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Datum 26 september 2022 
Betreft Signalement Passende zorg voor mensen met kanker - netwerk- en 

expertzorg 

Geachte heer Kuipers, 

Hierbij bied ik u het Signalement Passende zorg voor mensen met kanker – 
netwerk- en expertzorg aan. Dit signalement beschrijft de actuele stand van 
zaken van oncologische netwerk- en expertzorg, de knelpunten die de 
doorontwikkeling belemmeren en voorgestelde oplossingsrichtingen. Dit 
signalement is het eerste deel van een drieluik: in 2023 volgen het Signalement 
Doelmatige inzet van behandelingen voor mensen met kanker en het Signalement 
Preventie van kanker.  

Aanleiding voor dit signalement 
De toekomstbestendigheid van zorg voor mensen met kanker staat onder druk en 
dreigt als er niets gebeurt, vast te lopen. Steeds meer mensen krijgen kanker, 
terwijl de personeelstekorten oplopen, net als de behandelkosten. Hierdoor staat 
de kwaliteit en toegankelijkheid van goede zorg voor mensen met kanker in 
toenemende mate onder druk. En dat is al te merken. Terwijl we in Nederland 
goed opgeleid personeel, goede faciliteiten en ruime budgetten hebben, worden 
we binnen Europa op het gebied van de zorg voor mensen met kanker al 
voorbijgestreefd door andere landen. Een van de mogelijkheden om dit te 
veranderen, is het beter organiseren van de oncologische zorg. Doorontwikkeling 
van passende organisatie van zorg voor mensen met kanker via netwerk- en 
expertzorg is één van de onderwerpen die een grote bijdrage kan leveren aan de 
toekomstbestendigheid van de oncologische zorg.  

Gesignaleerde knelpunten, oplossingsrichtingen en werkagenda 
Dit signalement beschrijft de knelpunten die de doorontwikkeling van netwerk- en 
expertzorg voor mensen met kanker, belemmeren. Voor ieder knelpunt zijn er 
oplossingsrichtingen beschreven. Als vervolg op dit signalement zien we de 
knelpunten en oplossingsrichtingen als de werkagenda die samen met de 
betrokken partijen verder worden uitgewerkt. Afspraken over oplossingen die 
hieruit voortkomen, valideren we in een simulatie. Een simulatie bestaat uit een 
aantal bestaande netwerken. Dit moet normen en afspraken opleveren die op 
regionaal en landelijk niveau uitvoerbaar zijn. Waar mogelijk worden afspraken 
vastgelegd in afdwingbare standaarden. Door te starten met een aantal bestaande 
netwerken en –initiatieven, kunnen we al snel van start.  
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Kans van slagen is groter dan ooit 
De doorontwikkeling van netwerk- en expertzorg voor mensen met kanker is een 
omvangrijk en complex project, dat soms moeilijke beslissingen zal vergen. Dit 
vraagt om krachtige regie. Het Zorginstituut is als zelfstandig bestuursorgaan met 
een publieke taak, bereid om de regie te voeren.  
Het Zorginstituut heeft groot vertrouwen in de bereidheid en het urgentiebesef 
van alle betrokken partijen. Zolang kanker niet de wereld uit is, sterker nog, 
zolang steeds meer mensen het krijgen, moeten we zorgen dat ze erop kunnen 
vertrouwen dat ze overal de best mogelijke zorg krijgen, nu en in de toekomst. 
 
Het Zorginstituut is graag bereid de inhoud van dit signalement nader toe te 
lichten. We zien uit naar uw reactie.  
 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
Sjaak Wijma,  
Voorzitter Raad van Bestuur 
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