
 

 

 

 
 

Zomeravondconferentie Regionale Oncologienetwerken 
 

‘Naar oncologische zorg op maat’ 
 

Donderdag 14 juni 2018 

 

Programma 

17.30  Inloop met buffet 

 

18.30  Opening en welkom  
Tom van ’t Hek 

 

18.35  De betekenis van Regionale Oncologienetwerken 
Inleiders: 
Hans Nijman, programmaleider Regionale Oncologienetwerken en afdelingshoofd Obstetrie  
& Gynaecologie UMCG 
Bas Geerdes, medisch manager IKNL 
Wim Hodes, directeur-bestuurder Stichting GERRIT 

 

19.05 Wisseltijd 

 

19.10  Parallelsessies ronde 1 
 

Sessie 1.1 - Trefzekere zorg: patiëntvoorkeuren in het MDO 
 
Hoe komen we tot een passend behandelplan voor iedere oncologische patiënt? Samen  
denken we na over hoe verder op basis van resultaten uit onderzoek en praktijk.  

 
Voorzitter: Floor van Nuenen, projectleider Citrien   
met Barbara van Leeuwen, oncologisch chirurg en Hanneke van der Wal, verpleegkundige  

 
Sessie 1.2 - Gebruik digitaal consultformulier bij het expertisecentrum HPB 

(oncologische aandoeningen van de lever, alvleesklier en galwegen)   
 
Goede en snelle digitale uitwisseling van beelden en patiëntgegevens is, bij zowel consultatie als 
verwijzing, van uitermate groot belang voor het functioneren van oncologische netwerken. 
Tijdens deze interactieve sessie denken we daarom met elkaar na over de uitdagingen en de 
kritieke succesfactoren voor het komen tot digitale uitwisseling. Joost Klaase en Leendert 
Nooitgedagt delen daarbij hun ervaringen met betrekking tot het digitale consultformulier. 

 
Voorzitter: Eduard van der Zwaag, projectleider Citrien 
Met Joost Klaase, HPB-chirurg & voorzitter Managed Clinical Network (MCN)HPB en Leendert 
Nooitgedagt, programmamanager XDS 
 

  



 

19.55 Wisseltijd 
 

20.00 Parallelsessies ronde 2 
 

Sessie 2.1 - Persoonlijke gezondheidsomgeving, palliatieve zorg  
 
In deze workshop delen we onze eerste ervaringen met het werken met het proactief palliatief 
zorgplan, geplaatst in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving van de patiënt. Onderwerpen als 
‘regie bij de patiënt’, hergebruik van gegevens en de dataset palliatieve zorg zullen passeren. We 
komen daarbij verschillende uitdagingen tegen. We hopen dat u mee wilt denken! 
 
Voorzitter: Ina Wolthers, projectleider Citrien  
met Yoen van der Linden, arts, project Zorginformatie Palliatieve zorg Erasmus MC en Marijke 
Dermois, klinisch informaticus 

 
Sessie 2.2 - Financiering  van oncologische netwerken  
 
Het landelijk Citrienthema ‘Oncologienetwerken en financiering’ is een samenwerkingsproject 
van het UMCG met de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RuG en het IKNL. Een 
veldonderzoek is uitgevoerd naar financiële belemmeringen en knellende regelgeving bij 
oncologische samenwerkingsinitiatieven, waarbij meer dan 80 oncologienetwerken zijn 
geïdentificeerd. Na presentatie van de belangrijkste bevindingen wordt op deze avond met u 
gediscussieerd over: 
 financiering van netwerkzorg 
 financiering van MDO’s 
 financiële prikkels in het zorgstelsel 
 
Voorzitter: Ineke Middelveldt, projectleider Citrien 
met Gerdien Regts-Walters, onderzoeker, Faculteit Economie en Bedrijfskunde RuG 
 

20.45 Wisseltijd 

 

20.50 Paneldiscussie  
Panelleden: Hans Nijman, Bas Geerdes, Wim Hodes, Ina Wolthers, Barbara van Leeuwen 

 

21.20  Afsluiting 

 


