
Persbericht – ovariumcarcinoomzorg regio zuidwest Nederland 
 

Patiënte met (verdenking op) ovariumcarcinoom krijgt uitstekende perioperatieve zorg in 
de regio zuidwest Nederland dankzij optimale samenwerking tussen medisch specialisten 
uit alle ziekenhuizen.   
 
In de regio zuidwest Nederland werken gynaecologen en gynaecologisch oncologen vanaf 2013 
nauw met elkaar samen rondom de zorg aan patiënten met (verdenking op) eierstokkanker. Dit 
doen ze  vanuit een zogenaamd ‘Clinical Cancer Network’.  Samen spannen zij zich in om 
uitstekende perioperatieve zorg te leveren op de beste plek. Kennis en expertise worden optimaal 
gedeeld en goede afspraken zijn gemaakt over de gewenste inhoud en organisatie van de 
ovariumcarcinoomzorg. Dit heeft geleid tot aantoonbaar goede zorg waarbij ruimschoots voldaan 
wordt aan de normen en eisen die gesteld worden aan deze zorg. Dit beeld wordt bevestigd in het 
gezamenlijke jaarverslag over 2014.   
 
Gynaecologen en gynaecologisch oncologen uit het academisch centrum Erasmus MC en de algemene en 
topklinische ziekenhuizen in de regio hebben met elkaar afspraken gemaakt over de gewenste 
organisatie van deze zorg. Belangrijke uitgangspunten voor deze afspraken waren onder meer de nota’s 
van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie en het SONCOS-normeringsdocument. De 
regie voor dit proces lag bij het Erasmus MC. Stichting BeterKeten heeft dit traject onafhankelijk begeleid. 
 
Samen zijn onder meer afspraken gemaakt over het concentreren van de hoog complexe en laag volume 
ovariumcarcinoomchirurgie in een beperkt aantal ziekenhuizen in de regio. In 2014 zijn dit het Albert 
Schweitzer Ziekenhuis, Bravis Ziekenhuis, Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis en de Sint Franciscus 
Vlietland Groep locatie SFG. Deze ziekenhuizen werken vervolgens zeer nauw met elkaar en de overige 
omliggende ziekenhuizen samen. Het Erasmus MC detacheert structureel een gynaecologisch oncoloog 
aan elk van de ziekenhuizen, waarbij heldere taakafspraken zijn gemaakt. Sinds 1 januari 2015 is deze 
zorg gestopt in het Maasstad Ziekenhuis zodat de overige vier ziekenhuizen ook in de toekomst 
ruimschoots voldoen aan de gestelde kwaliteit- en volumenormen.  
 
Periodiek wordt de kwaliteit van de geleverde zorg vanuit het netwerk geëvalueerd. Samen zet men zich in 
voor het continue verder verbeteren van de zorg. Zo heeft onlangs een succesvolle bijeenkomst van 
gynaecologen en radiologen plaatsgevonden dat heeft bijgedragen aan het verder optimaliseren van de 
diagnostiek.  
 
Kijkend naar de evaluatie van de afgelopen twee jaren, wordt geconcludeerd dat de 
ovariumcarcinoomzorg in de regio ruimschoots voldoet aan gestelde kwaliteit- en volume-eisen. Samen 
lukt het uitstekend om in de regio zuidwest Nederland patiënten met (verdenking op) 
ovariumcarcinoomzorg te voorzien van de beste zorg op de beste plek. Nieuwsgierig naar de resultaten? 
Lees het gezamenlijke jaarverslag over 2014.  
 

                 
 
 

 
 
 

Voor vragen over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht bij drs. R. Ruit, stichting BeterKeten 
Tel: 06 - 18748940 of mail naar r.ruit@beterketen.nl 
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