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kendheid. Onder meer de financiering op lange termijn is een 
uitdaging waardoor nog flink wat hobbels te nemen zijn. Sommige 
ziekenhuizen zijn om die reden zelfs gestopt met het aanbieden 
van deze vorm van zorg.  

De coronapandemie gaf een extra boost aan het urgentiebesef 
dat zorg thuis of dicht bij huis een oplossing is voor kwetsbare 
patiënten. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen startte 
in die tijd de Care Coalition met als doel de krachten op dit punt 
te bundelen. Verschillende geneesmiddelenbedrijven waren al 
betrokken bij projecten op het gebied van ziekenhuisverplaatste 
zorg. Hoe kunnen we die ervaringen opschalen?  Wat zijn de suc-
ces- en faalfactoren en wat kan er gedaan worden om te komen 
tot een goed werkend landelijk systeem? 

Bij ongewijzigd beleid stevent de gezondheidszorg af op een zor-
ginfarct. De zorgvraag groeit, terwijl er steeds minder personeel 
is om die zorg te verlenen. Er is een omslag in de zorg nodig naar 
preventie en passende zorg. De Vereniging Innovatieve Genees-
middelen wil een partner zijn in die zorgtransitie door coalities te 
sluiten rond prangende thema’s. Oncologische zorg anders inrichten 
dan alleen behandelingen in ziekenhuizen is één van die thema’s. 

In dit whitepaper worden verschillende aanpakken verkend. Uit 
onderzoek en interviews is gebleken dat sommige ziekenhuizen 
kiezen voor het uitbesteden van tweedelijnszorg in de thuissi-
tuatie aan een organisatie die daar speciaal voor is ingericht 
(Care4Homecare) of een thuiszorgorganisatie in de regio. Andere 
zetten een eigen medische buitendienst op. Gekozen kan worden 
voor één-op-één behandeling bij de patiënt thuis of behandeling 
in een op thuis-lijkende-situatie in de directe omgeving van de 
patiënt. In sommige instellingen maakt de ziekenhuisverplaatste 
zorg deel uit van een groter project gericht op duurzaamheid en 
doelmatigheid in de zorg. 

De ervaringen van Gelre Ziekenhuizen, Isala, Bravis en Erasmus 
MC zijn aan de orde gekomen in een aantal interviews over hun 
aanpak en de ontwikkelingen die zij daarbij hebben doorlopen. In 
de kern van het whitepaper worden de ervaringen samengevat: 

• Aanleiding en doelstellingen 
• Initiatiefnemers en stakeholders 
• Belemmeringen en uitdagingen
• Succesfactoren 
• Resultaten 
• Toekomstverwachtingen 
• Conclusies en aanbevelingen

In de laatste paragraaf wordt verantwoord hoe dit whitepaper tot 
stand is gekomen

Inleiding

Al in 2016 verscheen een studie van Gupta over ziekenhuisver-
plaatste zorg. Onder de titel ‘No place like home’ lieten de onder-
zoekers zien dat 45% van de zorg die nu in ziekenhuizen verleend 
wordt naar huis verplaatst kan worden. Goed nieuws voor de pa-
tiënten, omdat zorg thuis betekent dat patiënten sneller het nor-
male leven weer kunnen oppakken. De verandering heeft voor alle 
betrokkenen echter grote consequenties. Gupta benoemde twee 
pijlers: investeringen in apparatuur die thuis geplaatst kan worden 
om patiënten te behandelen en monitoren én de beschikbaarheid 
van grote datastromen waarop artsen hun risico inschatting van 
wanneer iemand naar huis kan verbeteren. 

Ook het RIVM kwam rond die tijd met een oproep om meer on-
derzoek te doen naar hoe complexe zorg (met technologie) veilig, 
efficiënt en effectief verplaatst kan worden van het ziekenhuis 
naar thuis of naar de regio. Sindsdien zijn steeds meer zorgbe-
stuurders ervan overtuigd geraakt dat de zorg zal vastlopen bij 
ongewijzigd beleid vanwege de toenemende vraag. Een transfor-
matie naar zorg thuis is nodig om de groeiende zorgbehoefte van 
chronische patiënten op te vangen. Bestuurders als Rob Dilman 
van het Isala in Zwolle maakten van deze transformatie een 
belangrijk strategisch issue. Ook Bravis nam het verplaatsen van 
zorg naar dichtbij huis op in zijn strategie. 

Overal in den lande ontstonden pilot-projecten aangejaagd door 
de Transformatiegelden die vanuit de overheid ter beschikking 
werden gesteld. Toch is Care@Home nog lang geen vanzelfspre-
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1. Aanleiding en doelstellingen 

In verschillende ziekenhuizen in Nederland zijn de afgelopen jaren 
vele initiatieven gestart met ziekenhuisverplaatste zorg. De mo-
tieven en doelstellingen hebben veel gemeen en worden in deze 
paragraaf samengevat. 

Patiëntenwelzijn 
In Brabant waren zieke patiënten die een levensverlengende 
behandeling ondergingen, de aanleiding om oncologische zorg 
thuis te gaan verlenen. Het kwam regelmatig voor dat zij wilden 
stoppen met de behandeling omdat zij het niet meer konden 
opbrengen om steeds naar het ziekenhuis te gaan.

Steeds weer geconfronteerd worden met het feit dat je patiënt 
bent in een ziekenhuisomgeving en de reis ernaar toe bleek voor 
deze patiënten een zo grote opgave, dat zij dat niet vonden opwe-
gen tegen de mogelijke gezondheidswinst van een behandeling. 

Twee farmaceutische bedrijven, BMS en Amgen, benaderden Ca-
re4Homecare om te onderzoeken of de therapie in de thuissitua-
tie gegeven zou kunnen worden waardoor de kwaliteit van leven 
van de patiënten zou toenemen. Care4homecare is een zoge-
naamde ambulante kliniek. De organisatie biedt zorgprogramma’s 
voor medisch specialistische thuisbehandeling aan. In 2016 is een 
pilot gestart om zorg te verlenen aan oncologische patiënten. 

De pilot startte vanuit twee Eindhovense ziekenhuizen: het Ca-
tharina Ziekenhuis en het Maxima Medisch Centrum. Inderdaad 
verbeterde de kwaliteit van leven van de patiënten enorm. Patiën-
ten waren heel erg dankbaar dat zij in hun eigen omgeving konden 
blijven en meer tijd met hun familie en vrienden konden doorbren-
gen. Ook nam de gezondheidswinst bij de patiënten toe, omdat zij 
hierdoor de levensverlengende therapie wel konden volhouden. 
Ook het team zorgprofessionals dat bij de pilot betrokken was, 
was heel tevreden. Alles en iedereen was positief. Toch stopte 
het Catharina Ziekenhuis met deze vorm van zorg en ook in het 
Maxima Medisch Centrum wordt deze slechts aan een handjevol 
patiënten aangeboden. Eén van hen is Rini Daniëls, die op pagina  4 
zijn verhaal vertelt. 

