Projecttitel: implementatie regelgeving rond oncologienetwerken
Coördinerend umc: LUMC
Betrokken umc’s/regio’s: UMCG / financiering
Hoofdthema/
roadmap

Dit project is een voortzetting van het halverwege 2016 gestarte project rond
het delen van kennis en weghalen van belemmeringen t.a.v. regelgeving rond
oncologienetwerken. Het sluit met name aan bij het hoofdthema MDO’s en
expertpanels (roadmap MDS)

Samenhang met
andere projecten

Dit project heeft nauwe verbondenheid met de landelijke projecten:
•
•
•

Financiering van MDO’s (vanuit UMCG)
WGBO/ juridische status online expertpanels / MDO (vanuit VUmc)
Privacy bij elektronische gegevensuitwisseling (UMCU)

Als onderdeel van een op te leveren toolbox en het ontsluiten daarvan.
Startpunt

In 2017 wordt een toolbox opgeleverd met als doel kennis delen en generieke
informatie beschikbaar stellen over regelgeving rond oncologische
netwerkvorming. Wat betreft regelgeving is het doel het omschrijven van
relevante regelgeving en het detecteren, met verantwoordelijken bespreken en
zo mogelijk aanpassen van hinderlijke regelgeving. Dit voorkomt dat telkens
overal hetzelfde wiel moet worden uitgevonden bij regionalisering van
oncologie (verlies aan kostbare tijd).
In 2018 wordt de eind 2017 opgeleverde toolbox verder vormgegeven,
beschikbaar gesteld en wordt hierover breed gecommuniceerd. Met als
doelstelling er algemene bekendheid aan te geven. Zo mogelijk met ‘best
practices’ en enthousiaste gebruikers (ambassadeurs) van de toolbox.

Doel

Een gepubliceerde toolbox met regelgeving rond oncologische netwerkvorming
die bekend is bij de doelgroep (mensen die verantwoordelijk zijn voor
oncologische netwerkvorming), zodanig bruikbaar dat hij aansluit bij de
praktijkbehoefte.
Mogelijk zijn een aantal hinderlijke regels al aangepast, voordat zij onderdeel
worden in de toolbox. Dit is echter afhankelijk van de betreffende regelgever.

Stakeholders

Relevante stakeholders voor dit project zijn:
• Verantwoordelijken (programmamanagers, coördinatoren) voor
oncologische netwerkvorming binnen de ziekenhuizen.
• Voorzitters, afdelingshoofden, medisch specialisten, verpleegkundigen,
etc. betrokken bij oncologische netwerkvorming.
• ICT’ers voor het digitaal beschikbaar stellen van de toolbox.
• Communicatie- en implementatieadviseurs binnen de verschillende
ziekenhuizen voor aansluiting van de toolbox bij praktijkbehoeften.

Implementatie

Tijdens de NFU Meet en Greet in november 2017 wordt de eerste versie van
de toolbox bekend gemaakt en (globaal) getoetst bij aanwezigen tijdens een
workshop.
De resultaten hiervan zullen verwerkt in een aangepaste toolbox, die begin
2018 gepubliceerd zal worden.
Als onderdeel van de implementatiestrategie zullen in het eerste kwartaal van
2018 diverse publicatie-alternatieven worden geïnventariseerd en uitgewerkt
bij de doelgroepen van de toolbox.
In het tweede kwartaal wordt hieraan vormgegeven.

Waarna het laatste half jaar in het teken zal staan van evaluatie, bijstelling en
borging.
Projectduur

De totale projectduur is 1 jaar.

Resultaat

Dit project zal in 2018 als concreet resultaat opleveren:
• Gepubliceerde toolbox die aansluit bij praktijkbehoeften van de
doelgroep
• Toolbox waarvan door doelgroep gebruik wordt gemaakt en die wordt
onderhouden/geborgd met de meest actuele kennis.

Risico

Te weinig draagvlak bij de doelgroep om van de toolbox gebruik te maken.
Tegenmaatregel: samen met de doelgroep de alternatieven van publicatie
inventariseren en besluiten.
Onvoldoende/geen borging, waardoor gepubliceerde kennis snel verouderd is.
Tegenmaatregel: vooraf mogelijke wijzen van borging inventariseren en hierop
een besluit laten nemen.

Bijdrage aan
netwerkvorming

Het beschikbaar stellen van kennis over regelgeving en het zo mogelijk
aanpassen van hinderlijke regels dragen positief bij aan netwerkvorming. De
samenwerking en kennisdeling zal worden bevorderd.

