
TIJDLIJN ONTWIKKELING KEUZEINFORMATIE 

ZIEKENHUIZEN EN NETWERKEN 
 

 ONTWIKKELING UITROL INFORMEREN VELD 

2014 Start ontwikkeling tumorspecifieke visies op 
expertzorg door kankerpatiënten-organisaties 
(KPO’s) en NFK. 

  
 
  

2015 - 2018 Voorbereidende activiteiten voor 
betekenisvolle transparantie:  

1. NFK haalt meeste patiëntwijzers (met 
data van transparantiekalender) offline 
vanwege onbruikbaarheid als keuze-
informatie voor patiënten en te grote 
kans op misinterpretatie van data 

2. NFK & KPO’s onderzoeken 
mogelijkheden voor realisatie keuze-
informatie via vrijwillige deling extra 
kwaliteitsinformatie door ziekenhuizen 
voor darm-, maag- en slokdarm- en 
borstkanker: inhoudelijk is er bij 
voorlopende ziekenhuizen draagvlak 
voor de ambitie, in de praktijk zijn er 
veel hobbels op de weg 

3. NFK en Borstkankervereniging 
Nederland (BVN) onderzoeken 
mogelijkheden om op basis van 
beschikbare borstkankerdata uit 
Transparantiekalender en PREM-data 
expertise ziekenhuizen te bepalen. Dit 
blijkt niet mogelijk. 
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FEB 2018   NFK presenteert aan de Taskforce Oncologie 
(NFU, NVZ, FMS-SONCOS, NHG, IKNL, 
V&VN, Citrienpwebrogramma Naar regionale 
oncologienetwerken, NFK) de plannen en 
uiteindelijke aanpak en ambities inzake project 
Betekenisvolle keuze-informatie (BVKI).                           

JUN 2018   NFK informeert Taskforce Oncologie over 
toekenning subsidie project BVKI. 

SEP 2018   NFK bespreekt start BVKI met Taskforce 
Oncologie. 

DEC 2018 Start project BVKI voor blaas-, nier-, borst- en 
maag- en slokdarmkanker (subsidie ZiNL, 
Subsidieregeling Transparantie over de 
Kwaliteit van Zorg, Jaargang 2018, ‘Gebruiken 
van uitkomstinformatie bij Samen beslissen’). 

 NFK en SPKS presenteren het project BVKI bij 
de Dutch Upper-GI Cancer Group, kpo’s 
benaderen experts voor deelname, NFK vraagt 
SONCOS, IKNL en DICA voor deelname. Alle 
worden toegezegd.   

JAN – JUL 
2019 

Ontwikkelpilot BVKI:  
1. met medische en data-experts 

klinische gegevenssets ontwikkeld, 
geëvalueerd en vastgesteld per 
aandoening op basis van data uit de 
Transparantiekalender en NKR-data 

2. met medische experts vastgesteld 
welke structuurinformatie relevant is  

3. PREM oncologie ontwikkeld en 
uitgezet in de deelnemende 
ziekenhuizen 

4. alle data (klinische data, 
structuurinformatie en PREM-data) 
opgehaald uit de deelnemende pilot-
ziekenhuizen (2 per aandoening) 

5. van alle data concept-beschrijving 
gemaakt en deze geëvalueerd met 
deelnemende ziekenhuizen 

6. geanonimiseerde 
conceptbeschrijvingen getest in brede 
klankbordgroep van patiënten en 
opbouw van beschrijving aangepast 

 

  



 ONTWIKKELING UITROL INFORMEREN VELD 

JUL 2019  Start uitrol project BVKI: alle ziekenhuizen 
(Raad van Bestuur en oncologiecommissie 
of bestuur medische staf) zijn per brief 
geïnformeerd over het project met de 
mogelijkheid meer informatie op te vragen.   

NFK Visie ‘Expertzorg voor alle mensen met 
kanker’ vastgesteld en opgestuurd aan alle 
ziekenhuizen (Raad van Bestuur en 
oncologiecommissie of bestuur medische 
staf). 

OKT 2019   Schriftelijke correspondentie met SONCOS 
en NABON/NBCA over het project. 
 
 

OKT 2019 SONCOS roept al haar leden (de aangesloten wetenschappelijke verenigingen) op niet deel te nemen aan het project BVKI. 

NOV 2019   NFK presenteert tussentijdse rapportage van 
het project BVKI aan Taskforce Oncologie en 
informeert de leden schriftelijk inzake 
aanpak/werkwijze, een klinische gegevensset 
en een voorbeeldbeschrijving van een 
ziekenhuis. 

DEC 2019  Tweede Kamer neemt unaniem motie van 
D66 en VDD aan, waarin staat dat 
oncologische netwerkzorg transparant 
moet worden voor patiënten en reserveert 
hiervoor geld op de VWS-begroting. NFK 
krijgt de opdracht voor uitvoering via de 
Kaderregeling VWS-subsidies. 

 

FEB 2020 NVZ roept haar leden op niet deel te nemen aan parallelle uitvragen naar kwaliteitsinformatie, zoals het project BVKI van NFK. 

