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Bianka Mennema is als voorzitter van het Dagelijk Bestuur (DB) sinds 2017 betrokken bij
het EMBRAZE Kankernetwerk. Samen met ruim 150 zorgprofessionals uit zeven
ziekenhuizen en twee radiotherapeutische instituten, zet zij zich in om de zorg voor
patiënten met kanker nóg beter op elkaar af te stemmen. “Als in elk ziekenhuis of
instituut binnen het EMBRAZE netwerk de zorg voor kanker vergelijkbaar is én op elkaar
afgestemd, wordt de patiënt in de hele regio beter geholpen”, benadrukt Bianka.
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Bijna vijf jaar geleden werden voorzichtig de
eerste stappen gezet in de vorming van een
netwerk voor kankerzorg in de regio. Bianka: “In
de afgelopen jaren zijn er mooie stappen gezet
en is de basis gelegd voor meer nieuwe
samenwerkingsverbanden. Ik merk ook dat de
professionals elkaar steeds beter vinden in hun
werkzaamheden. Ze leren van elkaar door goede
voorbeelden te delen en praten met elkaar over
hoe de zorg in de regio beter kan.”
OPENHEID
In deze jubileumuitgave van het EMBRAZE
Kankernetwerk nemen we je mee naar de
oorsprong van ons netwerk. Hoe het is ontstaan
en geworden tot wat het nu, vijf jaar later, is.
Bianka is er trots op dat de onderlinge
samenwerking steeds meer vruchten afwerpt.
“De openheid waarmee in zogenoemde
uitkomstbesprekingen resultaten met elkaar
worden gedeeld, had niemand vijf jaar geleden
kunnen bedenken”, vervolgt Bianka. “Maar het is
goed én nodig om vervolgstappen te zetten.”

NIEUWE DIMENSIE
Voor de toekomst ziet zij veel mooie uitdagingen
die het kankernetwerk verder brengen. “Ik zie
graag dat er nog meer onderling wordt
uitgewisseld”, licht Bianka toe. “En dat een model
voor echelonnering van tumorspecifieke MDO’s
goed wordt ingericht.” Met deze inrichting kunnen
professionals beter en efficiënter multidisciplinaire besprekingen houden. “Zo dragen we
iets bij aan vermindering van de werklast van
onze professionals en wordt elke patient op de
juiste wijze besproken.”
Ook doet Bianka een beroep op iedere
professional. “Maak eens tijd vrij om met elkaar
mee te lopen op de werkvloer. En voeg een
belangrijke dimensie toe: laat patiënten meedoen.
Niet alleen in de spreekkamer samen beslissen
over behandelingen, maar laat patiënten ook
meepraten over het verbeteren van processen!”

‘Laat patiënten deel
uitmaken van het proces’
Bianka Mennema

24. Het coördinatieteam
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GRONDLEGGERS

Ze worden gezien als de grondleggers van netwerkvorming voor
oncologie in het algemeen en voor EMBRAZE Kankernetwerk in
het bijzonder; Hans Nortier, Joan Heijns en Nancy Marijnissen.
Ieder met een eigen functie en bijdrage aan het netwerk.

‘In hun zoektocht naar een
onafhankelijk coördinator van buiten
de regio, kwamen de leden van
EMBRAZE bij mij terecht’
We schrijven januari 2015. De destijds betrokken professionals kiezen de oncologische
zorg van het maag- en colorectale carcinoom als voorloper van een verder te
ontwikkelen regionale samenwerking en documenteren kort daarvoor de missie en visie
van EMBRAZE. “Op datzelfde moment word ik benaderd door Joan Heijns en Laurens
Beerepoot met snel daarna mijn formele aanstelling. Samen met Jeannet de Graaf als
ambtelijk secretaris coördineerden wij het kankernetwerk EMBRAZE.”

‘Alles verliep in een
constructieve sfeer’
Hans Nortier

DYNAMIEK VAN SAMENWERKEN
Emeritus professor dr. Hans (J.W.R.) Nortier raakt
na zijn emeritaat in september 2012 betrokken bij
wat destijds de A12 coöperatie heette. Een
samenwerkingsverband tussen het LUMC, het
HMC en het Groene Hart Ziekenhuis. “Het doel
van A12 in die tijd was vergelijkbaar met dat van
EMBRAZE. De oncologische zorg uniformeren en
optimaliseren en diverse disciplines intensiever
samen laten werken,” vertelt Hans. Kortom: de
kwaliteit van zorg verbeteren. “Ik had dus
zogezegd al ervaring met de dynamiek van
samenwerken.”
HET BEGIN
“We gingen op missie in de regio”, vervolgt Hans.
“Alle betrokkenen werden bezocht en als een
soort oliemannetjes manoevreerden wij tussen
professionals van oncologiecommissies,
bestuurders en verzekeraars. Ook werd er een
netwerkoncologiecommissie (NOC) gevormd
met één professional per ziekenhuis. Het begin
van EMBRAZE als kankernetwerk was een feit.
Nu konden we gaan bouwen.”

MEER INTERACTIE
Diverse beleidsplannen werden opgesteld, vaste
contactpersonen vanuit het IKNL ter ondersteuning benoemd en MDO’s opgericht. “En weet
je wat ik het belangrijkste vond? Dat er interactie
ontstond tussen de diverse huizen. Dat de
professionals meer op de hoogte raakten van
elkaars kwaliteiten. Niet in een concurrerende,
maar in een gezonde, competitieve sfeer. Dat is
mooi om te zien,” vervolgt Hans. “Dat brengt hen
verder.”
PRAKTIJKVARIATIE
Hans vervulde de functie van medisch
coördinator een jaar alleen. Daarna kwam er
versterking in de persoon van prof. dr. Dirk (D.J.)
Gouma. Hans: “Dat maakte de functie
interessanter én we bereikten ook meer als duo
naar externe partijen.” Een jaar later, in 2017, trok
Hans zich terug en gaf het stokje door. Op de
vraag of hij nog een laatste boodschap aan
EMBRAZE mee wil geven, antwoordt Hans: “Het
blijft belangrijk diverse outcome bijeenkomsten
te organiseren. Dan valt namelijk steeds beter op
dat de praktijkvariatie afneemt. En dat komt
direct ten goede aan de patiënt.”

