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Gegeven de uitdaging waar we voor staan….

Is krachtenbundeling essentieel

• Organisatie en kwaliteit 

van zorg

• Opleiding 

• Onderzoek





Tegen versnippering

VWS

RIVM

gemeenten

OCW

SWZ

ZiNL

ZonMW

NWO

TNO

EZ

LNV



Oncologische netwerken & onderzoek



Vooral netwerken die de hele 
patient journey beslaan

Niet alleen 2e en 3e , maar ook 1e en 0e lijn



Kansen voor onderzoek in netwerken:

• Goed zicht op knelpunten en mogelijke oplossingen –

grootste kans op doorbraken

• Schaalvergroting klinische trials & patiënteninclusie

• Leren van elke patiënt (Real World Data), zelflerend 

zorgsysteem

• Snelle kennisverspreiding en implementatie –

innovaties sneller naar de patiënt



Maar ook knelpunten:

>> KWF wil steunen, initiëren en faciliteren

• Bijv. voor optimale toegang en uitwisselbaarheid van 

medische gegevens (Onconext)

• Bijv. ondersteuning bij klinische trials (DORP)

• Bijv. stimuleren en ondersteunen van implementatie



Onconext – van ‘data-rich but information-poor’ naar:

• Gestandaardiseerde gegevensverzameling

• Interoperabele IT systemen

• Duidelijke governance en uitgifte systemen

• Op initiatief NABON, IKNL, MedicalPHIT

• KWF verbindt met bestaande initiatieven 

van andere partners en stakeholders

• Bijv: regionale oncologienetwerken, 

PALGA, VWS, NFK, tumorwerkgroepen, 

Health-RI, IT-leveranciers



1. Borstkanker
2. Darmkanker
3. Hoofd-Hals Kanker



Trials aanbieden is behandeloptie één!

Draagt hierin bij door middel van:

Meer studies, van betere kwaliteit, die op tijd zijn afgerond, voor meer patiënten

✓ Ondersteuning bieden aan onderzoekers en instellingen voor de totstandkoming van een regionale 
infrastructuur.  Daarmee klinisch oncologisch onderzoek toegankelijk maken voor alle patiënten

✓ Bij elkaar brengen van kennis omtrent centraliseren van dataverzameling in trials. Regionale afspraken zijn 
de basis voor een blauwdruk

✓ Bijdragen aan initiatieven als kanker.nl en onderzoekbijkanker.nl: Ontsluiten van trialinformatie voor 
onderzoekers (in bv MDO) en patiënten ten behoeve van inclusieverhoging binnen trials

Netwerkvorming cruciaal voor klinisch oncologisch onderzoek



Doel KWF
Meer innovaties bereiken eerder de patiënt

Hoe
Stimuleren en faciliteren van doorontwikkeling & implementatie

Probleem:
- Route naar de praktijk is lang
- Niet alle innovaties bereiken 

de praktijk

Implementatie
financiering

Programma Onderzoek & Implementatie
Fundamenteel onderzoek t/m implementatieonderzoek

o.a. met implementatiefinanciering voor het opschalen van effectief bewezen 
interventies 

Idee? Neem contact op met 
Eveline Noteboom via 
implementatie@kwf.nl

✓ Innovatie is (bijna) klaar voor de praktijk 
✓ Innovatie is effectief bewezen in onderzoek
✓ Nationaal opschalen is mogelijk
✓ Maar…..er zijn (financiële)knelpunten?

mailto:implementatie@kwf.nl


Minder versnippering = meer impact