Nullijn
In Gelderland speelden de nullijnakkoorden in de zorg in 2019 
een belangrijke rol bij de ontwikkeling van oncologische zorg. In 
deze landelijke akkoorden werd vastgelegd, dat er geen volume 

uitbreiding zorg mocht plaatsvinden bij een toenemende zorg-
vraag. De Raad van Bestuur van Gelre Ziekenhuizen ontwikkelde 
een meerjarenstrategie, waarbij een ‘aantal tramlijnen’ werden 
aangelegd. Eén van die tramlijnen betekende het verplaatsen 
van zorg in dagbehandeling naar de thuissituatie. Er werd een 
stuurgroep ingericht die ging uitzoeken hoe een en ander gerea-
liseerd moest worden. 

Doelstelling van het project is met behulp van oncologische zorg 
thuis de verwachte groei opvangen zonder uitbreiding ziekenhuis-
faciliteiten. Inmiddels is een pilot gestart en een ontwikkeltraject 
ingericht met tussenevaluaties tot ca 2025. Doel 25% van de zorg 
in wijkcentra. Anno 2022 is dat ca 12%. 

Groeiende zorgvraag 
Ook bij het naburige Isala is het opvangen van de groeiende zorg-
vraag zonder uitbreiding van de ziekenhuisfaciliteiten het doel. 
Oncolytica thuis maakt hier deel uit van groter project, waarbij 
zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie wordt verplaatst 
en gestreefd wordt naar netwerkzorg. Aanleiding hier waren de 
rapporten in 2015 vanuit het RIVM en Gupta ‘No place like home’. 
Daaruit bleek dat bij ongewijzigd beleid de zorg vanwege de 
toenemende vraag zou vastlopen. Een transformatie bleek nodig 
naar zorg thuis. Onder de noemer ‘Connected care’ worden tal 
van projectvoorstellen uitgevoerd die het verschil moeten maken 
ten aanzien van vier punten: patiëntervaring, zorguitkomsten 
(minder opnames, medicatie, etc. ), medewerkerstevredenheid en 
financiën. Wat de financiën betreft, gaat het niet om winstgevend-
heid maar om minder meerkosten. Op die manier wordt ruimte ge-
creëerd om voldoende capaciteit te hebben om de demografische 
groei te verslaan. 

Patiëntervaring
Wat de patiëntervaring betreft: Isala constateert dat er een 
kwetsbare groep patiënten is voor wie de reis naar het ziekenhuis 
te belastend is. Niet alleen oncologische patiënten, maar ook 
patiënten met COPD, hartfalen. Sommigen moeten elke keer twee 
dagen bijkomen na een behandeling in het ziekenhuis. De reis, 
parkeren, met een golfkarretje door het grote ziekenhuis… Voor 
die groep moet thuisbehandeling beschikbaar zijn.

Ook bij het Bravis-ziekenhuis in Roosendaal/Bergen op Zoom 
was de belasting voor de patiënten de aanleiding om oncologi-
sche zorg thuis aan te gaan bieden. Daarnaast speelde de ver-
wachte groei van de oncologische zorg. Bij ongewijzigd beleid 
zou de dagbehandeling in 2025 te klein zijn om alle patiënten op 
te vangen. Bravis heeft daarom in de strategie verankerd zorg 
dat zorg die dicht bij huis kan worden aangeboden, naar huis 
wordt verplaatst, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om 
dat niet te doen.

Steeds weer 
geconfronteerd worden met 

het feit dat je patiënt bent
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Connect&Go
Van meet af aan is door het Erasmus MC gekozen voor een hybri-
de model, omdat oncologische zorg thuis niet kostendekkend valt 
te organiseren. Patiënten komen zelf naar het ziekenhuis voor een 
oncologische behandeling. Na het inbrengen van het infuus op de 
dagbehandeling, lopen ze vrij rond door het ziekenhuis totdat de 
vloeistof op is. Dan wordt het infuus op de dagbehandeling weer 
afgekoppeld. In 2016 is al met deze aanpak begonnen, voorname-
lijk vanwege de hoge kosten van oncologische geneesmiddelen, 
de groeiende zorgvraag én het tekort aan oncologieverpleeg-
kundigen. Corona gaf een extra impuls omdat daarmee ook het 
aantal contactmomenten kon worden teruggedrongen.

Connect & Go home is de volgende fase van het project. Op 
dit moment wordt onderzocht of de patiënt nadat de pomp is 
aangesloten, naar huis kan en daar zelf kan ontkoppelen als de 
pomp leeg is.

Samenvattend zijn de belangrijkste doelstellingen voor oncologi-
sche zorg thuis: 
- Aan de toenemende zorgvraag kunnen voldoen, zorginfarct 

voorkomen
- Levensverlengende behandelingen aan kunnen bieden aan 

ernstig ziekte patiënten die niet meer in staat zijn om naar het 
ziekenhuis te komen

- Verbeteren patiëntervaring; veel patiënten worden liever thuis 
behandeld

- Verbeteren zorguitkomsten 
- Verbeteren medewerkerstevredenheid 
- Kostenneutraal de verwachte groei op de dagbehandeling het 

hoofd bieden. 

Bij het Erasmus MC ligt het accent meer op efficiënter inzetten 
van de schaarse capaciteit van oncologieverpleegkundigen en de 
beschikbare ruimte ín het ziekenhuis. 

en wordt door een college gecheckt of alles 
goed zit en of het juiste middel is gekozen. 
De verpleegkundigen die hier komen, zijn 
allemaal zeer ervaren en professioneel.” 
 In het ziekenhuis moet je liggen tijdens 
het infuus. Bovendien lig je tussen andere 
patiënten die van alles mankeren. Thuis in zijn 
eigen omgeving voelt hij zich veel prettiger en 
heeft de behandeling minder inbreuk op zijn 
dagritme.  “Als de verpleegkundige tussen 
de middag komt, eet die gezellig een bordje 
soep met ons mee.’ 
 De komende week wil de dokter in het 
Máxima hem weer een keer persoonlijk zien. 
Dan stapt hij vrolijk op de fiets om de 23 
kilometer naar Veldhoven af te leggen. 

