
De ziekenhuizen in regio West hebben een 
grote hoeveelheid kennis, expertise en 
ervaring op het gebied van oncologie. 
De uitwisseling van al die kennis en expertise 
neemt dankzĳ het Regionaal Oncologienet-
werk West verder toe, waardoor de zieken-
huizen meer van elkaar kunnen leren. Dat 
leidt tot de beste en gelĳkwaardige zorg in 
ieder deelnemend ziekenhuis. Tegelĳkertĳd 
kunnen speci�eke onderdelen van een 
zorgtraject in de toekomst juist mogelĳk op 
één plek binnen het netwerk plaatsvinden, 
waar de beste specialisten uit de regio 
samenkomen. Bĳvoorbeeld voor de operatie 
van een zeldzame tumor. 

Kwaliteit van zorg  

Pilot aantoonbare kwaliteit netwerkzorg NTG Gyn: realisatie 
itemset/instrumentarium, audit en evaluatie. Met als doel het 
zelf kunnen uitvoeren van een strategische (zelf)analyse en 
feitelĳke metingen van waaruit cyclische verbetertrajecten in 
gang gezet kunnen worden. 

Innovatie en kennisdeling Digitale snelweg (ICT)

■  ICT regionaal Masterplan realiseren
■  Bouwen aan Pull-verkeer (XDS) voor radiologisch beeld en
     verslag (o.a. HMC en RdGG)
■  Gebruik Zorgplatform in RO West verder ontwikkelen
■  Pilots MDO-procesondersteuning opstarten
■  MDO-Videoconference systemen verder verbeteren 
■  Uniforme en goed geïntegreerde methode van verwĳzen
     ontwikkelen

■  Vervolgtraject pilot GOA’s binnen NTG Gyn (betrekken diverse
     specialismes/functionarissen 
■  Werkconferentie 2021 organiseren
■  Tweemaal bĳeenkomst organiseren voor internist-oncologen
■  Bĳeenkomsten organiseren voor diverse disciplines 
     (casemanagers, radiotherapeuten, pathologen ect.) om
     kennisdeling te bevorderen

Onderzoek

■  Opstellen taakbeschrĳving en verant-
     woordelĳkheden werkgroep Klinisch
     Onderzoek
■  Besluit nemen over studiedatabase
     (iClusion of onderzoek bĳkanker) 
■  Vergroten trial participatie door 
     structurele kennisdeling m.b.t. studies
■  Uniformiteit creëren door inzage  
     in elkaars werkwĳze
■  Onderzoeken rol werkgroep als 
     adviesorgaan voor VOC en BO

Opleiden

■  Fellows uitwisselen, uitbreiden 
     pool ‘bĳ elkaar opereren’

Iedere patiënt krĳgt integraal kwalitatief optimale oncologische zorg 
binnen onze regio. Dichtbĳ als het kan, verder weg  als het moet en 
altĳd in samenhang. 

De bĳbehorende visie is: Partners werken samen op een open, 
transparante en gelĳkwaardige basis, gericht op kwaliteit voor de 
patiënten.

■  Governance en organisatiestructuur RO West staat en
     functioneert naar behoren; 
■  Visie en doelstellingen RO West worden (uit)gedragen
     door de partners;
■  ‘Digitale snelweg’  draagt bĳ aan optimale samen-
     werking tussen de individuele ziekenhuizen;
■  RO West is op de hoogte van (innovatieve) ontwikkelin-
     gen m.b.t. oncologie en kan deze door vertalen in de
     regio;
■  RO West heeft actueel inzicht in het aanbod van
     oncologische zorg en de regionale capaciteit; 

■  Resultaten in de regio worden gedeeld via rapportages
     en een algemeen jaarverslag;
■  RO West werkt samen met relevante samenwerkings-
     verbanden in de regio;
■  Zowel op regionaal als landelĳk niveau is RO West een
     invloedrĳke gesprekspartner;
■  RO West voelt zich verantwoordelĳk voor de kwaliteit
     en best mogelĳke zorg voor alle oncologiepatiënten in
     de regio;
■  De ziekenhuizen in de regio werken samen op basis
     van transparantie, vertrouwen en durven elkaar aan 
     te spreken.