SEP 2020   NFK presenteert project BVKI (methode en 
bevindingen) op webinar van Linnean-initiatief. 
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OKT 2020  Start driejarig project Transparante 
Oncologische Netwerkzorg (met VWS-
subsidie) voor de pilot-aandoeningen 
prostaatkanker, longkanker, maag- en 
slokdarmkanker, nierkanker, 
alvleesklierkanker, multipel myeloom en 
sarcomen. In dit project wordt toegewerkt 
naar betekenisvolle en valide transparantie 
van oncologische netwerkzorg, waarbij 
wordt doorgewerkt op de opgedane 
expertise en ontwikkelde methodiek in het 
project BVKI: 

1. In 2021 (met uitloop in 2022) 
worden 21 netwerken geworven 
voor zes aandoeningen (sarcomen 
start later). Via deze netwerken 
zijn meer dan 50 ziekenhuizen 
betrokken bij het project 

2. In 2021 is de NFK-PREM 
Oncologie doorontwikkeld naar de 
NFK-PREM Oncologie & 
netwerkzorg en aangepast naar 
B1-taalniveau. In 2021 en 2022 
worden de eerste uitvragen op 
ziekenhuis- en netwerkniveau 
gedaan met deze PREM 

3. In 2021 en 2022 wordt bij de 
eerste netwerken de structuur en 
de werkwijze van het netwerk 
besproken 

Vanaf oktober 2020 tot heden wordt – in het 
kader van de werving van netwerken – het 
project Transparante Oncologische 
Netwerkzorg gepresenteerd bij en/of 
anderszins gecommuniceerd naar diverse 
netwerken en samenwerkingsverbanden van 
ziekenhuizen. 

NOV 2020   NFK presenteert project BVKI (methode en 
bevindingen) aan landelijke koepelpartijen van 
het bureau-overleg Transparantiekalender. 
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APR 2021   Groot deel huisartsen geïnformeerd over de 
Ziekenhuiskeuzehulp en aankondiging webinar 
over oncologie in de huisartsenpraktijk. 

 
 
MEI 2021 

  Overleggen van NFK en patiëntenadviesraad 
IKNL met NFU en met NVZ (separate 
overleggen) over Transparantie, praktijkvariatie 
en betekenisvolle keuze-informatie voor de 
juiste spreekkamer.   

JUN 2021   NFK presenteert project BVKI (methode en 
bevindingen) op een webinar voor huisartsen. 

JUL 2021 Kankerpatiëntenorganisaties stellen 
gezamenlijk Patiëntenperspectief op 
oncologische netwerkzorg op (NFK, openbaar 
concept, juli 2021). 

 Het Patiëntenperspectief op oncologische 
netwerkzorg wordt vanaf juli 2021 verspreid 
onder en besproken met alle deelnemende 
netwerken aan TON en overige 
geïnteresseerden.  

SEP 2021   Presentatie tussentijdse resultaten project 
BVKI aan Taskforce Oncologie, inclusief 
doorontwikkeling naar meerdere 
kankersoorten en doorontwikkeling naar 
betekenisvolle transparantie van oncologische 
netwerken. 
 
Patiëntenperspectief op oncologische 
netwerkzorg wordt gestuurd aan alle leden van 
de Taskforce Oncologie en ingebracht ter 
bespreking. 

NOV 2021 NFK lanceert www.nfk.nl/ziekenhuiskeuzehulp en publiceert twee concept-evaluatierapporten over 15 jaar zorgverzekeringswet vanuit 
patiëntenperspectief: “Kunnen burgers met de voeten stemmen? (deel I)” en “Stemmen met de voeten via betekenisvolle keuze-informatie 
voor de juiste spreekkamer (deel II)”. In deel II wordt de werkwijze van BVKI toegelicht alsook alle uitkomsten, bevindingen en lessons learned. 
Verzending rapport naar o.a. partijen Taskforce Oncologie, VWS, ZiNL, DICA, NZa, ZN, PFN.  
 
Vanaf 19 november informeert NFK bezoekers van de keuzehulp, via drie disclaimers op de website, dat in de keuzehulp alleen díe  
ziekenhuizen staan die vrijwillig deelnemen, dat er meer ziekenhuizen zijn die de betreffende zorg leveren én dat de geboden informatie géén 
advies is over “de beste ziekenhuizen”. 

NOV 2021 Taskforce Oncologie (bestuurlijk overleg van NFU, NVZ, FMS-SONCOS, NFK, NHG, IKNL, V&VN en Citrienprogramma Naar regionale 
oncologienetwerken): bespreking www.nfk.nl/ziekenhuiskeuzehulp: NVZ, NFU, FMS-Soncos en IKNL vragen NFK de keuzehulp offline te halen. 
 
 

http://www.nfk.nl/ziekenhuiskeuzehulp
https://nfk.nl/themas/ziekenhuiskeuze/voor-professionals/rapporten-onderzoeken-bvki
http://www.nfk.nl/ziekenhuiskeuzehulp
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DEC 2021   Overleg met bestuur IKNL om methode BVKI 
en www.nfk.nl/ziekenhuiskeuzehulp nogmaals 
uit te leggen. Kou is uit de lucht. 
Correspondentie over en weer met overleg 
met NVZ/NFU/SONCOS-FMS en NFK over 
www.nfk.nl/ziekenhuiskeuzehulp. 

APR 2022   Bestuurlijk overleg tussen SONCOS, FMS, 
NVZ, NFU en NFK over 
www.nfk.nl/ziekenhuiskeuzehulp. NFK legt 
methode en noodzaak voor betrouwbare 
keuze-informatie nogmaals uit en presenteert 
tussentijdse resultaten evaluatie tweede pilot. 
 
NFK presenteert patiëntenperspectief op 
oncologische netwerkzorg en opzet project 
Transparante Oncologische netwerkzorg op 
SONCOS-symposium.   

MEI 2022   NFK presenteert project Transparantie 
Oncologische Netwerkzorg (TON) bij bestuur 
van de Dutch Pancreatic Cancer Group, welke 
uiteindelijk positief   
besluit over deelname.   

JUL 2022 IKNL zet samenwerking met ziekenhuiskeuze-informatie en project Transparante Oncologische netwerkzorg tijdelijk on hold. 

 

http://www.nfk.nl/ziekenhuiskeuzehulp
http://www.nfk.nl/ziekenhuiskeuzehulp
http://www.nfk.nl/ziekenhuiskeuzehulp

