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Samenvatting

Voor u ligt het Jaarverslag 2021 van Oncomid. In dit document kunt u lezen welke stappen Oncomid 

heeft gezet het afgelopen jaar en waar de ambities liggen voor de komende jaren. Ook het RAKU (het 

Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht) komt uitgebreid aan bod.

Dit verslag start met het profiel van Oncomid. Sinds afgelopen jaar heeft Oncomid een officieel 

‘Missie en Visie-document’. In het tweede hoofdstuk treft u de highlights: de missie, visie, 

kernboodschap en onze vier bewijzen. Vervolgens leest u over de wijze waarop Oncomid is 

georganiseerd. Zo is er aandacht voor organisatorische ontwikkelingen, de overlegstructuur en de 

wijze waarop het RAKU onderdeel is van Oncomid.

Hoofdstuk 3 staat in het teken van de successen die Oncomid heeft geboekt in 2021 op het gebied 

van patiëntenparticipatie, regionaal multidisciplinair overleg, transmurale samenwerking en het 

RAKU. Daaropvolgend een financiële verantwoording en vanzelfsprekend een vooruitblik op 2022. 

We sluiten af met het uitspreken van onze ambities voor 2022, dat het jaar moet gaan worden van 

de eerste stappen richting het continu verbeteren op basis van data. Want ook in 2022 leggen we de 

lat weer hoog en doen we zoveel als mogelijk is om de zorg voor mensen met kanker in de regio 

Midden-Nederland te verbeteren.

Team Oncomid

Heeft u na het lezen van het jaarverslag vragen/opmerkingen?

Neem dan gerust contact met ons op via info@oncomid.nl
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Voorwoord
Patiënten verdienen de beste oncologische zorg. Snel en doelmatig. Om dit mogelijk te maken, moeten ziekenhuizen in 

Nederland steeds meer samenwerken. Het toegankelijk maken van behandelingen die voldoen aan de laatste 

technologische ontwikkelingen én het ondersteunen van de patiënt bij het maken van complexe keuzes gedurende het 

behandeltraject, zijn voorbeelden waarop nauw wordt samengewerkt.

'We bieden met Oncomid de beste oncologische zorg aan patiënten in het hart van Nederland.'

Oncomid is zo'n regionaal oncologisch netwerk, waar binnen op deze manier wordt samengewerkt. Met zeven ziekenhuizen 

in het hart van Nederland en de huisartsen in deze regio, wordt voortdurend gestreefd naar de beste persoonlijke zorg voor 

mensen met kanker. Dichtbij huis als het kan, ver weg als het moet. Zo vindt diagnostiek vrijwel in alle ziekenhuizen plaats,

maar worden complexere ziektebeelden behandeld op de plaatsen waar de expertise aanwezig is. Patiënten met 

alvleesklierkanker worden bijvoorbeeld allemaal geopereerd in het St. Antonius Ziekenhuis en patiënten met slokdarm-

en/of maagkanker in het UMC Utrecht. Behandelingen voor en na deze operatie vinden daarentegen wel weer plaats in het 

‘eigen’ ziekenhuis. Evenals de controles en verdere begeleiding.

'Ook al zijn onze ambities groot en ligt de lat hoog. Ik ben trots op wat we al bereikt hebben.'

Oncomid heeft een verzorgingsgebied van ongeveer 2.000.000 inwoners. De afstand tussen de ziekenhuizen is maar zelden 

echt een probleem. Door de samenwerkingen zijn de bewoners in de regio Oncomid ervan verzekerd dat ze op oncologisch 

gebied de beste behandeling en begeleiding krijgen, die er op dat moment mogelijk is. De ziekenhuizen van Oncomid 

hebben bewust gekozen voor een onafhankelijk voorzitter, die niet reeds aan een van de deelnemende ziekenhuizen 

verbonden was. Ik bekleed deze positie nu vanaf december 2020. Onze ambities zijn groot en de lat ligt hoog. En ondanks 

dat er altijd verbeteringen zijn, ben ik trots op de prestaties die Oncomid tot nu toe geleverd heeft.

Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven, internist-oncoloog | Voorzitter Oncomid
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2021 was in vele opzichten een bewogen jaar. Ondanks de beperkingen die het coronavirus de samenleving 

oplegde, heeft Oncomid toch een aantal mooie stappen voorwaarts gezet.

Oncomid en Corona

Het coronavirus heeft in 2021 wederom een aanzienlijk effect gehad op de ziekenhuiszorg. De diagnostiek en 

behandeling van patiënten met kanker heeft in alle ziekenhuizen van Oncomid echter altijd voorrang gekregen. 