‘Al 21 jaar zit ik in de pijplijn,’ zegt Rini Daniëls 
(78). ‘Het begon met een melanoom op mijn 
neus. Tien jaar later bleek ik uitzaaiingen te 
hebben in mijn long en in mijn hals’. Hij kon in 
het Catharina Ziekenhuis worden geope-
reerd aan zijn long, maar voor zijn hals werd 
hij doorgestuurd naar het Radboudumc. 
Daar kreeg hij te horen dat hij nooit zou zijn 
geopereerd, als hij voor twee operaties 
tegelijk zou zijn gekomen. ‘Eigenlijk heb ik 
ongelooflijk geluk dat ik er nog ben’. 

Daniëls heeft ruim 35 jaar bij de Rabobank 
in zijn dorp gewerkt. Hij heeft geen auto en 
doet het liefst alles op de fiets. Een gewone 
fiets, geen elektrische fiets. Als lid van de 

plaatselijke wielervereniging zit hij zelfs nog 
regelmatig op de racefiets. 
 Vorig jaar oktober kwam de ziekte 
opnieuw terug. Er zijn uitzaaiingen in beide 
longen en de linker schouder geconstateerd. 
Hij werd doorverwezen naar het Máxima 
Medisch Centrum in Veldhoven voor immu-
notherapie. Patiënten krijgen die behandeling 
doorgaans via een infuus in het ziekenhuis. 
Tussen de toedieningen door is steeds een 
rustperiode van een paar weken.
 “De eerste vier keer kreeg ik een dubbele 
dosis”, vertelt Daniëls. “Nu is het eens per 
vier weken”. Hij is erg blij dat de behandeling 
ook thuis kan plaatsvinden. Want dan hoeft 
hij geen kinderen, vrienden of kennissen te 
vragen om hem naar het ziekenhuis te bren-
gen. Voor deze behandeling mag hij vanwege 
de risico’s namelijk niet op de fiets naar het 
ziekenhuis. 
 Voorafgaand aan de behandeling komt er 
iemand thuis bloedprikken. Dan vindt meestal 
een telefonisch consult plaats, waarna 
de verpleegkundige thuis het infuus komt 
aanbrengen. Rini Daniëls is vol lof over de 
professionaliteit van de zorgverleners.  “Als 
het infuus is aangelegd, houdt de verpleeg-
kundige die voor het scherm van de laptop 
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2. Initiatiefnemers en stakeholders  

Het initiatief voor oncologische zorg thuis kan op verschillende 
manieren genomen worden. Het kan een top-down beslissing zijn, 
zoals in het Isala en het Bravis waarbij de Raad van Bestuur de visie 
verankerde in de strategie. Of een bottom-up aanpak, op voorstel 
van een externe stakeholder, zoals twee geneesmiddelenbedrijven 
in Noord-Brabant. 

Uit alle verhalen blijkt dat samenwerking tussen alle stakeholders 
van cruciaal belang is, waarbij een cruciale rol is weggelegd  
voor het hoofd Dagbehandeling. De projectorganisatie kan 
verschillende vormen aannemen en moet goed geborgd zijn in de 
organisatie.  Ook de samenwerking met externe stakeholders kan 
verschillen. Hieronder worden de verschillende ‘modellen’ nader 
uitgewerkt. 
 

vanuit het ziekenhuis. Deze één-op-één 
benadering is niet kostendekkend voor het 
ziekenhuis. 

Daarom kijkt Isala nu naar het model van 
Gelre: samenwerking met thuiszorg in 
wijkpoli’s. Voor de toekomst wordt voorzien 
in hybride teams, die zijn samengesteld uit 
oncologieverpleegkundigen en thuiszorg-
verpleegkundigen. Voor oncologiever-
pleegkundigen die vier, vijf dagen aan het 
bed staan, kan de thuistoediening een 
welkome afwisseling zijn waardoor ze het 
werk beter kunnen volhouden. 

patiënten als zeer plezierig ervaren: geen 
witte jassen, geen piepers, geen zieke 
mensen

- Minder reistijd
- Sneller aan de beurt, minder wachttijd
- Kortere behandeltijd 
- Geen reis- en parkeerkosten 

Het gaat om patiënten die vaak fit genoeg 
zijn om te reizen. Ze kunnen vaak zelfstan-
dig komen, waardoor een en ander ook 
prettiger is voor de mantelzorger. 

In het Isala rapporteert programmadi-
recteur Gerard Jan Maring rechtstreeks 
aan de raad van bestuur. Onder het motto 
‘Do or die’ stelde het Isala een Raad van 
Partners samen die plannen moest gaan 
ontwikkelen voor de beoogde transfor-
matie richting netwerkzorg passend bij 

Bij de Gelre Ziekenhuizen is van meet af 
gekozen om te gaan werken met sa-
menwerkingspartners en én geclusterde 
zorg aan te bieden in een-op-de-thuis-
situatie-lijkende omgeving. Uiteindelijk 

de leanfilosofie die binnen Isala wordt 
gepraktiseerd. Elke twee weken is er een 
Transformatieoverleg waarbij ideeën wor-
den gepitcht, voortgang wordt gemonitord, 
etc. Dit overleg is breed samengesteld: 
huisarts, thuiszorgorganisaties, zorgver-
zekeraars en andere stakeholders in het 
ecosysteem. 

Met betrekking tot oncolytica: sinds 2017 
ontvangen kwetsbare patiënten oncolo-
gische zorg thuis. Inmiddels worden er 9 
routes per week gereden. De toediening 
door oncologieverpleegkundigen gebeurt 

is gekozen voor de twee aanbieders in 
het adherentiegebied van het ziekenhuis: 
Verian, en Sensire. 

De zorg wordt in Apeldoorn en Zutphen 
niet in een ziekenhuispoli, maar in een 
verpleeghuis of gezondheidscentrum 
verleend. Op die manier werd het mogelijk 
om de business case rond te krijgen. Deze 
benadering biedt de nodige voordelen voor 
patiënten: 
- De op thuis lijkende omgeving wordt door 

Model 1:
Oncologische zorg 
thuis in eigen hand; 
brede aanpak richting 
netwerkzorg 

Model 2:
Samenwerking 
met regionale 
thuiszorgorganisaties, 
zorg in wijkpoli’s  

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

5 / 12



WHITEPAPER ZIEKENHUISVERPLAATSTE ZORG

logieverpleegkundigen gedetacheerd 
naar Allerzorg tegen een bepaald tarief. 
Inmiddels zijn ook deze verpleegkundigen 
in dienst bij Allerzorg. Daardoor zitten ze 
ook in het systeem van Allerzorg, wat de 
planning makkelijker maakt. Alle verpleeg-
kundigen hebben toegang tot het EPD van 
het ziekenhuis.

haar goed uitkomt. In 2030 zal er een grote 
groep patiënten zijn die deze behandeling 
krijgt voorgeschreven. Immunotherapie is 
dan voor ca 50 indicaties op de markt. Die 
patiënten kunnen daarvoor niet allemaal 
naar het ziekenhuis komen. Er is een studie 
opgezet om te kijken hoe zelftoediening 
veilig kan. 

