
Hebt u vragen naar aanleiding van dit artikel? 
Neem dan contact op met het CZ Zorgteam via 
telefoonnummer 013 594 91 10 (maandag t/m 
vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur). 

“Neem maag- en slokdarmkanker. Uit 
onderzoek blijkt dat de kansen om deze 
ziekten te overleven niet in ieder zieken-
huis hetzelfde zijn. Patiënten die bin-
nenkomen bij een ziekenhuis dat zich 
heeft gespecialiseerd in deze kanker, 
hebben een hogere kans op overleving”, 
licht Irene toe. Zij is belangenbehartiger 
Expertzorg en Transparantie bij NFK. Dat 
is de overkoepelende organisatie voor 
patiëntenverenigingen die zich op één 
oncologische aandoening richten, zoals 
Prostaatkankerstichting.nl, Stichting 
voor Patiënten met Kanker aan het 
Spijsverteringskanaal (SPKS) en Long-
kanker Nederland. Neem ook prostaat-
kanker. De overlevingskansen voor pros-
taatkanker zijn gelukkig hoog, wel kan 
de behandeling ingrijpende gevolgen 
hebben, zoals impotentie en incontinen-
tie. “Vanuit het buitenland weten we dat 
de kans op deze gevolgen fors omlaag 
gaat als patiënten worden behandeld in 
een ziekenhuis waar specialisten wer-
ken, die veel ervaring hebben met het 
vaststellen en behandelen van deze ziek-
te. Eigenlijk logisch: hoe meer je je als 

medisch team specialiseert en hoe vaker 
je een operatie uitvoert, hoe beter je er in 
wordt.”

Zorg ingewikkelder:  
specialiseren vereist
Om ervoor te zorgen dat elke kanker- 
patiënt de beste zorg krijgt, wil NFK dat 
ziekenhuizen zich specialiseren. Irene: “De 
ontwikkelingen in de oncologische zorg 
gaan razendsnel. Er is qua diagnostiek en 
behandelingen steeds meer mogelijk. 
Daarnaast wordt de zorg ook ingewikkel-
der. Om die zorg echt góed te kunnen ver-
lenen en bijvoorbeeld op de hoogte te zijn 
van de laatste technieken moeten me-
disch specialisten zich richten op één of 
enkele specifieke kankersoorten, en zich 
met hun ziekenhuis ontwikkelen tot ‛ex-
pertcentrum’ voor die kankersoort.”

Samenwerking met CZ
NFK is hierover met ziekenhuizen en me-
disch specialisten in gesprek. De federa-
tie werkt daarbij nauw samen met CZ, 
dat ook voorstander is van het concen-
treren van oncologische zorg (zie kaders). 

“We strijden voor hetzelfde: de beste 
zorg voor mensen met kanker.”

'Het beste ziekenhuis'
Bij 'de beste zorg' gaat het niet alleen om 
de resultaten van een operatie of behan-
deling. Irene legt uit: “Goede zorg begint 
bij goede diagnostiek. Het houdt boven-
dien in dat patiënten kunnen meebeslis-
sen over hun behandeling en een keuze 
kunnen maken voor 'het beste ziekenhuis'.” 
Dat laatste is nu nog niet altijd mogelijk. 
NFK wil daarom, met experts en ziekenhui-
zen, in kaart brengen welke ziekenhuizen 
voorop lopen als het om bepaalde vormen 
van kanker gaat. “In 2020 hopen we inzich-
telijk te kunnen maken bij welk ziekenhuis 
patiënten voor een specifieke kanker-
soort het beste terecht kunnen. CZ on-
dersteunt ons in die missie. Dat waarde-
ren we enorm.”

De oncologische zorg in Nederland is van een hoog niveau. Maar 
het kan beter. Om ervoor te zorgen dat patiënten de beste zorg 
krijgen, moeten ziekenhuizen gespecialiseerde oncologische 
zorg leveren. Dat zegt Irene Dingemans van de Nederlandse 
Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Prostaatkankerzorg
CZ wil dat zorgaanbieders de prostaatkankerzorg in regionale netwerken 
organiseren. Zorgaanbieders maken onderling afspraken over de inhoud 
van de zorg: van de eerste afspraak bij de huisarts tot de juiste nazorg.  
De behandelingsresultaten worden vastgelegd en de regio’s bespreken de 
resultaten voortdurend met elkaar: wat moet anders en hoe is dat snel te 
realiseren? Er worden verbeterafspraken gemaakt, die regionaal worden 
ingevoerd. Operaties, en mogelijk een deel van de diagnostiek, worden 
alleen door enkele gespecialiseerde ziekenhuizen gedaan. CZ werkt bij dit 
alles nauw samen met patiëntenvereniging Prostaatkankerstichting.nl. 

Zorg voor maag- en slokdarmkanker
CZ en patiëntenvereniging SPKS (Stichting voor Patiënten met Kanker aan 
het Spijsverteringskanaal) willen de zorg voor maag- en slokdarmkanker 
verbeteren en de overlevingskansen voor deze ziekten vergroten. Het is 
wenselijk dat patiënten bij wie de diagnose maag- en/of slokdarmkanker 
wordt gesteld, voortaan zorg krijgen in overleg met en onder regie van een 
'expertcentrum'. Hier werken artsen en andere toegewijde professionals 
die veel ervaring hebben met het uitvoeren van operaties voor zowel 
maag- als slokdarmkanker; ook is er veel expertise rondom de overige 
behandelmethoden voor deze ziekten.

“ Specialiseren  
én samenwerken  
voor de beste  
oncologische zorg”

Irene 
Dingemans
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