885

Complexe AYA-zorg in AYA kenniscentrum
Amsterdam UMC locatie VUmc
De Boelelaan 1117, Amsterdam.
AYA lounge: Aanwezig
Telefoon: 020-4442230
Mailadres: aya@vumc.nl
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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