Bepaalde behandelingen zijn noodzakelijkerwijs aangepast aan de omstandigheden, maar door maximale inzet 

van alle betrokkenen, zijn er gelukkig nergens onacceptabele wachtlijsten ontstaan. 

Een ander gevolg van de coronamaatregelen was dat vrijwel alle besprekingen tussen de collega’s van de 

Oncomid-ziekenhuizen virtueel plaatsvonden. Ook fysieke voorlichtingsbijeenkomsten voor patiënten werden 

grotendeels digitaal georganiseerd. Ondanks dat dit een beperkende factor zou kunnen zijn, heeft de 

mogelijkheid tot virtuele bijeenkomsten ook geresulteerd in efficiëntere vergaderingen met hogere 

aanwezigheidsaantallen.

Samenwerkingen

Er zijn meerdere ziekenhuizen die actief contact hebben gezocht met Oncomid voor samenwerking. Zo heeft 

Ziekenhuis Gelderse Vallei zich in 2021 aangesloten voor de gynaecologie en HPB (lever, alvleesklier, galwegen 

en galblaas). Het Beatrixziekenhuis (Rivas), dat al actief deelnam aan de Regionale Tumorwerkgroepen 

Urologische Oncologie en Melanoom, heeft ook interesse getoond in samenwerking op andere oncologische 

terreinen, met name op die van het RAKU.  Daarnaast zal het Beatrixziekenhuis officieel bestuurlijk toetreden 

tot Oncomid in 2022.

Terugblik 2021: een bewogen jaar
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Centralisatie van de Urologische Oncologie

Oncomid heeft in 2021 veel tijd en energie besteed aan de inventarisatie van de behoeften en werkzaamheden 

van de Regionale Tumorwerkgroepen. Met name de Urologische Oncologie heeft daarbij veel aandacht 

gekregen, ook van de bestuurders. Het vraagstuk over de centralisatie (met name van de operatieve ingrepen) 

stond hierbij centraal. Ondanks dat er nog geen conclusie kan worden getrokken, is er zeker progressie geboekt 

op dit specifieke onderwerp.

Wachtlijsten bevolkingsonderzoek borstkanker

In 2021 heeft Oncomid geprobeerd iets te doen aan de (landelijke) wachtlijsten voor het bevolkingsonderzoek 

naar borstkanker. De lengte van deze wachtlijsten wordt mede bepaald door het tekort aan röntgenlaboranten 

vanuit het RIVM. De ziekenhuizen van Oncomid hebben daarom hulp aangeboden aan het RIVM om deze 

problemen te verminderen. Zo heeft het Diakonessenhuis een vaste standplaats aangeboden, waardoor 

samenwerking met de Onderzoeksbus en radiologie kan worden geïntensiveerd. 

Uitbreiding radiotherapie in de regio

Op dit moment is er binnen Oncomid slechts één locatie voor radiotherapie. Namelijk in het UMC Utrecht. Op 

het terrein van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Leidsche Rijn, is inmiddels gestart met de inrichting van een 

tweede locatie radiotherapie van het UMC Utrecht. Hier kunnen (naar verwachting) vanaf eind 2022 de meest 

gangbare bestralingen uitgevoerd worden. De meer complexe bestralingen blijven plaatsvinden op de locatie 

UMC Utrecht.

Gesprekken met verzekeraars

Ook in 2021 was er een plezierig gesprek met verzekeraars over het RAKU en Oncomid. Deze gesprekken zullen 

geïntensiveerd worden, zodat verzekeraars ook een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de optimale 

inrichting van de oncologische zorg in de regio.
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Oncomid is hét oncologisch netwerk in Midden-

Nederland waarbinnen patiënten én 

zorgprofessionals samenwerken aan de beste 

patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. 

1 juni 2022

Missie

Oncomid is erkend leidend in innovaties voor de 

oncologische zorg. Door kennis te delen, 

wetenschappelijk onderzoek te doen en samen 

zorg te dragen voor behandelingen, realiseren we 

innovatieve doorbraken voor de beste, 

persoonlijke zorg voor mensen met kanker.