lees het verhaal van Joan en Nancy >
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‘Niets is fijner, als je ouder bent en ziek
wordt, dat je dan specialistische zorg
zo dicht mogelijk bij huis kunt krijgen’
Ze bedacht de naam ‘EMBRAZE’ en had als ultieme doel EMBRAZE als een
kwaliteitskeurmerk in de regio neer te zetten. “In mijn ogen mag het niet uitmaken in
welk ziekenhuis je als patiënt terecht komt. De keuze van behandeling moet gelijk zijn.”
Aan het woord is Joan Heijns.
HERVORMING ONCOLOGISCH LANDSCHAP
Als voorzitter van de beleidscommissie oncologie
en medisch manager oncologisch centrum van
het Amphia zette Joan vijf jaar geleden de eerste
stappen voor de vorming van het kankernetwerk
EMBRAZE. “Destijds raakten we in gesprek met
één van de zorgverzekeraars. Ze hadden ideeën
over het hervormen van het oncologisch
landschap in Zuidwest Nederland. Of wij onze
visie daarop konden geven.”
ZO DICHTBIJ MOGELIJK
Met de toenemende vergrijzing in gedachten én
het gegeven dat meer oudere patiënten multipele
aandoeningen krijgen die specialistische zorg
behoeven, leek het Joan en haar collega’s
wenselijk om de zorg zo dicht mogelijk bij huis te
organiseren. “Alleen als het écht nodig is, dan wat
verder weg.” Samen met de programmamanager
oncologie zette zij de eerste stappen en toetsten
hun ideeën bij ziekenhuizen in de regio. Deze
stonden niet afwijzend tegenover het idee. Het
zaadje werd gepland...
VERTROUWEN
Als het op samenwerken aankomt, is vertrouwen
een groot goed. Joan: “Als professionals
onderling moeten we erop vertrouwen dat we

beter worden van samenwerken. En dat patiënten
het vertrouwen krijgen dat een behandeling
elders – door gezamenlijke afspraken – redelijk
naadloos overgenomen wordt. Dat kost tijd.
Daarvoor moet je elkaar als ‘collega’s’ kennen en
elkaar weten te vinden. Dit laatste hebben we met
het EMBRAZE Kankernetwerk in ieder geval
bereikt!”
UNIFORMITEIT
De netwerktumorgroep mammacarcinoom,
waarvan Joan voorzitter is, neemt een speciale
plaats in het netwerk in. Omdat het een veel
voorkomende aandoening is. “Ondanks de soms
lastig te vangen betrokkenheid van collega’s,
worden kennisavonden en outcome meetings
gelukkig goed bezocht”, vervolgt Joan. “Ieders
bijdrage maakt ons bewust van de onderlinge
verschillen en geeft ruimte om naar elkaar toe te
groeien.” Toch is er in alle opzichten nog geen
sprake van een uniform beleid. “Daarvoor is tijd
én blijven praten echt nodig.”

‘Als professionals onderling moeten
we erop vertrouwen dat we beter
worden van samenwerken’

TOEKOMST
Over de toekomst van EMBRAZE is Joan gepast
hoopvol. “Voorlopig is EMBRAZE nog niet
uitgekristalliseerd. We moeten blijvend nadenken
over wat haalbaar en wenselijk is.

Joan Heijns

lees het verhaal van Nancy >
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‘De afgelopen jaren heb ik ontzettend
veel enthousiaste mensen mogen
ontmoeten’
Terwijl EMBRAZE zich nog in een verkennende fase bevond, zocht Nancy Marijnissen
haar weg in de secretariële ondersteuning van het startende netwerk. “Het waren Joan
Heijns en Christine Bennink die mij destijds vroegen om EMBRAZE op secretarieel vlak
te ondersteunen. Daarover hoefde ik niet lang na te denken!”

Nancy werkt al langer als secretaresse voor het
Oncologisch Centrum in het Amphia. “Het werk is
prima te combineren met mijn functie in het
Amphia. Wat ik in het ziekenhuis lokaal doe, doe
ik voor EMBRAZE regionaal.” Vrijwel direct nadat
Nancy startte in het nieuwe netwerk, kwamen
Hans Nortier en Dirk Gouma als kartrekkers
EMBRAZE versterken. “Ook werd later Jeannet de
Graaf als algemeen coördinator aangetrokken”,
vervolgt Nancy, “en zijn er snel grote stappen
gemaakt.”

OVERLEGGEN EN LEREN
Vanuit haar rol als secretaresse spreekt, mailt en
ziet Nancy veel mensen. “De afgelopen jaren heb
ik ontzettend veel enthousiaste en interessante
mensen mogen ontmoeten”, vertelt Nancy. De
samenwerking voor EMBRAZE vindt niet alleen
plaats met specialisten, maar ook met
secretariaten van alle EMBRAZE-partners. Zowel
de ziekenhuizen als de radiologisch instituten.
“Het is heel leuk om met elkaar te overleggen en
van elkaar te leren.”

STROOMVERSNELLING
Nancy ziet het als een leuke uitdaging om bij te
dragen aan de groei van het netwerk. “Vooral in
de beginfase zijn er veel afspraken gepland met
professionals, raden van bestuur, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. Alles ging
in een stroomversnelling: de vorming van de
netwerkoncologiecommissie (NOC), het
opstarten van diverse netwerktumorgroepen
(NTG), het maken van een website en de
samenwerking met IKNL voor de begeleiding van
de tumorwerkgroepen.”

MOOISTE RESULTA AT
Dat professionals elkaar veel beter weten te
vinden en leren van elkaars ervaringen, vindt
Nancy één van de mooiste resultaten van
EMBRAZE. “En alles in het teken van de beste
zorg voor de oncologische patiënt!” Dat zij
hieraan haar steentje mag bijdragen én daarvan
ook veel leert, vindt Nancy mooi om te ervaren.
“Ik heb ontzettend veel mogen leren op het
gebied van samenwerken, vergaderingen
notuleren, bijeenkomsten organiseren en de
ontwikkeling van regionale besprekingen met
behulp van videoconferentie.”

‘Het is heel leuk om met
elkaar te overleggen en
van elkaar te leren’
Nancy Marijnissen

TIP VOOR DE TOEKOMST
“De tip die ik EMBRAZE wil meegeven? Het is belangrijk om vertrouwen in elkaar te hebben
én dat er goede patiëntenzorg in de regio blijft bestaan. Daar werk ik graag aan mee!”
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FEITEN & CIJFERS

‘Op een van de meest kwetsbare
momenten in het leven van de patiënt
leveren wij de best mogelijke zorg,
dichtbij huis of in de regio’

Kankernetwerk in
Midden- en West-Brabant
en Zeeland

netwerktumorgroepen

7 NWS
netwerkstandaarden

Wij zijn voortdurend in beweging om de kwaliteit van de zorg
voor patiënten met kanker te verbeteren en de kans op
genezing te vergroten. Dit zijn de kerngegevens van EMBRAZE.
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van de patiënten met kanker in
Nederland wordt behandeld
binnen het Embraze netwerk.
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‘Er valt weinig te verbeteren’
‘Alles komt aan bod
en toch maakt het
me niet bang’

“Dit is het fijnste dat ik in het ziekenhuis heb meegemaakt”,
zegt John Hendrikx. Dat hij in elke medewerker hartelijkheid,
deskundigheid én het vermogen tot samenwerking treft. Het is
zijn persoonlijke top drie.

