
OP EIGEN INITIATIEF

Omdat sommige AYA’s een 
drempel ervaren om met hun 
vragen bij iemand aan te kloppen, 
zetten we ook zelf graag de eerste stap! 
Word je behandeld in UZ Gent, AZ St.Lucas, AZ Maria Middelares of AZ
Jan Palfijn, ben je in het AYA-zorgpad ingestapt en gaf je jouw
contactgegevens via een infobrief aan het AYACare@Gent team door,
dan nodigen we jou graag vrijblijvend uit op de AYA-Meetup. 

AYA’s (‘Adolescents & Young Adults’) met kanker
ervaren heel specifieke psychosociale noden. De
impact van kanker laat zich in de leeftijdsfase 16-35
jaar (in)direct voelen op alle domeinen in het leven:
studies, werk, relaties, gezinsplanning, vrijetijd,
zelfbeeld, seksualiteit enz. 
Misschien vraag jij je ook af welke gevolgen kanker zal
hebben op jouw levensstijl of op de dromen die jij hebt
voor de toekomst? Misschien vind je het moeilijk om
anderen te vertellen dat je kanker hebt (gehad)?

OP UITNODIGING

Concreet mag je dan van ons een telefoontje of email verwachten
op bepaalde tijdstippen in je nazorgtraject: na ca. 3, 6, 9 en 12
maanden na het einde van je behandeling. We luisteren of je
vragen hebt of nood aan een gesprek. Als dat zo is, plannen we
voor jou graag een AYA-Meetup in. 

Kanker haalt mijn hele wereld overhoop. Er
komt zo veel op me af!
Mijn behandeling is één ding maar welke
plaats krijgt deze ervaring in mijn leven?!

AYA-MEETUP

De AYA-Meetup biedt je gratis ondersteuning door het AYA-team
van UZ Gent,  zorgverleners gespecialiseerd in AYA-zorg. 
De gesprekken in de AYA-Meetup zijn een aanvullend
(na)zorgaanbod en nemen de reguliere zorg door je arts of
behandelend team niet over.

Met alle kleine en grote vragen,
(ab)normale bekommernissen en
verhalen kun je nu terecht in de
AYA-Meetup! 

Hoe gaan we te werk

Maak een afspraak voor een “face-to-
face”, telefonisch of online gesprek. 
Wij bieden je een luisterend oor en
helpen je ‘on the spot’ zo goed als
mogelijk verder. Blijven er tijdens dit
gesprek vragen onbeantwoord dan
gaan we met het voltallige AYA-team op
zoek naar oplossingen. Ons advies
koppelen we graag terug aan jou, in een
volgend gesprek of per email/telefoon
zodat je weer verder op weg kan.  



De AYA-Meetup 
Het Majin Huis 
Sint-Elisabethplein 7
9000 Gent 

WANNEER

WAAR

Dinsdagavond tussen 18u en 20u
Donderdagvoormiddag tussen 10u en 12u
voor/na een AYA-activiteit.

 Een AYA-Meetup kan in Het Majin Huis doorgaan op:

Lukt dit moeilijk voor je? Dan kijken we samen voor een ander moment. 

Een online/telefonisch AYA-Meetup kan elke werkdag
doorgaan tussen 9u en 17u.

Het Majin Huis in centrum Gent
biedt een plek waar mensen die
op de één of andere manier te
maken krijgen met kanker, elkaar
kunnen ontmoeten. Maandelijks
organiseren we activiteiten in Het
Majin Huis, gaande van sportieve,
creatieve tot informatieve sessies
op maat van AYA’s. 

 
 

De AYA-Meetup is er 
ook voor AYA-supporters

Kanker treft jou niet alleen.
Waarschijnlijk ervaar je dat jouw
“supporters”: je partner, ouders,
kinderen, broers, zussen, vrienden
en kennissen ook met bepaalde
vragen en bezorgdheden zitten. Net
als jij worden zij gedwongen om
een manier te vinden om met jouw
ziekte en behandeling om te gaan. 

Indien je dit wil, kun je voor of na deze activiteit, een AYA-Meetup
gesprek hebben of een afspraak maken op een moment dat jou
uitkomt. 

Ook AYA-supporters kunnen op hun
initiatief in de AYA-Meetup terecht
voor gratis gesprekken en hulp. Dit

kan individueel of samen met de AYA. 

AYA activiteiten in Het Majin Huis

Praktisch 
CONTACT

E-mail: ayateam@uzgent.be
Tel: 09 332 03 59


