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ZORGPADEN

Zoektocht of hulp?



Wat is een zorgpad:



Wat is een zorgpad:

Een zorgpad beschrijft stapsgewijs  in de 
vorm van een schema het zorgtraject 
voor een specifieke patientengroep



Wat is een zorgpad:

Wat heeft u daaraan?

Een zorgpad beschrijft stapsgewijs  in de 
vorm van een schema het zorgtraject 
voor een specifieke patientengroep



Goede kankerzorg is meer dan 
een medische behandeling 

NFK: Doneerjeervaring.nl



Hulp om uw weg in de zorg te vinden



Zorgpad is geen TomTom



Zorgpad is geen afsprakenlijst

Maandag: poli Heelkunde

Dinsdag : Casemanager

Woensdag: Anesthesist

Donderdag: Huisarts

Vrijdag: even bijkomen



Wat staat mij te gebeuren



Wat staat mij te gebeuren



Wat staat mij te gebeuren

De essentie van een zorgpad, maar is niet erg specifiek

borstkanker

darmkanker

prostaatkanker
Gist



Wat echt van belang is:

Hoe snel?

Welke?

Eigen ziekenhuis of
GIST centrum?

Medicijnen?
Operatie?
Waar?

Scans?
Bij wie?
Hoe vaak?



GIST Consortium

Samenwerking van alle grote GIST centra

Delen van kennis en onderzoek

Protocollen voor behandeling en nazorg



Zorgpad GIST

Gist centrum Biopten
PA uitslag
PET CT

Chirurg
Oncoloog
Radioloog

Operatie
Imatinib
Combinatie
Aanvullende behandeling

Controles 4 maandelijks
CT

Document: Standard of Care behandeling GIST 2017
GIST Consortium (Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Nijmegen)



Maar betekent dit dat een zorgpad 
een garantie is voor goede zorg?



Inzet casemanager oncologie

Karin van Meerten- van den Belt, casemanager

bij een zorgpad            



Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Maart 2009 

ESSENTIËLE VOORWAARDEN VOOR EEN GOEDE ONCOLOGISCHE ZORGKETEN

• Patiënten moeten kunnen rekenen op één aanspreekpunt in de keten.
• Er moet één persoon in de keten zijn die overzicht heeft over het hele 

behandelingstraject.
• Er moet één duidelijk geactualiseerd behandelplan zijn.
• Er moet worden voorzien in geïntegreerde dossiervoering rond de 

behandeling.
• De psychosociale zorgverlening moet structureel verankerd zijn in de keten.
• De samenwerking op teamniveau moet de oncologische ketenzorg 

ondersteunen.

http://www.igz.nl/


Casemanager Oncologische chirurgie

• Sinds januari 2012  

• Pancreas

• Slokdarm/Maag

• Colorectaal

• Levermetastasen

• HIPEC

• Sinds september 2014 

• Sarcoom

• Melanoom

• Schildkliercarcinoom



Casemanagers Oncologische 
chirurgie

Sinds januari 2012 begonnen met deze functie

- Jacques Peters

- Marjolein olde Hartman

- Karin van Meerten sinds2014



Casemanager Oncologische chirurgie

‘hoe ging het in vredesnaam vóór 2012 ?’



Hoe gaat het nu?



Aanspreekpunt/contactpersoon voor patiënt en familieleden

24/7



• Aanspreekpunt verwijzers

• Aanspreekpunt voor artsen eigen

afdeling

• Aanspreekpunt ondersteunende 

afdelingen



Casemanager Oncologie

• Veel werk uit handen!!!

• Zorg beter 

• Meer tijd/aandacht
• Laagdrempelig 
• Lichamelijke klachten

• Psychosociale problematiek  
• Sneldiagnostiek
• Interdisciplinaire samenwerking

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.weightwatchers.be/util/art/index_art.aspx?art_id=121258&sc=3033&ei=ZksqVZ6vGMHBPJ--gKgH&bvm=bv.90491159,d.d2s&psig=AFQjCNGk10nWX7587RsIKTyl8dLwb2tfLA&ust=1428921571805029




Radboudumc Expertisecentrum 
Sarcomen 
•Onderdeel Rare Cancer Network (Euracan)

•1 van de 6 Referentiecentra sarcoom

•SONCOS normen

•Patientenparticipatie

•Kern: wekelijkse sarcoom bespreking



Sarcoom bespreking (totaal)

2011: 580 pat

2015: 850 pat

2017: 1000 (30-35 pat per week)

Heelkunde: 35%
Orthopedie: 25%
Medische oncologie: 20%
Radiotherapie: 10%
Kinderoncologie: 10%: naar PMC



Zorgpaden in de Sarcoomketen

•Bottumoren (25% van alle bottumoren NL)

•Kinderbottumoren (juni 2018 naar PMC)

•GIST 

•Desmoid (enige desmoid poli in NL)

•Retroperitoneaal sarcoom

•Weke delen maligne 

•Weke delen benigne



Van ‘behandelen van kanker’ naar 
‘zorg voor de patient met kanker’ 



Zorglaan


