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Samenvatting 
 
“Het aantal patiënten met kanker stijgt en blijft stijgen. De behandelingen worden 
complexer en zijn steeds meer afgestemd op individuele patiënten. Er zijn steeds meer 
verschillende specialisten betrokken bij behandelingen. Ook genezen steeds meer mensen 
van kanker; zij hebben vervolgens nazorg nodig. De zorg voor kankerpatiënten is succesvol, 
maar ook complex, hooggespecialiseerd en duur. Dat vraagt om een andere organisatie van 
deze zorg.” Dat was de aanleiding voor het Citrienfondsprogramma Naar regionale 
oncologienetwerken. Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker, werd de missie. 
 
In de jaren 2015-2018 werkten we met vele verschillende projecten die bottom-up 
ontstonden, die we vervolgens steeds meer samenhangend groepeerden binnen een aantal 
hoofdthema’s. Dat gebeurde in de regio’s en tussen de regio’s, met het uiteindelijke doel om 
de vorming van regionale oncologische netwerken verder te brengen.  
 
Het werk in de projecten, de regio’s en landelijk is in uitgebreide procesevaluaties 
vastgelegd om meer zicht te krijgen op succesfactoren en uitdagingen. We hebben deze 
samengevat in 10 belangrijke geleerde lessen. Deze lessen variëren van succesfactoren die 
vooral spelen bij implementatie van veranderingen op de ‘werkvloer’, gerelateerd aan de 
concrete projecten (lessen 1 t/m 4) tot lessen die te maken hebben met de inrichting en 
aanpak van het programma als geheel (lessen 5 t/m 8) en randvoorwaarden op het niveau van 
landelijk beleid (lessen 9 en 10): 
 
1. Ga uit van gevoelde urgentie en eigenaarschap 
2. Werk aan betrokkenheid met lokale projectleiders en opinieleiders 
3. Ken de stakeholders en betrek ze op een passende manier 
4. Werk met overzichtelijke pilots waarin je cyclisch verbetert 
5. Leer van elkaar binnen het programma  
6. Koers op samenhang en focus 
7. Zorg voor bestuurlijke betrokkenheid en inbedding 
8. Communiceer over (tussentijds) behaalde resultaten 
9. Bundel de krachten met andere programma’s en initiatieven 
10. Identificeer belemmerende factoren en neem ze weg 
 
Deze lessen van de eerste periode hebben ons geholpen bij de inrichting van de nieuwe 
programmaperiode 2019-2022. Hierin richten we ons op het breder implementeren en borgen 
van ‘good practices’ rond vier thema’s: Passend behandelplan, Gegevenssets oncologie, 
Digitale uitwisseling en Waardegedreven financiering . In deze tweede Citrienfondsperiode is 
de borging van de samenhangende resultaten na 2022 al vanaf de start ons doel.  
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1. Over Naar regionale oncologienetwerken 

Een programma van het Citrienfonds 

Hoe zorgen we dat de kwaliteit van de zorg goed blijft of zelfs nog beter wordt, en toegankelijk 
en betaalbaar blijft? De wens om dit vraagstuk aan te pakken vormde in 2014 de aanleiding 
voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het Citrienfonds op te 
richten. Samen met de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) koos 
VWS destijds vijf programma’s met de umc’s als initiatiefnemers:  
- Naar regionale oncologienetwerken 
- Registratie aan de bron 
- Doen of laten 
- E-health 
- Sturen op kwaliteit 

 
Binnen die programma’s werken vele partijen gezamenlijk aan oplossingen voor deze 
zorgvraagstukken. Samen verbeteren ze de kwaliteit van zorg met als doelstelling: de juiste 
zorg met de juiste informatie op de juiste plek. 
 
Het Citrienfonds omschreef de ontwikkelingen in de oncologische zorg die de achtergrond 
vormden voor het instellen van het programma Naar regionale oncologienetwerken in 2014 als 
volgt: 

 
‘Het aantal patiënten met kanker stijgt en blijft stijgen. De behandelingen worden 
complexer en zijn steeds meer afgestemd op individuele patiënten. Er zijn steeds meer 
verschillende specialisten betrokken bij behandelingen. Ook genezen steeds meer mensen 
van kanker; zij hebben vervolgens nazorg nodig. De zorg voor kankerpatiënten is succesvol, 
maar ook complex, hooggespecialiseerd en duur. Dat vraagt om een andere organisatie van 
deze zorg.’ 

 
Voor die nieuwe organisatie volgen de universitair medische centra en het Nederlands Kanker 
Instituut – Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AVL) het Amerikaanse voorbeeld van sterk 
gespecialiseerde centra voor oncologische zorg die met andere relevante zorgpartijen 
samenwerken. In de Nederlandse variant vormen de umc’s samen met algemene ziekenhuizen 
zogenoemde regionale Comprehensive Cancer Networks (CCN’s). De netwerken zorgen voor 
samenwerking in diagnostiek en behandeling, en contacten met verzekeraars en overheid. De 
umc’s en het NKI-AVL voorzien de netwerken van specialistische kennis voor optimale 
diagnostiek en behandeling, en bovendien van een sterke infrastructuur voor onderzoek en 
innovatie. 
 
 

Doelstelling van het programma 
 
Het programma Naar regionale oncologienetwerken heeft tot algemeen doel de regionale 
netwerkvorming in de oncologie te stimuleren en te faciliteren. Dit betreft vooral de 
samenwerking tussen zorgprofessionals uit diverse ziekenhuizen in een regio. Door samen te 
werken in een regionaal netwerkverband kan de zorg voor kankerpatiënten ook in de (nabije) 
toekomst kwalitatief van hoog niveau zijn, en toegankelijk en betaalbaar voor iedereen die 
haar nodig heeft. ‘Dichtbij als het kan, verder weg als het moet.’ De patiënt is de eerste die 
van netwerkvorming in de oncologie profiteert. In het verlengde daarvan draagt het programma 
sterk bij aan professionalisering van zorgverleners en aan de groei van bestuurlijke afspraken 
over regionale samenwerking in de oncologie. 
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Uitgangspunten bij de start: bottom-up en continu leren van ervaringen 

Wat is ervoor nodig om als zorgprofessional samen te werken met andere zorgprofessionals in 
een regio? Waar loop je als zorgprofessional in de praktijk tegenaan bij regionale 
samenwerking? Wat kan en moet er nadrukkelijk anders en beter worden afgesproken en 
geregeld? De antwoorden van zorgprofessionals op die vragen stonden aan de basis van het 
Citrienfondsprogramma Naar regionale oncologienetwerken. 
 
Het werken in netwerken is (nog) geen standaardwerkwijze in de zorg, ook niet in de oncologie. 
De transitie van concurrentie naar regionale samenwerking vroeg en vraagt om het doorbreken 
van vaste kaders. Het vraagt stimulering en facilitering om dit transitieproces op gang te 
helpen. Daarbij is het noodzakelijk om in aanpak en werkwijze aan te sluiten bij de 
belevingswereld en de motivatie van de betrokken professionals. Binnen het programma is daar 
dan ook van meet af aan heel bewust op ingespeeld. In het programma is het zorgtraject van 
de patiënt leidend, vanaf het eerste bezoek aan de huisarts tot aan de follow-up en inclusief 
een mogelijk palliatief zorgtraject. De zorgprofessionals benoemen, toetsen en implementeren 
in onderlinge samenwerking verbeteringen rond het zorgtraject van de patiënt in praktische 
zin.  Door deze bottom-up-aanpak met direct betrokkenen, in vraagstelling, aanpak en 
werkwijze, ontstond bijna als vanzelf het gewenste en benodigde draagvlak. Maar bovenal 
bleven deelnemers enthousiast verder werken aan veranderingen en verbeteringen, ook als het 
eens tegenzat. 
 