Focusgebieden en doelstellingen   

Visie Missie Succesfactoren en kernwaarden

w  Uitvoeringsorganisatie en middelen inrichten
w  Audit en instrumentarium evalueren  
w  Resultaten in (eind)rapportage verwerken
w  Resultaten in (eind)rapportage en leerpunten voorleggen 
       voor feedback
w  Voorstel voor vervolgtraject formuleren
w  Publicatie

Acties

Jaarplan 2021 Regionaal Oncologienetwerk West

www.ro-west.nl 

https://www.ro-west.nl/
https://www.haaglandenmc.nl/
https://www.lumc.nl/
http://www.alrijne.nl/
https://www.ghz.nl/
https://www.hagaziekenhuis.nl/home/
https://www.reinierdegraaf.nl/
https://www.langeland.nl/


w  Strategisch 
meerjarenplan/visie  
voor de regio met 
gedeelde prioriteiten 
en investeringen

■  Realiseren niet behaalde doelstellingen 2020
■  Jaarplan en jaarverslag per NTG + aanvullende SLA’s: 
     protocollen, transmurale zorgpaden en organisatie van zorg
■  Realiseren continue verbetercyclus in NTG’s, uitrol 
     instrumentarium (Aantoonbare kwaliteit netwerkzorg) 
     naar meerdere NTG’s 
■  Onderzoek naar toegevoegde waarde en mogelĳke start twee 
     nieuwe NTG’s: palliatie en hematologie
■  Voorzitters geven (roulerend) tĳdens de VOC en BO
     vergaderingen een terugkoppeling over hun NTG
■  Outcomemetingen (nulmetingen) voor de nieuwe en 
     bestaande NTG's

■  Opstarten samenwerking eerstelĳns en cliëntenraden
     actiever betrekken 
■  Jaarplancyclus sluit aan bĳ bestaande cyclus in de ziekenhuizen
■  Opstellen Jaarplan 2022 met begroting
■  Verantwoording begroting 2021
■  Jaarverslag/terugblik 2021
■  Herinrichting overlegstructuur (wisselend voorzitters NTG’s 
     uitnodigen bĳ VOC vergadering en BO bĳeenkomsten)
■  Beschrĳven taken en verantwoordelĳkheden linking pins,
     coördinator, VOC lid, voorzitter NTG  etc.

■  Meerjarenplan Communicatie 2020-2023 + jaarlĳkse begroting 
■  Vertaalslag naar acties die aansluiten op behoeften BO, VOC 
     en NTG’s
■  Periodiek afstemming werkgroep Communicatie 
     (communicatieadviseurs ziekenhuizen) 

Focus op onder andere: 
■  Website RO West optimaliseren (patiënten, huisartsen en 
      medisch specialisten)
■  Digitale kanalen waar onder nieuwsbrief RO West en 
     netwerk LinkedIn 
■  Content ontwikkelen (tekst, foto, video) voor alle kanalen  
■  Visualiseren RO West, Terugblik 2020 en Jaarverslag 2021
■  NTG’s ondersteunen (w.o. patiëntenvoorlichting)

Regionale samenwerking 
Om het doel te bereiken is een nauwe samenwerking met het HMC 
Den Haag en uitwisseling van juiste informatie belangrĳk. Uitbrei-
ding regionale samenwerking met andere regio ziekenhuizen volgt. 
Implementatie Passend Behandelplan interventies
Interventies bestaan uit het gebruik van de EORTC 29 en 30 vragen-
lĳsten in de spreekkamer en zorgverleners volgen een LUMC e-lear-
ning ‘Samen Beslissen’.
Evaluatie implementatie 
De implementatie wordt geëvalueerd en vergeleken met de uitkom-
sten van de nulmeting.
Blauwdruk ontwikkelen en testen 
Op basis van de resultaten van de evaluatie wordt een blauwdruk 
ontwikkeld voor toepassing van het model Passend behandelplan. 
Dit wordt getest binnen RO West. 
Blauwdruk opleveren  
Opleveren blauwdruk. Deadline eind oktober 2021.