dhr. Hendrikx

John zet een doos bonbons op tafel. “Van goede vrienden, omdat
de uitslagen goed zijn.” Hij is blij met het goede nieuws. Niet dat
hij opziet tegen de controle-afspraken. “Ik bekijk het stap voor
stap”, zegt hij. “Het helpt niet om te denken; als het maar goed
gaat. Natuurlijk, je ziet tegen een operatie op, maar dankzij de
uitgebreide uitleg weet je wat je te wachten staat. En dat maakt
uit, vind ik.”
POSITIEF BERICHT
April 2018. John krijgt de diagnose slokdarmkanker. Ook zit er een tumor in
een van zijn longen. Eerst is de vraag of een operatie aan de slokdarm wel
mogelijk zal zijn. En of de longtumor geen uitzaaiing is van de slokdarmkanker, of andersom. “Ik kan geopereerd worden, dat is al een positief
bericht.”
De longoperatie in het Amphia is ingrijpend, wordt hem verteld. Hij moet
uitgaan van een lange herstelperiode. Maar die valt hem mee. “Ik ben na vijf
dagen thuis en binnen zes weken kan ik weer veel, van wat ik ervoor kon.”
Vervolgens krijgt hij chemotherapie, tegelijk met bestralingen. Pas dan volgt
de operatie aan de slokdarm.
De physician assistent heelkunde in het ETZ geeft hem
uitleg over de slokdarmoperatie. “Alles komt aan bod en toch
maakt het me niet bang”, vertelt John. “Dat komt door de
hartelijke en menselijke manier van voorlichting en
begeleiding. Ik zal na de operatie met acht slangen in mijn lijf
op de intensive care wakker worden, vertelt de assistent me.
Dat klopt ook, dus ik maak me er niet ongerust over.”
Het kan ook anders gaan, weet John. Hij is één keer als
nummer behandeld, in een ander ziekenhuis. “De arts zat
achter de computer. Hij zegt niets tegen me en geeft me
zelfs geen hand. Daar heb ik ervaren hoe belangrijk het
is om als mens behandeld te worden.”

Juni 2018: longoperatie in Amphia. Na
herstelperiode chemotherapie in Amphia
en bestralingen in Verbeeten Instituut.
Oktober 2018: slokdarmoperatie in ETZ
DOKTERS EN VERPLEEGKUNDIGEN
DIE JOHN SPREEKT:
- huisarts
- Amphia: MDL-arts, longarts, anesthesioloog, chirurg, zaalarts, oncoloog
- Verbeeten Instituut: radiotherapeut (oncoloog)
- ETZ: anesthesioloog, chirurgen, physician assistent heelkunde, zaalarts, diëtiste

TOP DRIE
“Dit is mijn eerste ziekenhuiservaring, maar ik heb er met
ongelooflijk veel respect naar gekeken. Dat komt vooral door
de mensen die in de zorg werken.” Hij maakt er een top drie
van: “De warmte en de persoonlijke aandacht van alle mensen
staan op de eerste plaats.
Als je me vraagt of er verschil merkbaar is tussen de
verschillende ziekenhuizen? Nee, en dat doet mij heel goed.
Dat geeft een gevoel van veiligheid. De deskundigheid en de
manier waarop ze mijn probleem aanpakken, staan voor mij
op nummer twee.”
Het traject loopt als vanzelf. En daarom zet hij de samenwerking en de informatieoverdracht tussen de ziekenhuizen op
nummer drie. “Ze regelen alles voor je. Mijn MDL-arts in het
Amphia is steeds mijn vaste contactpersoon geweest. Hij legt
mij uit dat een werkgroep overlegt over de beste aanpak voor
mij en communiceert dat direct met mij. Ik hoef alleen maar te
wachten op de volgende stap.”

IJSKLONTJE
“Mijn ervaring is dat er weinig te verbeteren valt. Het zit in
kleine dingen, die zo belangrijk zijn. Een verpleegkundige die
vraagt wat ik graag wil. Ik zeg: douchen. En ze vergeet het
niet. De medewerker die niet met de eet- en drinkkar voorbij
gaat aan mijn kamer, omdat ik geen koffie of thee mag,
maar vraagt of ik een ijsklontje op een stokje wil. Zulke
dingen vallen mij heel erg op.”
Zijn leven is erg veranderd. Hij heeft problemen met eten en
is vaak moe. Toch kijkt hij er zelf anders tegenaan. “Wat mij
na de diagnose is overkomen en nog steeds overkomt, is
een opeenvolging van positieve ervaringen.”
lees het verhaal van dhr. Van den Enden >
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Maart 2019: maagoperatie.
Vóór en na de operatie chemotherapie

‘Het is een gave om dit werk te doen’

DOKTERS EN VERPLEEGKUNDIGEN
DIE WIM SPREEKT:
- huisarts
- Bravis ziekenhuis: internist, oncoloog,
cardioloog
- ETZ: anesthesioloog, chirurg, psysician assistent heelkunde

“Nergens word ik beschouwd als nummer, overal als mens.” Dat is de ervaring van Wim
van den Enden. En hij lag heel wat keren in het ziekenhuis. “Ik zeg ook altijd: kanker heb
je met z’n tweeën, als je getrouwd bent.”
Wim van den Enden haalt zijn agenda erbij en telt: negen afspraken in het ETZ en vijftien
in het Bravis ziekenhuis. In maart 2019 ondergaat hij een operatie vanwege maagkanker.
“Ik ging ervan uit dat dat in Roosendaal gebeurde, maar ik kan kiezen tussen ETZ in
Tilburg of Erasmus MC in Rotterdam. Ik kies voor Tilburg. Wat me opvalt, vooral op één
dag met afspraken bij drie specialisten, is dat iedere specialist dezelfde vragen stelt.”

‘Iedere dag dat ik
weer wakker word,
is een wonder’
dhr. Van den Enden

TRAJECT
Vóór en na de operatie krijgt Wim chemotherapie
in het Bravis ziekenhuis. De verpleegkundige
vertelt precies wat het allemaal inhoudt en welke
risico’s er zijn. “Hij zegt ook: het is een genezingstraject of een overlevingstraject. Ik hoef het
allemaal niet zo precies te weten. Maar ja, anders
krijg je misschien ergens mee te maken en zeg je:
‘had het maar van tevoren verteld’.”
Vóór de operatie krijgt Wim vier keer
chemotherapie. Toch stopt hij al na de derde
keer. “Ik ging eraan onderdoor. Ik werd er zo ziek
van dat ik zelfs ben opgenomen.” De oncoloog
vraagt Wim na de tweede keer: zullen we wel
doorgaan? “Ik stel voor dat ze me bij de derde
chemo opnemen”, vervolgt Wim. “Ik ben er
minder ziek van, maar de vierde keer krijg ik niet
meer. Ik begrijp dat de behandeling is
aangeslagen en dat ik geopereerd kan worden.”

‘Verpleegkundigen
verdienen veel meer
waardering dan ze krijgen’
De maagoperatie waarbij praktisch zijn hele
maag wordt weggehaald, verloopt heel goed. Hij
merkt er eigenlijk nauwelijks iets van. De dag
erna krijgt hij al de vraag: ‘wat wilt u eten?’ “Daar
sta ik wel even van te kijken. Ik mag alweer
gewoon warm eten. Dat hebben ze vooraf dan
weer niet verteld.”