De thema’s van het programma kregen invulling via regionaal belegde projecten. Ook de keuze 
voor die projecten werd niet top-down opgelegd met een blauwdruk. Het type regionaal 
netwerk dat ontstond, hing in belangrijke mate af van de karakteristieken van de eigen 
omgeving. Direct betrokken zorgverleners konden zo meewerken aan een verbetering van 
oncologische zorg dichtbij huis, samen in de eigen regio. 
 
Generieke vragen en problemen werden in landelijk belegde projecten verder uitgewerkt en 
daar vaak ook opgelost. Bij deze landelijk belegde projecten waren naast zorgprofessionals tal 
van andere stakeholders bestuurlijk en concreet betrokken, onder andere vanuit landelijke 
zorgkoepels (Integraal Kankerinstituut Nederland - IKNL, Nederlands Huisartsengenootschap - 
NHG, belangenbehartiger van de eerste lijn Ineen, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen - 
NVZ, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra -NFU, Stichting Oncologische 
Samenwerking/Federatie Medisch Specialisten – SONCOS/FMS, NVVN, Nederlandse Federatie 
van Kankerpatiëntenverenigingen - NFK) en met de medewerking van andere partners, zoals 
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zorgverzekeraars, ICT-leveranciers, juristen en 
economen. 
 
Tijdens het gehele programma werd welbewust en continu geleerd van de aanpak en de 
effecten van de gekozen aanpak. Dat gebeurde onder meer door procesevaluaties per project 
en door het delen van deze evaluaties middels voortgangsrapportages en tijdens landelijke en 
regionale projectbijeenkomsten. De gevonden lessen werden expliciet gemaakt en breder 
gedeeld en actief besproken tijdens landelijke bijeenkomsten. De voortgang was ook 
onderwerp van gesprek met  de beoordelingscommissie van ZonMw, waardoor ook langs die 
weg gemonitord werd op de aanpak en geleerd werd van succes- en faalfactoren. 
 
De eerste Citrienfondsperiode was opgedeeld in drie fasen: 
- Fase 1: 01-09-2015 tot en met 31-08-2016 
- Fase 2: 01-09-2016 tot en met 31-12-2017 
- Fase 3: 01-01-2017 tot en met 31-12-2018. 
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De aanpak en inrichting van het programma Naar regionale oncologienetwerk ontwikkelden 
zich stapsgewijs in deze drie fasen. De grootste ontwikkelingen zagen we in de gevoerde 
governance en samenhang in thema’s en in het delen van kennis,  ervaringen en resultaten. 

 

Ontwikkeling van de governance en samenhang in thema’s 

Het programma Naar regionale oncologienetwerken ging van start met een centrale aansturing 
vanuit een landelijk programmateam en een stuurgroep, waarin de acht umc’s 
vertegenwoordigd waren. 
De eerste fase ging indertijd van start met 9 thema’s en in totaal 29 projecten, met daarbij 
veel ruimte voor umc’s om bij de keuze van eigen projecten aan te sluiten bij partners en 
sentimenten in de eigen regio. In sommige regio’s werd ingezet op veel en minder omvangrijke 
projecten, sommige regio’s concentreerden zich op één of twee thema’s en sommige regio’s 
voerden meerdere kleine projecten uit binnen één thema. Belangrijk nevendoel was om met 
partners in de regio direct of via de gekozen projecten verder in gesprek te raken over 
regionalisering van de oncologie. 
Doordat alle thema’s en projecten bottom-up waren geformuleerd, werd de urgentie voor de 
specifieke thema’s goed gevoeld. Dit leverde in eerste instantie het gewenste resultaat.  
Al snel bleek tijdens de landelijke projectleidersbijeenkomsten de behoefte aan een beperking 
tot minder thema’s met een sterkere onderlinge samenhang. Die wens leidde, wederom 
bottom-up en na uitvoerige discussies, tot een samenvoeging van de negen thema’s tot drie 
hoofdthema’s: 

Thema 1: MDO’s, consultatie en verwijzing (MDO) 
Thema 2: Digitale snelweg: elektronische gegevensuitwisseling en XDS (XDS) 
Thema 3: Registratie aan de Bron in oncologienetwerken (RadB) 
 

Bovendien werd geconstateerd dat alle projecten te maken hadden met dezelfde generieke 
belemmerende factoren. Denk daarbij aan de onduidelijke juridische status van expertpanels 
in relatie tot het MDO, financieringsmodellen en de privacy van patiënten bij elektronische 
gegevensuitwisseling. Er werd besloten om rond die onderwerpen acht landelijke projecten 
uit te voeren. Alles bij elkaar betrof het een breed gedragen nationale agenda met 
instemming van de landelijke Taskforce Oncologie.  
 
 

 

Figuur 1  Programmastructuur in fase 2.  
Toelichting: Het zorgtraject van de patiënt is leidend (blauwe pijl). Met drie hoofdthema’s (roze kaders; met 
daarbinnen regionale projecten) en acht landelijk belegde, generieke projecten (op de groene lijn). 
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In fase 2 werd voor elk thema een zogenoemde roadmap opgesteld. De roadmaps maakten 
zichtbaar hoe de verschillende regionale projecten samenhingen en hoe en in welke mate zij 
konden bijdragen aan de geformuleerde stip op de horizon bij het betreffende thema. Door 
deze exercitie werden ook de blinde vlekken zichtbaar. Bovendien bleken de roadmaps sterk 
bij te dragen aan een heldere communicatie van en over het programma. 
 
Om de implementatie te bevorderen zijn in fase 2 in alle regio’s zogenaamde ‘linking pins’ 
benoemd. Zij vormen de spil in de betreffende regio en zijn verantwoordelijk voor de 
organisatorische en bestuurlijke borging van de Citrienprojecten. Zij staan in verbinding met 
projectleiders, het regionale stuurgroeplid, het eigen kankercentrum en de Raad van Bestuur 
van het UMC. Veelal werd en wordt die rol vervuld door een manager van een 
kankercentrum. De linking pins treden op als ambassadeurs van oncologische samenwerking in 
de regio en zetten regionalisering van de oncologie op de (bestuurlijke) agenda van het 
oncologisch centrum en het UMC. Zij vervullen een belangrijke rol bij het voorbereiden en 
regionaal invullen van bestuurlijke samenwerking tussen ziekenhuizen en de borging daarvan. 
Hierdoor kreeg ook de bestuurlijke betrokkenheid bij de regionalisering van de oncologie, 
vanuit ziekenhuisbestuurders en andere bestuurlijke gremia, steeds meer invulling. Een 
regionale communicatieadviseur ondersteunde de linking pin in de regio. 
 