Een vast aanspreekpunt 
De focus ligt op een vast aanspreekpunt voor de patiënt na een 
gastroscopie. De patiënt verlaat het ziekenhuis met contactgege-
vens en een afspraak met zĳn/haar aanspreekpunt.  Daarnaast 
helpt het aanspreekpunt de patiënt met beslissen om tot een 
passend behandelplan te komen, gezien het aanspreekpunt de 
behandelopties (medische expertise), de gezondheidsdimensie, 
doelen en voorkeuren kent (patiënt expertise).
Functiepro�el casemanager
Er wordt een landelĳk functiepro�el geschreven voor de functie 
casemanager (nov 2020). Deze is dan ook leidend voor de imple-
mentatie. 
Implementatie uniforme patiënteninformatie
De ziekenhuizen in de regio gebruiken dezelfde patiënteninfor-
matie voor de patiënten met slokdarmkanker. De focus ligt op 
schriftelĳke en digitaleoverdracht van patiënteninformatie via 
een gepersonaliseerde informatiemap en informatie�lmpjes. 
Doel is om hiermee,alle type patiënten (hoog en laag niveau) te 
informeren over de aandoening en behandeling op een correcte 
en eenduidige manier.  
Evaluatie implementatie
De implementatie volgens plan wordt geëvalueerd en waar nodig 
aangepast. Deadline eind april 2021.
Blauwdruk ontwikkelen en testen
Op basis van de resultaten van de evaluatie wordt een blauwdruk 
ontwikkeld.

Thema Digitale uitwisseling
XDS en Kennisplatform 

■  Na afstemming de�nitieve XDS toolkit opleveren
■  Landelĳke kennisplatform digitale uitwisseling ontwikkelen
■  XDS in HMC en RddG door ontwikkelen (prioriteit auto-
      import functionaliteiten!)
■  XDS verder uitrollen in de regio

■  Overleg intern en met verwĳzende centra over gegevensset en
      haalbaarheid complete registratie van deze set voor te 
      verwĳzen patiënten en adequate de�nities (minimale core set)
■  Eventueel aanpassen van de gegevensset naar aanleiding van
      deze overleggen
■  Delen ervaringen met registratie aan de bron voor gegevens-
      verzameling
■  Uitrollen van gegevenssets in de regio/andere centra
■  Verbeteren registratie standaardvelden t.b.v dasboard/
      brieven/ MDO
■  Zo goed mogelĳk gelĳkricht afstemmen van andere kwaliteit
      van zorg registraties (PROLAC, QRNS)
■  Dekkende registratie van zeldzame ziekten via E-Rec 

Thema Waardegedreven �nanciering
Waardegedreven �nanciering

■  Tĳdelĳke data-analist (IKNL) aanstellen voor project, ophalen
     data bĳ de ziekenhuizen en start analyse
■  NTG Gyn en overige betrokkenen werken actief mee aan dit
     project

Verwachte resultaten

Regio NTG 

Communicatie Organisatie en inrichting RO West 

Regionale digitale pathologie
■  Onderzoek versterken regionale samenwerking tussen
     pathologie afdelingen (n=6) door digitalisering
■  Concreet adviesrapport met toepasselĳke, haalbare samen-
     werkingsvormen, ondersteunende processen, ICT applicaties
     en infrastructuur, plan van aanpak met begroting
■  Bestuurlĳk akkoord op adviesrapport (BO)
■  Voortzetten verkenning met Alrĳne, GHZ en LUMC voor 
     gezamenlĳke laboratoriumorganisatie (3 frontoffices en
     gezamenlĳke backoffice)
■  Bestuurlĳk besluit haalbaarheid gezamenlĳke laboratorium-
     organisatie (BO)
■  Bĳ ‘go’ uitwerken plan van aanpak met tĳdlĳn
Regionale digitale radiotherapie
■  Vastleggen toekomstbestendige organisatievorm Haga-RT en
      LUMC-RT: doelen, vorm en inhoud en akkoord raad van bestuur
■  Organiseren regionale afstemming inhoudelĳk beleid met 
     RT-tumorwerkgroepen HMC, Haga, LUMC, RdGG

w  Regionaal portfolio 
wat beschrĳft welke 
zorg, met welke 
kwaliteit, waar 
geleverd wordt 
(RO West faciliteert) 
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Projecten Citrien 2.0   programma naar regionale oncologienetwerken (2019-2022)   

Thema Passend behandelplan
Juiste informatie Samen Beslissen – NTG Lower GI – 
Colorectale tumoren

Thema Passend behandelplan
Netwerkcasemanagement – NTG Upper GI – Slokdarm

Thema Gegevensset Oncologie 
Gegevensset Endocriene tumoren

Voor dit project volgen we en zĳn we a�ankelĳk van de planning 
van Citrien. 

https://www.oncologienetwerken.nl/thema

