
 

 

 
JAARPLAN 2022 
Oncologienetwerk Concord 
 

Met dit regionaal oncologisch netwerk krijgt iedereen met  
kanker toegang tot de best mogelijke zorg en behandeling  
dichtbij huis.  
 

“Met elkaar realiseren de zorgprofessionals in de regio  
trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker.” 
 
De speerpunten 
• Het stimuleren en ondersteunen van de samenwerkende 

zorgprofessionals. 
• Het profileren van het oncologienetwerk Concord. 
• Het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor elke kankerpatiënt; 

dichtbij waar het kan, verder weg als het moet. 
 

 

 
 
 
Gezamenlijke belangen behartigen  
ten aanzien van 
• Radiotherapie – SLA met het Erasmus MC 

Kanker Instituut 
Vastleggen afspraken: doorlooptijden, 
SONCOS-normen, (regionale) MDO’s, 
overdracht start en eind radiatie, her-
evaluatie buitenpoliklinieken, financiering. 

• Klinische genetica Erasmus MC Kanker 
Instituut  
Vormgeven buitenpoliklinieken klinische 
Genetica met Verpleegkundig Specialist 
onder supervisie van een klinisch geneticus. 

• Regionaal trial-overzicht voor 
zorgprofessionals 
Volgen, input en feedback leveren aan het 
Clinical Trial Center van het Erasmus MC 
om te komen tot een bruikbaar trial-
overzicht voor de regio. 
 

 
 



 

 

  
Wat willen we 
• Herzien netwerknotitie en aanvullen met 

onder andere Storytelling. 
• Stimuleren digitale gegevensuitwisseling in 

de regio (XDS, XDM, zorgplatform, PGO’s, 
MDO’s).  

• Project kennismaken leden regionale 
oncologiecommissie: wat is je rol en de rol 
van de oncologiecommissie in eigen huis? 

• Communiceren best pratices en inspelen 
op de actualiteit via website, LinkedIn en de 
eigen vlogserie.  

 
Samenwerken met partners binnen en 
buiten de regio 
• Kankernetwerk EMBRAZE, stichting Beter 

Keten en leerpunt KOEL, AYA-
kankernetwerk: gebruik maken van elkaars 
expertise.  
 

 
• Andere landelijke (oncologie)netwerken: 

ophalen en delen van kennis en ervaring.  
 

Organiseren van 
• Netwerkbijeenkomst Concord en 

EMBRAZE - CCN Zuidwest - 1 x per jaar: 
Kennis en informatie-uitwisselen. 

• Bijeenkomsten kernteam casemanagers  
4 x per jaar: faciliteren en ontwikkelen van 
een kennisnetwerk van casemanagers 
oncologie, met als uitgangspunt dat elke 
kankerpatiënt een vast aanspreekpunt 
heeft. 

• Jaarlijkse nascholing huisartsen i.s.m. 
leerpunt KOEL: scholing over de laatste 
kennis op het gebied van de oncologie, 
waarbij de samenwerking, in het belang van 
de patiënt, tussen de huisarts en de 
medisch specialist wordt gestimuleerd. 

 
Het delen van kennis en ervaring uit de 2de 
en 3de lijn om de samenwerking van de zorg 
voor patiënten nog meer te stroomlijnen. 

• Faciliteren Outcome besprekingen i.s.m. 
IKNL voor: Prostaatkanker, Colorectaal 
carcinoom en Mammacarcinoom: 
Ondersteunen met het duurzaam in gang 
zetten van de Netwerk Tumor Groepen 
(NTG), afspraken maken over minimaal één 
KPI en het op verzoek faciliteren van 
(nascholings)bijeenkomsten. 

• Faciliteren bijeenkomsten cliëntenraden  
2 x per jaar: het delen van landelijke en 
regionale kennis en ontwikkelingen plus het 
ophalen van ideeën en behoeftes vanuit de 
raden. De voorzitters van de cliëntraden 
stimuleren in gesprek te gaan met de Raden 
van bestuur over de kwaliteit van de 
oncologische (netwerk)zorg.

 
 
 
 

 
 