Kennis,  ervaringen en resultaten delen binnen het programma 

Het delen van kennis tussen de regio’s en tussen de projectleiders uit die regio’s was (en is) 
een belangrijk doel van het programma. Projectleiders kwamen vier keer per jaar plenair bij 
elkaar in het midden van het land. ’s Ochtends werd dan meestal de laatste stand van zaken 
van het hele programma gedeeld, in de middag deelden subgroepjes rond de thema’s kennis 
over de verschillende projecten en werkten zij gezamenlijk verder aan de onderlinge 
samenhang en hun bijdrage aan het einddoel. Intussen werd de verbinding tussen de 
hoofdthema’s in het vizier gehouden door het overleg van linking pins, in samenspraak met de 
landelijke programmaleiding. 
 
De communicatie was in de eerste fase vooral nog gericht op het verder helpen van de 
interne organisatie en het ondersteunen van de projectleiders. In fase 2 werd het door de 
ontwikkeling van de roadmaps makkelijker om samenhangend over het programma te 
communiceren, zowel voor direct betrokkenen als richting externe stakeholders. Ook werd de 
website oncologienetwerken.nl gebouwd. Die richtte zich in eerste instantie op het makkelijk 
vindbaar en toegankelijk maken van informatie over het programma en de lopende 
projecten. Gaandeweg werd de website steeds meer specifiek ingericht om kennis te delen, 
met name op projectniveau, en om resultaten te publiceren. Ook werden de resultaten van 
diverse projecten gepubliceerd in vakbladen en algemene media. 

In het programma is ingezet op het werken met pilots, als bewezen implementatiestrategie 
(Grol & Wensing, 2011). Op basis van pilots kan een interventie op kleine schaal worden getest 
en kan worden beoordeeld of de pilot leidt tot het gewenste effect. Succesvolle pilots worden 
verder gebracht en kunnen geïmplementeerd, verspreid en opgeschaald worden. Pilots die niet 
succesvol zijn stoppen. Niet alleen de succesvolle pilots werden gedeeld en leiden tot bredere 
implementatie. Essentieel is dat ook de geleerde lessen ten aanzien van het proces van 
implementatie gedurende voorbereiding, opzet en implementatie tijdens de pilots met elkaar 
werden gedeeld. Deze lessen kunnen worden meegenomen in andere verandertrajecten in de 
oncologische zorg, maar kunnen ook in andere sectoren helpen om sneller tot resultaat te 
komen. We willen de geleerde lessen daarom graag breed delen met dit document 
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2. De 10 implementatielessen 

Projectleiders en linking pins hielden logboeken bij gedurende de eerste periode van het 
programma. De focus lag op het noteren van de stappen die gezet werden in elk afzonderlijk 
project, de te betrekken stakeholders, het identificeren van bevorderende en belemmerende 
factoren voor de implementatie van de beoogde verandering en de keuze van 
implementatiestrategieën die werden ingezet om op deze factoren in te spelen. De 
projectleiders noteerden ook wat wél en wat niet werkte en wat zij zagen als de belangrijkste 
succesfactoren in hun project. 
 
Uit deze rijke input uit de hele programmaperiode hebben we de tien meest belangrijke lessen 
gedestilleerd: 

1. Ga uit van gevoelde urgentie en eigenaarschap 
2. Werk aan betrokkenheid met lokale projectleiders en opinieleiders 
3. Ken de stakeholders en betrek ze op een passende manier 
4. Werk met overzichtelijke pilots waarin je cyclisch verbetert 
5. Leer van elkaar binnen het programma  
6. Koers op samenhang en focus 
7. Zorg voor bestuurlijke betrokkenheid en inbedding 
8. Communiceer over (tussentijds) behaalde resultaten 
9. Bundel de krachten met andere programma’s en initiatieven 
10. Identificeer belemmerende factoren en neem ze weg 

 
Deze lessen lichten we in dit hoofdstuk verder toe. Ze variëren van succesfactoren die vooral 
spelen bij implementatie van veranderingen op de ‘werkvloer’, gerelateerd aan de concrete 
projecten (lessen 1 t/m 4), tot lessen die te maken hebben met de inrichting en aanpak van 
het programma als geheel (lessen 5 t/m 8) en randvoorwaarden op het niveau van landelijk 
beleid (lessen 9 en 10).  
 
De genoemde activiteiten kregen binnen ons programma juist in combinatie en samenspel hun 
werking; de lessen moeten worden gezien als aspecten die allemaal op enig moment en in 
enige mate van belang zijn bij succesvol veranderen en implementeren. 
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Les 1. Ga uit van gevoelde urgentie en eigenaarschap 

Wat alle betrokken zorgprofessionals, projectleiders, bestuurders en stakeholders bindt, is de 
herkenning en erkenning van de noodzaak van netwerkvorming in de oncologie. Uit de evaluatie 
van Twynstra Gudde (2019) bleek ook dat bij de betrokken stakeholders een grote mate van 
overeenstemming bestaat over wat er bij netwerkvorming in de oncologie relevant is en beter 
moet.  

Deze gevoelde urgentie tot het vormen van oncologienetwerken om de zorg voor de 
oncologische patiënt te verbeteren, maakt dat zorgprofessionals zich daadwerkelijk eigenaar 
voelen van de in te zetten verandering (zie bijv. Kotter, 2008). De aanzet tot het programma 
is gegeven door een groep zorgprofessionals die vanuit de umc’s al samenwerkten in een NFU-
werkgroep rond de oncologische zorg, de Werkgroep Oncologie. De leden van deze werkgroep 
vormden de stuurgroep van het programma. Dit geeft een krachtige aansluiting tussen het 
programma enerzijds en de belevingswereld en motivatie van deze betrokken professionals 
anderzijds.  

De keuze voor de bottom-up aanpak met betrokkenheid van vele zorgprofessionals in het land 
bij het initiëren, uitvoeren en uitdragen van projecten zorgde voor eigenaarschap en motivatie 
bij professionals. Uit de ervaringen van de vele projecten bleken de volgende punten uit de 
aanpak hiervoor heel belangrijk: 

- zorgproces centraal, waarbij zorgprofessionals aangeven wat zij nodig hebben; 
- verbeteringen vanuit de inhoud; 
- inspelen op de behoefte van professionals; 
- hands-on aanpak; 
- inzet van zorgprofessionals als (mede)- projectleider en/of als opinieleider. 

 
 
TIP 
Zorg dat je aansluit bij de urgentie die gevoeld wordt door degenen bij wie je een verandering 
teweeg wilt brengen. Dat zorgt dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn om het project tot een succes 
te maken. 
  
Zorgprofessionals die zich eigenaar voelen van een project, zijn gemotiveerd om op diverse 
manieren hun bijdrage te leveren aan de verandering. Zij denken ‘van nature’ vanuit het belang 
van de zorg voor de patiënt en zij weten waar ze in de praktijk tegenaan lopen bij het gaan 
werken in netwerken. Zij kunnen als geen ander vanuit dit perspectief met collega’s in gesprek 
gaan om het belang en de urgentie van de verandering duidelijk te maken. Daarnaast kunnen 
ze vanuit hun eigen praktijk werken aan netwerkvorming en de obstakels en successen hiervan 
benoemen in de taal die andere zorgprofessionals verstaan. Door zorgprofessionals gezamenlijk 
te laten meewerken aan ontwerpen en uitvoeren van interventies is ook voorkomen dat het 
‘not-invented-here syndroom’ ging spelen (zie bijv. Caluwé & Vermaak, 2006). 
Als mensen geïnspireerd raken, gaan zij de boodschap verder vertellen en uitdragen en worden 
anderen meegenomen in het gedachtegoed, zodat een olievlek ontstaat. 

