Regio Zuid-West / ErasmusMC / EMBRAZE en CONCORD
Projecttitel: Doorontwikkeling CCN Zuidwest Nederland
Coördinerend umc: Erasmus MC
Betrokken umc’s/regio’s: ONCOZON (toekomstbestendig netwerk)
UMCG (echeloneringsmodel MDO longoncologie)
Hoofdthema/
roadmap

MDO’s en experts panels ( Inclusief consultatie en verwijzing).
Betreft de doorontwikkeling van het regionaal netwerk waar binnen de MDO’s een
belangrijk onderdeel vormen ten aanzien van verwijzing en consultatie.

Samenhang met
andere projecten

Dit project heeft een duidelijke samenhang met het landelijke project, Financieeladministratieve aspecten bij oncologienetwerken en regionale MDO-modellen enc is er
een samenhang met het regionaal project vanuit het UMCG waar een
echeloneringsmodel MDO longoncologie wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. Voor de
complexe casuïstiek wordt gekeken naar de leerervaringen in de regio Noord Holland bij
de tweede fase-projecten gericht op expertpanels.

Startpunt

Doel

Een groot deel van de netwerkstructuur CCN Zuidwest Nederland (EMBRAZE en
CONCORD) is uitgewerkt en geïmplementeerd. Echter moet er gekeken worden hoe dit
netwerk ook na Citrien 2018 in staat is de regionale ontwikkelingen te blijven faciliteren
en te monitoren.
Een inventarisatie van regionale en lokale MDO’s die opgezet zijn in het CCN Zuidwest
Nederland heeft plaats gevonden evenals een knelpuntenanalyse van de regionale
MDO’s. Deze analyse heeft oa opgeleverd dat een verdere implementatie van een
echeloneringsmodel per tumorgroep nodig is om de tijdsinvesteringen in MDO
toekomstbestendig te maken.
Daarnaast is er een inventarisatie geweest naar de behoefte voor een regionaal gedeeld
documentensysteem heeft plaats gevonden en wordt verder uitgewerkt in een eisen
pakket om vervolgens in 2018 het systeem te kiezen en te operationaliseren.
•
•
•
•
•

Stakeholders

Implementatie

Toekomstbestendig netwerkstructuur, CCN Zuidwest Nederland met daar
binnen de twee sub regio’s EMBRAZE en CONCORD
Vervolg implementatie netwerktumorgroepen met daarbij de
netwerkstandaarden en monitoring
Echelonering model regionale MDO’s voor een nog nader te bepalen
tumorgroep
Implementatie regionaal documentbeheersysteem
Aansluiting eerste lijn, (huisartsen en para medici)

Medisch specialisten en verpleegkundigen vanuit het netwerk zijn betrokken bij
specifieke tumorwerkgroepen. Afspraken worden getoetst bij patiëntverenigingen,
zorgverzekeraars en vastgesteld met betrokken Raden van Bestuur. Input wordt gegeven
en gevraagd aan organisaties die betrokken zijn bij netwerkvorming in de regio, zoals
stBeterKeten en IKNL. IKNL zal tevens betrokken worden bijgedachtenvorming
echelonnering MDO (oncoguide, consultdiensten, financiering expertrol) en onderdeel
vormen van de projectgroep.
Daarnaast vindt afstemming plaats op landelijk niveau middels de stuurgroep en het
platform binnen Citrien.
•

Verdere implementatie en operationalisering van tumorwerkgroepen

•
•
•
•
•

Projectduur
Beoogd resultaat

Risico

12 maanden
Eind 2018;
• Huidig netwerkstructuur is geoptimaliseerd zodat facilitering en monitoring ook
na 2019 mogelijk is
• Zijn 70% van de netwerktumorgroepen operationeel en werken met
netwerkstandaarden, monitoring en outcome besprekingen,
• Wordt door de betrokken specialisten gebruik gemaakt van het regionaal
documentbeheersysteem om de zorginhoudelijke gegevens als ook informatie
als benchmarkgegevens, vergaderstukken, studie-informatie en
patiëntenvoorlichting met elkaar te delen,
• Is een echelonering model MDO voor 1 tumorgroep uitgewerkt en
geïmplementeerd

•
•
•

Bijdrage aan
netwerkvorming

Het per netwerktumorgroep gebruiken van kwaliteitsindicatoren,
netwerkstandaard, monitoring en outcome besprekingen (benchmark)
Verdere optimalisering van huidige netwerkstructuur
Implementatie documentbeheersysteem voor de regio
Implementatie echelonnering model MDO voor een specifieke tumorgroep
Borging van bovenstaande vindt plaats in 2019

Niet synchroon lopende belangen, waardoor de participatie in de het netwerk
cq. tumorwerkgroepen niet goed van de grond komt;
Beperkte beschikbare tijd van professionals;
Beperkte financiële middelen

De tumorwerkgroepen en de te ontwikkelen netwerkstandaarden, echeloneringsmodel
regionaal MDO en een documentbeheersysteem zijn de basis van het netwerk. Wanneer
deze structuur goed wordt uitgewerkt en geïmplementeerd, is er een platform gecreëerd
e
e
e
waar gezamenlijk door de 1 , 2 en 3 lijn zorgprofessionals en
patiëntvertegenwoordigers gewerkt kan wordt aan het tumor specifiek optimaliseren van
de kwaliteit van de zorg. Dit voor zowel de oncologiepatiënten in de regio ZWN als bij
kennisoverdracht in andere regio’s.