Visie

In 2021 werd het document ‘Oncomid: Missie en Visie’ goedgekeurd 

door de bestuurders van de Oncomid-ziekenhuizen en de 

Managementboard. In dit jaarverslag treft u de highlights. Het volledige 

document kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar 

info@oncomid.nl 
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Kernwaarden

1 Beste patiëntenzorg

3 Onderwijs

5 Preventie

2 Innovatie

4 Herkenbaar imago
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Onze belofte en vier bewijzen

Wij zijn Oncomid: het 
sámenwerkingsverband 

tussen zeven verschillende 
ziekenhuizen, huisartsen 

en andere verwijzers in de 
regio Midden-Nederland 

op het gebied van 
oncologische zorg. Daar 

waar alle netwerken 
beloven samen te werken, 
dóen wij het ook echt. Dat 
maakt ons uniek. Dit alles 
met als hoofddoel om de 
beste zorg te bieden aan 

mensen met kanker. 

Dit beloven we: Dit doen we:

1

2
3
4

We werken nauw samen 
met de hele keten.

We functioneren op basis 
van gelijkwaardigheid.

We delen actief kennis 
met elkaar.

We doen samen 
wetenschappelijk 
onderzoek.

Hierdoor krijg 
je als patiënt 
altijd de best 
mogelijke zorg 
op de juiste 
plek.
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Je krijgt als patiënt 
altijd de best 

mogelijke zorg op de 
juiste plek, omdat….

1

2
3

4
5

we werken met regionale 
zorgpaden,

we patiënten regionaal 
bespreken,

we zorg dichtbij bieden 
als het kan,

de patiënt onderdeel is van 
de zorgketen,

we patiënten betrekken in 
de optimalisatie van onze 
diensten.
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2. Organisatie
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Bestuur en Medewerkers

Koos van der Hoeven | Voorzitter 

Gera de Jong | Manager (gemandateerd vanuit de Managementboard Oncomid)

Kate Proctor | Coördinator 

Camilla Basart | Coördinator

Jolanda Dekker | Managementassistent

Marije Veenboer | Marketing- en communicatieadviseur

Vacature/ datamanager

Jaarverslag Oncomid | 12



1 juni 2022

Wie doet wat binnen Oncomid?
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N.B. Dit schema is aan wijzigingen en actualiteit onderhevig. 
De meest actuele en accurate versie, kunt u opvragen via 
info@oncomid.nl 
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*Duaal per huis
Inclusief deelname van: 
Huisarts, 
Verpleegkundig 
specialist en IKNL.

Bestuurlijk Overleg

Bedrijfsvoerend
managers

Medisch
Professionals*

Patiënten-
participatie

Marketing & 
Communicatie

ICT

Baarmoeder 
Baarmoederhals

Eierstok | Vulva

Bloed 
Lymfeklier

Borst Darm Hersenen

Lever 
Alvleesklier
Galwegen 
Galblaas

Slokdarm 
Maag

Hoofd | Hals Huid Long
Prostaat | Blaas 
Nier | Zaadbal

Schildklier Weke delen
Transmurale 

samenwerking

Regionaal Overleg 
van 14 Regionale (Tumor)werkgroepen

Managementboard

RAKU

Datamanagement

G
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Organisatorische 
ontwikkelingen

Tweede coördinator

In 2021 is het Dagelijks Bestuur aangevuld met een tweede coördinator 

naast Kate Proctor: Camilla Basart. Hiermee is tegemoetgekomen aan 

de groeiende behoefte aan ondersteuning van de werkgroepen en 

Regionale Tumorwerkgroepen. 

Communicatieadviseur

Vanaf september heeft Oncomid een eigen communicatieadviseur, 

Marije Veenboer. Zij vervangt daarmee Hennie Koeken, die als 

zelfstandige, losse opdrachten voor Oncomid uitvoerde. 

Er is periodiek overleg met de communicatieadviseurs van de 

deelnemende ziekenhuizen van Oncomid om hen ook zo goed mogelijk 

bij alle ontwikkelingen te betrekken. Daarbij is het ons streven om de 

communicatie vanuit Oncomid in alle ziekenhuizen zo eenduidig 

mogelijk te laten zijn, maar daarbij voor de individuele ziekenhuizen 

voldoende ruimte te behouden om de eigen identiteit kenbaar te 

maken. 
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Gemandateerde manager

De positie van gemandateerd manager oncologie in het Dagelijks 

Bestuur van Oncomid, is volgens afspraak roulerend en is in 2021 naar 

de manager uit het Meander Medisch Centrum gegaan, Gera de Jong. 

Hiermee hebben we afscheid genomen van Wouter van Maarseveen die 

deze rol met volle toewijding en energie vervulde vanuit het St. 

Antonius Ziekenhuis. 