PRIVACY
Al met al ligt Wim flink wat dagen in het
ziekenhuis. Na de operatie maakt hij een situatie
mee, die er behoorlijk inhakt. “Ik lig met een man
op de kamer die erg ziek is. Tijdens het bezoekuur wordt mijn buurman ineens van de kamer
gereden. Later hoor ik van zijn vrouw dat hij is
overleden.” Een verpleegkundige zit daarna nog
een poos bij Wim en neemt de tijd om er met
hem over te praten. “Je hebt het zelf al niet
makkelijk en dan maak je zoiets mee. Op het
moment dat het zo slecht ging, hoorden wij daar
niet te zijn.” Maar Wim heeft alle lof voor de
verpleegkundigen. “Ze verdienen veel meer
waardering dan ze krijgen. Het is echt een gave
om dit werk te kunnen doen.”
PARTNER
Voor de controles gaat Wim naar het Bravis
ziekenhuis. “Het is een lief mens, de oncoloog. Ik
voel aan mezelf wel of het goed of niet goed is. Ik
was eerder niet vooruit te branden en ben in 10
maanden tijd 22 kilo afgevallen.” Ook geeft Wim
aan: “kanker heb je met z’n tweeën als je
getrouwd bent. Voor de ander is het net zo zwaar.
Het zou af en toe goed zijn ook de partner een
keer een vraag stellen.”
Zes jaar geleden is Wim al eens geopereerd aan
darmkanker. “Ik heb weleens het idee dat de
mensen om me heen er meer mee bezig zijn dan
ik. Ik loop niet de hele dag te denken: ik heb
kanker. Iedere dag dat ik weer wakker word en
licht zie, is een wonder.”

lees het verhaal van dhr. Winkelman >
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Arie ondergaat in januari 2019 een RARP
in het Bravis ziekenhuis.

‘Je wenst dat iedereen zo
behandeld wordt’

DOKTERS EN VERPLEEGKUNDIGEN DIE ARIE
SPREEKT:
- huisarts
- Amphia: uroloog, oncoloog,
incontinentieverpleegkundige
- Bravis ziekenhuis: anesthesioloog, chirurg

Arie Winkelman kiest eerst voor bestralen, maar komt er later op terug.
Dat was geen enkel probleem. “Ik was blij met de bedenktijd. En het is fijn
dat je iedere keer dezelfde dokter ziet.”
“Het zit niet goed. Dat wist ik meteen toen ik bij de huisarts was geweest”,
vertelt Arie Winkelman. “Dus de onderzoeksmolen in. Een scan, een biopt,
nog een scan, alles verloopt op rolletjes. De laatste MRI is het meest
spannend. Die moet uitwijzen of er uitzaaiingen zijn. Het dringt dan wel
even tot me door dat ik me daar ook op moet voorbereiden.”
TWEE OPTIES
Het is prostaatkanker en Arie heeft twee opties:
bestralen of opereren. “Ik heb de neiging aan de
uroloog te vragen: ‘Wat zou jij doen?’ Maar dat
heb ik niet gedaan. We zijn er samen uitgekomen.
Ik kies eerst voor bestralen. Ik hoef niet meer
voor nageslacht te zorgen, denk ik nog. Maar een
paar dagen later verander ik toch van mening.”

“Goed of slecht nieuws, je
krijgt het direct te horen.
Dat is volgens mij ook de
beste manier”

Wat hem op andere gedachten brengt? Het is de
kans op incontinentie door een operatie. “Maar
dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Daarom kies ik
toch voor een operatie”, verklaart Arie. Het is
geen enkel probleem. “Ook zie ik tegen de
bestraling op en denk: ‘met een operatie ben ik er
meteen vanaf’.”

De operatie gebeurt in het Bravis ziekenhuis, met
de Da Vinci robot. Vrijdags geopereerd,
zaterdagmiddag alweer thuis. “Ik mag langer
blijven als ik wil”, vervolgt Arie. “Ook dat mag ik
kiezen. Ik ben eerder geopereerd, drie keer aan
een hernia, en die operaties vond ik heftiger dan
dit. De katheter die je tien dagen moet dragen is
vervelend, maar gelukkig krijg je daar uitleg over.”

SAMENSPEL
Het hele operatiecircuit wordt uitgelegd. De
medewerkers komen op hem over als vriendelijk
en open, ze hebben alle tijd. “Je wenst dat
iedereen zo behandeld wordt.” Arie komt steeds
bij zijn vaste uroloog en oncoloog. “Dat is fijn, dat
je iedere keer dezelfde dokter ziet. Ik merk dat het
samenspel goed verloopt. En verder sta ik er
positief in. Is het zo, dan is het zo. Je kunt er wel
chagrijnig over gaan doen, maar zo zit ik niet
elkaar.”

SPANNING
Na de operatie is het zes weken wachten op de
eerste PSA uitslag. Arie: “Voor mijzelf vind ik het
niet zo spannend. Mijn vrouw en mijn dochter
zien er wel tegenop. Alles blijkt goed te zijn en er
is geen nabehandeling nodig. Goed nieuws dus!”
Maar, goed of slecht nieuws, je krijgt het direct te
horen. En dat is volgens Arie ook de beste
manier. Zo heeft hij het in zijn werkzame leven bij
het UWV ook altijd gedaan.

“Het is mooi dat je
een keus hebt”
dhr. Winkelman

BEDENKTIJD
Arie kent veel mannen van zijn leeftijd of jonger met prostaatkanker. “Een maat vertelde
me laatst dat hij zo moe is na de bestralingen. Het gaat nu weer een stuk beter en hij is
blij dat hij voor bestralen heeft gekozen, zei hij. Zo moet iedereen zijn eigen keuze maken.
Je hoort allerlei verhalen, maar daar moet je niet naar luisteren. Het is mooi dat je een
keuze hebt. Achteraf kun je denken: ‘Heb ik de goede keuze gemaakt?’ Maar dat heeft
geen zin. Je kunt het niet meer terugdraaien. Wat ik prettig vond, is dat je bedenktijd
krijgt. En dat ze zeggen: ‘Deze keuze houdt niet in dat je niet meer kunt veranderen’. Dat
heb ik in mijn oren geknoopt.”
lees het verhaal
van dhr. Van Geel >
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PATIËNTEN A AN HET WOORD
Frank ondergaat in september 2019 een
RARP in het Bravis ziekenhuis.

