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Op 19 januari 2017
is het Managed Clinical
Network (MCN)
Gynaecologische
Oncologie opgericht in de
regio Zuidwest Nederland.
Met de komst van dit MCN
zijn verschillende initiatieven
op het gebied van
oncologische gynaecologie
samengebracht in één
structuur: zorg voor
endometrium carcinoom,
vulva carcinoom, ovarium
carcinoom en cervix carcinoom. Dit brede netwerk
draagt bij aan een krachtige,
effectieve en efficiënte
inzet om samen
de gynaecologische
oncologische zorg in deze
regio op een nóg hoger
niveau te tillen.

In de regio Zuidwest Nederland werken medisch specialisten rondom gynaecologische
oncologie al langere tijd intensief met elkaar samen. Bijvoorbeeld in de regionale werkgroep
Gynaecologische tumoren, ondersteund door het IKNL, en binnen het netwerk Ketenzorg
ovariumcarcinoomzorg waarbij deze hoog complexe zorg geconcentreerd is op een aantal
locaties, ondersteund door BeterKeten. En bij de optimalisatie van de endometrium
carcinoomzorg, ondersteund door het IKNL en de BeterKeten. Daarnaast wordt in het
primaire zorgproces nauw met elkaar samen gewerkt. Multidisciplinaire overleggen
en uitwisseling van gynaecologische oncologen uit het Erasmus MC in een aantal perifere
ziekenhuizen zijn daar goede voor voorbeelden van.
Het MCN bestaat uit medisch- en verpleegkundig specialisten uit alle regionale ziekenhuizen
die toegewijd zijn aan deze zorg: gynaecologen, gynaecologisch oncologen, internistoncologen, pathologen, radiologen, radiotherapeuten, verpleegkundig specialisten/
casemanagers. Ramon Smolders, voorzitter van het MCN en gynaecoloog oncoloog
Erasmus MC: “Elke patiënt wordt pré- en postoperatief besproken in de tumorwerkgroep
in de verschillende ziekenhuizen. Bij deze besprekingen zijn alle betrokken disciplines en
ook een medisch specialist uit het Erasmus MC aanwezig. Samen bepalen we de juiste
behandeling: in het perifere ziekenhuis of het Erasmus MC.,”
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Het fundament van de gynaecologische oncologische zorg in de regio staat. Het regionale
zorgpad Endometriumcarcinoom en bijbehorend medisch protocol zijn onlangs geëvalueerd.
De uitkomsten bevestigen dat het regionale zorgpad met het medisch protocol,
en de hiermee ingezette samenwerking, zichtbaar heeft bijgedragen aan nóg betere zorg.
Nagenoeg alle patiënten hebben, in de eigen regio, de radiotherapeutische behandeling
gekregen die nodig was. Ramon: “Komende periode richten wij ons met het MCN op
uniformeren, zodat elke patiënt in de regio dezelfde goede zorg krijgt. Dat is een continu
proces. Daarnaast willen we de zorgpaden zoals bij de endometriumcarcinoomzorg
uitbreiden naar de andere gynaecologische tumoren, organiseren we kennisbijeenkomsten
en werken we samen rondom wetenschappelijk onderzoek.”
Ziekenhuisoverstijgende resultaten worden al sinds 2015 bijgehouden in de Integrale
Kanker Registratie. Het doel is om deze op regionaal niveau te analyseren.
Ramon: “Het is bijzonder om te zien hoe hechte club collega’s we inmiddels zijn.
Makkelijk contact, zodat je echt samen patiënten kunt behandelen. Iedereen verzint en
onderneemt, met elkaar. Het loopt qua logistiek en behandeling van de patiënten steeds
soepeler: steeds meer patiënten worden behandeld op de goede plek en op de goede manier.
Je ziet continu verbetering, dat maakt dat het werken in het MCN een groot succes is!”

Het MCN bestaat uit 4 pijlers die de 4 tumorsoorten vertegenwoordigen.

