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Regionale Oncologienetwerken 3



Rapport “Kwaliteit en taakverdeling”
commissie Gezondheidsraad 1993
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Criteria ter beoordeling oncologische zorg

1. Complexiteit van zorg

2. Zeldzaamheid van de tumor

3. Benodigde infrastructuur

4. Innovatie

5. Trends in de beroepsgroep

Advies: Oncologische zorg in NL waar mogelijk te spreiden 

en waar noodzakelijk te concentreren in daarvoor 

aangewezen centra met specifieke expertise



Aanbevelingen van de gezondheidsraad
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– Kwaliteitseisen voor ziekenhuis & medisch specialismen 

– Kankerregistratie ter ondersteuning kwaliteitsbeleid

– Diagnostiek, behandeling en nazorg van enkele groepen tumoren 

worden geconcentreerd  



1996
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Urgentie …
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– Patiënten niet onnodig in te gespecialiseerde omgeving

– Nacontroles door huisartsen waar mogelijk

– Vraagtekens bij oncologische chirurgie op locaties met nauwelijks 

deskundigheid en ervaring

– Veel meer samenwerking nodig tussen gewone en toponcologische

ziekenhuizen



Besluiten…
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– Toponcologische zorg concentreren in de academische centra en de 

twee categoriale instellingen 

(zij hebben ook sleutelrol in wetenschappelijk kankeronderzoek = 

ontwikkelingsgeneeskunde)

– Ontwikkelingsgeneeskunde moet een bijdrage leveren aan protocollen, 

richtlijnen en standaarden

– Professionele netwerkvorming tussen oncologische centra en 

algemene ziekenhuizen



2003 Nationaal Programma Kankerbestrijding 

(NPK)
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– VIKC (Vereniging van Integrale Kankercentra) Drs. B.A.J. Jongejan

– KWF kankerbestrijding Dr. A.G.J.M. Hanselaar

– Ministerie van VWS Drs. I.F. Hoogervorst

– NFK (NL Federatie van Kankerptn org) Mw. Dr. E. Borst

– Zorgverzekeraars Nederland Drs. M.A.I.M Bos

– Bestrijding van kanker vraagt om een gezamenlijk programma in al 

haar facetten

– De bestrijding / behandeling van kanker dreigt erg duur te worden



Ambitieuze doelstellingen NPK
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– Leef gezond (rookverbod openbare gelegenheden en horeca)

– Centrale regie bevolkingsonderzoek / financiering overheid

– Normen voor toegang tot zorg en doorlooptijden

– DBC zijn te versnipperd en creëren schotten: integrale DBCs

(interdisciplinair, transmuraal, hele keten, inclusief voorlichting –

begeleiding – nazorg – innovatie)

– Recht op informatie voor patiënten 

(ziekenhuizen / maatschappen moeten 5-jaars overleving en aantal 

behandelingen per kankersoort publiek maken)



Mijlpalen
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– 2006 Invoering zorgverzekeringswet

Nieuw zorgstelsel met (gereguleerde) marktwerking in de zorg

– 2009 Oprichting SONCOS

Eisen zorginstelling

Eisen aan zorgprofessionals

– 2010 Kwaliteit van kankerzorg in NL

Signaleringscommissie Kanker van het KWF & IKNL



2010 Kwaliteit van kankerzorg in NL
(signaleringscommissie Kanker van het KWF & IKNL)
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Aanbevelingen

– Inzicht verkrijgen in (onwenselijke) praktijkvariatie

– Toetsing van kwaliteit door beroepsgroep (minimale dataset definiëren)

– Zichtbaar maken van patiënten ervaringen 

– Naast volume, specialisatiegraad, infrastructuur moet uitkomst van zorg een factor zijn 

in concentratie van zorg

– Beschouw alle oncologische zorg als hoog complexe zorg

– Regionale samenwerking moet zowel personeel als financieel worden ondersteund 



2012 Toekomst-visie van UMCs en NKI-AvL op 

oncologische zorg
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Hoe komen we tot een 

toekomstbestendige organisatie 

van oncologische zorg 

– Aantal kankerpatiënten stijgt

– Behandelingen complexer

– Meer patiënten met kanker

– Individualisering van zorg

– Behandelingen kostbaarder



2012 Toekomst-visie van UMCs en NKI-AvL op 

oncologische zorg
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Op weg naar comprehensive cancer netwerken

