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         Oncologienetwerken 
Oost- en West-Achterhoek
Verbeteren van de (na)zorg in de eerste lijn 

voor patiënten met en na kanker

De groep oncologiepatiënten 
in Nederland stijgt. Kanker 
is gelukkig steeds beter te 
behandelen, waardoor de 
levensverwachting van deze 
patiënten toeneemt. Het krijgt 
hierdoor steeds meer de vorm 
van een chronische ziekte. 
Oncologiepatiënten krijgen 
soms jaren na afloop van hun 
behandeling nog te maken met 
de gevolgen van hun ziekte. Dit 
heeft directe gevolgen voor de 
zorg en nazorg, met name in de 
eerste lijn.

stakeholders, zoals het ziekenhuis, 
onderhouden.

Het met elkaar optrekken heeft onder 
andere geleid tot samenwerking 
met IKNL en afstemmingsoverleg 
tussen de netwerken en beide 
ziekenhuizen. Ook is er een adreslijst 
van deelnemende partijen in de 
regio opgesteld, dat het aanbod in 
de eerste lijn overzichtelijk maakt 
voor patiënt én verwijzer. Zo kunnen 
patiënten een beroep doen op 
(na)zorg dichtbij en weten zij welke 
zorgverleners zorg en begeleiding bij 
en na oncologie verlenen. Daarnaast 
is in samenwerking met netwerken uit 
andere regio’s de brochure ‘Bouwen 
aan samenwerking rondom oncologie’ 
ontwikkeld ter gelegenheid van 
het symposium Netwerk Oncologie 
Midden Nederland in juni 2019.

Naast het begeleiden van de 
netwerken in 2019, heeft Proscoop 
meegeholpen bij het realiseren van 
een actieplan met de gestelde doelen 
voor 2020. Eén van de speerpunten 
van Proscoop is de burger centraal te 
zetten. Rudie: “Door de patiëntreis 

inzichtelijk te maken, willen we beter in 
beeld krijgen waar patiënten tegenaan 
lopen en wat we daaraan kunnen doen: 
het laat verbetermogelijkheden zien.” 
Een doorontwikkeling van de huidige 
lokale netwerken moet ervoor zorgen 

Uit het rapport ‘Kankerzorg 
in beeld – over leven met 
en na kanker’ van Integraal 
Kankercentrum Nederland (IKNL) 
en de Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiënten-organisaties 
(NFK) blijkt dat patiënten weinig 
zicht hebben op het zorg- en 
ondersteuningsaanbod in de 
eerste lijn. Om het aanbod van 
zorg voor patiënten met en na 
kanker te verbeteren en beter 
vindbaar te maken, zijn er eind 
2018 op initiatief van Proscoop in 
de regio Achterhoek zeven lokale 
oncologienetwerken gestart.

De netwerken vormen als het ware een 
vangnet, waardoor patiënten sneller 
bij de juiste zorgverlener terechtkomen 
en dichtbij huis geholpen kunnen 
worden. Hoe het netwerk precies 
vorm krijgt, wordt bepaald door de 
deelnemers. Adviseur Rudie van den 
Berg: “Elk lokaal netwerk bepaalt zijn 
eigen samenstelling en eisen voor 
deelname van professionals. Omdat 
we inmiddels verschillende netwerken 
hebben ondersteund, kunnen we naast 
ondersteuning ook advies geven op basis 
van onze ervaringen. Wat dat betreft 
hebben we een brede dienstverlening. 
Van het helpen organiseren van de eerste 
bijeenkomst voor de initiatiefnemers tot 
het vormgeven van de kwaliteitseisen.”

Proscoop heeft in 2019 de ontwikkeling 
en de organisatie van de lokale 
netwerken begeleid en ondersteund. Van 
alle netwerken is een lokale kartrekker, 
samen vormen zij een overkoepelend 
parapluoverleg dat wordt begeleid door 
Proscoop. In zo’n overleg is ruimte voor 
inhoudelijke en praktische zaken en 
worden de contacten richting andere 

dat alle mensen in de Achterhoek die 
een oncologische aandoening hebben 
(gehad), toegang hebben tot zorg en 
ondersteuning dichtbij huis op het 
moment dat zij dat nodig hebben voor 
een kwalitatief optimaal leven.

