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Newsflash #2, maart 2019 
 
“Communicatie blijft maatwerk, maar extra informatie kan helpen” 

 

GRONINGEN - Huisartsen missen vaak informatie om adequaat met patiënten 

het gesprek te voeren over de best passende behandeling bij kanker. Is de 

behandeling curatief of palliatief en wat zijn de voors en tegens van de 

verschillende opties? Medio 2019 is daarom het project Informatie 

Uitwisseling Ziekenhuis Eerste Lijn (INFUZE) van start gegaan. In deze tweede 

editie van de newsflash geven we u een update van het project.   

 

De afgelopen periode hebben we in focusgroepen met verschillende stakeholders 

in kaart gebracht wat er nodig is om huisartsen optimaal te faciliteren.  
In de focusgroepen waren huisartsen, patiënten, verpleegkundigen en medisch 

specialisten vertegenwoordigd.  

 

Een aantal punten die uit alle focusgroepen naar voorkwamen zijn:  

 

- Er wordt een rol gezien voor de huisarts wanneer het gaat om 

ondersteunen van de besluitvorming bij de behandeling van kanker. Met 

name omdat de huisarts meer kennis heeft over de persoonlijke situatie 

van de patiënt. Echter, deze rol zou – deels – ook ingevuld kunnen 

worden door bijvoorbeeld een (oncologie)verpleegkundige;  

- Professionals zien meerwaarde in het expliciet benoemen van 

verschillende behandelopties in de brief;  

- Iedere patiënt en zorgverlener is anders. Communicatie blijft maatwerk 

tussen professional en patiënt;  

- Naast communicatie door middel van een goede brief, wordt telefonische 

communicatie tussen huisarts en zorgverleners in het ziekenhuis gezien 

als grote meerwaarde.  

 

In de volgende fase van het project zullen we op basis van de input uit de 

focusgroepen vaststellen welke veranderingen idealiter moeten worden 

doorgevoerd. Vervolgens zullen we in een pilot bij een klein aantal patiënten en 

zorgverleners de nieuwe werkwijze uitproberen en evalueren hoe deze wordt 

ervaren.  

PILOT Interventie 
Input 
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3. Procesevaluatie 
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Meer informatie  

INFUZE is onderdeel van het Citrienprogramma ‘Naar regionale 

oncologienetwerken’. Dit programma stimuleert de verdere ontwikkeling van 

oncologienetwerken met projecten binnen vier thema's (Passend behandelplan, 

Digitale uitwisseling, Gegevenssets oncologie en Waardegedreven financiering). 

Het UMCG doet met meerdere projecten binnen de vier thema’s mee.  

 

Wil je meer informatie over INFUZE? Stuur dan een bericht naar Vera 

Hanewinkel (v.c.hanewinkel@umcg.nl)Zie ook www.oncologienetwerken.nl  

 

In het project wordt getracht de huisarts en de patiënt te faciliteren om samen 

te beslissen over de best passende behandeling voor patiënten met kanker. Dit 

wordt gedaan door vanuit het ziekenhuis de informatievoorziening naar de 

huisarts te optimaliseren, door in ieder geval de behandelopties, de voors en 

tegens en het behandeldoel toe te voegen aan de informatie.  
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