Belangrijk is wel dat deze bottom-up aanpak ook wordt gesteund door betrokken managers en 
bestuurders, om te voorkomen dat projecten blijven steken door het gemis aan bestuurlijke 
slagkracht.  
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Les 2: Werk aan betrokkenheid met lokale projectleiders en opinieleiders  

In de eerste periode van het programma bleek al snel dat commitment van betrokkenen heel 
belangrijk was om goed samen te werken. Uit de procesverslagen bleek dat dit mede tot uiting 
kwam in openheid en bereidheid om deel te nemen. Twee strategieën hielpen zeer om dit te 
stimuleren, namelijk het inzetten van lokale projectleiders (in het verlengde van les 1) en het 
inzetten van artsen als opinieleiders.  

Lokale projectleiders  
De projectleiders fungeren als kartrekker. Zij kennen de directe omgeving en de regio goed en 
kunnen in die setting gemakkelijk opereren. De lokale projectleiders hebben hun eigen netwerk 
en kennen de personen in hun regio die mee kunnen helpen bij het realiseren van de 
actiepunten.  
Aangezien verandering vaak via sociale netwerken loopt, is het handig om een goed beeld te 
hebben van wie de innovatoren en pioniers zijn (Rogers, 2003). Die kunnen een bijdrage leveren 
aan het verder brengen van de boodschap. Als projectleiders in staat bleken deze collega’s of 
stakeholders in hun omgeving te detecteren en in hun project te betrekken, dan hielp dit vaak 
om draagvlak te vergroten en een bredere groep aan te spreken.  

De rol van de projectleider is veelzijdig. Het bleek uitzonderlijk goed te werken als een 
projectleider het spreekwoordelijk schaap met vijf poten was, met rollen zoals: kartrekker, 
bruggenbouwer, inhoudsdeskundige, planner, secretaris, motivator. Het is welhaast onmogelijk 
voor één persoon om al deze rollen te kunnen vervullen. Maar het lijkt wel mogelijk om deze 
rollen te verenigen in een projectteam, zodat de individuele leden elkaar daarin kunnen 
ondersteunen (zie ook Welker et al, 2016). Projectleiders zelf gaven vaak aan dat ze hun werk 
beter konden doen wanneer de verantwoordelijkheden in het projectteam duidelijk en 
afgebakend waren. 

Opinieleiders 
Meerdere projectleiders gaven aan dat het inzetten van intrinsiek gemotiveerde artsen om hun 
collega-artsen te vertellen over de voorgestelde veranderingen, ontzettend behulpzaam was 
om de zaak in beweging te krijgen. Opinieleiders worden vaak gezien als rolmodellen. 
Belangrijk blijkt met name of ze enthousiast zijn over de verandering en dit kunnen 
overbrengen. Dit is een zeer bekende strategie (zie o.a. Kotter, 2008) die dus ook in onze  
praktijk goed bleek te werken.  
Deze opinieleiders hoeven natuurlijk niet per se artsen te zijn; afhankelijk van de context zal 
een andere betrokkene een rol kunnen hebben in het overtuigen van hun collega’s. Eén van de 
projectleiders benoemde dit als volgt in de rapportage: ‘Er zijn enthousiaste gebruikers die de 
meerwaarde goed inschatten. Het meenemen van deze enthousiastelingen als ambassadeur 
blijkt een goede overtuigingsstrategie te zijn.’ 

 

TIP 
Maak maximaal gebruik van ‘lokale’ medestanders/enthousiastelingen. Geef ze waar mogelijk 
een functie in je project en zet ze in als ambassadeurs die bij uitstek geschikt zijn om hun 
collega’s te enthousiasmeren. 
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Les 3. Ken je stakeholders en betrek ze op een passende manier 

Het vanaf de voorbereiding betrekken van de juiste stakeholders is een belangrijke strategie 
voor succesvolle implementatie (Grol & Wensing, 2011). Dit heeft dan ook in het programma 
steeds een belangrijke rol gespeeld, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau.  

Om stakeholders te kunnen betrekken, wil je natuurlijk eerst goed zicht hebben op wie dat 
dan zijn in de context van het project. Elk project is daarom gestart met het in kaart brengen 
van de stakeholders en het inventariseren van goede manieren om hen te betrekken. In de 
projecten was het uitgangspunt altijd dat de stakeholders in ieder geval geïnformeerd zouden 
moeten zijn en gehoord zouden moeten worden, zodat er daadwerkelijk sprake zou zijn van 
afstemming. Het werd al snel duidelijk dat het betrekken van veel partijen zorgt voor 
vertraging bij het opstarten van projecten. Op dat moment is het nog moeilijk te overzien of 
die vertraging uiteindelijk in de implementatiefase alsnog leidt tot versnelling – of dat deze 
aanpak in ieder geval meer vertraging voorkomt als sommige partijen niet goed zijn 
meegenomen bij de start. Het is dus belangrijk om na te denken over de balans tussen iedereen 
betrekken en de voortgang in alle fasen van het project. 

De projectleiders gaven aan dat het betrekken van de diverse stakeholders vaak plaatsvindt 
door hen uit te nodigen voor diverse vormen van bijeenkomsten waarin de projectdoelen 
besproken zouden kunnen en moeten worden. Het bleek echter veel tijd te kosten om 
gezamenlijke afspraken te beleggen, mede omdat de verschillende personen vaak op diverse 
locaties in de regio werkten en omdat zorgverleners een moeilijker te plannen agenda hebben 
vanwege de roosters in de zorg.  

 

TIP 
De tip die projectleiders elkaar gaven rond het betrekken van stakeholders was eenvoudig: 
begin tijdig met plannen van afspraken en bijeenkomsten met stakeholders en houd er 
rekening mee dat het langer kan duren. 

 

Het afstemmen met stakeholders gebeurde op verschillende manieren, bijvoorbeeld:  
- stakeholders betrekken in de projectgroep; 
- projectleiders vanuit niet-umc’s aan het roer; 
- rondetafelbijeenkomsten;  
- klankbordgroepen;  
- invitational conferences;  
- interviewrondes;  
- coalitievorming van voorstanders en ‘dragers’;   
- persoonlijke relaties leggen (gesprekken voeren/kennismaken met de stakeholders),  
- inzet kwartiermaker;  
- updates via mail en nieuwsbrieven. 

 
Stakeholders vanaf de eerste voorbereiding kennen en betrekken was ook belangrijk op het 
bestuurlijke niveau van het programma, waarbij landelijke afstemming steeds belangrijker 
werd.  Zo was er een steeds intensievere samenwerking  met de landelijke Taskforce Oncologie 
waarin alle landelijke partijen en koepelorganisaties betrokken zijn, te weten IKNL, Soncos, 
NFK, NHG, FMS, NVZ en NFU.  
Ook bij de ontwikkeling van het thema gegevensuitwisseling (XDS) werd duidelijk dat keuzes 
ten aanzien van bijvoorbeeld benodigde infrastructuur op landelijk niveau gemaakt moesten 
worden. Daarom werd dit onderwerp ingebracht bij het Informatieberaad Zorg. 
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Les 4. Werk met overzichtelijke pilots waarin je cyclisch verbetert 

In de projecten is zo veel mogelijk gewerkt volgens het principe van de Plan-Do-Check-Act-
cyclus (Deming, 1982; Donabedian, 1988). Het doel van het gebruik van dit principe is 
planmatig en cyclisch verbeteren van processen door continu de resultaten te evalueren aan 
de hand van gestelde doelen (zie figuur 2). De cyclus is in te zetten bij het testen en uitvoeren 
van een veranderplan bijvoorbeeld door het eerst op kleine schaal uit te proberen en op basis 
van ervaringen aan te passen en uit te breiden (Grol & Wensing, 2011).  