Bravis heeft diverse opties overwogen: 
eigen team opzetten, samenwerken met re-
guliere thuiszorgorganisaties…. Uiteindelijk 
is voor samenwerking met een landelijke 
organisatie Allerzorg gekozen om die het 

Duurzaam en doelmatig zijn de kernbegrip-
pen in het Erasmus MC. Om de groeiende 
zorgvraag te kunnen behappen, moet 
zo effectief en efficiënt mogelijk met de 
middelen worden omgegaan. Patiënten 
kunnen veel meer zelf dan vaak wordt 
gedacht. Vanuit deze visie is in het Erasmus 
MC een aanpak ontwikkeld die erop gericht 
is dure geneesmiddelen en schaarse tijd 
van verpleegkundigen zo weinig mogelijk 
te verspillen. Drijvende kracht is zieken-
huisapotheker Roelof van Leeuwen. Sinds 1 
augustus 2022 is hij voor 60% van zijn tijd 
bezig met duurzame en doelmatige inzet 
van geneesmiddelen. 

Speerpunten in dit project zijn o.a. chemo 
schema’s efficiënter opbouwen, afronden 
van doseringen, spillage reduceren en de 
mobiele oncologie patiënt. 

beste aansloot bij de uitgangspunten: 
- Weinig administratieve last
- Werken met een klein, vast team van 

oncologieverpleegkundigen die elkaar 
goed kennen en waardoor patiënten niet 
steeds andere gezichten zien 

De pilot is opgestart vanuit een hybride 
model. Zowel oncologieverpleegkundi-
gen van Allerzorg als verpleegkundigen 
vanuit Bravis werden ingezet voor Care for 
Cancer. Tijdens de pilot werden onco-

Connect & Go is één van de initiatieven. 
Patiënten komen zelf naar het ziekenhuis 
voor een oncologische behandeling. Na 
het inbrengen van het infuus op de dag-
behandeling, lopen ze vrij rond door het 
ziekenhuis totdat de vloeistof op is. Dan 
wordt het infuus op de dagbehandeling 
weer afgekoppeld. Het Erasmus MC werkt 
met een zogenaamde elastomeer pomp die 
wordt aangesloten op het DBC Erasmus 
MC. Connect & Go home is de volgende 
fase van het project. Onderzocht wordt of 
de patiënt nadat de pomp is aangesloten, 
naar huis kan en daar zelf kan ontkoppelen 
als de pomp leeg is. 

Bij veel andere (chronische) aandoenin-
gen doen de patiënten al heel veel zelf. 
Reumapatiënten spuiten bijvoorbeeld 
al jaren zelf. Met een goede instructie 
of een goede opleiding moet dat ook bij 
oncologische patiënten veilig kunnen. Het 
Erasmus MC is bezig een prikcursus op te 
zetten. Patiënten worden op die manier in 
staat gesteld subcutane injecties zelf te 
geven. In de toekomst is veel oncolytica 
in subcutane vorm beschikbaar.  Voordeel 
voor de patiënt is, dat die niet op de ver-
pleegkundige hoeft te wachten en de prik 
kan zetten op een moment dat het hem of 

Model 3:
Thuisbehandeling 
in samenwerking 
met landelijke 
thuiszorgorganisatie 

Model 4:
Hybride model, 
patiënt komt wel naar 
het ziekenhuis maar 
verblijft niet op de 
dagbehandeling tijdens 
de behandeling 

Patiënten komen 
zelf naar het 
ziekenhuis voor 
een oncologische 
behandeling

6 / 12



7 / 12

WHITEPAPER ZIEKENHUISVERPLAATSTE ZORG

3. Belemmeringen en uitdagingen

Elk ziekenhuis rapporteert dat bij de start een flink aantal hobbels 
moeten worden genomen. De meeste daarvan zijn inmiddels 
overwonnen, waardoor opschaling nu een vlucht zou kunnen 
nemen. Helaas zijn een aantal belemmeringen blijvend, waardoor 
dat nu (nog) niet het geval is. 

Gelre meldt, dat er inmiddels een infrastructuur ligt waar relatief 
eenvoudig andere behandelingen aan kunnen worden toege-
voegd. Zo wordt de aanpak nu ook toegepast bij antibioticatoe-
diening via een infuus. 

Knelpunten die moesten worden opgelost, waren:
- Toegang tot patiëntendossier vanuit thuiszorg; uitgangspunt is 

dat registratie van de behandeling plaats vindt in het elektro-
nisch patiëntendossier (EPD) van het ziekenhuis. Hele tour om 
de toegang te regelen voor niet-ziekenhuismedewerkers, laat 
staan zorgen voor een koppeling van het ziekenhuis- en thuis-
zorgsysteem

- Transport: eis apotheek gehonoreerd om GDP-gekwalificeerd 
transport in te zetten voor thuisbezorging medicatie

- Planning van zowel patiënten en personeel als materialen en 
medicatie 

- Samenwerking tussen oncologieverpleegkundigen van het 
ziekenhuis en verpleegkundigen uit de thuiszorg; opbouwen 
vertrouwen in elkaars kwaliteiten 

Vóór 2020 stond er niets over oncologische zorg thuis in de SON-
COS normen. Vanaf 2020 is onder meer vastgelegd dat de zorg 
door oncologieverpleegkundigen moeten worden gegeven en dat 
registratie moet plaatsvinden  in het EPD van het ziekenhuis.  In 
de SONCOS normen zijn de (rand)voorwaarden vastgelegd van 
goede oncologische zorg. Ze zijn een onderdeel van het professi-
oneel kwaliteitssysteem van wetenschappelijke verenigingen van 
medisch specialisten, waar ook richtlijnen, kwaliteitsregistraties 
en -visitaties een onderdeel van zijn.

Voordeel in Gelre Ziekenhuizen was dat er een grote groep goed 
opgeleide oncologieverpleegkundigen was die bedreven is in 
nieuwe manieren van toediening conform de SONCOS normen én 
werken in de thuissituatie. 

