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Even voorstellen

● Bestuurder Radiotherapiegroep Arnhem, Ede, Apeldoorn en Deventer

● Lid NVZ Bestuur (portefeuille Kwaliteit en Arbeidsmarkt)

● Voorzitter Landelijke Taskforce Oncologie (via NVZ)



• Samenstelling en doelstelling Taskforce Oncologie (TfO)

• Rol TfO bij de ontwikkeling oncologienetwerken

• Rapport Oncologienetwerken in Beeld (2022).

- > perspectieven, analyses en uitdagingen voor de toekomst.
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IKNL

Citrienprogramma
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Doelstelling

● De Taskforce Oncologie is opgericht om goede zorg te bieden aan iedere patiënt met kanker.

● De Taskforce Oncologie adviseert het Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ 

dat werkt aan het stimuleren en versnellen van oncologische netwerkvorming.

● Meerdere keren per jaar komt de Taskforce Oncologie samen om verbeterpunten in de zorg 

voor kankerpatiënten te agenderen en deze samen met de veldpartijen te realiseren. De leden 

delen continu kennis met elkaar om oncologische behandelingen en zorg te optimaliseren. 

● De Taskforce Oncologie adviseert het ministerie van VWS en andere partijen over de meest 

passende zorg voor kankerpatiënten.



Daaropvolgend geeft de TfO in de Agenda Oncologische Netwerkzorg

2019-2022 de ambities weer om netwerkvorming verder te ontwikkelen

in NL,

met daarbij de Kenmerken van goed functionerende

oncologienetwerken’ (2020) die de TfO aanbood aan de Minister van 

VWS.
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Kenmerken Oncologienetwerken (Taskforce Oncologie, 2020)

Sturing-beleid Regio’s en optimale samenstelling (UMC, topklinische, algemene ziekenhuizen, 1e, 3e lijn)
Governance met evaluaties en patiëntperspectief 
Bestuurlijke en professionele afspraken; samenwerkingsovereenkomst
Beleid voor hoogwaardige zorg bij meest voorkomende tumorsoorten
Beleid met ambities per tumortype en incl. patiëntperspectief
Ondersteuningsorganisatie voor het netwerk, voor coördinatie/regie 

Patiëntenzorg Regionale/transmurale, gestroomlijnde zorgpaden
Zorgplannen voor patiënten; met begeleiding, vast aanspreekpunt, persoonlijke gezondheidsomgeving en zorg in leefsituatie
MDO: alle patiënten besproken, met echelonering en consultatieafspraken 
Kwaliteit besluitvorming: klinisch en gedeelde besluitvorming 
Communicatie, informatieoverdracht, gegevensuitwisseling

Kennis, onderzoek, Organisatie van zorg, kennis, onderzoek, kwaliteit voor meest voorkomende tumorsoorten en volgens kaders, normen, richtlijnen
Borging van interactie zorg, onderzoek, onderwijs, innovatie 
Deelname/bijdragen aan onderzoekagenda’s, wetenschappelijk/klinische studies 
Benoeming leidende centra per tumortype voor kennisdeling, innovatie, onderzoek, scholing

Kwaliteit Continue verbeteringen met PDCA, evaluaties, benchmarks, transparantie en registraties, audits

https://www.nfu.nl/themas/zorg-op-de-juiste-plek/taskforce-oncologie
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TfO als opdrachtgever:

● Het rapport “Oncologienetwerken in beeld” (2022) is tot stand gekomen in opdracht 

van de Taskforce Oncologie. 

● Dit rapport zal worden besproken met de leden / achterbannen van de Taskforce 

koepelorganisaties, en zal als input dienen voor de verdere discussie t.a.v. 

beleidsadviezen.
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Rapport Oncologienetwerken in beeld (2022) bestaat uit 4 deelrapporten:

● Deelrapport 1: Kwantitatieve gegevens IKNL

● Deelrapport 2: Kwalitatieve gegevens Citrienprogramma “Naar regionale

oncologienetwerken” (vragenlijsten en diepte-interviews)

● Deelrapport 3: Reflectie van NFK

● Deelrapport 4: Reflectie van SONCOS-FMS

 Rapport vandaag aangeboden aan de Minister van VWS.

 Vormt de inhoudelijke basis voor mijn verdere presentatie.



Taskforce Oncologie

Anno 2022: steeds verdergaande ontwikkelingen binnen oncologienetwerken die de kwaliteit van 

zorg verbeteren, zoals:

● (Boven)regionaal verschuiven en concentreren van gespecialiseerde zorg

(vooral zeldzame tumoren).

● Transparant delen van data in netwerken is toegenomen.

● Ontstaan PROMs en PREMs op netwerkniveau (soms aangevuld met spiegelbijeenkomsten).

● Meer aandacht voor doelmatigheid van zorg.

● Stappen gezet richting waardengedreven zorg.
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Anno 2022 zien we veel diversiteit tussen de oncologienetwerken/regio’s is in: 

● De vorm waarin de samenwerking is georganiseerd

● Het aantal patiënten en het aantal behandelingen

● De patiëntenbesprekingen in het MDO

● Verwijslijnen en in de mate van transparantie bij het delen van data voor zorgverbetering.

=> Kort ingaan op de gesignaleerde aandachtspunten en de (toekomstige) rol voor de TfO. 
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MDO als ruggengraat

● Een regionaal MDO met bijbehorende afspraken in zorgpaden, kan gezien worden als de 

ruggengraat van de oncologie en het bindmiddel van de netwerken

(> 90% van de patiënten wordt in een MDO besproken, wel variaties te zien).