– Binnen een netwerk gestandaardiseerd / geoptimaliseerd werken

– UMCs en NKI-AvL voor de meest complexe patiënten

– UMCs en NKI-AvL moeten de netwerken versterken op zowel zorg, onderzoek, 

opleiding als onderwijs



2014 Koersboek oncologische netwerkvorming

Taskforce Oncologie (januari 2014)
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1. De best mogelijke zorg ongeacht plek binnenkomst CCN

2. Vertrekpunt is patiënt

3. Infrastructuur en toekomstbestendige investeringen

4. Eenduidige dataverzameling

5. Innovatie 

6. Governance



Bijpraten van belangenbehartigers

NFK Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties

Over verleden – heden en toekomst van 

organisatie oncologische zorg
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Tijd voor verandering …
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2015 Citrien Naar regionale Oncologienetwerken

Comprehensive Cancer Networks 18

• Financiering uit Citrienfonds

• www.citrienfonds.nl

• www.oncologienetwerken.nl

http://www.oncologienetwerken.nl/
http://www.oncologienetwerken.nl/




Passend Behandelplan



Wat levert het op voor de patiënt

Regionale Oncologienetwerken

Passend behandelplan

– Persoonsgerichte zorg obv de beste 

behandelmogelijkheden icm informatie over de 

gezondheidstoestand en de doelen en wensen van de 

patiënt.

Gegevenssets oncologie

– De juiste gegevens eenmalig registreren betekent 

minder registratielast voor zorgverleners en meer tijd 

voor de patiënt. 

Digitale uitwisseling

– Goede en veilige digitale uitwisseling van 

patiëntgegevens voorkomt fouten, tijdverlies en 

onnodig overdoen van diagnostiek.

Waardegedreven financiering

– Adequate financiering met kwaliteitsprikkels is 

voorwaarde voor betaalbare zorg van hoge kwaliteit 

in netwerken.



En het in 2018 een vervolg kreeg..(citrien 2)
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Trefzekere zorg in oncologienetwerken
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innovatie implementatie impact

Innovators

Risiconemers

Early Adopters

Nieuwe 

uitdaging

Hoge 

acceptatiegraad

Early Majority

Voorlopers

Moeten 

voordelen 

begrijpen

Late Majority

Achterlopers

Moet noodzaak zijn

Lage acceptatiegraad

Laggards

Achterblijvers

Moet gemeengoed zijn

Positieve ervaringen 

belangrijk



Urgentie wordt alleen maar groter..
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NSCLC als voorbeeld……

26Lancet Oncology, 2021







We moeten een heldere eenduidige keuze maken
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Regionale oncologienetwerken
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Toegroeien naar eenduidige intergrale organisatie met oncologische 

zorg, opleiding, onderwijs en onderzoek in netwerken





Voorwaarden voor succes
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– Zorgsysteem: flexibiliteit bieden voor grootschalige 

experimenten

– Zorgaanbieders: flexibiliteit ten aanzien van 

kostenstructuur en inzet professionals in 

het netwerk

– Zorgverzekeraars: naar sturen op waardegedreven

zorg in plaats van alleen op kosten



Digitaal uitwisselen
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2019 Brief minister Bruins over rol UMCs
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– Komen terug op brief minister Bruins (2019)

– Netwerkvorming 

– Aanjagersrol ook bij zorgverzekeraars

– Aandacht voor organisatorische inrichting en uniformiteit

– Aandacht voor drempels : huidige zorgstelsel

data-uitwisseling

ontbreken van een landelijk EPD  



2022 Nationale Kankeragenda (NKA) i.o.
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– Oproep van KWF – IKNL – NFK

– Aansluiten bij Europees Kankerbeleid

– Aandacht voor preventie en vroeger opsporen van kanker

– Gezamenlijk betere resultaten in behandeling bereiken 

– Oncologische netwerken



In 2022 zeggen Key Opinion Leaders …

Ambassadeurs over de impact van Regionale 

oncologienetwerken – YouTube
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https://youtu.be/Jzj2QuyU0Ms