                           

Figuur 2  Plan-do-check-act cyclus 

Het principe om iteratief en kort-cyclisch te werken wordt ook in de implementatiewereld 
gepromoot. Kern is actiegericht in kleine stapjes te werken en lokale aanpassingen van de 
interventie toe te passen (Van der Linden, 2016). Verschillende projecten hebben dit succesvol 
toegepast door te experimenteren in kleine proeftuinen, pilots uit te voeren of door met behulp 
van kleine zogenaamde ‘use-cases’ zo veel mogelijk fouten en procesmatige uitdagingen op te 
lossen alvorens de volgende stap te zetten.  

Projectleiders benoemen onder meer dat door iteratief en kort-cyclisch te werken feedback 
uit eerdere stappen optimaal kan worden toegepast in volgende stappen. Bovendien helpt het 
werken in pilots omdat het overzichtelijk, kleinschalig, eenvoudig uit te leggen, en veelal ook 
specifiek voor een gebruikersgroep van de afdeling is 

Door de combinatie van een iteratieve aanpak en het aansluiten bij het zorgproces kon een 
‘standaard projectaanpak’ binnen het programma worden ontwikkeld, waarbij de 
onderdelen/fasen van een zorgtraject zijn onderkend, inclusief de aanpak voor realisatie, 
testen en implementatie. 

 
TIP 
Hier zien we een extra reden om een kristalheldere projectomschrijving te hebben. Die 
omschrijving is het beginpunt voor het formuleren van overzichtelijke pilots, met meetbare 
doelen die het mogelijk maken om de voortgang en resultaten te monitoren.  
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Les 5. Leer van elkaar binnen het programma  

Binnen het programma Naar regionale oncologienetwerken werkten we volgens het principe 
‘Samen kom je verder’. Om goed samen te kunnen optrekken, bleek het essentieel om kennis 
en ervaring te delen. Het leren heeft betrekking op zowel de inhoud, toegespitst op de thema’s,  
maar ook het proces, zoals randvoorwaardelijke aspecten en implementatielessen. 

Om kennis en ervaring te delen zijn twee belangrijke vormen gekozen, namelijk het 
organiseren van landelijke projectleidersbijeenkomsten en het opzetten van een 
rapportagesysteem waar de focus lag op het ‘vertellen’ over het proces van het project: welke 
stakeholders heb je betrokken en hoe, welke stappen heb je gezet, hoe verliep dat, wat werkte 
wel en wat werkte niet. De projectleiders werden gefaciliteerd in het noteren van de 
proceselementen door logboeken, die door het landelijk programmateam werden uitgezet. De 
onderdelen van de logboeken konden ingevuld worden aan de hand van de stappen ten behoeve 
van succesvolle implementatie (lees de toelichting op de implementatiemethodiek van ons 
programma via de link of op onze site).  

 

TIP 
Richt je programma/project van meet af aan in op onderling leren. Maak het gemakkelijk voor 
de betrokkenen om hun ervaringen vast te leggen en te delen. Zo haal je er het meeste uit. 

 
Via de evaluaties op basis van de ingevulde logboeken van de projectleiders werd 
geïnventariseerd welke bevorderende en belemmerende factoren zij tegenkwamen, welke 
implementatiestrategieën daarbij werden ingezet en of dit wel of niet succesvol werkte. Deze 
onderdelen zijn bepalend voor succesvolle implementatie (Grol & Wensing, 2011). Deze lessen 
werden verzameld en gedeeld tijdens de landelijke bijeenkomsten (4x per jaar). De lessen 
vormden vaak aanleiding voor nadere gesprekken hierover tussen de projectleiders. 
In het gremium van de linking pins werden lessen uit de diverse regio’s ten aanzien van overall 
netwerkvorming en bestuurlijke aspecten gedeeld. Linking pins wisten elkaar al snel te vinden 
voor verdere kennisdeling. 
 
Naast de landelijke projectleidersbijeenkomsten werden er gedurende het programma ook 
andere bijeenkomsten gehouden, soms regionaal gericht en soms juist op themaniveau. Doel 
van deze bijeenkomsten was om kennis met elkaar te delen en om het netwerk en het draagvlak 
uit te breiden. Eén van de projectrapporten benoemde deze ontwikkeling heel mooi: 

Participatie patiënten(raden) en casemanagers, uit het logboek van een project in de regio 
Zuidwest Nederland: 
 
Sinds 2016 twee keer per jaar regionale bijeenkomst met casemanagers oncologie. 
Kennisdeling en uitbreiden netwerk. Deze bijeenkomsten worden steeds zeer goed bezocht. 
Er komen steeds nieuwe casemanagers bij, die eerder nog niet zijn geweest. Kennis over en 
draagvlak voor de regionale netwerkvorming wordt zo als een olievlek verspreid. Over de 
bijeenkomsten wordt ook gerapporteerd op de regionale website, zodat ook niet-aanwezigen 
ervan horen. 
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Les 6. Koers op samenhang en focus 

Bij de start van het programma in 2015 waren er nog veel diverse thema’s, maar tijdens de 
uitwisseling van kennis en ervaring op de landelijke projectleidersbijeenkomsten bleek al in de 
loop van het eerste jaar dat zich een aantal hoofdthema’s aftekende waar de diverse projecten 
naartoe werkten. Deze hoofdthema’s konden worden beschouwd als de aspecten die samen 
goede zorg in regionale oncologienetwerken mogelijk maken. De projectleiders merkten dat 
ze meer van elkaar konden leren als ze focusten op deze gedeelde inhoudelijke thema’s. Zo 
ontstonden er gaandeweg lerende netwerken per thema. Deze focus op een beperkt aantal 
thema’s bleek zeer behulpzaam om met elkaar meer richting te geven aan het bereiken van 
het overall doel. 
 
TIP 
Binnen een groot programma als Naar regionale oncologienetwerken werkt ieder project 
vanuit een specifieke invalshoek aan dezelfde missie. In het eigen project resultaat boeken is 
al een hele klus voor de projectleiders. Neem in alle drukte en hectiek tóch de tijd voor een 
open uitwisseling van ervaringen. Zo leer je van elkaar en ontstaan kansen om samenhang en 
focus aan te brengen. 
 
Gedurende de tweede fase werden themagroepen gevormd rond deze drie thema’s. Elk van de 
themagroepen kreeg de opdracht een zogeheten  roadmap te maken, waarin de stip op de 
horizon van het betreffende thema duidelijk zichtbaar werd. De roadmaps bleken mooie 
vehikels om inzichtelijk te maken wat de samenhang tussen de projecten en resultaten was, 
en welk tijdpad daarbij hoorde. Een belangrijke bijvangst was ook dat de roadmap hielp om 
het gesprek met elkaar aan te gaan over wat er in diverse projecten al bereikt was, en wat er 
nog nodig zou zijn om de ambitie waar te maken.  
 