Isala werkt met eigen oncologieverpleegkundigen waardoor 
registratie niet de belangrijkste hobbel is. Belangrijkste probleem 
hier is de financiering. De één-op-één benadering is niet kos-
tendekkend voor het ziekenhuis. Het adherentiegebied van Isala 

is een ruraal gebied, waardoor de verpleegkundige veel reistijd 
heeft. Per patiënt een half uur inlooptijd. Op die manier kan de 
verpleegkundige 6 patiënten per dag doen. In het ziekenhuis is 
dat 10 patiënten per dag. Daarom kijkt Isala nu naar het model 
van Gelre: samenwerking met thuiszorg in wijkpoli’s. 

Financiering
De grootste bottleneck blijkt in alle gevallen de financiering, ook 
bij de ziekenhuizen die met Care4Homecare werken. De thuiszor-
gorganisaties factureren bij het ziekenhuis, die daar onvoldoende 
dekking voor krijgt van de zorgverzekeraar. Thuiszorgorganisaties 
kunnen niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren omdat 
de oncoloog gedurende het gehele behandeltraject de hoofdbe-
handelaar blijft.1  Het ziekenhuis ontvangt een bepaald bedrag 
op basis van de dbc die is geopend. Wanneer de thuiszorgor-
ganisatie ook een bedrag zou factureren, is sprake van dubbele 
bekostiging. De thuiszorgorganisatie moet dus factureren bij het 
ziekenhuis en daar wringt de schoen. 

Het ziekenhuis kan deze gelden niet zomaar onttrekken aan het 
ziekenhuisbudget, omdat deze kosten teveel verweven zijn met 
andere kosten. Ziekenhuizen in zwaar weer zoals het Catharina 
besluiten dan dat de gezondheidswinst niet opweegt tegen de 
kosten. De thuiszorgorganisatie mag ook niet bij derden facture-
ren, want ook dan is sprake van dubbele bekostiging. Inmiddels 
heeft Care4Homecare berekend dat een aantal handelingen 
gedurende het vervolgtraject extra zijn, zoals het ophalen van de 
medicatie in het ziekenhuis, de reistijd naar de patiënt, de intake.
Deze kosten mogen wel door een derde partij gedragen worden 
en dat is tot nu toe gebeurd. De twee geneesmiddelenbedrijven 
hebben deze kosten tijdens de pilot gedragen. Dit is uiteraard 
geen duurzame oplossing.

De grootste bottleneck 
blijkt in alle gevallen de 
financiering

1 In het geval van de tweedelijnszorg aan een andere groep patiënten is Care4Homecare in het vervolgtraject de hoofdbehandelaar en kan zij deze behandeling 
zelfstandig declareren bij de zorgverzekeraar. Deze constructie blijkt bij oncologische zorg niet mogelijk. Daarbij blijft de oncoloog gedurende het gehele traject 
hoofdbehandelaar. Er kan geen knip gemaakt worden in het traject.
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Ook Bravis worstelt met de financiering. In de pilot is ervoor geko-
zen om de dbc ongemoeid te laten. Allerzorg declareert bij Bravis. 
Het ziekenhuis legt daar iets op toe. Tot nu toe is dat overkomelijk 
omdat de kosten opwegen tegen de voordelen voor de patiënt. 
Op langere termijn is dit echter niet houdbaar. Oncologische zorg 
thuis is nu standaardzorg, opschaling naar grotere groepen pati-
enten is onder de huidige omstandigheden niet mogelijk. In 2021 
zijn 760 patiënten thuis behandeld, waarop het ziekenhuis heeft 
toegelegd. De potentie is groot. Jaarlijks zouden 2700 oncologi-
sche behandelingen thuis kunnen plaatsvinden. Dit betreft alleen 
de immuno- en chemotherapie. Ondersteunende behandelingen 
als bifosfonaten en bloedtransfusies worden ook thuis gegeven, 
maar zijn in deze getallen buiten beschouwing gelaten.  Onder-
zocht wordt nu of filtering mogelijk is. Kwetsbare patiënten thuis, 
mobiele patiënten naar het ziekenhuis laten komen. 

Voor Allerzorg is de situatie kostendekkend, maar een marge ont-
breekt om tegenvallers te kunnen opvangen.   De financiering van 
oncologische zorg thuis lijkt een typisch geval van wrong pocket 
probleem. Sommige (maatschappelijke) baten spelen namelijk 
geen rol in de business case. Deze vorm van zorg bespaart reiskos-
ten. De reiskosten van de verpleegkundige wegen niet op tegen die 
van alle patiënten bij elkaar. Het blijkt echter lastig om die bespa-
ring te verzilveren. Reiskosten vallen bij zorgverzekeraars onder 
overhead en hebben niet de interesse van de afdeling Thuiszorg en 
de afdeling Ziekenhuiszorg. Ook bestaat tussen die beide afdelin-
gen weinig communicatie, wat het oplossen van knelpunten in de 
samenwerking tussen thuiszorg en ziekenhuis niet bevordert. 

Andere maatschappelijke kosten en dus besparingen zijn lastig 
in beeld te brengen. In opdracht van de Vereniging Innovatieve 
Geneesmiddelen werkt een werkgroep onder leiding van Vintura 
aan een model om ook de maatschappelijke baten van een ge-

neesmiddel in kaart te brengen. Mogelijk biedt dit model ook bij 
oncologische zorg thuis soulaas. 

De DOT-systematiek is ontwikkeld toen deze ontwikkelingen zich 
nog niet voordeden. Ontvlechting is zeer complex. De bereiding 
van de medicatie en de begeleiding van de arts bijvoorbeeld zijn 
kosten die voor het ziekenhuis doorlopen. De toediening gebeurt 
nu door de thuiszorg.  Op dit moment declareren de samenwer-
kingspartners bij het ziekenhuis. Er is een vraag neergelegd bij de 
NZA hoe hier zo praktisch mogelijk mee kan worden omgegaan. 
Idealiter declareren de thuiszorgorganisaties zelfstandig. 
Bij de aanvang van het project moest Gelre er geld op toeleggen, 
maar dat verlies werd bewust genomen met het oog op de lange 
termijn. De dagverpleging raakte overvol met patiënten, bijbou-
wen was geen optie. Binnen de nullijn veranderen van de zorg 
met het oog op de langere termijn geeft kostenfricties.  Nu het 
volume in thuisbehandelingen begint te groeien, wordt het voor 
het ziekenhuis financieel interessanter.  Ziekenhuizen bekosti-

gen innovatie op het ene punt vaak met geld dat ergens anders 
overblijft.  Daarbij doemen soms weer nieuwe knelpunten op. 
Zorgverzekeraars doen soms aan cherry picking. Wanneer ze zien 
dat het ergens goedkoper kan, willen ze de afspraak aanpassen. 
Omgekeerd passen ze niet bij als iets wat duurder uitvalt, ook al is 
dat maar een paar euro’s. 