Datamanager

De datamanager die aangesteld was voor Oncomid, heeft in 2021 een 

functie elders geaccepteerd, waardoor een vacature vrijkwam.

Managementassistent

Ook de functie van managementassistent van de Managementboard is 

naar een nieuwe vaste medewerker gegaan. In plaats van een 

werkstudent uit het UMC Utrecht die eerder hiervoor ingehuurd werd. 

Deze managementassistent, Jolanda Dekker, is verantwoordelijk voor 

het plannen van afspraken en vergaderingen, het notuleren bij deze 

bijeenkomsten, het vullen en onderhouden van de Oncomid-app en 

diverse andere taken, die ondersteunend zijn aan de samenwerking 

binnen Oncomid.

Nieuwe samenstelling Dagelijks Bestuur

Met de formatie van een nieuwe samenstelling van het Dagelijks 

Bestuur is gezorgd voor professionalisering van Oncomid.
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Overlegstructuur

Dagelijks Bestuur
1x per week

Tijdens de wekelijkse 

bijeenkomst bespreekt het 

Dagelijks Bestuur de lopende 

zaken. Ook houdt het DB zich 

bezig met het opstellen van de 

agenda voor de 

Managementboard en het 

Bestuurlijk Overleg.

Managementboard
1x per maand

De dagen waarop het overleg 

plaatsvindt rouleren. Een deel 

van dit overleg wordt besteed 

aan mededelingen vanuit de 

lopende zaken, daarnaast wordt 

er iedere vergadering een 

gastspreker uitgenodigd vanuit 

dan wel de Regionale 

Tumorwerkgroepen, dan wel uit 

één van de programma’s binnen 

Oncomid. De onderwerpen 

worden in een jaarkalender 

ingepland.

Bestuurlijk Overleg
1x per kwartaal

De bestuurders van de 

ziekenhuizen komen, samen 

met de voorzitter van Oncomid, 

eens per kwartaal bij elkaar. 

Tijdens dit overleg worden 

besluiten genomen ten aanzien 

van bedrijfsvoering.

Managementoverleg
Periodiek

In 2022 zullen periodiek ook de 

managers van de ziekenhuizen, 

separaat aan de 

Managementboard 

bijeenkomen voor specifieke 

managementgerichte zaken.
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RTWG
3-4x per jaar

Tijdens de bijeenkomsten van 

de Regionale 

Tumorwerkgroepen worden 

zorgpaden en protocollen op 

elkaar afgestemd, de nieuwste 

inzichten met elkaar gedeeld en 

worden data en indicatoren 

vergeleken en geëvalueerd. 

IKNL vervult hierin een 

ondersteunende rol. Ten minste 

één keer per jaar geven deze 

tumorwerkgroepen hier een 

presentatie over in de 

Managementboard.

Werkgroepen
Diverse frequenties

De werkgroepen van de lopende 

programma’s komen in een 

diverse frequentie bijeen, 

afhankelijk van de activiteiten 

en de plannen. Maar ook hierbij 

geldt: ten minste 3x per jaar en 

alle betrokken huizen en 

partijen zijn hierin 

vertegenwoordigd, waaronder 

de patiënt.

Marcom
1x in de 6 weken

De Marketing- en 

Communicatiewerkgroep komt 

ten minste eens in de 6 weken 

bijeen. Hierin participeert vanuit 

ieder ziekenhuis een 

communicatieadviseur. Voor 

projecten die lopen binnen dit 

programma zijn verschillende 

subwerkgroepen ingericht. 

Regionale MDO’s
Wekelijks

Wekelijks vinden er 

multidisciplinaire overleggen 

plaats met zorgprofessionals uit  

de Regionale 

Tumorwerkgroepen.
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Het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU) bestond al voordat Oncomid werd opgericht. Binnen het 

RAKU zijn de Regionale Tumorwerkgroepen Upper GI (slokdarm en maag) en HPB (lever, alveesklier, galwegen en 

galblaas) ondergebracht. 

Het UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum, Diakonessenhuis en Ziekenhuis Gelderse 

Vallei zijn de deelnemende ziekenhuizen. Daarnaast verwijzen Ziekenhuis Rivierenland en Regionaal Oncologie 

Netwerk Isala/Gelre (deels) patiënten naar het RAKU.

Afspraken over MDO’s en operaties

Binnen het RAKU zijn er expertteams. Er is voor elk van de tumorwerkgroepen een wekelijks MDO, waarbij na 

bespreking van de diagnostische gegevens van een patiënt een voorstel voor behandeling geformuleerd wordt. Een 

deel van de patiënten wordt direct (aansluitend op het MDO) op de polikliniek in het UMC Utrecht gezien om het 

behandelvoorstel verder toe te lichten en te bespreken.

