
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 
Oncologienetwerk West verder toe, waar-
door de ziekenhuizen meer van elkaar 
kunnen leren. Dat leidt tot de beste en 
gelijkwaardige zorg in ieder deelnemend 
ziekenhuis. Tegelijkertijd kunnen specifieke 
onderdelen van een zorgtraject in de 
toekomst juist mogelijk op één plek 
binnen het netwerk plaatsvinden, waar 
de beste specialisten uit de regio samen-
komen. Bijvoorbeeld voor de operatie van 
een zeldzame tumor. 

Kwaliteit van zorg  

■  Alle instellingen in het netwerk voldoen aan het 
SONCOS-normeringsrapport;

■  Lessons learned/resultaten uit afgeronde projecten 
opschalen naar andere expertteams;

■  Realiseren regionaal kwaliteitssysteem/kwaliteitsbeleid*: 
- Evaluatie pilot aantoonbare kwaliteit in onze regio en 

besluiten over mogelijk vervolg en plan van aanpak;
- Expertteams benoemen specifieke (kwaliteits)

indicatoren voor verbetering en doelmatigheid van 
zorg o.a. met IKNL;

- Het kwaliteitsbeleid omvat afspraken over deelname 

aan registratie en audits, het bespreken van 
kwaliteits- en epidemiologische registraties, 
complicatieregistraties en bijdrage aan de 
ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsinformatie;

■  Structureel gebruik DICA dashboard adjuvante genees-
middelen en DICA Codman dashboard binnen de VOC;

■  Realisatie uniform format SLA in de regio;
■  Patiënteninbreng: hoe ervaart patiënt netwerkzorg? 

Onderzoeken regionale PREM;
■  Palliatie en uniforme organisatie daarvan borgen in de 

regio samen met het expertteam;
■  Onderzoeken mogelijkheden gezamenlijke focus op 

preventie in de regio.

Innovatie en kennisdeling

www.ro-west.nl 

Digitale Snelweg  (ICT)

■  Borgen transmurale ICT in de regio (organisatie en 
werkgroepen) - Vizier West;

■  Onderzoeken regionaal MDO portaal in samenwerking 
met Zorgverzekeraars Nederland.

■  RO West Werkconferentie 2023;
■  Bijeenkomst voor internist-oncologen;
■  Regionale RO West bijeenkomst casemanagers;
■  Netwerkbijeenkomst voor nader te bepalen discipline 

(bv. pathologen, radiotherapeuten, research 
verpleegkundigen, cliëntenraden);

■  RO West eerstelijns symposium: evaluatie 2022/
organisatie 2023.

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

De bijbehorende visie: 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 
samenwerking tussen de individuele zieken-
huizen;

■  RO West is op de hoogte van (innovatieve) 
ontwikkelingen 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 samen-
werkingsverbanden 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.

Doelstellingen en verwachte resultaten

Visie Missie Succesfactoren en kernwaarden

Jaarplan 2023 Regionaal Oncologienetwerk West



■  Gerichte samenwerking met patiëntenverenigingen, 
huisartsen, cliëntenraden en stakeholders;

■  Verantwoording begroting 2023;
■  Opstellen jaarplan 2024 inclusief begroting 2024.

Doelstellingen en verwachte resultaten

Voor de regio Organisatie en inrichting RO West 

Concentratie van zorg / regio portfolio
■  Plan van aanpak en daarbij behorende acties voor 

concentratievraagstukken in de regio; 
■  Integraal Zorgakkoord (IZA);
■  Betrekken zorgverzekeraars bij wensen RO West, 

benoemen concrete aanknopingspunten;
■  Eigenaren uit Bestuurlijk Overleg (BO) omarmen 

specifieke thema’s in de regio zoals vormgegeven in 
BO;

■  Inspringen op landelijke ontwikkelingen en 
verwachtingen m.b.t. oncologienetwerken.

Regionale digitale pathologie
■  Plan van aanpak ‘Stekkerdoos’ die regionale digitale 

pathologie mogelijk maakt;
■  Realisatie bij een initiatiefnemer én het eerste aan-

sluitende ziekenhuis;
■  Ziekenhuizen investeren in digitale pathologie binnen 

eigen ziekenhuis.

Regionale radiotherapie
■  Organisatievorm Haga-RT en LUMC-RT eind 2021 

bestendigd, opleveren samenwerking begin 2024;
■  Organiseren regionale afstemming inhoudelĳk beleid 

met HMC (continu, werkgroepen geïnstalleerd);
■  Protonen Radiotherapie in samenwerking met 

Erasmus en TUDelft beschikbaar voor de hele regio 
(gerealiseerd).