Trefzekere zorg voor elke oncologische patiënt...
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ZonMw

Comprehensive Cancer Networks

The Moving towards Regional Oncology Networks programme is financed by the 

Citrien Fund. This Fund helps to develop sustainable and versatile healthcare 

solutions and is part of The Netherlands Organisation for Health Research and 

Development (ZonMw).
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Ambitieuze doelstellingen NPK
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– “Komen tot een Onderhoud organisatie” 

(nieuwe kennis toetsen op bruikbaarheid en doelmatigheid – verwerken in 

integrale DBCs)

– Recht op informatie voor patiënten 

(ziekenhuizen / maatschappen moeten 5-jaars overleving en aantal 

behandelingen per kankersoort publiek maken)

– Verruimen onderzoeksmogelijkheden 

(selectief investeren in translationeel en klinisch onderzoek)



Ambitieuze doelstellingen NPK

Regionale Oncologienetwerken 46

Met NPK-programma blijft de zorg ook in de toekomst betaalbaar, 

wordt de zorg beter, en blijft de zorg de beste en meest doelmatige 

ter wereld.  



Speerpunten…
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– Taakverdeling tussen aanbieders oncologische zorg

– Toponcologische zorg alleen in toponcologische locaties

– Professionele netwerkvorming tussen oncologische centra en algemene 

ziekenhuizen

– Stimulering van transmurale oncologische zorg

– Herijking bestaande protocollen

– Ontwikkeling landelijke richtlijnen



2006 : Invoering zorgverzekeringswet

Regionale Oncologienetwerken 48

– Nieuw zorgstelsel met (gereguleerde) marktwerking in de zorg

– Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 

zorg (inkoop van zorg)

– Keuzevrijheid van patiënt voor zorgverzekeraar en ziekenhuis



2009 Oprichting SONCOS
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2012 –SONCOS Normeringsrapport 1

– Uniform kwaliteitskader

– Eisen zorginstelling

– Eisen aan zorgprofessionals

– Voorwaarden zorg van specifieke 

tumortypen



2010 Kwaliteit van kankerzorg in NL
(signaleringscommissie Kanker van het KWF & IKNL)
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Aandacht voor onderzoek bij taakverdeling 

oncologie

Onderzoek naar kanker en koppeling met het fundamentele en 

klinisch toegepaste onderzoek ter verbetering van curatiekans 

Regionale Oncologienetwerken

Medisch contact  1993

Frans Jaspers et al

De behoefte aan 

onderzoeksnetwerken 

is groot



Iteratief proces…. 

Al lerende komen we verder



Herkenbaar programma – veel samenwerking
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– Regionale pilots en proeftuinen rond good

practices

– Doorontwikkelen good practices en 

oplossing uit de eerste periode

– Breed implementeren en borgen van de 

resultaten uit de pilots en proeftuinen

– Samenwerken met stakeholders



Focus op de patiënt 



Focus op de patiënt 



Focus op de patiënt 



Een explosie van kennis in de tumorimmunologie

57Pilard et al Br. J. Cancer, 2021



NSCLC als voorbeeld……

58Lancet Oncology, 2021



• Eén tumorsoort = verschillende typen, met elk eigen genetisch 

profiel en specifieke behandeling 

• Aantallen per type    maakt noodzaak samenwerken

Geïndividualiseerde behandeling (personalized medicine)
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Samen met stakeholders

Citrien 1

Stakeholders : 

informeren en 

betrekken

Citrien 2

Stakeholders :

- Nemen taal over

- Gezamenlijke agenda

Naar regionale oncologienetwerken 
….. en verder

We pakken 

verantwoordelijkheid:

- Governance op orde

- Integrale benadering
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Met dank aan 
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– Al die mensen van zoveel verschillende organisaties die bijdragen 

aan het programma naar regionale oncologienetwerken

– Mede bestuursleden van de stuurgroep

– Themamanagers – Linking pins (verbinders tussen ons programma 

en de regio’s)

– Arjan Wildeboer / Louwke Meinardi / Gera Welker