Er zijn binnen het RAKU duidelijke afspraken gemaakt over de locatie waar operaties aan de slokdarm en maag 

(UMC Utrecht), alvleesklier (St. Antonius Ziekenhuis) en lever (St. Antonius Ziekenhuis, UMC Utrecht en Meander 

Medisch Centrum) gedaan worden.

1 juni 2022

Oncomid en het RAKU
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Onderdeel van Oncomid

Het RAKU is onderdeel van Oncomid, maar heeft wel een eigen samenwerkingsovereenkomst, Managementboard, 

begroting, verdeelsleutel en Bestuurlijk Overleg met de deelnemende ziekenhuizen. In 2020 zijn de RAKU-

werkgroepen, zoals Communicatie en ICT, omgedoopt tot Oncomid-werkgroepen. Daarnaast is een groot deel van de 

begroting naar Oncomid gegaan. Het RAKU-logo is daarbij in 2021 aangepast naar ‘RAKU onderdeel van Oncomid’. Er is 

gekozen om een geleidelijke/langzame overgang in te zetten tot verdere samensmelting.

Organisatie

Het RAKU zet maximaal in op inhoudelijke samenwerking. Artsen kunnen naadloos bij de verschillende ziekenhuizen 

werken en hebben zo min mogelijk last van concurrentiële overwegingen. RAKU-zorgprofessionals hebben 

laagdrempelig toegang tot dezelfde informatie en kunnen eenvoudig met elkaar schakelen.

Sterke regionale expertteams

Het RAKU is één entiteit naar buiten en onder intern betrokkenen. Dit betekent dat patiënten en verwijzers de 

regionale expertteams weten te vinden, dat cijfers onder één noemer naar buiten worden gepubliceerd en 

patiënteninformatie gelijk is.

1 juni 2022
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3. Successen 2021
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Patiëntenparticipatie

Naast het eerder genoemde ‘Missie en Visie-document’ hebben we in 2021 op meerdere 

fronten gewerkt aan samenwerking en verbinding.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep opgericht met patiënten uit de hele regio. De cliëntenraden van 

alle ziekenhuizen hebben afgevaardigden aangewezen om te participeren in Oncomid. 

Deze groepen samen hebben hun eerste succesvolle bijeenkomst gehad. 

Afstemming met de NFK

Er heeft een uitgebreid gesprek plaatsgevonden met de NFK, waarbij zij hun feedback 

gaven op het Missie en visie-document. In dit gesprek is afgesproken elkaar in ieder geval 

twee maal per jaar te spreken. NFK wil uitdrukkelijk haar onafhankelijke positie behouden, 

door niet deel te nemen aan de ontwikkeling van strategie of visie. Middels gesprekken 

hierover, waar NFK haar input kan geven, wil de koepel van de kankerpatiëntorganisaties 

echter wel betrokken blijven. 

Contact patiëntenverenigingen

Er is contact gezocht met de diverse patiëntenverenigingen van de tumorsoorten, waarbij is 

afgesproken de banden te onderhouden en elkaar laagdrempelig op te kunnen zoeken.
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Regionaal Multidisciplinair Overleg

Oncomid heeft zich in 2021 ingezet om het regionale multidisciplinair overleg over 

individuele patiënten te ondersteunen en te bevorderen, daar waar dit gewenst is 

voor de tumorsoort. Hierbij is de huidige stand van zaken in kaart gebracht.

Ondersteuning vanuit Oncomid

De Regionale Tumorwerkgroepen die hierbij ondersteuning en/of bemiddeling 

behoefden, hebben dit vanuit Oncomid ontvangen. 

Tumorwerkgroepen die hier in 2021 aan hebben gewerkt zijn onder andere de 

urologische, colorectale en de long-werkgroep. Oncomid ondersteunde in de vorm 

van het faciliteren/voorzitten van bijeenkomsten, bedrijfsmatige uitwerking en 

bemiddeling. 
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Transmuraal Samenwerken

Het vangnet van zorg voor de oncologische patiënt in Oncomid beperkt zich niet alleen tot de 

ziekenhuiszorg. Want, daar waar we de zorg in het ziekenhuis zo optimaal mogelijk willen maken, zijn 

de meeste patiënten het grootste deel van de tijd thuis. Daarom hebben we in 2021 een expertteam 

Transmuraal Samenwerken opgericht. 