‘Je passeert heel veel stationnetjes’
De gang naar het ziekenhuis is voor Frank van Geel meer beladen dan vroeger, sinds hij
prostaatkanker kreeg. Hij kijkt er gelukkig goed op terug, maar zegt ook: “Je leeft in een
waas. Pas later dringt het allemaal tot je door.” Franks vader sterft in 2015 aan
prostaatkanker. Het blijkt een erfelijke vorm te zijn. Daarom wordt bij Frank elke drie jaar
zijn PSA gecontroleerd. “In juni 2019 is mijn PSA verhoogd. Niet echt hoog, maar voor de
zekerheid stuurt mijn huisarts me meteen door.”
GOEDE KEUS
De doorverwijzing is niet voor niets. Van de acht
biopten blijken er zeven kwaadaardig te zijn.
Frank: “Dat betekende voor mij dat hij er zeker uit
moest.” Ondanks de prima voorlichting heeft
Frank niet zoveel keus; bestralen of een operatie.
“Wat voor mij de doorslag gaf, was het feit dat na
bestralen geen operatie meer mogelijk is maar na
een operatie kun je nog wel worden bestraald.”

DOKTERS EN VERPLEEGKUNDIGEN
DIE WIM SPREEKT:
- huisarts
- Amphia: uroloog, oncoloog,
incontinentieverpleegkundige
- Bravis ziekenhuis: anesthesioloog,
chirurg, hoofdverpleegkundige,
cardioloog

‘Je gaat voor genezing en wie
het doet, maakt niet uit’

VERANDERING
“Je leven verandert”, gaat Frank verder. “Je gaat er anders
tegenaan kijken. Je relatie verandert. En dan mag ik me
gelukkig prijzen dat de schade na de operatie beperkt is
gebleven. Verder maakt het veel uit hoe je zelf tegenover de
ziekte staat. Zeker ook de invloed die het op je mannelijkheid
heeft. Ik praat er vaak over met mijn zwager en een kennis, die
ook prostaatkanker hebben. De een is boos en de ander kan
het niet verkroppen. Gelukkig kan ik er met mijn vrouw, die in
de zorg werkt, goed over praten.”

Op het voorbereidingsplein van het Bravis
ziekenhuis krijgt Frank allerlei onderzoeken.
Toch duurt de periode tussen diagnose en
operatie oneindig lang, vindt Frank. En dan wordt
de operatiedatum ook nog een keer uitgesteld.
Maar dat hij zich laat opereren, staat voor hem al
vrij snel vast.
VEILIGHEID
Frank ondergaat een operatie met de Da Vinci
robot. Er zijn drie opnamedagen ingepland, maar
hij is na één dag alweer thuis. “Je ziet alle
medewerkers maar heel kort, maar ik vond ze
allemaal even attent. Ze weten waar je voor komt.
Je hoeft niet steeds opnieuw je verhaal te doen,
zoals je vroeger vaak hoorde. En dat ze steeds
vragen naar je naam, geboortedatum en of je
overtuigd bent van je keuze, dat begrijp ik. Het
hoort bij de veiligheidsmaatregelen.”
Na de operatie blijkt uit het onderzoek van de
anatoom-patholoog dat Franks prostaatkanker in
een hogere schaal zit. “Het is fijn de bevestiging
te krijgen dat ik de goede keus heb gemaakt.”

18

KLEINKIND
Terugkijkend herinnert Frank zich de verwarring, als je de
diagnose kanker krijgt. “Je krijgt zoveel informatie, maar je
leeft in een waas, alles komt in een sneltreinvaart langs. Pas
later dringt het allemaal tot je door. Ik vind wel dat ik heel goed
ben voorgelicht. Ik ben niet zo’n lezer, maar dit gaat jezelf aan,
dus dan pluis je het wel uit.”
Ook de medewerkers vertelden allemaal hetzelfde. Frank kreeg
duidelijke uitleg van de incontinentieverpleegkundige. “Ik trof
een bekwaam iemand en dat is fijn, want ik weet ook dat
anders kan.” Bij een kennis van Frank lag, zonder dat hij erop
was voorbereid, een grote luier op tafel. “Niet echt tactisch,
toch? “

‘Alle medewerkers weten
waarvoor ik kom.’
dhr. Van Geel

5 JAAR EMBRAZE KANKERNETWERK

Frank kreeg eerst met een vrouwelijke uroloog en na haar
zwangerschapsverlof met een mannelijke uroloog te maken.
“Daar had ik helemaal geen moeite mee. Je gaat voor
genezing en wie het doet, maakt niet uit.”
Er was voor Frank nog een reden om voor een operatie te
kiezen. “Mijn schoondochter was uitgerekend in oktober”, blikt
Frank terug. “Na een bestraling zou ik mijn kleinkind een aantal
weken niet vast mogen houden. Zo zie je: er zijn heel veel
stationnetjes die je passeert.”
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EMBRAZE IN K A ART GEBRACHT

ONZE PARTNERS
OP DE KAART

Erasmus MC

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Amphia
Bravis ziekenhuis

ETZ

ADRZ
Instituut Verbeeten
ZRTI

ZorgSaam
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PETER HUIJGENS

‘Netwerken ontstaan pas als er een
gemeenschappelijke trigger is’
“Als je zo ongeveer je hele ‘bloedleven’ lang als hematoloog werkt voor een specialisme
dat alleen in netwerken uit te oefenen is, dan denk je voortdurend in termen van
samenwerking. Netwerken ontstaan ook pas als er een gemeenschappelijke trigger is.
En die komt niet alleen uit de zorg, maar moet onderzoekscomponenten hebben.” Zo
start prof. Peter C. Huijgens zijn verhaal.
Binnen het specialisme hematologie is het aantal patiënten niet zo groot. Daar tegenover
staat dat de intensiteit en duur van de behandelingen diep en respectievelijk lang zijn.
“Dus ben ik gewend geraakt te pionieren in het maken van transmurale zorgpaden tussen
ziekenhuizen”, verklaart Peter. “Daarbij is het mooi te ervaren dat als professionals
samen bezig zijn nieuwe zaken te ontdekken en therapieën te evalueren, de kleinere
zaken die samenwerking soms kunnen hinderen minder opvallen.”

TRANSMURALE ZORGPADEN
Hij gelooft er absoluut in dat goede zorg in een
ziekenhuis niet kan beklijven, zonder onderzoek
te verrichten in de betreffende patiëntengroep.
Peter: “En dat geldt al helemaal voor transmurale
zorgpaden, die de basis vormen voor netwerken.”
Want denkend in transmurale zorgpaden moeten
er afspraken worden gemaakt. Afspraken over
wie wat doet, waar en wanneer. “Dat betekent niet
alleen concentreren”, vervolgt Peter. “Maar oog
hebben voor welk instituut en groep behandelaren in welk deel van het behandeltraject van de
individuele patiënt het meest geschikt is. En
daarvoor moet er vertrouwen zijn.”
MARKTWERKING IN DE ZORG
Toch is er nog een hindernis te benoemen
volgens Peter; de benodigde openheid voor
netwerken wordt namelijk gehinderd door
marktwerking in de zorg. “Het is bijzonder om je
te realiseren dat in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) alle zorgpaden van individuele
patiënten te zien zijn. Compleet met verwijspatronen en uitkomsten. Toch mogen deze
gegevens niet zomaar gedeeld worden”, licht
Peter toe. Alleen als ziekenhuizen expliciet
toestemming geven om voor bepaalde diagnosegroepen de NKR-gegevens met elkaar te delen, is
openheid mogelijk. “En het boeiende is, als dit
gebeurt, wordt de discussie over verbetering van
zorgpaden als vanzelf door de behandelaren
gevoerd.”

