Oncologische netwerkvorming

AMC Oncologisch Centrum presenteert
visie op regionale netwerkvorming
DRS. SJORS KLOMPMAKER, AMC-PROJECTLEIDER REGIONALE ONCOLOGIENETWERKEN

Op 24 november 2016 vond in het Academisch Medisch Centrum (AMC) de kick-off plaats van het
Amsterdamse project Naar regionale oncologienetwerken. Een samenwerking tussen het AMC Oncologisch
Centrum en VUmc Cancer Center, gefinancierd door het Citrienfonds. Alle regionale ziekenhuizen
waren uitgenodigd, evenals diverse partners, zoals IKNL, NFU en patiëntenorganisaties.
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