Het expertteam

Onder voorzitterschap van huisarts Toosje Valkenburg, die namens de huisartsen participeert in de 

Managementboard, is er een werkgroep van 15 personen samengesteld met gemandateerde 

zorgverleners vanuit alle disciplines in de regio. Denk daarbij aan: huisartsen uit iedere regio binnen 

Oncomid, oncologisch verpleegkundig specialisten (ROOV), geestelijk verzorgers, paramedici (NZMK) 

en palliatieve zorg, die samen een platform oprichten waar alle samenwerkingen binnen de regio 

een podium krijgen. Ook de patiënt heeft hierin een belangrijke stem en wordt hierbij 

vertegenwoordigd door Nicole Plum (Adviseur Patiëntenparticipatie UMC Utrecht). 

Samenwerkingsverbanden inzichtelijk maken

De werkgroep heeft als doel om de samenwerkingsverbanden en bestaande (multidisciplinaire) 

zorginitiatieven in de eerste lijn en patiëntinitiatieven in de Oncomid-regio zichtbaar en (waar nodig) 

opschaalbaar te maken. Lokale projecten, gebonden aan één ziekenhuis of eerstelijnsorganisatie 

kunnen op deze wijze snel onder de aandacht gebracht worden van de andere partijen in Oncomid. 

De werkgroep inventariseert en monitort de ingebrachte initiatieven en brengt deze zo nodig en 

mogelijk in bij de Managementboard.

Oncomid is de eerste 
oncologische regio die een 
dergelijk initiatief heeft 
genomen.
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Successen - Regionale Tumorwerkgroepen
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Baarmoeder | Baarmoederhals
Eierstok | Vulva

• Ziekenhuis Rivierenland en Ziekenhuis Gelderse 
Vallei participeren in het regionaal MDO.

• De regionale zorgpaden t.a.v. ovarium,-
endometrium- en vulvacarcinoom zijn 
ontwikkeld en geïmplementeerd.

• Ontwikkeling van de Oncomid-app met o.a. 
zorgpaden en lopende studies.

Darm

• Stappen gezet in de ontwikkeling van een 
regionaal MDO voor complexe tumoren (op 
kleine schaal reeds gestart, maar officieel van 
start zodra Vitaly is gerealiseerd).

• Er is een supraregionaal MDO voor T1-
tumoren. 

• Start gemaakt met ontwikkeling regionaal 
zorgpad.

• Video patiëntinformatie ontwikkeld.

Bloed | Lymfeklier

• Er is een sterke regionale betrokkenheid.
• Wisselend voorzitterschap tussen de perifere 

ziekenhuizen.
• Refereeravonden met alle ziekenhuizen.

Hersenen

• Pilot waardendialogen: gelijkwaardige dialoog 
tussen professionals, patiënten en naasten om 
in gezamenlijkheid de definitie van goede zorg 
te bepalen en te komen tot verbeterslagen.

• Grote stappen gemaakt in research o.a. in 
samenwerking met het Prinses Máxima 
Centrum en het St. Antonius Ziekenhuis.

Borst

• Tijdens COVID is er geen vertraging geweest 
voor de patiënten. De poli’s met 
sneldiagnostiek zijn open gebleven.

• 3-4 keer per jaar vindt er een bijeenkomst 
plaats van de werkgroep.

Hoofd | Hals

• European Reference Network (ERN) 
accreditatie ontvangen,

• 3 subsidies gekregen voor onderzoek,
• 3 promoties.
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Huid

• Er is een gezamenlijk zorgpad en MDO.
• Veel onderzoek gedaan met klinische trials 

voor alle stadia en investigator-driven studies.
• Er is een succesvol webinar voor huisartsen 

georganiseerd.

Schildklier

• Regionaal zorgpad gefinaliseerd.
• Zorgpad beschikbaar in de Oncomid-app.

Long

• Nauwe samenwerking in de regio,
• deelname aan studies,
• U-Color cohortstudie gestart.

Weke delen

• 1x per week is er een MDO en spreekuur.
• Initiatief om een landelijke studie te starten 

om MR-HIFU bij desmoïd tumoren toe te 
passen. 

• Het opzetten van een organoid line en een 
biobank.

Prostaat | Blaas
Nier | Zaadbal

• Regio zet gezamenlijk schouders onder 
oncologische urologie.

• 2 MR-Linac’s volop in gebruik bij 
prostaatkanker.