TROTS
Waarop EMBRAZE trots kan zijn, na vijf jaar
bestaansrecht? “EMBRAZE is goed bezig!”, stelt
Peter. “Vanuit het niets is het netwerk gestart met
samenwerkingsverbanden. Vaak tegen de
verdrukking van de bekostigingssystematiek in.
Met hulp en ondersteuning vanuit IKNL zijn
transmurale zorgpaden opgetuigd, bijeenkomsten georganiseerd en zijn NKR-gegevens op
regionaal niveau beschikbaar gesteld. Daarop
mag EMBRAZE zeker trots zijn.
ADVIES
Peter vervolgt: “En als ik advies voor de toekomst
mag geven: ga pilots doen met bekostiging van
zorg op transmuraal niveau en voeg enige
simpele uitkomstparameters toe aan de zorgpaden. Ga minder klassieke audioindicatoren
doen, maar praat met NIAZ en OECI over auditing
van de transmurale zorgpaden. Zij zijn in voor
pilots. En IKNL gaat daar zeker weer bij helpen”,
besluit Peter.

‘Er moet oog zijn voor elk
onderdeel van het behandeltraject
van de individuele patiënt’
Peter Huijgens
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Tot zijn emeritaat op 18 oktober 2013 was prof. Peter C. Huijgens hoogleraar Hematologie
en hoofd van de afdeling Hematologie in het Vumc. Na zijn pensioen werd hij directeur/
bestuurder van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en heeft dat tot 1 januari
2020 gedaan. Nu doet Peter, zoals hij het zelf noemt, de kleinere dingen rond kankerzorg
en adviseert de nieuwe RvB van IKNL.
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COÖRDINATOREN

‘Samenwerken wil iedereen, maar zorg
‘weggeven’ is moeilijk’
Als kersverse, medisch coördinatoren van het EMBRAZE Kankernetwerk
maakten Cees Rodenburg en Anne Roukema in de zomer van 2017 een
persoonlijke kennismakingsronde langs de partners. EMBRAZE bestond ruim
twee jaar en stond in grote lijnen op de rails; de voorgangers hadden een
duidelijke start gemaakt. “Onze gesprekken waren prettig en we troffen veel
ambitie aan, maar er moest ook nog veel gebeuren.”

‘Het is een kwestie van
geven en nemen, bewust in
die volgorde. Voordat je er
beter van wordt, moet je
soms dingen inleveren.’
Cees Rodenburg

SAMENWERKEN, TENZIJ....
“Wat wij zien en ervaren is dat alle ziekenhuizen
graag willen samenwerken. Maar daarbij willen zij
ook graag alles wat ze hebben, behouden”, start
Cees zijn verhaal. “Want ‘zorg die je weggeeft,
ben je kwijt’, zo redeneren zorgprofessionals. Dat
heeft gevolgen voor de vakgroep, voor eventuele
opleidingen die je aanbiedt, voor het werven van
potentiële specialisten en voor de algehele
expertise in huis.
Tja... dus samenwerken wil ieder ziekenhuis,
maar iedereen wil er ook graag beter van
worden”, stellen de drie coördinatoren Cees, Anne
en Jet vast. Dat dit soms lastig is en als pijnpunt
wordt ervaren, horen de coördinatoren tijdens
hun dagelijkse gesprekken. “Je moet met elkaar
keuzes maken, je kunt niet meer overal alle zorg
leveren.”

24

5 JAAR EMBRAZE KANKERNETWERK

ZORG IN DE REGIO
Als netwerk zijn de partners van EMBRAZE
samen een vrij heterogeen gezelschap. Er
participeren grote STZ-ziekenhuizen en kleinere
ziekenhuizen. Deze laatsten zijn geen STZziekenhuizen en hebben geen opleidingen in huis.
“Toch willen ook zij hun regionale functie zo goed
als het kan behouden”, vertelt Jet van Lierop,
algemeen coördinator van EMBRAZE.
Dat dit echter geen vanzelfsprekendheid is, toont
de dagelijkse praktijk aan. Jet: “Het Erasmus MC
als tertiair centrum is niet voor iedere partner
vanzelfsprekend. En ook is het lastig uit te leggen
aan een patiënt die in Rosmalen woont, dat hij
naar het Erasmus MC gaat voor een behandeling.
Terwijl het Radboud UMC zoveel dichterbij is.”
Toch is het uiteindelijk voor de patiënt geen
probleem een behandeling verder weg te
ondergaan. Als deze maar goed meegenomen
wordt in het traject. “Vertel dat de behandeling in
een multidisciplinair team is besproken”, vult
Cees aan. “En dat iedereen ervan overtuigd is dat
de ‘behandeling wat verder weg’, de beste
behandeling is.
25

COÖRDINATOREN

VIJF JA AR EMBRAZE
Het netwerk kan trots zijn op wat het tot nu toe heeft bereikt. Dat het is
ontstaan. Cees: “EMBRAZE is het eerste oncologische netwerk wat structureel
met outcome-besprekingen is gestart. De spin-off van deze meetings is dat
professionals aan elkaar de resultaten presenteren. Daardoor hebben zij meer
contact met elkaar en zijn eerder geneigd elkaars hulp in te roepen.”

‘Wij brengen mensen bij elkaar en
helpen hen de zorg beter te maken.’
Anne Roukema

“En er ontstaat discussie”, vult Jet aan. “Het leidt niet altijd direct tot
verbetering, maar wel tot bewustzijn. ‘Waarom doe ik wat ik doe? En waarom
doet die ander wat hij/zij doet?’ Dat is vaak al genoeg, want dan ga je zelf
nadenken over je eigen handelswijze.”
VOOROP LOPEN
Tot slot hebben de coördinatoren nog een tip voor EMBRAZE. “Je moet als
EMBRAZE proactief zijn! Je moet voorop lopen. Dat deden we vijf jaar geleden
ook en moeten we blijven doen”, stelt Cees. “Soms blijft een (re)actie lang uit,
door drukte of men lijkt wat EMBRAZE-moe. Het mag van mij wel wat vlotter.”
Ook de steun van de bestuurders is cruciaal in het geheel. Anne: “We hebben
voldoende aangetoond dat EMBRAZE in het belang is van patiënten. Dat de
zorg voor patiënten er beter van wordt. Dus moeten we ermee doorgaan. En
ook hebben we de plicht het uit te breiden. Dat voelen de professionals ook,
want zij zijn tenslotte begonnen.” Maar of álle professionals dat voelen? Dat is
een grote wens van het coördinatieteam.

