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Bij de inrichting van regionale oncologienetwerken staat de
patiënt centraal. Dat maakt het patiëntenperspectief een belangrijk aspect bij de vorming van de netwerken. Drs. Irene Dingemans,
projectleider Kwaliteit van Zorg bij de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), vertelt wat de kankerpatiëntenorganisaties belangrijk vinden voor patiënten en legt uit hoe
dat in de netwerken zou kunnen passen.
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• 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
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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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spreken binnen bestaande gremia, zoals de Taskforce Oncologie, of eventueel een nieuw gremium. “De verschillende partijen beslissen dan gezamenlijk wat de criteria voor netwerken moeten zijn. Als patiëntenorganisaties willen we daar natuurlijk
bij betrokken zijn. Staan de eisen eenmaal vast, dan kunnen dat criteria
worden voor bijvoorbeeld de financiering van de oncologische zorg. Geen
vrijblijvendheid: daar ligt de lat.”

Luisterend oor
Passen de plannen van de NFK wel
binnen de huidige ontwikkelingen?
Dingemans: “Dat denk ik wel. In eerste instantie werden wij in het kader
van het programma ‘Naar regionale
oncologienetwerken’ vooral geïnformeerd tijdens besprekingen. Maar nu
de projecten vorderen, worden we er
als NFK steeds meer bij betrokken.
Ook bij de afzonderlijke netwerken.
Vanuit het programma en vanuit de
netwerken krijgen we uitnodigingen
om aan platforms deel te nemen. We
merken in gesprekken met organisaties en professionals in het veld dat
we elkaar steeds meer vinden. Er is
zeker oor voor onze ambitie en uiteindelijk zou die ook in de netwerken
kunnen passen.”

Consequenties
Dat de plannen van de NFK niet op
korte termijn te realiseren zijn, beseft
de federatie heel goed. Dingemans:
“Wat wij willen kan niet morgen verwezenlijkt zijn. Het heeft enorme
consequenties. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat in alle ziekenhuizen kanker
nog als kanker wordt herkend als je
steeds meer oncologische expertise
weghaalt? En wat doe je met patiënten met complexe comorbiditeit? Gezien de werkgelegenheid, financiering
van ziekenhuizen en infrastructurele
capaciteit kun je ook niet zomaar hele
ziekenhuisafdelingen sluiten of verplaatsen. Dit zijn de uitdagingen waar
we als land voor staan, want de oncologische zorg wordt in hoog tempo
steeds complexer en steeds minder
standaard. We moeten de zorg hierop
gaan inrichten, met oog en oplossingen
voor alle consequenties die dit heeft.
Dat kost tijd. Maar we willen wel dat
we met zijn allen die kant op bewegen.
Wat dat betreft zijn we met allerlei
partijen samen op de goede weg.”
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