• Regio loopt voorop in PSMA-diagnostiek- en 
therapie.

• Veel robotexpertise in prostaat-, blaas- en 
nierkanker.

Transmurale 
Samenwerking

Oprichting van de werkgroep, waarbinnen 
samenwerkingsverbanden en bestaande 
(multidisciplinaire) zorginitiatieven in de eerste 
lijn en patiëntinitatieven in de Oncomid-regio 
zichtbaar (en waar nodig opschaalbaar) worden 
gemaakt.

De successen van het RAKU vindt u op de volgende pagina.
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RAKU
In 2021 bestond het RAKU vijf jaar. Hier is aandacht voor geweest in communicatie-uitingen, de RAKURUN 

(sponsorloop) en een nieuwe visie voor de komende vijf jaar: ondertekend en erkend door alle bestuurders. 

Een aantal andere successen op een rijtje:

Het RAKU is officieel erkend als expertisecentrum. Deze landelijke erkenning is voor vijf jaar.  

Ondanks Corona zijn de multidisciplinaire overleggen van HPB (lever, alvleesklier, galwegen en galblaas) en 

Upper GI-zorg (slokdarm en maag) helemaal op orde. 

De wens voor een wekelijkse HPB-dag, waarbij alle deelnemende specialisten een volledige dag bij elkaar 

zijn en naast patiëntcasussen ook andere zaken (zoals studies en zorgpaden) met elkaar kunnen bespreken, 

is verder uitgewerkt. Het doel is om deze dag in 2022 van start te laten gaan.

Gesprekken met het Beatrixziekenhuis (Rivas) over toetreding Oncomid/RAKU resulteerde in 

doorverwijzingen vanuit het Beatrixziekenhuis naar het RAKU. Officiële samenwerkingsovereenkomsten zijn 

nog niet ondertekend in 2021, de verwachting is dat dit in 2022 zal plaatsvinden.

Gelre ziekenhuizen heeft een bestaande samenwerking met Isala. Op het gebied maagcarcinoom voldoen zij 

niet aan de SONCOS-normen. Gelre ziekenhuizen heeft de samenwerking opgezocht met het Upper GI-team. 

Hierbij is gestart met het inbrengen van complexe casussen in het RAKU-MDO. 

Er is een aantal geslaagde patiëntenbijeenkomsten georganiseerd en een score van ruim een 8 behaald op 

patiëntenenquêtes. Daarnaast zijn er meerdere nieuwe studies van start gegaan: HepACAGA, Dragon, 

PANCOSAR, ARCADE, DELPHI en Checkmate.

In een app voor zorgverleners worden onder meer protocollen gedeeld. En er is tot slot een nieuw logo 

ontwikkeld (‘RAKU - onderdeel van Oncomid’)  en er zijn afspraken gemaakt over verdere inbedding in 

Oncomid.

Cijfers van 2021 van het RAKU kunnen worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar info@oncomid.nl 

.
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Financiële verantwoording
Ook in 2021 is Oncomid binnen de begroting gebleven. 

Een kostenpost (die niet mee was genomen in de 

begroting en die na Bestuurlijk Overleg is goedgekeurd 

en toegevoegd) is de onafhankelijke financiële 

uitwerking voor de Urologische Oncologie. Deze 

kostenpost heeft betrekking op een eventuele 

verschuiving en centralisatie van zorg.
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Vooruitblik 2022: 
de eerste stappen richting continu 
verbeteren dankzij data

In 2022 zal er gewerkt worden aan verdere verbinding, maar ook aan verantwoording. 

Er wordt een nieuwe datamanager aangenomen voor heel Oncomid, die hierbij zal 

ondersteunen. 

De Regionale Tumorwerkgroepen hebben de opdracht gekregen om de beschikbare data 

inzichtelijk te presenteren aan elkaar en aan de Managementboard (voor zover ze dat nog niet 

deden). Dit alles om vervolgens een PDCA-cyclus aan de resultaten te verbinden op de te 

ontwikkelen punten. 

De datamanager helpt bij het ophalen van deze data en IKNL ondersteunt door hiervan 

regiorapportages te maken. Ook voor de interpretatie van de data krijgen de Regionale 

Tumorwerkgroepen ondersteuning. Zo brengen we in 2022 in kaart waar we staan, wat we 

goed doen en waar verbeteringen te behalen zijn. 
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Ambities

MDO

Ter ondersteuning van de regionale multidisciplinaire overleggen gaat in 2022 een verbeterde versie van het Vitaly-

systeem in werking, die de noodzakelijke administratie door digitalisering aanzienlijk zal verminderen. De Regionale 

Tumorwerkgroepen worden gefaseerd hierop aangesloten. Dit valt binnen het project Data Delen Midden-

Nederland, waarin ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen optrekken. Daarnaast is de wens om een regionaal 

MDO voor de meeste Regionale Tumorwerkgroepen op te zetten (waaronder de Urologische Oncologie).