Zo’n probleem doet zich bijvoorbeeld voor bij geneesmiddelen die 
uit patent lopen. Dat moet geswitcht worden naar een goedkopere 
variant. Bij oncologische zorg doet zich daar een probleem voor. 

De behandeling door middel van een infuus loopt vaak eerder 
uit patent dan dezelfde behandeling met de subcutane injectie 
als toedieningsvorm. Die laatste variant heeft bij ziekenhuisver-
plaatste zorg de voorkeur:
- Makkelijker toe te dienen
- Weinig afval
- Korte doorlooptijd (patiënt en zorgverlener eerder klaar) 
- Aanbrengen infuus brengt meer risico’s met zich mee 

Voor het ziekenhuis is 
goedkoper om een patiënt 
twee dagen aan het 
infuus te leggen dan een 
subcutane injectie te geven
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Een infuus is duidelijk patiëntonvriendelijker, maar voor het 
ziekenhuis is het bij wijze van spreken goedkoper om een patiënt 
twee dagen aan het infuus te leggen dan een subcutane injectie 
te geven. Erasmus MC onderzoekt zelfs of patiënten dit veilig zelf 
kunnen zonder tussenkomst van een verpleegkundige. 

Vaak loopt na een aantal jaar ook de subcutane variant uit patent 
en kan er opnieuw geswitcht worden, maar dit gepingpong is om 
allerlei redenen onwenselijk. Uit oogpunt van patiëntveiligheid 
wordt een nieuw medicijn vaak ontwikkeld in studies waarbij 
gewerkt wordt met een infuus. De medicatie wordt langzaam 
toegediend in plaats van in één keer en zo kan de veiligheid 
beter worden gemonitord. Na registratie valt toediening via een 
subcutane injectie niet onder de verkregen toestemming. Het 
instrument waarmee de injectie wordt toegediend en de toedie-
ningswijze op zich moeten separaat geregistreerd worden. Daar 
gaan vaak enkele jaren overheen, waardoor deze efficiëntere 
en  patiëntvriendelijker vorm later op de markt is dan de andere. 
Dezelfde prijs vragen als het middel dat uit patent is, is problema-
tisch voor de farmaceut. 

Individuele gesprekken tussen één ziekenhuis en één farmaceut 
leveren niets op. Landelijke afspraken zijn nodig, waarbij alle 
partijen incl. de zorgverzekeraar iets toe zouden moeten geven 
in het belang van de patiënt. In het huidige systeem is het nu 
eenmaal zo, dat de ontwikkelaars van nieuwe geneesmiddelen de 
patentperiode nodig hebben om voldoende inkomsten te krijgen 
om nieuwe geneesmiddelen te kunnen blijven ontwikkelen. 

Subcutane injecties hebben de toekomst. Eén van de discussie-
punten tijdens de stakeholdermeeting is om alle partijen bij elkaar 
krijgen om dit knelpunt gezamenlijk op te pakken.

Verandering 
Vanwege de andere aanpak zijn ook de belemmeringen en uitda-
gingen van het Erasmus MC van een iets andere orde. Moderne 
artsen gaan gemakkelijk mee, klassieke artsen hebben niet zo’n 
zin in deze veranderingen. Dat uit zich onder andere in twijfel over 
de veiligheid van de patiënt. Alle voor- en nadelen worden in het 
stafoverleg uitgebreid besproken. Uiteindelijk wordt er door het 
afdelingshoofd een beslissing genomen en heeft iedereen zich 
daaraan te conformeren. 

Ook patiënten moeten wennen aan het concept. “Ach, dokter, ik 
zit hier nu toch. Ik blijf wel even zitten totdat de pomp leeg is.” Op 
die manier houden ze toch een stoel bezet op de dagbehandeling, 
terwijl het doel is om die stoelen efficiënter in te zetten. In plaats 
van 1 patiënt per uur kunnen er nu 4 patiënten per uur behandeld 
worden. Patiënten moeten dus met zachte hand uit hun stoel 
gezet worden en gestimuleerd worden om te gaan bewegen. Als 

ze na het zetten van het infuus naar huis kunnen, zal dat probleem 
overigens snel verdwijnen. 

Goede communicatie naar alle partijen is essentieel. Rustig 
uitleggen, met studies laten zien dat het veilig is, klein beginnen, 
zorgvuldig monitoren, evalueren en dan breder uitrollen. Patiënten 
kunnen veel meer dan vaak wordt gedacht.

Risico-inschatting 
Bij oncologische patiënten worden de risico’s in de ogen van het 
Erasmus MC vaak overschat. Waarom zouden patiënten na de 
behandeling niet op de fiets naar huis kunnen? Dat kan samen-
hangen met medicatie die vooraf gegeven wordt tegen het op-
treden van mogelijke bijwerkingen. Maar ook die medicatie is niet 
altijd zinnig. Er valt letterlijk veel winst te behalen door kritisch te 
kijken naar de toegevoegde waarde van kuren en uniformiteit aan 
te brengen. Het verdient aanbeveling om alle bestaande kuren te 
reviseren. 

Belangrijk discussiepunt tijdens de stakeholdermeeting: welk 
model is het meest duurzaam en doelmatig en sluit het beste aan 
bij de patiëntervaring? 
- Één-op-één thuis (hetzij door eigen verpleegkundigen, hetzij 

door een thuiszorgorganisatie) voor alle patiënten 
- Eén op één in wijkcentra
- Hybride: deels in het ziekenhuis, deels thuis 

Of wellicht een combi: thuis voor de zeer kwetsbare patiënten, 
hybride voor de zelfredzame patiënten? 

Patiënten  
kunnen veel meer dan 
vaak wordt gedacht
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Belangrijke succesfactor is commitment vanuit de Raad van 
Bestuur. Bij het Isala committeerde de bestuursvoorzitter zich 
persoonlijk aan het project. Ook in het Bravis heeft de Raad van 
Bestuur veel ruimte gegeven aan het initiatief omdat het goed 
past in de strategie. De Raad van Bestuur is betrokken, wordt 
meegenomen en geeft de ruimte aan de professionals. 