De ontwikkeling van de roadmaps startte op behangrollen, met veel pijlen en gekleurde 
briefjes waarop projecten en regio’s werden benoemd. Tijdbalken en stippen op de horizon 
werden in elk thema weer anders weergegeven. Tijdens elke landelijke 
projectleidersbijeenkomst werden de roadmaps verder ingevuld en uiteindelijk resulteerde 
dat in drie visualisaties die werden gebundeld in een boekje met de titel ‘Naar 
toekomstbestendige oncologienetwerken’.  
 

              
 
Figuur 3  De roadmaps, zoals gevisualiseerd. 
 
Naast de inhoudelijke zichtbaarheid van de samenhang was het ook belangrijk om meer zicht 
te krijgen op de structuur en samenhang van de projecten in de regio’s en de betrokken 
projectleiders.  
Het bleek heel handig om Excel-overzichten te hebben van wie in welke projecten welke rol 
had, inclusief contactgegevens, en een overzicht waarin de regio’s, thema’s en bijbehorende 
projecten inzichtelijk was gemaakt.  
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Les 7. Zorg voor bestuurlijke betrokkenheid en inbedding 

Gaan werken in regionale netwerken vraagt uitdrukkelijk om bestuurlijke betrokkenheid 
(Kaats & Opheij, 2012). Door professionals voorgestelde veranderingen moeten vaak op 
bestuurlijk niveau tussen ziekenhuizen en andere zorgpartners bekrachtigd worden. 
Hoe meer het programma succesvolle verbeteringen in de regio wilde implementeren en hoe 
meer regionale samenwerkingen daadwerkelijk ontstonden, hoe belangrijker de bestuurlijke 
betrokkenheid werd. Het betrof in eerste instantie bestuurlijke betrokkenheid en inbedding 
op regionaal niveau om regionale netwerken en samenwerking tot stand te kunnen brengen 
en te formaliseren en borgen. Daarnaast werd bestuurlijke betrokkenheid op landelijk niveau 
steeds belangrijker, ook in het licht van de steeds bredere landelijke focus op het 
organiseren van zorg in (regionale) netwerken. 
  
In de eerste periode van het programma bleek op basis van de procesverslagen en gedeelde 
ervaringen van de projectleiders dat een betere inbedding van de regionalisering van 
oncologie in de governance van de cancer centers van de umc’s nodig was. Bovendien moest 
de regionale oncologie beter geagendeerd worden in de relatie met bestuurlijke stakeholders 
in de regio. In de tweede periode van het programma zijn daarvoor in alle regio’s linking pins 
benoemd. Deze linking pins bleken zeer waardevol voor de bestuurlijke inbedding in de regio. 
In de eigen organisatie speelden zij een belangrijke rol in het agenderen en periodiek 
afstemmen over regionalisering van de oncologie. Daarnaast speelden zij een essentiële rol in 
de bestuurlijke regionale communicatie over nut en noodzaak met betrekking tot 
regionalisering van de oncologie.  
 
In de tweede periode ontstond in meerdere regio’s bestuurlijk commitment tussen 
ziekenhuizen. Dit bestuurlijke commitment maakt het werken aan regionalisering van de 
oncologie gemakkelijker. In deze regio’s is de concurrentie in de oncologie kleiner en kan 
bottom-up en top-down rond alle tumorsoorten gewerkt worden aan regionalisering. 
Daardoor is er in deze regio’s ook een extra dynamiek ontstaan. In andere regio’s is nog meer 
sprake van concurrentie en kon regionalisering voornamelijk bottom-up, vanuit de inhoud 
door de betrokken zorgprofessionals worden vormgegeven. Er werd dan vaak wel bestuurlijk 
commitment gezocht op specifieke tumorsoorten. 
 
Op landelijk niveau is het bestuurlijk commitment verder vormgegeven middels de 
programmastructuur enerzijds en de samenwerking met de Taskforce Oncologie anderzijds. 
Door samen op te trekken met de Taskforce kon een gezamenlijke Agenda Oncologische 
Netwerkzorg worden opgesteld, waarin een gedeelde ambitie is geformuleerd. Deze Agenda is 
aangeboden aan minister Bruins van VWS tijdens de Impactconferentie in december 2018 
waarmee wij de eerste Citrienfondsperiode afsloten. 
 

 
TIP 
Bestuurlijke inbedding is op alle niveaus een kwestie van lange 
adem. Investeer erin en blijf voortdurend in gesprek met de 
juiste spelers om je missie naar voren te brengen en te zoeken 
naar raakpunten waar je kunt aansluiten bij de doelen van de 
ander. 
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Les 8. Communiceer over (tussentijds) behaalde resultaten 

Informeren is een implementatiestrategie die vrijwel altijd wordt ingezet in 
veranderprojecten (Grol & Wensing, 2011). In het programma is deze strategie ook veelvuldig 
ingezet. Door anderen te informeren kun je ze betrekken bij de stappen die gezet worden en 
activeren om mee te helpen. 
Persoonlijk contact speelde daarin een belangrijke rol. In de projecten en de regio’s 
onderhielden projectleiders contacten met betrokkenen binnen de projecten en ze 
informeerden elkaar (en de linking pin) over hun activiteiten en voortgang. Ook de 
persoonlijke uitwisseling van projectleiders die zich in de loop van het programma rond een 
gezamenlijk thema groepeerden, werkte goed. 
Een landelijke communicatiemanager en regionale communicatieadviseurs ondersteunden 
respectievelijk de programmaleiding en de regio’s bij de verdere communicatie. Er kwam een 
huisstijl en de problemen en situaties waar het programma zich op richtte werden in 
infographics en animaties verhelderd, zoals hieronder in de visualisatie van een mogelijk 
patiëntenproces (figuur 4).  
      

                     

Figuur 4  Het patiëntenproces 
 
 
TIP 
Zet in op het maken van korte en eenduidige beschrijvingen, schema’s en overzichten en 
visualisaties van (onderdelen van) de problematiek waar je programma zich op richt. Dit 
geeft grip op de complexe werkelijkheid. Het dwingt én helpt om te focussen en het 
verschaft betrokkenen een mooi hulpmiddel dat ze kunnen inzetten bij hun communicatie 
met derden. 
 
De regionale communicatie verschilde per regio. Er werden regionale nieuwsbrieven 
gelanceerd en bijeenkomsten en symposia gehouden.  In de loop van 2016 ging de landelijke 
website oncologienetwerken.nl in de lucht. Het vakblad Oncologie up to Date publiceerde op 
aangeven van het programmateam een reeks artikelen en interviews waarin de visie en 
activiteiten van het programma onder de aandacht werden gebracht, vaak bij monde van 
belangrijke stakeholders. De projecten kwamen in de loop van 2018 meer centraal te staan 
op de website, met veel inhoudelijke informatie en contactgegevens. Ook kwam er vanuit de 
projecten gaandeweg een stroom rapporten en wetenschappelijke publicaties op gang 
waarmee veel belangrijke resultaten breed werden gedeeld met relevante doelgroepen. De 
eerste Citrienfondsperiode werd afgesloten met een grote bijeenkomst voor genodigden op 
hoog bestuurlijk niveau, de zogeheten Impactconferentie, waar minister Bruno Bruins de al 
genoemde Agenda Oncologische Netwerkzorg in ontvangst nam. 
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Les 9. Bundel de krachten met andere programma’s en initiatieven 