Bestuurlijk 
overleg

Netwerk 
Tumor 

Groepen 
(NTG)

Taskforce
ICT

■  Opstellen jaarverslag 2022;
■  Vergroten zichtbaarheid RO West door regelmatig 

delen van nieuws via de website, nieuwsbrief en 
LinkedIn;

■  Uitbreiden informatie van en over expertteams op 
www.ro-west.nl;

■  (Patiënt)verhalen/cases uit de expertteams vertalen 
in redactionele tekst en filmpjes;

■  Kwartaal nieuwsbrief naar breed netwerk;
■  Ondersteuning bij ontwikkeling patiëntinformatie 

(pdf/video);
■  Continue focus op versterken samenwerking in de 

regionale communicatiewerkgroep;
■  Verantwoording communicatiebudget 2023.

Communicatie 

Overkoepelende doelstellingen
expertteams (netwerktumorgroepen)

■  Aandacht voor niet behaalde doelstellingen 2022;
■  Opstellen jaarplan 2024 en jaarverslag 2023;
■  Expertteams  voldoen aan de tumortype specifieke 

SONCOS netwerknormen;
■  Het tumortypenetwerk neemt deel aan patiënt-

gebonden oncologisch wetenschappelijk onderzoek;
■  Check op en inzichtelijk maken van de doelmatigheid 

van de zorgpaden (capaciteit en handelingen);
■  Jaarlijkse outcome-metingen (nulmetingen) voor de 

nieuwe en bestaande expertteams;
■  Organisatie regionale spiegelbijeenkomsten bij 

tumoren waar patiënt door regio reist;
■  Voorzitters expertteams sluiten roulerend aan bij 

overleg van Vertegenwoordigers Oncologie 
Commissies.

Voldoen aan de SONCOS-normering

Om voor 2024 te voldoen aan het SONCOS-
normeringsrapport, worden onderstaande acties 
uitgevoerd:

Een regionaal kwaliteitssysteem/kwaliteitsbeleid;

Per expertteam SLA’s over oa. verwijzingen binnen 
het netwerk, wachttijden, archivering, actueel 
houden;

Per expertteam is alle noodzakelijke informatie 
voor zorgprofessionals en patiënten beschikbaar.

Binnen RO West zijn afspraken vastgelegd en 
geborgd over patiëntbesprekingen in MDO’s;

Zorgprofessionals kunnen door RO West heen 
bewegen om tot optimale inzet van expertise te 
komen;

Sterke interactie tussen zorg, onderzoek, onderwijs 
(inclusief bij- en nascholing) en innovatie;

Deelname aan patiëntgebonden oncologisch 
wetenschappelijk onderzoek binnen de (landelijke) 
tumortypenetwerken bevorderen en faciliteren;

En regionale (oncologische) patiëntenadviesraad;

Uniforme patiëntinformatie in de regio;

Vaste aanspreekpunten binnen alle zorgpaden;

Kennis van alle nationaal lopende klinische studies 
voor specifieke tumortypes;

Zorgpaden definiëren en standaardiseren volgens 
de landelijke richtlijnen.

Gouda

Leiden
Leidschendam

Zoetermeer
Den Haag

Delft

Alphen a/d Rijn

Werkgroep Klinisch Onderzoek

■  Hoe onderzoek in de regio vormgeven?
- Regio positie versterken door samenwerking, 

efficiënte werkwijze en trialparticipatie vergroten;
- Borgen samenwerkingen en (regionale) studies;
- Onderzoeken subsidiemogelijkheden voor boven-

staande.

Voorzitters 
Oncologie 

Commissies

Programma-
team & 

coördinatoren



Doelstellingen expertteams 2023 

Expertteam Mamma

■  Uniformering follow-up controles en nazorg in de regio 
met aandacht voor op maat gesneden follow-up 
(al dan niet in studieverband).

■  Beleid van radiotherapie en directe reconstructie 
uniformeren. 

■  Ontwikkelen regionale patiënteninformatie.
■  Regionaal registreren en monitoren van patiënten die 

concurrent adjuvant trastuzumab-emtansine en 
adjuvant radiotherapie krijgen om eventuele toxiciteit te 
kunnen signaleren.

■  Bespreking NBCA indicatoren en regionale optimalisatie 
opstarten.

■  Update regionaal radiotherapie protocol borstkanker.
■  Update regionaal protocol systemische behandeling 

borstkanker (Vademecum).

Expertteam Upper GI

■  Optimalisatie patiëntenstroom; d.m.v. regionaal case-
management en het aanstellen van een casemanager 
maag.

■  Vergroten zichtbaarheid van de regio in den lande, wat 
mogelijk een effect kan hebben op het voornemen om 
studies te gaan uitbreiden vanuit het LUMC/regio.

■  Opnieuw opstarten kleinschalig lotgenotencontact voor 
patiënten met een buismaag.

■  Uniformiseren patiënteninformatie in de gehele regio 
wat betreft diagnostisch traject, behandelmogelijk-
heden en aanvullende informatie m.b.t. maag.