Ook de rol van het hoofd Dagbehandeling is erg belangrijk. 
Bij de start van het project bij het Isala heeft het toenmalige 
hoofd het initiatief genomen en is gestart met twee middelen. 
In het kader van haar masterstudie heeft zij onder andere een 
patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd om een goede basis 
te leggen onder het project. Haar opvolger heeft de aanpak 
opgeschaald naar zeven middelen en het huidige hoofd Judith 
Cornelissen heeft de opdracht om de aanpak nog verder te 
verbreden en het concept van de wijkpoli te introduceren. Waar-
mee zij tot een jaar geleden ervaring heeft opgedaan in… Gelre 
Ziekenhuizen.

Bij het Isala combineert de programmadirecteur Connected Care 
deze functie met die van ziekenhuisapotheker. Ook in het Eras-
mus is een ziekenhuisapotheker de drijvende kracht. 

Isala meldt intern veel ruimte hebben gekregen om op socials en 
verschillende podia het verhaal te doen. Die communicatie heeft 

ertoe geleid dat het thema echt in het DNA van de organisatie is 
gaan zitten. Corona heeft de urgentie versterkt en gezorgd voor 
opschaling.  Ook Gelre onderkent het belang van communicatie, 
zichtbaar maken van de nieuwe aanpak en wil hier de komende 
tijd meer werk van gaan maken. 
Erasmus MC benadrukt eveneens de waarde van communicatie. 
Ziekenhuisapotheker Roelof van Leeuwen treedt op in: Medtalks, 
Pharmaceutisch Weekblad, dagbladen, NOS-journaal… ‘Als je iets 
goeds hebt bedacht, moet je dat vooral van de daken schreeuwen 
zodat anderen dat ook kunnen gaan doen en niet zelf het wiel 
hoeven uit te vinden. In Nederland is nog wel eens de neiging 
om resultaten vooral in het ziekenhuis te houden en er niet al te 
nadrukkelijk mee naar buiten te gaan.’ 

Voor Van Leeuwen werkt deze aanpak contraproductief. De 
dag na een groot Volkskrant-artikel werd hij opgebeld door een 
zorgverzekeraar die graag wilde komen praten. Hij gaat altijd op 
dat soort verzoeken in. Het resultaat is dat er nu een Transfor-
matieovereenkomst ligt, waardoor hij drie jaar de tijd krijgt om 
projecten te doen gericht op duurzaamheid en doelmatigheid. 

Uit alle interviews blijkt dat een ziekenhuis een belangrijke sturen-
de rol heeft om de transitie op gang te brengen en daarbij  zowel 
moet letten op efficiëntie als op meerwaarde voor patiënten en 
medewerkers. 

5. Resultaten  

De belangrijkste winst van dit project wordt behaald voor de 
patiënten. Zoals ook uit het verhaal van de heer Daniëls blijkt op 
pagina 4 blijkt, waarderen patiënten deze vorm van zorg enorm. 

Voorafgaand aan de pilot is bij Bravis een peiling gedaan. 1/3 van 
de patiënten oordeelde positief en gaf aan wel thuis behandeld te 
willen worden. Na de pilot is besloten thuisbehandeling als stan-
daard aan te bieden. Dit levert 100% tevredenheid op. Patiënten 
ervaren de geboden zorg als zeer plezierig, sterker nog, beschou-
wen dit als vanzelfsprekend. Het niveau van dienstverlening went 
snel. Nu kan al als problematisch ervaren worden, als het bezoek 
van de verpleegkundige door omstandigheden iets later wordt. 

De belangrijkste winst van 
dit project wordt behaald 
door de patiënten

Belangrijke succesfactoren zijn: 
- Committment Raad van Bestuur/afdelingshoofd 
- Drive hoofd Dagbehandeling
- Betrokkenheid apotheek 
- Vertrouwen tussen ziekenhuis en thuiszorgorganisatie 
- Een goede projectondersteuner, die zaken praktisch regelt
- Bij de start van een traject alles goed doorrekenen zodat je 

niet voor verrassingen komt te staan. Voorafgaande aan  
Connect & Go is een zogenaamde micro costing studie gedaan

- Bereidheid bij farma om samen te werken aan duurzame, 
doelmatige oplossingen 

- Goed opgeleide, gemotiveerde oncologieverpleegkundigen 
- Communicatie 
- IT infrastructuur die communicatie en administratie  

(EPD) ondersteunt
- Financiering om te starten 
- Samenwerking met zorgverzekeraars

4. Succesfactoren  
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Patiënten die de oude situatie nog kennen, zijn heel blij. Patiënten 
die niet anders kennen, vinden de geboden zorg vanzelfsprekend. 
Deze patiëntengroep is over het algemeen al moe door de ziekte 
en de behandeling. Het is een uitkomst dat hun moeheid nu niet 
verergert, doordat ze moeten reizen. Thuisbehandeling maakt dat 
ze beter eigen regie kunnen houden en hun eigen leven kunnen 
leiden. Thuis voelen ze zichzelf geen patiënt. Ook de ziekenhuizen 
die in het augustusnummer 2022 van Medische Oncologie over 
oncologische zorg thuis vertellen, zetten de winst voor de patiënt 
op nummer één. 

De kwaliteit van zorg verbetert door deze vorm van zorg. In de 
thuissituatie krijg je een beter beeld van wat er met de patiënt aan 
de hand is dan op de dagbehandeling, stelt Bravis.  Zo was er een 
patiënt die altijd in driedelig pak naar de poli kwam. Ogenschijn-
lijk ging het goed met hem. Thuis bleek hij de hele dag in bed te 
liggen en stapelde de rommel zich om hem heen op. Patiënten 
lijken zich op de poli vaak beter voor te doen dan ze in werkelijk-
heid zijn. 

Bij elk bezoek doet de oncologieverpleegkundige een anamnese. 
Zij is alert op bijzondere bijwerkingen zoals neuropathie. Juist 
vanuit haar brede ervaring in het ziekenhuis kan zij bijzonderhe-
den snel ontdekken en tijdig actie ondernemen. 

Door uit te gaan van de mobiele, zelfredzame patiënt kan veel 
winst worden behaald, aldus het Erasmus MC. Dit kan eenvoudig 
beginnen door de patiënt bijvoorbeeld zelf alvast de anamnese te 
laten invullen. Dat spaart tijd van de verpleegkundige, die daar-
door effectiever kan worden ingezet.

