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Begin juni ondertekenden minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport samen met belangrijke
partijen in de zorg het hoofdlijnenakkoord voor medisch-specialistische zorg 2019-2022. Het
Citrienfonds krijgt volgens dat akkoord een vervolg. Dr. Rob Dillmann, voorzitter van zowel de
Raad van Bestuur van Isala (Zwolle) als van de landelijke Taskforce Oncologie, geeft aan wat dit
betekent voor het uit het Citrienfonds gefinancierde programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’.
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Oncologie Health Agreement
Het Oncologie Health Agreement is een soort hoofdlijnenakkoord binnen de oncologische zorg. Belangrijkste initiatiefnemers zijn de leiding van het Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ en de Taskforce Oncologie.
Over de volgende onderwerpen wil men afspraken vastleggen:
• functioneren van het MDO en het creëren van een passend behandelplan voor alle patiënten;

“Er zijn verschillende typen
netwerken ontstaan, en we zijn
aan het inventariseren welk
netwerk waar zit”

• basisdossier oncologie. De informatie in dit dossier moet een goed gezamenlijk overleg tussen zorgverleners
uit verschillende ziekenhuizen mogelijk maken;
• verdere realisatie van de XDS-standaard voor het digitaal uitwisselen van gegevens;
• financiering van feitelijke zorg;
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uitgewisseld kunnen worden;
• zorg betreffende heel zeldzame oncologische aandoeningen.
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Kort bericht??
Body

• Het programma Naar regionale oncologienetwerken is een
andere manier van het organiseren van de oncologie in
Nederland en heeft als doel dat iedere kankerpatiënt toegang
heeft tot de best mogelijke zorg. Het regionale oncologienetwerk
faciliteert en stimuleert samenwerking tussen zorgaanbieders
om dit doel te bereiken.
• Het programma Naar regionale oncologienetwerken wordt
gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame
en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te
ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw en de NFU.

www.oncologienetwerken.nl

ontstaan met allemaal een andere
vorm en beleid. Een netwerk kan per
patiëntgroep of per tumortype werken.
Soms zijn het netwerken van ziekenhuizen met een academisch ziekenhuis, soms zonder academisch ziekenhuis. We zijn aan het inventariseren
welk netwerk waar zit, hoe deze
zijn ingericht en wat de ervaringen
van die netwerken zijn. Het is de
bedoeling dat men nog meer van
elkaar kan leren en er zo een versnelling in de verbetering van netwerken
plaatsvindt.”

Zeldzame oncologische aandoeningen en basisdossier
De Taskforce gaat zich ook buigen

ADV ASTRA

over zorg aan patiënten met heel
zeldzame oncologische aandoeningen.
“Patiëntenorganisaties vragen daar
terecht aandacht voor. We gaan kijken
of we met goede voorstellen kunnen
komen. Dat is nog best een hele toer,
want het gaat om heel kleine aantallen patiënten.”
Er zijn ook plannen voor de ontwikkeling en implementatie van een basisdossier. “Dit betreft afspraken over
de basisinformatie die in een dossier
moet staan, zodat zorgverleners uit
verschillende ziekenhuizen een goed
gezamenlijk overleg kunnen voeren.”

Verlanglijstje
Enkele onderwerpen hebben (nog)
geen vast omlijnd plekje binnen de
plannen voor 2019 en daarna. Dillmann: “Veel oncologische patiënten
komen op een gegeven moment in
een palliatief traject. De palliatieve
zorg hoort dus ook in het hele oncologische behandel- en begeleidingspalet. Daar moeten we nog flink aandacht aan besteden. Wat ook nog niet
expliciet in de planning staat, maar
zeker aandacht verdient, is de samenwerking met inloophuizen. Die worden
veelal gerund door zowel professionals als vrijwilligers. Zij begeleiden en
ondersteunen patiënten met kanker,
zodat die leren leven met hun ziekte
en met de ingrijpende psychosociale
gevolgen ervan. Dat kan dan gaan om
het (her)vinden van een evenwicht in
gezin, relatie of werk, maar ook om
iemands zelfbeeld.”
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