Regionale oncologienetwerken

logienetwerken: een ict-oplossing die
ervoor zorgt dat professionals elkaars
data kunnen inzien. “Fax is niet veilig
en cd’s kunnen breken of onleesbaar
zijn”, zei Walter de Haan (projectmanager in AMC/VUmc). “Secure mail
wordt steeds vaker toegepast, maar
is ook nog niet ideaal. Een goede
verbetering is dat steeds meer ziekenhuizen de stap naar XDS (cross-enterprise document sharing) zetten, omdat
dit leveranciersonafhankelijk is zodat

Financiering van regionale oncologienetwerken
en MDO’s

iedereen zijn eigen PACS en elektronisch patiëntendossier (EPD) kan
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komen. Zorgverzekeraars spelen hier-

Regionale oncologienetwerken maken een optimale zorgverlening richting de patiënt mogelijk.
Vorming van die netwerken kent echter een aantal belemmeringen, vaak op het gebied van financiën
en regelgeving. Daarom is binnen het Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ een
landelijk project over de financiering van die netwerken gestart. Drs. Ineke Middelveldt, programmamanager van het UMC Groningen Cancer Center, drs. Mariska Koster, senior medisch adviseur bij
zorgverzekeraar Zilveren Kruis, en prof. dr. Mark Kramer, lid van de Raad van Bestuur van het
VUmc te Amsterdam, vertellen over verschillende aspecten van die financiering.
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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
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.

Financieringsmodel
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met onze partnerziekenhuizen, maar
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bij huis van de patiënt kan.”

Verschillende tarieven
Kramer voorziet ook een volgende stap
in de financiering. “Een behandeling
in een expertisecentrum zoals een umc,
is vaak duurder dan de standaardbehandelingen. De financiering is daar
momenteel niet op aangepast, omdat
de DBC-prijzen van zorg op gemiddelden zijn gebaseerd. Voor zorg in
het expertisecentrum zou een aangepast tarief kunnen worden afgesproken. Voor de standaardbehandelingen die een patiënt ondergaat in het
ziekenhuis waar hij of zij zich initieel
meldt, voldoet een standaardtarief. Ik
ben ervan overtuigd dat met bijvoorbeeld Zilveren Kruis heel goed te praten
valt over dat soort arrangementen.”
Daarbij ziet Kramer kwaliteit als stimulans. “We moeten als netwerk dan
laten zien dat de prestaties in de zorg
aan patiënten met een bepaald tumortype beter zijn dan gemiddeld of verbeteren door onze samenwerking. Als
dat er goed uitziet, dan is de verzekeraar denk ik bereid om de prijs die
daaraan vastzit te betalen.” Koster
vult aan: “Het is wel belangrijk dat de
kwaliteit dan niet alleen gemeten
wordt met behulp van indicatoren die
voor de artsen belangrijk zijn, maar
ook met indicatoren die voor patiënten belangrijk zijn.”

Verbinding
Voorlopig is de financiering van oncologienetwerken nog niet zo ver. Het
project heeft wel een en ander in gang
gezet. “Het project verbindt de verschillende partijen”, zegt Middelveldt.
“Er wordt meer besproken tussen de
netwerken, zodat landelijk geldende
belemmeringen geïdentificeerd kunnen worden. Ook is er meer betrokkenheid vanuit de partijen die kunnen
helpen die belemmeringen op te heffen. Dat helpt enorm.”
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