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EXPERTZORG EN TRANSPARANTIE 

DOELGROEP 

Belangenbehartigers van KPO’s die zich willen verdiepen in de  Expertzorg en Transparantie.  

INHOUD 

Je start met het volgen van een online scholing (zelfstudie). Deze je via verschillende hoofdstukken 

naar literatuur, online-presentaties en videomateriaal. De online-scholing kost deelnemers gemiddeld 

zes uur en kan geheel op eigen gelegenheid en eigen tempo gevolgd worden. De online-scholing 

omvat vier onderwerpen: 

1) Geschiedenis van de oncologische zorg 

2) Expertzorg 

3) Transparantie 

4) Belangenbehartiging 

 

VERDIEPINGSBIJEENKOMSTEN 

Na het afronden kun je je  inschrijven voor een verdiepingsbijeenkomst. Deze worden georganiseerd 

per thema. Tijdens deze bijeenkomst kan je vragen stellen over de online-scholing, is er plaats voor 

uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers en gaan we dieper in op het betreffende thema op 

geleide van de vragen en behoeften van de deelnemers. De drie thematische 

verdiepingsbijeenkomsten zijn:  

1. Geschiedenis en expertzorg (hoofdstuk 1 en 2 uit de online-scholing) 

Dit thema gaat dieper in op de organisatie van de oncologische zorg: hoe is deze 
georganiseerd en wat zijn de ontwikkelingen en de verschillende standpunten in het veld. We 
gaan dieper in op concentratie van zorg in expertziekenhuizen en organisatie van zorg in 
oncologische netwerken. De uitdagingen en dilemma's in onze missie om alle mensen met 
kanker expertzorg te laten krijgen komen aan bod. 
 

2. Transparantie, indicatoren, registraties en keuze-informatie (hoofdstuk 3 uit de online-

scholing) 

Dit thema gaat dieper in op transparantie van kwaliteit van zorg en onze laatste inzichten in 
wat er nodig is voor goede keuze-informatie over ziekenhuizen. We gaan dieper in op onze 
eigen methode om te komen tot Betekenisvolle keuze-informatie voor de juiste spreekkamer. 
Ook bespreken we onze laatste inzichten inzake het transparant maken van oncologische 
netwerkzorg en hoe te komen tot betekenisvolle keuze-informatie over netwerken. Ook 
belichten we de overige ontwikkelingen in het veld inzake het transparant maken van kwaliteit 
van zorg, het ontwikkelen van indicatoren en wat er gebeurt op het gebied van dataregistratie. 
 

3. Belangenbehartiging: wie doet wat in het veld en hoe kun je zelf aan de slag (hoofdstuk 4) 
Deze verdiepingsmodule gaat dieper in op hoe je de belangen van mensen met kanker kunt 
behartigen als het gaat om expertzorg, transparantie en keuze-informatie. We gaan wat 
dieper in op de verschillende stakeholders in het veld en de verschillende rollen en belangen 
van alle partijen. We belichten het belang van het georganiseerde patiënten perspectief en 
hoe en waar je deze kunt inbrengen in het oncologische en politiek-maatschappelijke veld. 
 

TOELATING 
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Als belangenbehartigers van een KPO’s kan je je aanmelden voor de online-scholing door een mail te 

sturen naar vrijwilligerscoordinator@nfk.nl. Na afronding daarvan, wanneer ze de zelfstudie hebben 

afgerond, kan men zich aanmelden voor één of meerdere thematische verdiepingsbijeenkomsten 

naar keuze. De thematische verdiepingsbijeenkomsten kun je onafhankelijk van elkaar volgen. 

Samen met de deelnemers wordt er per verdiepingsbijeenkomst een datum geprikt.  

OMVANG 

De scholing bestaat uit 2 onderdelen: 

• Een online scholing die je zelfstandig, op eigen gelegenheid, in je eigen tempo kunt doen: 

+/- 7 uur 

• Een of meerdere verdiepings-bijeenkomsten van ongeveer 2 uur. De 

verdiepingsbijeenkomsten worden in principe online georganiseerd.  

Aantal deelnemers: 6 tot 12 deelnemers. 

 

BELANGENBEHARTIGER 

Irene Dingemans, programmaleider kwaliteit van zorg 
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