
JAARPLAN 2023
Oncologienetwerk Concord
Concreet vormgeven van de juiste zorg op de juiste plek

Doelstelling
Verbeteren van kwaliteit  
van oncologische zorg door 
diverse disciplines intensie-
ver te laten samenwerken 
zodat de patiënt kan rekenen 
op een passend behandel-
plan, onafhankelijk van welk 
ziekenhuis hij of zij als eerste 
bezoekt.

Gezamenlijke belangen behartigen Hoe werken we naar het doel?

De speerpunten
•  Het samenwerken tussen 

zorgprofessionals stimuleren en 
ondersteunen. 

•  Het netwerk Concord 
regionaal verder uitbouwen en 
verstevigen.

•  Het verder uitwerken van de 
regio zodat de patiënt de juiste 
zorg op de juiste plek krijgt.

Klinische Genetica
Uitbouwen verdere samenwerking 
met Klinische Genetica gezien toena-
me van verwijzingen, door oa. inzet 
verpleegkundig specialisten, tumor 
first en aandacht voor diagnostiek 
dichtbij de patiënt.

Netwerk Tumor Groepen  
(NTG) definiëren
Alle tumortypen moeten worden 
vormgegeven in een NTG en hierin 
kunnen bestaande samenwerkingen 
buiten de Concord regio meegeno-
men worden.

Landelijke ontwikkelingen en programma’s 
Met bestuurders en de regionale oncologie commissie aangesloten blijven bij de 
landelijke ontwikkelingen in relatie tot het Integraal Zorgakkoord (IZA), het rapport 
“Passende zorg voor patiënten met kanker” en het landelijke programma Oncologie-
netwerken Nederland. 

Raamwerk Concord herzien
Passend bij de nieuwe ontwikke-
lingen. Een basisdocument met het 
daarbij behorende addendum voor 
het aangaan van samenwerking 
onderbouwd door een SLA.

Regionaal casemanagerschap 
stimuleren en faciliteren
Een platform bieden waar de indivi-
duele casemanager best-practices kan 
delen en aan kan sluiten bij tumor 
specifieke NTG-ontwikkelgroepen, 
waarbij zij ambassadeur zijn binnen 
het Concord ziekenhuis. 

SLA Radiotherapie
Jaarlijkse evaluatie van de  
overeenkomst: optimaliseren  
en continueren van de samenwerkings-
afspraken met afdeling Radiotherapie 
van het Erasmus MC..

Meerjarenbeleidsplan 
ontwikkelen

Regionaal Trial-overzicht
Stimuleren en monitoren van de hui-
dige website Erasmus MC Trial-over-
zicht naar een bruikbare tool, zodat 
alle studies en trials voor de Concord 
Ziekenhuizen toegankelijk worden en 
daarbij de ontwikkelingen van de lan-
delijke netwerken blijven volgen.

Netwerk Tumor Groepen 
ondersteunen en faciliteren 
Het organiseren van outcome 
besprekingen per tumortype met de 
NTG als basis. Het delen van ‘best 
practices’ om de zorg te verbeteren, 
processen te optimaliseren en te 
werken aan uniformering van de 
zorgpaden.

Zorgplatform 
Bevorderen van de gebruikersmoge-
lijkheden om naast de inzagefunctie 
ook de verwijsfunctie beschikbaar te 
krijgen. Mogelijkheden onderzoe-
ken voor een regionaal toegankelijk 
MDO-formulier. 

Samenwerking met de 
eerstelijn onderzoeken en 
stimuleren
Aansluiting zoeken bij bestaande 
netwerken in de eerstelijn naar trans-
murale ketenzorg.

In de regio realiseren zorgprofessionals met elkaar 
trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker.
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JAARPLAN 2023 - vervolg
Oncologienetwerk Concord
Concreet vormgeven van de juiste zorg op de juiste plek

Partners in de samenwerking
•  Oncologienetwerk EMBRAZE als nauwe/dichtbij partner. Daarnaast 

de andere collega Oncologie netwerken.
•  Onderhouden van contacten met andere regionale (eerstelijns) 

netwerken op het gebied van oncologische zorg zoals Stichting 
Beter Keten, Leerpunt KOEL, AYA-zorgnetwerk, Samergo en 
Rijnmonddokters en gebruik maken en delen van elkaars expertise 
en best-practices. 

•  Deelnemen in ontwikkel- en werkgroepen zoals IPSO op het 
gebied van de psychosociale oncologie, pro-actieve zorgplanning 
en palliatieve zorg.

Organiseren van
• Netwerkbijeenkomst Concord en EMBRAZE; CCN Zuidwest (1 x p/j)
• Bijeenkomst kernteam casemanagers (4x p/j)
• Bijeenkomst/nascholing eerstelijns zorg (1x p/j) – voorjaar 2023
• Bijeenkomst cliëntenraden (2x p/j) 
•  Kennisoverdracht d.m.v. vlogs, bijvoorbeeld uitwisseling 

patiëntgegevens
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