Kristel Beijer is oncologiefysiotherapeut bij 
PlusFit Fitness en Fysiotherapie in Doesburg en 
aangesloten bij het Oncologienetwerk West-
Achterhoek:

“Ik heb een grote meerwaarde ervaren in 
het samenkomen met diverse eerstelijns 
zorgverleners en andere hulpverleners. Niet alleen met de meer bekende 
zorgverleners zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, 
maar ook met maatschappelijk werkers, een predikant, een speltherapeute 
en een acupuncturist. Door het samenkomen van hulpverleners uit 
verschillende disciplines heb ik meer zicht gekregen op de mogelijkheden 
voor zorg voor oncologiepatiënten. Voor een patiënt met vermoeidheid is 
er meer mogelijk dan ik had gedacht. Met z’n allen kunnen we zoveel meer. 
Een belangrijk doel was elkaar te vertrouwen dat de patiënt goed terecht 
komt en de beste zorg krijgt. Dat is goed gelukt.”

Steffie Lettink is ervaringsdeskundige en als GZ-psycholoog bij MCE Zorg in 
Lichtenvoorde aangesloten bij het Oncologienetwerk Oost-Achterhoek:

“Sinds ik zelf kanker heb gehad, heb ik me samen met een aantal andere 
zorgverleners hard gemaakt voor samenwerking in de oncologische nazorg 
in de buurt van de cliënt. De tijd van behandeling in het ziekenhuis heb ik 
ervaren als een ‘warm bad’, ondanks de ernst van de situatie. Toen ik weer 
zover was dat ik thuis verder kon, heb ik de lokale hulp als heel prettige 
vervolgstap ervaren. Dat ik van ziekenhuiszorg naar lokale zorg kon, voelde 
als een vervolgstap in mijn herstel. Ik wilde sindsdien die zorg graag op 
een meer georganiseerde wijze vorm geven. Proscoop heeft ons en andere 
gelijkgestemden, daar heel goed bij geholpen.
 
Voor mij als GZ-psycholoog betekent het netwerk dat ik makkelijker te 
vinden ben voor cliënten. Het betekent ook dat ik meer kennis heb van het 
werk van anderen. Zo zijn we met diverse disciplines in gesprek gegaan over 
elkaars werk. Hierdoor ontstaat voor cliënten het gevoel dat ze, net als in 
het ziekenhuis, ook thuis op een ‘zorgvangnet’ kunnen rekenen. Het netwerk 
is opgericht vanuit de ambitie professionaliteit te bundelen, maar binnen 
het netwerk behoudt ieder zijn eigen verantwoordelijkheid voor eigen 
professionaliteit. Gelukkig maken we binnen de netwerken tijd om elkaar op 
dat vlak te leren kennen, zodat het vertrouwen groeit. Dit geeft de cliënt het 
gevoel dat, ondanks dat iedereen zelfstandig werkt, er wel eenheid is.”

De regionale eerstelijns-
oncologienetwerken in het 
werkgebied van Proscoop zijn:

Er zijn drie netwerken opgericht 
in het adherentiegebied van het 
Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, 
waarbij aansluiting is gezocht bij 
een bestaand netwerk in Keppel. 
En vier in het adherentiegebied van 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix 
in Winterswijk. Om het zorgaanbod 
in de eerste lijn beter zichtbaar 
te maken, ondersteunt Proscoop 
bij het opzetten van de lokale 
multidisciplinaire oncologische 
netwerken. De netwerken hebben als 
doel om nazorg op een toegankelijke 
en laagdrempelige manier vorm te 
geven, zodat patiënten het aanbod 
beter kunnen vinden en ziekenhuizen, 
huisartsen en zorgprofessionals 
onderling gerichter kunnen 
doorverwijzen naar de eerste lijn.

Adviseur Rudie van den Berg: “Door 
losse partijen te bundelen in een 
netwerk, zorg je dat je een stem hebt 
als netwerk in zijn geheel. Daardoor 
wordt ook de aansluiting met 
andere stakeholders gemakkelijker. 
Iedereen heeft er baat bij te weten 
wie er in de regio bezig zijn met 
zorg rondom kanker. Natuurlijk zijn 
er altijd hobbels en heeft het tijd 
nodig voordat samenwerken binnen 
het netwerk zijn vruchten afwerpt. 
De zorgverleners in de netwerken 
zijn ontzettend betrokken, ze willen 
mensen die leven met of na kanker zo 
goed mogelijk begeleiden en helpen.”