CONCENTRATIE VAN REGIE
Het maakt voor een patiënt wezenlijk verschil of het
gaat om een chirurgische, eventueel grote ingreep, of
een uitgebreider zorgtraject met chemotherapie waarbij
de patiënt frequent naar het ziekenhuis moet. Ook
spelen mogelijke complicaties een belangrijke rol. “Bij
een uitgebreid zorgtraject ontvangt de patiënt de zorg
toch het liefst zo dicht mogelijk bij huis.”
Daarom is, naast concentratie van zorg, ook
concentratie van regie zo belangrijk. “Het goed met
elkaar afspreken dat er uniforme netwerkstandaarden
en zorgpaden zijn, zodat de patiënt zich geborgd voelt
in elk van de participerende ziekenhuizen en instituten.”
WARM HART VOOR ONCOLOGIE
Zowel Cees, Anne als Jet dragen allen de oncologische
zorg een warm hart toe. Bij Cees en Anne begon dit al
vroeg in hun werkzame leven. Als voormalig voorzitter
van de oncologiecommissie en voorzitter van de NVMO
interesseerde Cees zich altijd al voor de organisatie van
de zorg. “Ik vind het nog steeds leuk me daarvoor in te
zetten.”
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Ook voor Anne is de zorg voor kankerpatiënten altijd
belangrijk geweest in zijn leven. Eerst in de praktijk voor
veertig jaar. Daarna vooral via wetenschap en opleiding.
Anne: “Ik miste de kliniek en op deze manier kan ik daar
nog steeds een bijdrage aan leveren.”
OLIEMANNETJES
Cees, Anne en Jet fungeren als onafhankelijke
aanvoerders van het kankernetwerk. Anne: “Er was
behoefte aan ondersteuning bij de ontwikkeling van het
netwerk. Onze voorgangers hadden al veel bereikt en
wij hebben het stokje overgenomen.” Ook Jet zet als
‘spin in het web’ voort wat haar voorgangster Jeannet
de Graaf – met haar enorme know how – eerder
realiseerde.
“Samen weten wij wat er speelt en wat er moet
gebeuren. Daar discussiëren wij over en helpen de
professionals bij de vertaalslag naar verbetering van de
zorg. Wij maken de zorg zelf niet beter. Wij faciliteren, zij
bepalen.” Ook Nancy speelt een belangrijke rol in de
ondersteuning. Anne: “Wij kunnen wel veel lawaai
maken, maar het wordt niets als we daarbij niet
ondersteund worden.

‘Voel als professionals de
noodzaak, in het belang
van de patiënt.’
Jet van Lierop
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HIGHLIGHTS

FEBRUARI 2015
Een eerste EMBRAZE-outcome meeting wordt
georganiseerd vanuit de NTG Mammacarcinoom.
Met elkaar bespreken de professionals de
resultaten, om kennis te delen en van elkaar te
leren. Daarna volgen er nog velen!

SEPTEMBER 2015
Na een eerste verkennende
heidag in juni 2015, lanceert
EMBRAZE het nieuwe logo van
het kankernetwerk. Lees hier
waarom gekozen is voor een
krab als beeldmerk.

JULI 2017 EN APRIL 2018
Wisseling van het coördinatieteam:
Cees Rodenburg, Anne Roukema en
Jet van Lierop nemen het stokje over
van Hans Nortier, Dirk Gouma en
Jeannet de Graaf

SEPTEMBER 2015
De website ‘Embraze.net’
gaat live. Het biedt een
online platform voor de
professionals in het
netwerk. Bekijk de website

NOVEMBER 2015
De eerste oncologische beleidstafel wordt georganiseerd, met
als thema ‘Samen richting geven, een kankernetwerk in de
praktijk’. Er volgen daarna jaarlijks steeds twee beleidstafels, in
juni en november.

APRIL 2016
Zeven ziekenhuizen en twee radiotherapeutische instituten ondertekenen
samen de Raamovereenkomst. De officiële
samenwerking en start van EMBRAZE is
een feit. Lees hier het persbericht.
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NOVEMBER 2016
De eerste EMBRAZE-netwerkstandaard is gereed:
de NWS Testiscarcinoom. Deze, en alle
standaarden die volgen, worden gezien als ‘levende
documenten’ die zich in de tijd blijvend ontwikkelen.
Kijk op de website welke netwerkstandaarden
EMBRAZE heeft ontwikkeld.

MEI 2018
EMBRAZE stelt zich voor in het
wetenschapsmagazine ‘Ambitie’ van
Amphia. Met als titel: ‘Samenwerken
voor nóg betere oncologische zorg’.
Lees het volledige interview met Cees
Rodenburg en Anne Roukema, op
pagina 26 en 27.

OKTOBER 2018
EMBRAZE en Concord organiseren een gezamenlijk
mini symposium Upper GI. Het symposium staat in
het teken van slokdarm- en maagoncologie, en
wordt gehouden bij Verbeeten Instituut in Tilburg.

OKTOBER 2018
EMBRAZE-partners Amphia en Bravis starten
samenwerking hoogwaardige zorg voor oncologische
urologie patiënt. Samen maakten Bravis en Amphia
duidelijke afspraken voor patiënten met blaaskanker en
prostaatkanker. Lees het volledige artikel op de website
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HIGHLIGHTS

FEBRUARI 2019
EMBRAZE verschijnt met een artikel in de Buitenpost het ETZ.
De Buitenpost is het verwijzersmagazine van het ETZ en wordt
verspreidt in de regio Tilburg, Waalwijk en omgeving.

JULI 2019
Het project XDS krijgt steeds meer gestalte. Sinds
juni 2019 is het mogelijk om radiologiebeelden
digitaal te versturen vanuit het Bravis ziekenhuis
naar het ZRTI. Lees hier alles over deze nieuwe
mijlpaal.

AUGUSTUS 2019
Vijf ziekenhuizen van het EMBRAZE Kankernetwerk zetten de
keuzehulp van ZorgKeuzeLab in voor ‘Samen beslissen’
bij behandelkeuze Prostaatkanker. Weten hoe deze keuzehulp
werkt? Lees hier meer over de werking ervan.

FEBRUARI 2019
Het Oncologie Centrum van het Bravis ziekenhuis
en het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut
(ZRTI) starten met een gezamenlijk spreekuur
voor vrouwen met baarmoederkanker. Lees hier
welke voordelen dit heeft voor patiënten.

OKTOBER 2019
De eerste gezamenlijke regiobijeenkomst van CONCORD en EMBRAZE is
een succes. Ruim 70 aanwezigen luisteren naar de boeiende presentaties
van bevlogen zorgprofessionals. Lees hier een compilatie van deze avond.
MA ART 2019
Start van een intensieve samenwerking tussen urologen van
EMBRAZE-partners ETZ en JBZ. Prostaatkankeroperaties
worden voortaan in het JBZ verricht en nierkankeroperaties in
het ETZ. Lees hier wat deze samenwerking betekent voor
patiënten.