Wat eveneens veel opleverde, is het actief aansluiten bij andere (landelijke) programma’s, 
initiatieven en ontwikkelingen. Regionale netwerkvorming vindt plaats in een tijdspanne 
waarin we veel andere landelijke initiatieven en ontwikkelingen zien die zich richten op 
transformatie van de zorg en die min of meer dezelfde kant op werken. Vanuit de verschillende 
projecten van het programma Naar regionale oncologienetwerken is niet alleen steeds gekeken 
naar de kennis en resultaten die voortkwamen uit andere initiatieven om die weer te benutten 
binnen het eigen project. Ook is op diverse onderwerpen de samenwerking gezocht met 
partners die vanuit een eigen invalshoek ongeveer hetzelfde doel voor ogen hebben, om elkaar 
zo wederzijds te versterken. De projecten richten zich op het zoeken naar en ontwikkelen van 
oplossingsrichtingen en goede voorbeelden in de praktijk van de oncologische netwerkzorg. 
Vaak blijkt dat resultaten op te leveren die mutatis mutandis ook voor andere aandoeningen 
of zorgbreed benut kunnen worden. Andersom geldt hetzelfde: de groeiende generieke kennis 
over bijvoorbeeld samen beslissen, waar veel partijen onderzoek naar doen en kennis en 
ervaringen over publiceren, werd weer benut in  een deel van onze projecten rond het thema 
Passend behandelplan.  

                  

Figuur 5  Overzicht van partijen waarmee wordt samengewerkt 

 

TIP 
De samenwerking met andere programma’s kan heel ver gaan, tot en met het gezamenlijk 
aanstellen van een projectleider van een proeftuin waarin twee programma’s de krachten 
bundelen om hun doelen te bereiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projecten waar het bijvoorbeeld gaat om registratie van gegevenssets of harmonisatie in 
registratie, worden inmiddels in nauwe samenwerking met het zusterprogramma  
Registratie aan de bron uitgevoerd. Projecten die raken aan ‘waardegedreven zorg’ of 
‘juiste zorg op de juiste plek’ hebben de samenwerking gezocht met programma’s die 
zich daarop richten, bijvoorbeeld door in dezelfde proeftuinen aan verschillende 
aspecten te werken en elkaar zo te versterken. Projecten gericht op palliatieve zorg 
sloten aan bij belangrijke ontwikkelingen in de palliatieve zorg, zoals het project 
palliatief dossier van de gezamenlijke HiX ziekenhuizen en het ZonMw project Op weg 
naar een systeem om de kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te maken. En zo zijn 
er nog veel meer voorbeelden te geven. 
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Les 10. Identificeer belemmerende factoren en neem ze weg 

Bij alle veranderingen spelen bevorderende en belemmerende factoren. Voor succesvolle 
implementaties is het essentieel om deze factoren te identificeren. In de implementatie-
wetenschap is veel onderzoek gedaan naar mogelijke beïnvloedende factoren (zie Flottorp, 
2014). Het helpt om de hoofdcategorieën voor beïnvloedende factoren in kaart te brengen. 
Deze categorieën zijn: de interventie zelf, de gebruiker, de organisatie en de sociaal-politieke 
omgeving (Fleuren, 2014). Het uitgangspunt is dat belemmerende factoren moeten worden 
weggenomen en dat de bevorderende factoren worden gebruikt om de 
implementatiestrategieën te ontwerpen (Grol&Wensing, 2011).  

Binnen het programma bleek dat organisatorische, juridische en financiële factoren zeer 
belemmerend kunnen uitwerken voor netwerkvorming. Daarom mikken veel van onze 
implementatiestrategieën op het scheppen van de juiste randvoorwaarden waarmee het 
netwerk kan functioneren. Voor het doen slagen van vorming en borging van regionale 
netwerken is dit de belangrijkste implementatiestrategie, met name waar het gaat om de 
strategie van beleidsbeïnvloeding, zowel landelijk als bestuurlijk binnen ziekenhuizen. Daar 
waar landelijk belangrijke stappen worden gezet, wordt juist de beïnvloeding van beleid binnen 
ziekenhuizen als moeizaam ervaren.  

Een belangrijke succesfactor van de eerste Citrienfondsperiode zien we terug in de aanpak van 
twee eerder geconstateerde grote belemmerende factoren; financiële obstakels en 
belemmerende juridische kaders voor regionale netwerkvorming.  Met de projecten 
‘Oncologienetwerken en financiering’ en ‘Oncologische netwerkvorming en regelgeving’ zijn 
belangrijke stappen gezet door een veelheid aan illustratieve informatie en kennis op te halen 
en te analyseren. Daar slaagden we erin de stap te maken van complexe materie, wanorde, 
geen overzicht, en veel onduidelijkheden, naar gecompliceerde maar overzichtelijke materie 
waarbij een analyse van de problematiek oplossingsrichtingen geeft. We konden de analyse van 
de problematiek kracht bijzetten met een schat aan voorbeelden uit de praktijk. 

 

TIP 
Breng de belemmerende factoren samen met stakeholders in kaart en werk ook samen met 
hen aan de analyse en mogelijke oplossingsrichtingen. Dat geeft rijkere inzichten en de 
belangrijkste spelers zitten ook meteen op het goede spoor: in het beste geval gaan ze zelf 
actief aan de slag om de belemmeringen weg te nemen. 

 

Juist omdat we die analyse samen met belangrijke stakeholders maakten, stonden de 
belemmerende factoren en de oplossingsrichtingen ook meteen op het netvlies bij personen en 
organisaties die daadwerkelijk iets konden veranderen. Landelijk beleid kon daardoor 
beïnvloed worden. Extra meerwaarde werd daarbij gecreëerd door samen te werken over 
domeinen heen. ’We hebben impact door de samenwerking met bestaande gremia rond 
financieringsaspecten en doordat we samen optrekken met het project dat gaat over de 
belemmeringen in de regelgeving.- (Uit ons rapport De ontwikkeling van oncologienetwerken 
in Nederland, Aanbevelingen rond organisatie en financiering) 
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3. Doorkijkje naar 2019-2022 

De hierboven besproken lessen van de eerste periode hebben ons geleid bij de inrichting van 
het programma in deze nieuwe Citrienfondsperiode. In dit hoofdstuk laten we zien hoe we de 
lessen inzetten in onze aanpak voor de periode 2019-2022. 
 

Focus op vier thema’s 

In Citrien 2.0 gaan we verder met een heldere focus door het formuleren van vier 
hoofdthema’s: Passend behandelplan, Gegevensset oncologie, Digitale uitwisseling en 
Waardegedreven financiering (les 6). 
De vier thema’s zijn opgebouwd rond het optimaliseren van het zorgtraject van de patiënt en 
de samenwerking tussen zorgprofessionals die hiervoor nodig is. Deze samenwerking krijgt voor 
een belangrijk deel vorm in en rond het regionale multidisciplinair overleg (MDO). In het MDO 
worden de uitkomsten van diagnostiek, het voorgestelde behandelplan (wat kunnen we er aan 
doen, wat wil deze patiënt zelf) en de uitvoering van dat behandelplan (wie, wanneer en waar) 
besproken. Op die manier kan de juiste zorg op de juiste plek plaatsvinden, met optimaal 
gebruik van de kennis, kunde en capaciteit van alle deelnemende ziekenhuizen in het regionale 
netwerk. Hierop richt zich het thema ‘Passend behandelplan’ binnen het programma. Eén van 
de vier hoofdthema’s waar de diverse projecten in samenhang naartoe werkten. 
Om een regionaal MDO zorgvuldig en snel te laten functioneren zijn twee randvoorwaarden van 
belang: a) een adequate, eenduidige en liefst eenmalige registratie van relevante 
patiëntgegevens en b) het digitaal uitwisselen van die gegevens tussen direct betrokkenen: 
snel, veilig en betrouwbaar. ‘Adequate registratie’ en ‘digitale gegevensuitwisseling’ zijn 
daarom twee andere grote thema’s binnen het programma. Tot slot is nog ‘adequate 
financiering’ van deze netwetwerksamenwerking nodig; dat is het vierde hoofdthema.  
 