Patiëntenparticipatie

De eerste fysieke bijeenkomst van de klankbordgroep Oncomid, samen met de cliëntenraden én NFK zal in 2022 

plaats gaan vinden (mits Covid het toelaat). Ook zullen we het eerste Oncomid-brede spiegelgesprek organiseren, 

waarin we met elkaar in gesprek gaan over de ‘reis’ die de oncologische patiënt soms maakt in de regio.

Marketingcommunicatie

Aan de hand van het Marketingcommunicatieplan 2022 wordt ook in het nieuwe jaar hard gewerkt aan het 

vergroten van de naamsbekendheid van Oncomid. De thema’s (zie pagina 8) krijgen vorm in uiteenlopende 

communicatie-uitingen. De Regionale Tumorwerkgroepen en de Managementboard zijn daarbij de belangrijkste 

opdrachtgevers. De communicatieadviseur van Oncomid en de Werkgroep Marketingcommunicatie zorgen voor 

een -voor de doelgroep- relevante mix van content (bijvoorbeeld artikelen en bijeenkomsten). Daarnaast gaat er 

een denktank van start, die aan de slag zal gaan met de inventarisatie van patiëntcommunicatiemogelijkheden 

vanuit Oncomid.
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Samenwerkingen

In 2022 zal het Beatrixziekenhuis (Rivas) hopelijk toetreden tot Oncomid. En kan de samenwerking met 

Gelre ziekenhuizen en Isala mogelijk worden uitgebreid.

RAKU

In 2022 zal het RAKU haar vijf-jaren-visie verder vormgeven door middel van jaarplannen. Daarnaast wordt 

gestart met de HPB-dag en worden nieuwe samenwerkingen ingebed, zoals met het Beatrixziekenhuis 

(Rivas) en Gelre ziekenhuizen. Ook binnen het RAKU vindt in 2022 naar verwachting de uitrol plaats van het 

digitaal MDO-platform (door middel van Vitaly en XDS). Tevens wordt er hard gewerkt aan het opzetten van 

verbeterteams, waarbij (in een later stadium) procesdata inzichtelijk zijn, waar vervolgens op gestuurd kan 

worden. Tot slot wordt vormgegeven aan de verdere inbedding in Oncomid.
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Er is zowel bestuurlijk als tussen de professionals veel overleg geweest over mogelijkheden tot verbetering van de regionale 

samenwerking op het gebied van Urologische Oncologie.

• De Regionale Tumorwerkgroep Urologische Oncologie is verantwoordelijk voor de behandeling van patiënten met 

testiskanker, prostaatkanker, blaaskanker en nierkanker.

• De behandeling van testiskanker is gecentraliseerd in het UMC Utrecht. De verwijzing vanuit de andere ziekenhuizen verloopt 

snel en naar wens. Er is geen aanleiding hier veranderingen in aan te brengen.

• Voor de operatieve behandelingen van blaaskanker en prostaatkanker gelden landelijke volumenormen, op dit moment 

respectievelijk 20 en 100 per jaar. Patiënten met blaaskanker worden geopereerd in het St. Antonius Ziekenhuis en het UMC 

Utrecht. Patiënten met prostaatkanker worden geopereerd in het St. Antonius Ziekenhuis en het Meander Medisch Centrum.

• De afdeling radiotherapie van het UMC Utrecht speelt nationaal en internationaal een belangrijke rol bij de implementatie van

de MR-Linac bij verschillende kankersoorten. Prostaatkanker neemt hierbij een vooruitgeschoven positie in.

• Ook voor operaties wegens nierkanker geldt een volumenorm (20 operaties per jaar), maar deze norm wordt met gemak 

gehaald door de ziekhuizen waar operaties voor nierkanker plaatsvinden.

• In 2021 heeft er intensief overleg plaatsgevonden over de vraag of het wenselijk is om operaties voor de urologische 

maligniteiten binnen Oncomid nog verder te centraliseren. Conclusies hierover zijn nog niet getrokken, maar de gesprekken 

hierover gaan voort .

Bijlage | Samenvatting stand van zaken 
Urologische Oncologie
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