
De oncologische netwerkvorming staat centraal op de Impactconferentie Trefzekere oncologie:  
optimale zorg in netwerken. Het Citrienfondsprogramma Naar regionale oncologienetwerken en de 
Taskforce Oncologie nodigen u van harte uit om hierbij te zijn.

Met boeiende verhalen uit de praktijk laten we zien waarom netwerken zo belangrijk zijn, wat ze opleveren 
voor patiënten en zorgverleners en wat ons de komende jaren te doen staat. (Inter)nationaal befaamde 
keynote speakers  (Simon Oberst, Cambridge; Bas Bloem, Radboudumc; Mathieu Weggeman) presenteren 
hun visie op netwerken.

De Impactconferentie toont de ontwikkelingen op het gebied van oncologische netwerkzorg en agendeert 
de koers en acties voor de komende jaren, voortbouwend op het Koersboek Oncologische Netwerkvorming. 
We horen graag uw visie! Er is volop gelegenheid voor dialoog tijdens de conferentie. 
De urgentie om de oncologische zorg anders te organiseren is groot: het aantal patiënten met kanker blijft 
stijgen, behandelingen worden complexer en meer maatwerk en meer verschillende zorgverleners zijn 
betrokken bij de zorg. Het succes van behandelingen neemt toe maar ook de kosten stijgen. Netwerken zijn 
dé manier van organiseren waarmee we onze uitstekende oncologische zorg voor iedere patiënt bereikbaar 
houden. Netwerken zijn het knooppunt van juiste zorg, juiste informatie, juiste zorgverlener, juiste plek.

Op deze dag zetten wij samen met u de belangrijkste facetten voor verbetering van de oncologische 
netwerkzorg in de komende jaren op de kaart. Persoonsgerichte integrale zorg, samen beslissen, digitale 
uitwisseling, eenduidige en eenmalige registratie van gegevens en adequate financiering zijn belangrijke 
bouwstenen. Het Citrienfondsprogramma Naar regionale oncologienetwerken en de partijen die zich 
verenigd hebben in de Taskforce Oncologie werken al jaren nauw samen aan de vorming en bestendiging 
van regionale, landelijke en internationale oncologische netwerken. 

Tijdens de Impactconferentie bieden wij minister Bruins van Medische Zorg en Sport het Visie document 
Oncologische Netwerkzorg 2019-2022 - Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker aan.

Wij zien en spreken u graag bij deze bijzondere gelegenheid. Samen maken we impact!

Citrienfondsprogramma Naar regionale oncologienetwerken
Ate van der Zee, NFU, voorzitter
Marc Besselink en Geert Kazemier, Amsterdam UMC 
Stefan Sleijfer, Erasmus MC
Koos van der Hoeven, Radboudumc 
Bernd Kremer, MUMC+
Els Witteveen, UMC Utrecht 
Vincent Smit, LUMC
Hans Nijman, UMCG, programmaleider 
Arjan Wildeboer, UMCG, programmacoördinator
 

Taskforce Oncologie
Rob Dillmann, NVZ, voorzitter 
Ernst Kuipers, NFU, voorzitter
Michel Wouters en Haiko Bloemendal, SONCOS/FMS 
Rob Dijkstra, NHG
Arja Broenland en Irene Dingemans, NFK 
Peter Huijgens, IKNL
Marenne Terlingen, NVZ, secretaris
Melanie Schmidt, NFU, secretaris 
Brigitte Gijsen, IKNL, secretaris

Praktische informatie

Deelname is gratis. Aanmelden: impactconferentie@iknl.nl
NB Meld u snel aan om erbij te zijn! Er is grote belangstelling en er zijn al veel inschrijvingen.

Organisatie en inlichtingen: IKNL, Brigitte Gijsen, b.gijsen@iknl.nl
Locatie en route: Van der Valk Hotel Utrecht   www.vandervalkhotelutrecht.nl/routebeschrijving
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Ochtendprogramma: 
Trefzekere oncologie, de koers 

  
  09.30 uur Ontvangst

  10.00 uur Opening door gespreksleider van de dag: Frank du Mosch, journalist

  
  10.05 uur Inleiding 
 prof.dr. A.G.J. (Ate) van der Zee, voorzitter stuurgroep Naar regionale oncologienetwerken, 
 NFU Citrienfonds, UMCG

  10.15 uur Patiënt en netwerkzorg
 W. (Wim) Eysink, ervaringsdeskundige (en senior partner Deloitte)  

  10.35 uur The patient journey
 Trefzeker vanuit patiëntperspectief drs. A.J. (Arja) Broenland, directeur-bestuurder NFK
 Dichtbij huis als het kan dr. A.J. (Annette) Berendsen, huisarts-onderzoeker UMCG
  Wie doet wat? Echelonnering in de oncologie prof.dr. P.C. (Peter) Huijgens, bestuurder IKNL 
 Normering in de oncologie M.J.W.M. (Michel) Wouters, voorzitter SONCOS, AVL 
 Financiering dr. M.J. (Marian) Kaljouw, voorzitter raad van bestuur NZA

  11.20 uur Keynote: Visie op leiderschap en samenwerking 
 prof.dr.ir. M.C.D.P. (Mathieu) Weggeman  

  11.50 uur Keynote: Why do we need Cancer Networks in Europe?
 S. (Simon) Oberst, MA FCA, director of clinical development Cancer Research UK, 
 Cambridge Cancer Centre, chair Accreditation and Designation Board Organisation of 
 European Cancer Institutes

  12.20 uur  Visiedocument Oncologische netwerkzorg 2019-2022: 
 Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker 
 dr. R.J.M. (Rob) Dillmann, voorzitter Taskforce Oncologie, NVZ
 mr. dr. B.J. (Bruno) Bruins, minister van Medische Zorg en Sport

  12.45 uur Lunch

  >>
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Middagprogramma: 
Trefzekere oncologie, toekomstvisie en acties 

  
 14.00 uur Opening middagprogramma door Frank du Mosch

 
  14.05 uur Toekomstvisie & acties oncologienetwerken 
 prof.dr. E.J. (Ernst) Kuipers, voorzitter Taskforce Oncologie, NFU

  14.15 uur Toekomstvisie: Passend behandelplan
 Pitch dr. L. (Lieke) Welling, chirurg LUMC
 Pitch M.J.W.M. (Michel) Wouters, chirurg AVL 
 o.l.v. Frank du Mosch

  14.35 uur Toekomstvisie: Gegevenssets oncologie, Digitale uitwisseling en 
 Persoonlijke gezondheidsomgeving
 Pitch, prof.dr. M.G.H. (Marc) Besselink, chirurg Amsterdam UMC
 Pitch, drs. L. (Laurens) de Groot, voorzitter Nederlandse Vereniging Klinische Informatica 
 o.l.v. Frank du Mosch

  14.55 uur Toekomstvisie: OncoZON, een voorbeeldpraktijk 
 prof.dr. B. (Bernd) Kremer, voorzitter OncoZON 
 dr. G.A.P. (Grard) Nieuwenhuijzen, chirurg, directeur Catharina Kanker Instituut

  15.15 uur Keynote: Bouwen aan netwerkzorg 
 prof.dr. B.R. (Bas) Bloem, neuroloog Radboudumc

  15.45 uur Forum: Trefzekere samenwerking 
 Ernst Kuipers, Rob Dillmann, Arja Broenland, Peter Huijgens o.l.v. Frank du Mosch

  16.00 uur Afsluitende netwerkborrel

Het Citrienfonds van de NFU en 
ZonMw helpt duurzame en breed 
inzetbare verbeteringen in de 
gezondheidszorg te ontwikkelen.
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