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Het Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ gaat zijn laatste jaar in. Binnen het
programma zijn breed toepasbare oplossingen ontwikkeld, die samenwerking faciliteren tussen
universitair medische centra (umc’s) onderling en tussen umc’s en andere zorgaanbieders.
Prof. dr. Ernst Kuipers, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
(NFU) - de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het programma - blikt terug
op de afgelopen periode, maar kijkt ook naar de toekomst.
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• Het programma Naar regionale oncologienetwerken is een

Ontwikkelingen gaan door

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.
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Ambulante dokter
Als voorbeeld om dit te verbeteren
noemt hij de overgang van de oude
situatie, waarin één behandelaar een
patiënt in één ziekenhuis behandelt,
naar een situatie waarin het zorgpad
van de patiënt helemaal regionaal is
belegd. “Dat vraagt niet alleen om
doorstroming en om aansluiting op
een XDS-netwerk, maar ook om een
dokter die op meer plekken werkt.
Voorheen werkte een arts in één ziekenhuis en droeg hij een jas met een
logo van dat ziekenhuis. Nu moet een
arts misschien onderdeel gaan uitmaken van regionale teams. Hij werkt
dan regelmatig op een andere plek,
omdat bepaalde zorg geconcentreerd
is om redenen van apparatuur of complexiteit. Dat gebeurt wel al, maar het
is zeker nog geen gemeengoed.”

Anders denken
Kuipers ziet nog een punt waarop een
kentering nodig is: “In de oncologie
zijn we geneigd in minimale aantallen van interventies of ingrepen te
denken. Dat is eerlijk gezegd voor veel
dingen oninteressant. Neem nu de
behandeling van alvleesklierkanker.
Hier in de regio krijgen jaarlijks circa
600 patiënten de diagnose alvleesklierkanker. Daarvan worden er 100
geopereerd. Als je niet uitkijkt, gaat
de discussie vooral over die 100. De
overige 500 patiënten die niet voor
een operatie in aanmerking komen,
vallen daar al snel buiten. Zij komen
echter wel in een intensief traject van
behandelen en follow-up, met vaak
allerlei complicaties waarop geïntervenieerd moet worden. En voor die
100 die geopereerd worden, vormt de
operatie ook maar een klein onderdeel
van het behandeltraject. Bovendien
komt bij een groot deel van hen de
ziekte terug. Veel van die 600 patiënten komen dus in de palliatieve fase
en daar spelen andere dingen dan bij
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