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Kenmerken patiëntenzorg 
• Elke patiënt heeft een vast aanspreekpunt.
• Elke patiënt wordt multidisciplinair besproken.
• Elke patiënt krijgt psychosociale begeleiding.
• Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan.
• Er is afstemming met academische ziekenhuizen. 

2.575
nieuwe patiënten met een 

invasieve tumor waarbij de 

belangrijkste behandeling 

door ZGT is uitgevoerd.

*  Naast Mohs chirurgie wordt een 
veelvoud aan andere huidkanker 
behandelingen gedaan.

Resultaten en ontwikkelingen 2018

Borstkanker: gestart met een halfjaarlijkse cyclus van informatiebijeenkomsten voor patiënten 

over de gevolgen van borstkanker. Het negende Roze Lintje behaald. Studies gestart gericht op 

patiënt empowerment.

Colorectaal: conform of boven landelijk gemiddelde gescoord op uitkomsten zoals complicaties 

en mortaliteit bij (endel)darmkankeroperaties. 

Hematologie: nieuwe geneesmiddelen snel in gebruik genomen. Zo een breed scala aan 

behandelmogelijkheden kunnen aanbieden. Op deze manier werden alle nieuw ontwikkelde 

medicijnen voor bijvoorbeeld de ziekte van Kahler ingezet.

Huidkanker: regionale zorgpaden basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom ontwikkeld en 

geïmplementeerd in samenwerking met de ziekenhuizen in de regio.

Longkanker: immunotherapie een standaard onderdeel van onze zorg gemaakt. Actieve deelname aan 

nieuwe studies op dit gebied. Er is een verpleegkundig specialist in opleiding gestart binnen de longoncologie.

Oncologische revalidatie: toename van het aantal verwijzingen door meer aandacht ziekenhuisbreed. Start 

digitalisering van meetinstrumenten ten behoeve van sturen op de kwaliteit van behandeling.

Palliatieve zorg: uitgebreid met een klinisch geriater en een longarts in de

eerste schil. Het palliatief consultteam geïntegreerd binnen het regionaal consultatieteam Palliatieve zorg 

IKNL.

Psychosociale zorg: bredere onderkenning voor psychosociale ondersteuning met daarbij toename van

verwijzingen. Verpleegkundigen geschoold in de ondersteunende rol naar ouders met kanker bij het

begeleiden van hun kinderen.

Slokdarm- en maagkanker: programma voor sneller herstellen na slokdarmchirurgie ingericht. Deze 

bestaat uit zorgelementen die ervoor zorgen dat iemand sneller herstelt met als resultaat een kortere 

opnameduur en minder complicaties.

Urogenitale oncologie: minder incontinentie dankzij nieuwe operatietechniek bij gehele 

prostaatverwijdering klik hier voor het hele artikel. Centralisatie voor spierinvasieve blaaskankeringrepen. 

Behoren tot de grootste centra van Nederland met ruim 50 ingrepen.

• Borstkanker
• Huidkanker
• Prostaatkanker
•  Slokdarm 
•  Maagkanker

Speerpunten

Oncologische aandachtsgebieden
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Raad van Bestuur

Advies 
over kwaliteit 
oncologische zorg

aan

Leden
• Management oncologie
• Voorzitters tumorwerkgroepen
• Vertegenwoordiger per vakgroep
• Beleidsondersteuners

Andere lokale 
werkgroepen
Psychosociale oncologie
Oncologische revalidatie
Palliatieve zorg

Evaluatie van 
zorgpaden

Continu 
verbeteren

Vertalen 
richtlijnen 

naar praktijk

Tumorwerkgroep  
per tumortype

Regionaal en lokaal

Lokaal onder regie van 
een medisch specialist en 
verpleegkundig specialist. 

zgt.nl/oncologie      

Zorg volgens 
normen en 
laatste inzichten

Beleidscommissie
oncologie


