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Inleiding

Kwalitatief onderzoek

• “AYA’s”

• Doelstelling

• Adolescent and young adult

• Inzicht verwerven in de psychosociale behoeften van AYA’s met
kanker en van hun mantelzorgers

• Onderzoeksproject gefinancierd door de Vlaamse
Kanker Liga

• Inzicht verwerven hoe we een patiëntgerichte en kwaliteitsvolle
zorg voor AYA’s en hun directe omgeving
kunnen realiseren

• Inventarisatie huidig zorgaanbod
• Literatuurstudie mbt ervaringen van AYA’s
• Kwalitatief onderzoek

• Methode
• Onderzoeksdesign gebaseerd op de principes van de Grounded
Theory (Glaser en Strauss)
• Semi-gestructureerde interviews
• Onderzoekerstriangulatie

• AYA’s
• Mantelzorgers
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Het AYA verhaal
Participanten

Identiteit
“Ik vond haarverlies vervelend omdat je dan eigenlijk ziet dat er
iets scheelt. Kaal…ja, er zijn wel meer mannen die kaal zijn maar
zo die wenkbrauwen. Dan denk je van ‘Nu zie je toch echt wel dat
er iets verkeerd is”

• 23 AYA’s
- ♂ en ♀ van 15 t.e.m. 25 jaar
- Nederlands als moedertaal
- Diagnose aan ≥15 jaar,

“Je voelt je zo machteloos. Je hangt af van de mensen rond je en
je bent net terug een kind”

- ≤5 jaar in follow-up
- geen palliatieve patiënten

Normaal Leven
“Ik vond het fijn dat vrienden niet voortdurend praten over de
ziekte maar dat ze gewoon normaal tegen me doen”
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De AYA legt een traject af

De AYA als centrale regisseur

Fase 1: ‘Kanker bevriest mijn leven’
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Fase 2: ‘Mijn normaal leven aanhouden
is moeilijk’

Mijn diagnose = een schok!
Ziek zijn ≠ ziek voelen
Veel info gaat aan me voorbij
Ik ga ervoor, ik ben positief! (Toch kan ik ook
somber zijn)
Kanker is tijdelijk
Laat me maar niet te veel alleen!
Toch heb ik soms tijd nodig om alleen te zijn
Contact met andere kankerpatiënten spreekt
me nog niet erg aan
Laten we alsjeblieft normaal doen!
Die lichamelijke veranderingen vind ik lastig
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Fase 3: ‘Kanker heeft mijn leven voor
altijd veranderd’

Ziek zijn = ziek voelen
Tijdelijke veranderingen kan ik beter
plaatsen
Het verlies van mijn zelfstandigheid is
frustrerend
Mijn leven staat stil en dat van
anderen gaat door
Het draait áltijd rond mij
De ziekte beïnvloedt mijn relaties
Contact met andere jonge
kankerpatiënten lijkt me wel iets
Sommige zaken bespreek ik liever
niet met mijn ouders
11

12

3

2-1-2014

De jongerenbox

De kankerervaring maakt deel uit van
mijn leven
Een levensles?
Waar kan ik het moeilijk mee hebben?

• Omgaan met verlies en mijn
beperkingen moeten aanvaarden
• Mijn weg vinden: een andere studie,
nieuw werk
• Werken aan oude en nieuwe relaties
• Angst voor herval
Ik zou wel wat steun en/of begeleiding
kunnen gebruiken
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Doelstellingen
•
•
•
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• De box = continuüm
– Geen eenmalige introductie

De zorg voor de jongere met kanker optimaliseren
De onderzoeksresultaten integreren in een werkinstrument
voor de praktijk
De jongere met kanker is niet alleen – een eigen box
aanbieden
– Herkenbaarheid ↑
– Onzekerheid ↓

– Lange tijd hiermee aan de slag gaan
– Kan lange tijd blijven liggen
– De AYA bepaalt wat nu op de voorgrond staat

– Nuttige informatie verstrekken

•

De communicatie met de jongere en zijn omgeving
bevorderen
– De jongere, de ouder, de omgeving en de zorgverlener
handvaten aanbieden
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•

Ontwikkelingsproces
•

– Heeft zich ingewerkt in het
thema
– Continue afstemming met de
onderzoekers

Start: brainstorm met verschillende zorgverleners
– Welke materialen bestaan er reeds?
– Welk soort instrument hebben we nodig in de praktijk?
– Mogelijkheden volgens beschikbaar budget

•

De onderzoeksresultaten vertalen in een instrument voor de
AYA
– Welke inhoud?
– In welke vorm?

•

Vormgeefster (Maïté Van Keirsbilck)

•

De inhoud werd getoetst bij
3 AYA’s en verschillende
zorgverleners

•

Belang van een goede evaluatie
– Box in huidige vorm evalueren

– Intentie om de inhoud van de box in een vervolgproject
eveneens aan te bieden in digitale vorm

Het verhaal van de AYA staat centraal in de box
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Inhoud box
Een box met een waardevolle inhoud…
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Verhalenboekje

1. Verhalenboekje

• Idee van een dag- en plakboek opgemaakt door de jongere
– De leefwereld van de AYA is de focus
– Mijn verhaal wordt verteld
– Mijn verhaal is zo herkenbaar met dit van de ander
• Beelden zeggen veel
– Het boekje bevat fotomateriaal, cartoons en illustraties
• Het boekje bevat geen adviezen
– Het is geen informatiebrochure
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2. Stickers

Memo’s in het
verhalenboekje

• Een vel met herbruikbare stickers
• Wat?

• Alles op een rijtje
zetten voor de AYA

– Een gevoel/gedachte die nu bij mij lijkt te
passen
– Kort en duidelijke taal

• Bevat de krijtlijnen
van een bepaalde
fase in hun traject

• Waar gebruiken?

• Handig voor de
zorgverlener om van
hieruit thema’s
bespreekbaar te
maken

• Wanneer?

– Overal
– Kamer (thuis, in het ziekenhuis), op de
koelkast, venster, fotokader, spiegel, …
– Kan altijd of situationeel
– Ook als zorgverlener het gebruik van de
stickers stimuleren
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3. De jongeren tag

4. Postkaarten

• Een signaal voor de andere jongere

• De jongere en zijn
netwerk
• Sprekende beelden
• Weinig woorden met
een grote betekenis

• Enkel de AYA, zijn omgeving en de zorgverlener kennen de
betekenis van de tag

25

26

6. Informatiekaarten

5. Communicatietools

• Infokaarten

•
•

Hoe communiceren met
mijn zorgverlener
Praten met mijn ouders
Verwachtingen tav anderen

•
•
•

Communicatiekaarten
Deurhanger
Lastmeter

• Interessante links

•

• Invulkaarten

• Films en boeken
• Contactlijst
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• De box is een WERKinstrument

Hoe ermee aan de slag

– Het ligt niet zomaar op de kast

• Aandacht voor een zorgvuldige implementatie

– Ieder teamlid kan er wel iets mee doen

– De box hoort niet zomaar thuis op het inforekje in de
wachtzaal

– Ieder teamlid moet er iets mee doen
– Belangrijk om als zorgverlener het doel en de inhoud van
de box te kennen

– De jongere merkt dit ook op

– Belang van een opleiding voor iedere zorgverlener
vooraleer aan de slag te gaan met de jongerenbox
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Bedankt voor jullie
aandacht!

Meer info:
elsie.decoene@uzgent.be
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