In financieel opzicht is ziekenhuisverplaatste zorg geen succes, 
behalve bij het Erasmus MC dat door de andere aanpak aangeeft 
miljoenen te besparen. Erasmus kiest niet voor oncologische zorg 
thuis, maar voor een andere aanpak. In een artikel in de Volks-
krant van 29 maart 2022 vertellen Roelof van Leeuwen en Stefan 
Sleijfer, dat jaarlijks 7 miljoen euro wordt bezuinigd door medi-
cijnen anders toe te dienen, op maat te doseren en minder vaak 
weg te gooien. Ook de patiënt (minder bijwerkingen, minder vaak 
naar het ziekenhuis) en het milieu (tienduizenden infuuszakken 
minder) profiteren daarvan. Dat heeft ongetwijfeld te maken met 
de bredere aanpak en de hybride werkwijze.

Door uit te gaan van de 
mobiele, zelfredzame patiënt 

kan veel winst worden behaald

6. Toekomstverwachtingen   

Er is nog veel ruimte voor groei. De helft van de dagbehande-
ling is niet oncologisch. De farmaceutische zorg daarvan zou 
ook verplaatst kunnen worden.  Bovendien groeit het aantal 
oncologische behandelingen sterk. De komende tijd zullen er 
steeds meer middelen bij komen. In 2030 zal er een grote groep 
patiënten zijn die een oncologische behandeling krijgt voorge-
schreven. Immunotherapie is dan voor ca 50 indicaties op de 
markt. Die patiënten kunnen daarvoor niet allemaal naar het 
ziekenhuis komen. 

De uitdaging van de Care Coalition is de best of all worlds te 
verenigen met als doel om te komen tot een landelijke aanpak die 
ruimte biedt aan regionale, passende oplossingen. 

Conclusies en aanbevelingen 
Uit de verhalen van de geïnterviewde ziekenhuizen blijkt dat 
er niet één draaiboek voor ziekenhuisverplaatste zorg is. Elke 
instelling maakt op dit punt een leercurve door. Wel zijn er zeker 
een aantal gezamenlijke leerpunten te distilleren. Instellingen die 
starten, kunnen kiezen uit een aantal ‘modellen’. 
- Model Isala: eigen oncologieverpleegkundigen bezoeken pati-

enten één op één thuis
- Model Gelre: eigen oncologieverpleegkundigen werken samen 

met regionale thuiszorgorganisaties en bieden behandeling aan 
in wijkcentra

- Model Bravis: eigen oncologieverpleegkundigen werken samen 
met oncologieverpleegkundigen van een landelijk thuiszorgor-
ganisatie en bezoeken patiënten één op één thuis

- Model Erasmus: hybride model (connect & go: patiënt komt 
naar ziekenhuis en loopt daar vrij rond of gaat naar huis)  

Er zijn verschillende variabelen en welke gekozen wordt, hangt af 
van de situatie in het ziekenhuis en de regio:
- Zelf doen <-> uitbesteden regionale thuiszorg
- Eén op één thuis <-> clusteren in wijkcentra 
- Filteren naar mate van kwetsbaarheid patiënten (hybride model) 
- Combineren met andere vormen van behandeling 

In alle gevallen is het huidige declaratiesysteem niet toegesne-
den op de nieuwe ontwikkelingen. Er moeten aanpassingen in 
de DOT-systematiek gemaakt moeten worden, die verdere groei 
mogelijk maken. Doorontwikkeling is nodig naar een model dat 
kosteneffectief is én gezondheidswinst oplevert. Ook op dit punt 
is maatwerk belangrijk.
 
Er zijn ook een aantal gezamenlijk knelpunten:
- DOT-systematiek niet toegesneden op nieuwe ontwikkelingen 

netwerkzorg
- Wrong pocket probleem; maatschappelijke baten tellen niet mee  
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Om daadwerkelijk op te kunnen schalen en de in 2016 verwachte 
45% te gaan halen, moeten die worden opgelost. Volgende stap 
van de Care Coalition is om met betrokken stakeholders aan de 
slag te gaan met die knelpunten. 

7. Verantwoording   

In coronatijd sloegen een aantal organisaties de handen ineen 
met als doel de oncologische zorg zoveel mogelijk door te laten 
gaan aan patiënten die dat nodig hadden. Oncologische zorg 
thuis was/is één van de oplossingsrichtingen, omdat het de reis-
bewegingen en contactmomenten drastisch vermindert. 

Verschillende initiatiefnemers kwamen bij elkaar en wisselden er-
varingen uit. De Care Coalition werd geboren. De initiatiefnemers 
(Amgen, Bristol Myers Squibb, Care4homeCare, Janssen, Pfizer 
en Roche) spraken af gezamenlijk te proberen oncologische zorg 
thuis tot een landelijk succes te maken. Verschillende kansrijke 
modellen tekenden zich af. Vanuit de Vereniging Innovatieve 
Geneesmiddelen zijn verdiepende interviews gehouden met een 
aantal ziekenhuizen om te kijken waar de overeenkomsten en 
verschillen, de kansen en de mogelijkheden liggen. 

Dit whitepaper bevat de weerslag van deze interviews, waaruit 
een aantal dilemma’s/vraagstukken valt te distilleren: 
a. Organisatie: heeft één-op-één oncologische zorg thuis de 

toekomst of moeten we meer denken aan een hybride model, 
waarbij patiënten waarbij patiënten nog wel naar het ziekenhuis 
komen of naar een wijkcentrum te gaan? 

b. Financiën: hoe kan het huidige declaratiesysteem beter worden 
toegesneden op ontwikkelingen richting netwerkzorg? Hoe 
kunnen ook maatschappelijke baten meewegen in de business 
case? 

c. Geneesmiddelenontwikkeling: hoe kan de geneesmiddelen- en 
vaccin sector bij de ontwikkeling van een geneesmiddel en/of 
vaccin ook de impact op de bedrijfsvoering van het ziekenhuis 
meer mee laten wegen? Bijvoorbeeld door in te spelen op zelf-
toediening, apps bij te leveren? De arbeidsmarkt blijft voor-
lopig krap bij een groeiende zorgvraag. Bij de keuze voor een 
toedieningsvorm moet ook het voorkomen van een zorginfarct 
meewegen. 

Met als achterliggende vraag: standaardisatie versus differenti-
atie. Moeten we streven naar uniformiteit of ruimte bieden voor 
maatwerken. Moeten we kiezen voor één regioaanpak en/of 
bepaalde patiëntengroepen?  

Denk en praat met ons mee!
 
In de volgende stakeholder-
bijeenkomst worden oplossings-
richtingen ten aanzien van deze 
dilemma’s verkend. In de volgende 
versie van dit whitepaper worden 
deze oplossingen meegenomen 
en gedeeld met alle relevante 
stakeholders. De Care Coalition gaat 
daarna aan de slag om de conclusies 
en aanbevelingen zoveel mogelijk te 
implementeren.  
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