Master the Ne(x)twork
Parallelsessie ronde 1
Verloskundige zorgpaden Noordoever (onder voorbehoud)
Na het ontwikkelen van de diverse sociale zorgpaden in het kader van een promotieonderzoek “Inequities
in Perinatal Health: Determinants & Strategies for Improvement” van Anke Posthuma in 2016 is de
intentie getoetst om het overleg in stand te houden, maar dan voor het ontwikkelen van medische
zorgpaden. Daarnaast was er vanuit de eerstelijns verloskundigen de wens om op de Noordoever meer
unanimiteit in het beleid te krijgen. Zo is het zorgpadenoverleg Rijnmond Noord ontstaan. Samen worden
25 regionale zorgpaden ontwikkeld, een uitdaging welke zal leiden tot unaniem beleid in de regio
Rijnmond Noord.
Endometriosezorg Zuid West Nederland
In de regio Zuid-West Nederland werken gynaecologen uit verschillende ziekenhuizen met elkaar samen
rondom de zorg voor vrouwen met endometriose. Samen spannen zij zich in om kwalitatief uitstekende
en doelmatige 'endometriose-zorg' in deze regio te bieden en om de kwaliteit van zorg nog verder te
verbeteren. Elk ziekenhuis levert onder eigen 'vlag' endometriose-zorg door een selecte groep
gynaecologen. Het samenwerkingsverband bestaat uit 6 aangesloten ziekenhuizen.
KWISS staat voor KinderWens In Samenwerking tussen Specialismen. KWISS betreft een studie die o.a.
wordt uitgerold binnen diverse BeterKeten samenwerkingsverbanden. Het doel van deze studie is om de
zorg aan vrouwen met een kinderwens én een chronische ziekte, waaronder IBD/ Reuma/ metabole ziekte
te verbeteren.
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Centrum Gezond Gewicht
In het Centrum Gezond Gewicht werken kinderartsen, internisten en chirurgen uit drie ziekenhuizen met
elkaar samen rondom de zorg aan kinderen en volwassenen met (ernstige) obesitas. Samen bieden zij de
beste zorg op de juiste plek. Samen zetten zij zich in voor een innovatieve en effectieve aanpak om
(ernstige) obesitas tegen te gaan. Dit doen zij ook door samen wetenschappelijk onderzoek te doen naar
obesitas(zorg). Het Centrum Gezond Gewicht streeft naar zorg op maat, aangepast op de individuele
kenmerken van de persoon. De samenwerking en brede aanpak maakt het Centrum Gezond Gewicht
uniek.
Nierzorg
In de regio wordt door de nefrologen onder andere samengewerkt rondom niertransplantatiezorg. Vanuit
de waardering voor deze samenwerking is door de nefrologen geconcludeerd dat de samenwerking
rondom patiëntenzorg op het gebied van hypertensie en nierfalen nog extra aandacht mag hebben.
Tegelijkertijd wordt er door de nefrologen uit Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis en Franciscus Gasthuis
en Vlietland nog een grote uitdaging gezien: het beter inrichten van de preventie van nierfalen. Door
preventieve zorg voor mensen met kans op nierfalen zodanig te verbeteren dat de instroom van patiënten
voor (centrum) dialyse zoveel mogelijk wordt beperkt. Daarnaast speelt nog een uitdaging in de
ontwikkelingen in sociale media en de toenemende technologische mogelijkheden die van invloed zijn op
de zorgmarkt.
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IC Rijnmond
Het samenwerkingsverband IC-Rijnmond heeft de ambitie om gezamenlijk de samenwerking uit te
bouwen op het gebied van intensieve zorg (IC-zorg) binnen de regio Rijnmond, waarin kennis en expertise
gebundeld worden en samen ingezet wordt op: kwalitatief hoogstaande en optimale IC-zorg binnen de
regio.
Horizon-IC
Harmonisatie en Optimalisatie van Rotterdamse IC nazorg binnen het IC Rijnmond Netwerk. Het doel van
dit promotietraject is 1) het identificeren van patiëntkarakteristieken en risicofactoren voor het
ontwikkelen van Post-IC gerelateerde klachten en 2) het ontwerpen van een evidence-based,
multidisciplinair IC nazorgprotocol in de regio Rijnmond. Uiteindelijk streven wij naar een betere kwaliteit
van leven na een behandeling op de Intensive Care.
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IBD-zorg, gedeelde zorg
IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease, een chronische darmontsteking, waarvan de ziekte van Crohn
en colitis ulcerosa de meest voorkomende vormen zijn. In regio Zuidwest Nederland bundelen MaagDarm-Leverartsen uit zes ziekenhuizen hun kennis en expertise rondom IBD-zorg. Hieraan lijden in
Nederland momenteel ruim 80.000 patiënten. Samen wordt ingezet op het leveren van uitstekende en
doelmatige IBD-zorg door middel van het meten met indicatoren, scholing, ziekenhuis overstijgend
overleg, ontwikkeling van regionaal beleid, het bespreken van casuïstiek en kennisdeling. Hierdoor
verbetert de kwaliteit en effectiviteit van IBD-zorg voor alle patiënten in de regio.
Kinder-MDL
Op het gebied van MDL zorg bij kinderen werden kansen gezien om de kwaliteit en doelmatigheid van
kinder-MDL zorg te verbeteren door een intensievere samenwerking.
De uitgangspunten die kinderartsen-MDL van het Erasmus MC- Sophia, het Maasstad Ziekenhuis en
Franciscus Gasthuis & Vlietland opstelden waren de volgende:
Het realiseren van de juiste zorg op de juiste plaats door het afstemmen van verwijscriteria
tweede en derde lijn
Het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg aan IBD patiënten door het initiëren en
onderhouden van gezamenlijke patiënt besprekingen
Regionale capaciteit kinderartsen MDL inzichtelijk maken
Inmidels zijn de uitgangspunten gerealiseerd en hebben andere zorginstellingen zich aangesloten bij het
netwerk voor het verder door ontwikkelen en verbeteren van de MDL zorg bij kinderen.