● MDO staat aan de basis van individuele behandelplannen, met regionale afspraken en

zorgpaden in oncologie- en tumortypenetwerken als onderlegger.

● MDO kan heel goed functioneren als scharnierpunt waar gezamenlijke kwaliteits-

verbeteringen worden gesignaleerd, geïnitieerd en uiteindelijk in praktijk worden gebracht.
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Zorgpaden en netwerknormering

● Cijfers laten zien dat het meerendeel van de patiënten de kankerzorg nog altijd in één

ziekenhuis krijgt. Dit vooral bij de veel voorkomende kankersoorten (88% in 2009,            

81% in 2020).

● Bij bijna alle tumortypen is het % behandelde patiënten met een zorgtraject in meerdere

ziekenhuizen in 2019 (t.o.v. 2009) hoger geworden.

● Als er een verwijzing voor kankerbehandeling (ex radiotherapie) is, is dit vooral binnen het 

oncologienetwerk (8% in 2009 naar 15% in 2020).
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Zorgpaden en netwerknormering -> SONCOS-FMS normering

● In SONCOS-FMS normeringsrapport is al langere tijd opgenomen dat een instelling in de 

oncologie 1 of meerdere MDO’s inricht (frequentie minstens wekelijks), waarin tenminste 90% 

van de patiënten wordt besproken met de mogelijkheid tot consultatie van een referentiecentrum.                                                             

=> verschuiving van algemene naar tumorspecifieke MDO’s

● Platform Oncologie SONCOS-FMS: in toekomst denkbaar dat de normering geldt op het niveau

van het regionale- en/of tumortype-netwerk, en ook als zodanig wordt gecontracteerd door 

zorgverzekeraars

=> bij optimale netwerkzorg zijn samenwerkende instellingen gezamenlijk verantwoordelijk.
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Kwaliteit en transparantie

● Belangrijk om Kwaliteit van de geboden zorg verder te verbeteren is het monitoren en delen van 

data tussen netwerkpartners. Niet alleen op proces en uitkomsten, maar óók op kosten en

doelmatigheid. 

● Rol ACM stelt grenzen aan uitwisseling data. Daar waar regelgeving uit oogpunt van 

mededinging dit in de weg zit, dient dit aangepast te worden.

● Delen en bespreken van data is een voorwaarde om tot een kwaliteitssysteem en tot 

verbeteringen te komen. Systematisch meenemen van ervaringen van patiënten met netwerk.
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Kwaliteit en transparantie

● Benchmarken met andere netwerken. 

Er is een groot verbeterpotentieel door van elkaar te leren en goede praktijkvoorbeelden te

delen.

● Openbare transparantie is wenselijk over de werkwijze en kwaliteiten van een netwerk,           

als keuze-informatie voor patiënten en ook huisartsen.
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Hinder van marktwerking

● Netwerkvorming staat op gespannen voet met de gereguleerde marktwerking in de zorg.

(praktijkvoorbeelden: stress, inspanning, workarounds, administratieve lasten, 

onzekerheden en andere belemmeringen hinderen echte bloei van 

oncologienetwerken).
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Digitale gegevensuitwisseling:

● Digitale uitwisseling zorginformatie is cruciaal bij mogelijk maken van de transitie naar

passende zorg. Zowel in de oncologie als de rest van de zorg. 

ICT vormt bij al deze ontwikkelingen een groot struikelblok.

● Oncologie als use case? 

Zorgbreed afspraken maken over implementatie noodzakelijke ICT en aandacht voor een

gezamenlijke lobby t.a.v. EPD-leveranciers voor meer standaardisatie, minder maatwerk en

meer afstemming.
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Experimenteren, sturing en doorzettingsmacht

● Ruimte en faciliteiten om grootschalig te experimenteren zijn noodzakelijk voor een verdere

ontwikkeling van (oncologische) netwerkzorg. Onder meer ten aanzien van financiering en

bekostiging.

● Bottom-up invullen van randvoorwaarden van regionale netwerken (financiering, ICT) is 

alleen onvoldoende voor verdere doorontwikkeling oncologienetwerken.

● Top down sturing nodig (integraal en in samenhang). 
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Belangrijke uitdagingen voor de oncologienetwerken:

● Zichtbaar en aantoonbaar maken van de kwaliteit en kosteneffectiviteit van het eigen 

handelen in de oncologienetwerken (met passende methoden en instrumenten) en zonder

extra registratielast.

● Aansluiting van alle relevante (zorg)partijen in het oncologienetwerk, ook internationaal. 

Integrale verbinding met huisartsen en zorgpartijen in de 1e lijn (met inbegrip van de 

langdurige en palliatieve zorg).

● Rol van oncologienetwerken oppakken ten aanzien van de preventie van kanker. 
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Rol weggelegd voor de Taskforce Oncologie:

● Taskforce Oncologie kan als landelijk platform de voornoemde aandachtspunten opnemen in 

haar landelijke signaleringsrol en agendering.

● Taskforce Oncologie kan ook het verbindend platform zijn voor de oncologienetwerken.

● Verdere verbeterimpuls biedt de continuering van het Citrienprogramma voor

oncologienetwerken.



Namens de Taskforce Oncologie: 

Hartelijk dank voor uw aandacht.