Opbrengsten van de projecten onder deze hoofdthema’s zijn in eerste instantie voor de 
patiënt. Hij/zij is de eerste die van netwerkvorming in de oncologie profiteert. In het verlengde 
daarvan draagt het programma sterk bij aan professionalisering van zorgverleners en aan het 
groeien van bestuurlijke afspraken over regionale samenwerking in de oncologie. 
 

Governance en monitoring 

De eerste Citrienfondsperiode werd gekenmerkt door het bottom-up laten ontstaan van vele 
mooie initiatieven en projecten volgens het principe van ‘laat duizend bloemen bloeien’. 
Gaandeweg bleek welke daarvan resultaat hadden en in onderlinge samenhang verder gebracht 
zouden kunnen worden. In de nieuwe programmaperiode 2019-2022 richten we ons op het 
breder implementeren en borgen van ‘good practices’ rond de vier thema’s. 
 

  
 
Figuur 6  Van ‘duizend bloemen bloeien’ naar focus op vier thema’s 



 

Regionale Oncologienetwerken 20 

 
 
We zetten in de nieuwe periode sterk in op een governance die helpt implementatie en borging 
te versterken. Landelijk doen we dat door een sterke verbinding met de Taskforce Oncologie, 
die gaat helpen als drijvende kracht bij landelijke implementatie (les 7). Op het niveau van de 
thema’s is ook bestuurlijke kracht toegevoegd door twee stuurgroepleden als direct betrokken 
bestuurders toe te voegen aan een thema. De thema’s betrekken de meest relevante 
stakeholders in de stuurgroep of denktank van dat thema. Beide strategieën worden ingezet 
om de kans op succesvolle implementatie nog verder te vergroten (lessen 3 en 7). We 
versterken de governance door de voortgang te monitoren met behulp van een strakke 
systematiek van rapportages op vaste momenten. 
 

Leren, kennis delen en actief communiceren 

Ons doel is in deze nieuwe periode het verder ontwikkelen, implementeren, verspreiden en 
borgen van goede voorbeelden en oplossingen (‘good practices’)  uit de eerste periode. We 
versterken de samenhang en focus door expliciet te werken vanuit vier thema’s: Passend 
behandelplan, Gegevenssets oncologie, Digitale uitwisseling en Waardegedreven financiering 
(les 6). Deze thema’s zijn een logisch vervolg op de inhoudelijke thema’s uit de voorgaande 
jaren. Voor elk thema is een themamanager aangewezen om de samenhang binnen het thema 
en afstemming van de verschillende projecten te stimuleren (lessen 2 en 6).  
In de thema’s wordt verder gewerkt aan diverse projecten, deels voortvloeiend uit succesvolle 
pilots uit de voorgaande periode. De projecten zijn zo gepland dat er telkens in kleine stappen 
geleerd kan worden en dat bij verdere implementatie en verspreiding naar andere regio’s de 
geleerde lessen uit de eerste projecten kunnen worden meegenomen (les 4). In alle regio’s zijn 
lokale projectleiders aangetrokken als kartrekkers voor de projecten (les 2). 
 
Het verder delen van kennis, ervaringen en resultaten binnen het programma vindt plaats door 
frequente regionale en landelijke themabijeenkomsten en bijeenkomsten voor projectleiders 
en linking pins (les 5). Op de website richten we een Kennisbank in voor kennisproducten rond 
de thema’s en oncologienetwerken in het algemeen. Voor het thema Digitale uitwisseling 
richten we bovendien een (besloten) forum in en is een ambassadeursnetwerk van experts op 
het gebied van digitale uitwisseling gevormd. Elke regio heeft een expert benoemd die onder 
meer via de website vindbaar is. De ambassadeurs helpen partijen in hun regio actief bij alle 
vragen en problemen rond digitale uitwisseling. 
 
Tegelijkertijd zullen we actief communiceren (les 8). De communicatie van het programma 
richt zich primair op het uitdragen van onze activiteiten en resultaten naar iedereen die op 
enigerlei wijze betrokken is bij verdere implementatie en borging ervan. Het doel is dit proces 
maximaal te ondersteunen en te stimuleren en zo via olievlekwerking bij te dragen aan brede 
(landelijke) implementatie.  
De website oncologienetwerken.nl is de centrale spil waar alle resultaten overzichtelijk en 
toegankelijk beschikbaar zijn. Daarnaast worden inzichten en resultaten verspreid via een 
landelijke nieuwsbrief en LinkedIn, en worden rapporten, nieuwsberichten en vakpublicaties 
gepubliceerd. Bovendien organiseren we regionale en landelijke conferenties om kennis, 
ervaringen en inzichten te delen en breder te verspreiden (les 5).  
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Samenwerken met andere initiatieven en programma’s 

We zetten in op het versterken van onze inspanningen door samenwerking met andere 
programma’s en initiatieven, veelal landelijk (les 9). Dit kan ook helpen om belemmeringen 
weg te nemen (les 10). Dit gebeurt al veelvuldig, onder meer op de volgende onderwerpen:   
- Initiatieven en programma’s rondom Samen Beslissen; vanuit het thema Passend 

Behandelplan wordt samenwerking gezocht met en geleerd van deze initiatieven; 
- Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron; het thema Gegevenssets oncologie werkt 

gelijkop met dit programma in de proeftuinen van dit thema;  
- De experts uit het thema Digitale uitwisseling zijn in allerlei rollen betrokken bij 

landelijke initiatieven en proberen steeds toe te werken naar een gezamenlijke richting 
in dit complexe speelveld; 

- Waardegedreven zorg, regionalisering en regionaal beter georganiseerde financiering. 
Het thema Waardegedreven financiering sluit aan bij deze ontwikkelingen en mikt er 
samen met anderen op om de belemmeringen voor netwerksamenwerking door 
bekostigingsstructuren weg te nemen. 

 

Werken aan borging en inbedding 

Implementatie en verspreiding zijn pas echt succesvol als de resultaten worden geborgd. In 
deze tweede Citrienfondsperiode is de borging van de samenhangende resultaten na 2022 al 
vanaf de start ons doel. Het eigenaarschap van de resultaten is daarbij een belangrijk punt. 
Eigenaarschap op het niveau van de zorgverleners was en is essentieel voor het op gang brengen 
van het programma en de projecten. Oncologische netwerkvorming mag en kan echter niet 
ophouden na beëindiging van het programma.  Voor de borgingsfase is het nodig het 
eigenaarschap te versterken en/of te beleggen op landelijk niveau, bijvoorbeeld met inzet van 
de Taskforce Oncologie en de partijen die daarin vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is het nodig 
de bestuurlijke governance te regelen. De inbedding in de reguliere praktijk is een proces van 
vele jaren waarvoor dit programma de basis hoopt te leggen. 
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