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Aanleiding

Het aantal patiënten met kanker stijgt. 
Behandelingen zijn complexer en meer afgestemd 
op de individuele patiënt. Meer mensen genezen 
van kanker en ervaren de (lange termijn) gevolgen 
van de behandelingen. De hoogcomplex
gespecialiseerde zorg vraagt om een andere 
organisatie en meer centralisatie. 
Patiënten willen en verwachten goede zorg en steun

bij complexe beslissingen waar ze voor staan.  Vijf 
ziekenhuizen hebben de krachten gebundeld (UMC 
Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, 
Ziekenhuis Rivierenland & Meander Medisch 
Centrum) en het Regionaal Oncologienetwerk 
Midden Nederland opgezet. 

Resultaten
Een management board is gevormd en een 
samenwerkingsovereenkomst is getekend. Een 
succesvolle kick off bijeenkomst met gezamenlijke 
werkafspraken tussen de vijf ziekenhuizen heeft 
plaats gevonden. Omliggende ziekenhuizen zijn 
welkom op termijn.
Er zijn inmiddels regionale MDO’s opgericht. 
Op de gebieden van gastro-intestinaal, 
gynaecologie, hematologie en urologie zijn er 
regionale zorgpaden en gespecialiseerde 
operatielocaties. Gewerkt wordt aan digitale 
gegevensuitwisseling in de hele regio.   
De website met zorgpaden en verwijsinformatie 
wordt binnenkort gelanceerd. 

Het netwerk bundelt de bestuurders, voorzitters van de 
oncologiecommissies en managers uit de vijf ziekenhuizen, 
een vertegenwoordigd huisarts en verpleegkundig specialist. 
Het netwerk heeft ondersteuning van Citrienfonds (NFU, 
ZonMw)en IKNL. Ervaringsdeskundigen zijn betrokken. 
De 12 tumorwerkgroepen werken samen aan uniforme 
protocollering, gezamenlijke regionale MDO’s, kennisdeling 
en innovatie, afspraken over verdeling van zorg en uitvoeren 
van wetenschappelijk onderzoek. 

Conclusie
Het Regionaal Oncologienetwerk Midden Nederland 
is een ambitieus oncologisch netwerk voor trefzekere 
oncologie, waarin zorgprofessionals van 
verschillende ziekenhuizen in gespecialiseerde 
expertteams samenwerken aan de beste 
patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en 
kennisdeling. 

Fig. 1 Globale schets van netwerkvorming in Nederland, Koersboek 2015-2020. 

1. Verpleegkundig Specialist, St. Antonius zkh 2. Coordinator Management Board, UMCU 3. Oncologisch chirurg, UMCU 4. Senior adviseur IKNL 5.  Manager St Antonius zkh.

De allerbeste persoonlijke zorg

In je eigen ziekenhuis als het kan, ergens anders 

in de regio als het moet.

Slimme, verbonden expertteams

Door bundeling van krachten gaat de kwaliteit in 

de hele regio omhoog en blijft kennis en kunde 

niet beperkt tot één ziekenhuis.

De lat ligt hoog

Door continue verbetering en vernieuwing, 

gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek, 

publicaties en presentaties. Leren van elkaar en 

kennis delen in Nederland en internationaal.

Methode

Contact: K.C.Proctor@umcutrecht.nl - p.duijveman@antoniusziekenhuis.nl

Regionaal mdo

Trefzekere oncologie in regio Midden-NL; 

ziekenhuizen & experts bundelen krachten

Fig. 3 Bestuurlijk overleg

Fig. 2 organogram
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