APRIL 2019
EMBRAZE verschijnt met een artikel in het magazine van
Prostaatkankerstichting.nl. Ook patiëntenorganisaties
spelen een belangrijke rol in de zorg voor kankerpatiënten.
Lees op pagina’s 36 en 37 de bijdrage van EMBRAZE aan het
magazine.
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JANUARI 2020
Eerste patiëntvriendelijke versie van een zorgpad: Prostaatkanker. Aan de
hand van dit zorgpad ziet de patiënt hoe zijn behandeltraject eruit ziet en
welke fasen hij daarin doorloopt. Kijk hier voor een overzichtelijke weergave
van het zorgpad.

MA ART 2020 - VIJF JAAR EMBRAZE!
In dit bijzondere, online magazine spreken
zorgprofessinals over de vorming van netwerken in de
oncologische zorg. Ook geven patiënten een inkijkje in
hun behandeltraject bij de EMBRAZE partners.
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VRA AG EN ANTWOORD

Drs. Walther Jansen is Physician assistant heelkunde in het ETZ in Tilburg. Hij is nauw
betrokken bij het EMBRAZE Kankernetwerk en we stellen hem drie vragen over zijn
bijdrage aan het netwerk.

Als radiotherapeut-oncoloog bij Instituut Verbeeten is Dr. Robert Poorter actief
betrokken bij het EMBRAZE Kankernetwerk. Ook hem stellen we drie vragen over zijn
betrokkenheid bij het netwerk.

WAT BETEKENT EMBRAZE VOOR JOU
PERSOONLIJK?
“Door EMBRAZE heb ik contacten gekregen met
specialisten, verpleegkundige specialisten en
physician assistants in de andere ziekenhuizen.
Ik heb meer kennis gekregen van mijn vakgebied,
meer mensen leren kennen en heb met de
bezoeken aan andere ziekenhuizen een bredere
kijk gekregen op hoe de zorg voor deze
patiëntencategorie is georganiseerd.”

WAT BETEKENT EMBRAZE VOOR JOU
PERSOONLIJK?
Voor mij persoonlijk werkt de verregaande
samenwerking inspirerend. Als radiotherapeutisch instituut zijn wij het gewend om samen
te werken en hebben we ook altijd al uitstekend
samengewerkt met de ziekenhuizen. Toch heeft
EMBRAZE deze samenwerking verder verdiept.

‘Ik heb het gevoel dat iedereen
probeert de oncologische zorg
voor de individuele patiënt op een
hoger niveau te brengen.’

WELKE BIJDRAGE LEVER JE A AN HET
NETWERK. WA ARVOOR MA AK JIJ JE
STERK TEGEN K ANKER?
“Ik ben verantwoordelijk voor de logistiek en zorg
voor alle patiënten met slokdarm- of maagkanker
uit de regio, die naar ons verwezen worden. Ik zie
patiënten bij het polikliniekbezoek, doe de eerste
onderzoeken, verzamel zo nodig de informatie
vanuit het verwijzend ziekenhuis en verwerk dit in
het dossier van de patiënt. Ook informeer ik
patiënten over het behandeltraject, coördineer de
afspraken en behandelingen in het ETZ en verwijs hen weer terug naar het eigen ziekenhuis.
Na de operatie loop ik visite mee op de afdeling
en na het ontslag heb ik binnen 48 tot 72 uur
telefonisch contact met de patiënten, om de
eerste vragen of moeilijkheden thuis te
ondervangen.”
WELKE AMBITIES HEB JE VOOR DE
TOEKOMST VAN EMBRAZE?
“Ik zie graag dat er nóg meer uniformiteit is in het
presenteren van de patiënten tijdens een MDO.
Ook is het handig als de beeldvorming van de
deelnemende ziekenhuizen inzichtelijk is en niet
meer via een CD wordt uitgewisseld. Een jaarlijks
evaluatie van de netwerkstandaarden, met de
betrokken ziekenhuizen, kan leiden tot een betere
kwaliteit van zorg en elkaar beter leren kennen.
Voor mij moet samenwerking boven concurrentie
staan.”

WELKE BIJDRAGE LEVER JE A AN HET
NETWERK. WA ARVOOR MA AK JIJ JE
STERK TEGEN K ANKER?
Ik neem deel aan de netwerk oncologiecommissie (NOC) en vertegenwoordig daarmee
één van de negen deelnemende partners van
EMBRAZE. Met elkaar bespreken we de doelen
voor het netwerk en zijn nu bezig om deze voor
de komende vijf jaar neer te zetten. Mijn collega’s
nemen deel aan de netwerk tumorgroepen (NTGen) van hun eigen specialisme.

WELKE AMBITIES HEB JE VOOR DE
TOEKOMST VAN EMBRAZE?
Ik vind het heel mooi als we erin slagen om als
oncologienetwerk voortrekker te blijven.
Vanzelfsprekend uitmondend in verbeterde zorg
voor de patiënt!

‘Zo is er een continue wisselwerking tussen verbeteringen
binnen het netwerk en ons
eigen instituut.’

‘Samen bereiken we meer
dan als afzonderlijke
ziekenhuizen.’

‘Ik fungeer als vraagbaak voor alle
vragen, problemen of zorgen in de
eerste weken na de operatie.’
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COLOFON

EMBRAZE ONLINE

Deze jubileumuitgave van het EMBRAZE
Kankernetwerk is ontwikkeld in het kader van het
5-jarig jubileum. Het is een eenmalige uitgave en
verschijnt digitaal.
Fotografie
Timo Reisiger fotografie – www.timo-reisiger.nl
Ook is fotomateriaal afkomstig uit eigen beheer.
Redactie
Miranda Gramser Communicatieadvies –
www.linkedin.com/in/mirandagramser
Karien Vissers – www.karienvissers.nl
Eindredactie
Coördinatieteam EMBRAZE Kankernetwerk
Ontwerp en realisatie
Miesart, Michelle Haak – www.miesart.com
Uitgave
Mei 2020
Contact
Vragen over EMBRAZE Kankernetwerk?
Stuur ons een mail via: info@embraze.net

VOLG ONS OP
LINKEDIN
EMBRAZE Kankernetwerk deelt regelmatig berichten via
sociale media, en dan met name via LinkedIn. Wil je graag
op de hoogte blijven van het nieuws vanuit EMBRAZE
Kankernetwerk? Ga naar www.linkedin.com en volg
‘EMBRAZE Kankernetwerk’.

MAAK KENNIS
MET EMBRAZE.NET
Via de EMBRAZE-website stelt het kankernetwerk zich voor
én presenteert inhoudelijk nieuws over en vanuit het
netwerk. Wie zijn de EMBRAZE partners in de regio Middenen West-Brabant en Zeeland? Welke zorgprofessionals
maken zich dagelijks hard voor het bieden van de best
mogelijke zorg op het gebied van kanker? Grasduin op de
website en maak kennis met het netwerk.

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op
welke wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van EMBRAZE
Kankernetwerk.
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‘Samen sterk
tegen kanker’

