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

Dit project is een voortzetting van het in 2016 gestarte landelijke project 
‘oncologienetwerken en financiering’, gericht op verkenning van geschikte 
financieringsvormen voor oncologienetwerken, daarbij geldende 
belemmeringen, en meer specifiek de financiering van het MDO en de 
expertrol/expertpanels. Aansluiting mn. bij het hoofdthema MDO’s en 
expertpanels in de roadmap MDS. 
 

Samenhang met 
andere projecten 

Dit project heeft nauwe verbondenheid met de landelijke projecten: 
 

• Regelgeving in oncologienetwerken (LUMC) 
• WGBO / juridische status online expertpanels & het MDO (VUmc) 
• Privacy bij elektronische gegevensuitwisseling (UMCU) 

 
Startpunt Eind 2017 wordt een toolbox samengesteld met relevante kennis en informatie 

over oncologische netwerkvorming, onder meer met de bevindingen uit het 
project ‘oncologienetwerken en financiering’.  
In 2018 wordt deze  toolbox verder vormgegeven, toegankelijk gemaakt, en 
aangevuld met praktijkvoorbeelden. 
 
Om het gebruik te stimuleren wordt hierover breed gecommuniceerd. Daarbij 
worden bestaande en startende oncologienetwerken op de toolbox 
geattendeerd. De meerwaarde en het gebruik van (elementen van) de toolbox 
wordt geanalyseerd, onder andere in een focusgroep-bijeenkomst. 

Doel Eind 2018 is een toolbox gepubliceerd en geschikt voor praktisch gebruik. 
Daarin financieringsaspecten rond oncologische netwerkvorming en bestaande 
good practices, gericht op betrokkenen bij het besturen, vormgeven of 
coördineren van oncologienetwerken, aansluitend bij vraagstelling en 
informatiebehoefte. 
 

Stakeholders Relevante stakeholders voor dit project zijn: 
 

• Betrokkenen bij het vormgeven en doorontwikkelen van 
oncologienetwerken (bestuurders, programmamanagers, 
coördinatoren); 

• Afdelingshoofden, tumorwerkgroepen en zorgverleners betrokken bij 
oncologische netwerkvorming; 

• IKNL, o.a. voor financiering MDO en expertrol; 
• RUG Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor het ontsluiten van de 

grote hoeveelheid onderzoeksdata uit de 2e periode en het waar nodig 
aanvullen van die data met extra interviews; 

• ICT’ers voor het digitaal beschikbaar stellen van de toolbox en de 
analyse van zoek-/klikgedrag; 

• Communicatieadviseurs en grafische vormgevers voor vormgeving, 
menustructuur van de toolbox en publiciteit.  

 
Implementatie Jan 2018: vormgeving en publicatie eerste testversie toolbox als resultaat 2e 

periode; 
Jan-April 2018: Aanvulling toolbox met good practices en bruikbare tips en 
adviezen uit inventarisatie onder ca. 80 oncologienetwerken in 2017 (2e 
periode) 
Mei-juli 2018: brede communicatie naar doelgroep (via ‘ambassadeurs’) over 
beschikbaarheid; 
Juli –oktober 2018: analyse gebruik achter de schermen en bij doelgroep in de 
dagelijkse praktijk door middel van een focusgroep-bijeenkomst; 



Oktober-december: evaluatie, bijstelling en borging.  
 

Projectduur De totale projectduur is 1 jaar. De planning is als volgt: 
 
Q1 2018: Opleveren toolbox, gevolgd door eerste publicatie 
                : Inventarisatie alternatieven wijze presentatie/beschikbaar stellen 
                  toolbox die aansluit bij de praktijkbehoefte ism. LUMC 
                : Aanvullen good practices, tips/ adviezen 
Q2 2018: Communicatie beschikbaarheid toolbox ism LUMC ea. algemeen en 
naar specifieke doelgroepen             
Q3 2018: Analyse gebruik (klikgedrag, zoekgedrag, input gebruikers o.a. in 
focusgroep) 
Q4 2018: Evaluatie, aanpassing, borging 
 

Resultaat • Gepubliceerde toolbox die aansluit bij praktijkbehoeften van de 
doelgroep 

• Toolbox waarvan door de 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 

(toch liever zelf wiel uitvinden). Tegenmaatregel: samen met de doelgroep de 
alternatieven van publicatie inventariseren en besluiten hierover nemen ism. 
LUMC. 
Onvoldoende/geen borging, waardoor gepubliceerde kennis snel verouderd is. 
Tegenmaatregel: vooraf mogelijke wijzen van borging inventariseren en hierop 
een besluit laten nemen, ism. met LUMC.  
 

Bijdrage aan 
netwerkvorming 

Het beschikbaar stellen van kennis over financiële aspecten bij het vormen van 
oncologienetwerken en het inrichten van het regionale multidisciplinaire proces 
zal de samenwerking en kennisdeling bevorderen.  
 

 
	