Expertteam HPB

■  Het stroomlijnen van zorgprocessen/overdracht d.m.v. 
een optimalisatie in samenwerking tussen de HPB 
casemanagers binnen de regio. 

■  Door ontwikkelen regionale MDO’s en bespreken met de 
NTG leden.

■  Hepatobiliaire pathologie opnemen binnen de regio-
nale structuur in samenwerking met de NTG HPB en 
Lower GI, zodat naast pancreas ook dit gebied goed 
vertegenwoordigd wordt binnen de regio.

■  Patiënteninformatie op de RO West website plaatsen.

Expertteam Neuro oncologie

■  Gezamenlijk opzetten van klinische studies en lopende 
studies regionaal op elkaar afstemmen.

■  Verbeteren bereikbaarheid voor overleg met partners 
in de regio t.a.v. neuro-oncologische casuïstiek.

■  Opstellen van een regionaal protocol gliomen en 
hersenmetastasen.

Expertteam Psycho Oncologie

■  Psycho-oncologie versterken binnen de regio en 
samenwerking intensiveren en optimaliseren door o.a. 
het delen van processen en kennis.

Expertteam Melanomen

■  REGIONALE MDO
- Toevoegen van Radioloog en Patholoog en Radio-

therapeut aan MDO
- Delen van beelden 
- Maandelijks overzicht met lopende studies

■  VS betrekken bij NTG.
■  Regionale patiënteninformatie realiseren.
■  Betrokkenheid bij de NTG vergaderingen verbeteren.
 

Expertteam Gyn

■  Centralisatie ovariumcarcinoom is een feit, er wordt 
voldaan aan de randvoorwaarden.

■  Uitwisseling casemanagers over de locaties.

Expertteam Uro

Niercelcarcinoom
■  Uitkomst meeting naar aanleiding van de pilot 

geneesmiddelen die gegeven worden bij nierkanker.
■  Regionaal MDO professionaliseren voor de 

gemetastaseerde nierkankerpatiënten. 
Er zijn momenteel meerdere MDO’s in de regio en de 
wens is om hier 1 MDO van te maken.

■  Haga Radiotherapie gaat Stereotaxiebehandeling 
behandeling opzetten. 

Blaascarcinoom
■  Regionaal zorgpad voor cystectomie.
■  Regionaal MDO voor spierinvasief blaascarcinoom

- Om studie participatie te vergroten
- Uniformere indicatiestelling voor primaire behandeling 

waarbij alle alternatieven zoals chemoradiatie 
besproken worden.

■  Visie over de centralisatie van blaaskanker in de regio is 
helder, nu visie meer concretiseren.

■  Outcome bespreking jaarlijks houden. 

Prostaatcarcinoom
■  Ambitie is voor de voor de regio gedefinieerd en 

concretiseren.
■  Uniformiteit van het aanbieden van Lutetium in de 

regio.
■  Visiedocument over dure geneesmiddelen opstellen.

Expertteam Long

■  Uniformiteit patiëntbehandeling in de regio: hoe en 
waar welke behandeling 

■  Betrekken van verpleegkundig specialisten/
casemanagers. 

■  Soncos netwerknormeringsrapport uitwerken voor 2024.
■  Meer studies openen voor 2e /3e lijn patiënten in het 

LUMC. 
■  Kennisuitwisseling vergroten door IKNL uitnodigen, 

presentatie na bijwonen congres.

Expertteam Palliatie

■  Regionale dataset opzetten om bij te houden welke 
patiënten begeleid worden met als doel:
1. Welke patiënten zijn er wel/niet in beeld, wordt 

palliatieve zorg tijdig in gezet? Waar moet focus 
liggen voor scholing?

2. Aangetoond kan worden wat het effect van 
palliatieve zorg is,  juiste zorg op juiste plek en 
inappriate end-of life care 

3. Data inzichtelijk voor overleg RvB en/of verzekeraar.
■  Regionaal ACP project opzetten.
■  Complexe casuïstiek als vast agendapunt om van 

elkaar te leren en ter kennisoverdacht.
■  Door veranderende telefonische consultatie vanuit PZNL 

netwerkvorming onderzoeken, document met nieuwe 
Soncosnormering (BO) opstellen met minimum eisen 
voor palliatieve teams ziekenhuizen.

■  Ieder ziekenhuis heeft daarnaast nog een eigen doel/
doelen geformuleerd om dit jaar te behalen.

Expertteam Lower GI

■  Uniformiteit in behandeling van de patiënten in de regio 
in het streven naar optimale regionale samenwerking.

■  Inzichtelijk maken van verwijspatronen.
■  Inrichten van een nader te bepalen MDO dan wel 

regionale kwaliteitsbespreking.
■  Periodieke outcome besprekingen met NKR data wat 

moet leiden tot verbetering van uitkomsten van zorg.


