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Een middag over zorg voor tieners met een chronische aandoening of levensbedreigende ziekte. 

Innovatief onderzoek en goede voorbeelden uit de zorg voor iedereen die met tieners werkt! 

Keynote sprekers 

Dr. Gonneke Stevens, Universiteit Utrecht 

Hoe gaat het met jongeren in Nederland? Wat weten we over hun gezondheid en welzijn? Resultaten van 

het landelijke HBSC-onderzoek (Health Behavior in School aged Children).  

 

Bente van Oort, lid Jongerenpanel FNO, zorg en perspectief 

In Nederland hebben naar schatting 700.000  jongeren een chronische aandoening. Hoe beïnvloedt 

chronisch ziek zijn je leven? Bente van Oort vertelt over haar eigen ervaring en het FNO jongerenpanel. 

Onderzoek 

Merel van der Vlist:  

PRO-active & PRO-feel studie: Vermoeidheid bij 

jongeren met een langdurige ziekte. 

 
Vermoeidheid is een probleem waar veel jongeren met 

een langdurige ziekte mee te maken hebben. De PRO-

active studie onderzoekt vermoeidheid en ontwikkelt een 

digitale tool die jongeren helpt om hiermee om te gaan. 

 

Miriam Douma: 

Op Koers Online: psychosociale groepscursussen voor 

jongeren met een chronische aandoening, broers, 

zussen en ouders. 

 
Hoe ga je om met een chronische ziekte in je dagelijks 

leven? Op koers is een online groepscursus die jongeren 

leert om te gaan met de uitdagingen die hun ziekte met 

zich mee kan brengen.  

Zorg 

Lorryn Teela:  

Alle Stemmen Tellen: een spel om de participatie 

van jongeren in zorg, onderzoek en beleid te 

vergroten. 

 
Patiënt participatie wordt steeds belangrijker gevonden. 

Toch blijkt het niet eenvoudig om de mening van 

jongeren te vragen. Het spel ‘Alle Stemmen Tellen’ kan 

hierin ondersteunen. Hoe werkt het en wat levert het op? 

 

Maureen Bult & Guus Dekkers:  

Zorg voor tieners met kanker; breder inzetbaar 

zorgmodel. 

 
In het Prinses Máxima Centrum is de afgelopen jaren de 

psychosociale zorg voor tieners uitgebreid. Wat hebben 

we geleerd? Welke kennis en toepassingen zijn ook 

inzetbaar voor jongeren met een chronische aandoening? 
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