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).
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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.
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'Het beste ziekenhuis'

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).

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.
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