JAARPLAN BETERKETEN 2021
Door goede samenwerking binnen de BeterKeten krijgen
patiënten de beste zorg, op de beste plek, door de beste
dokter. Zorg die patiëntgericht, kwalitatief hoogwaardig
en doelmatig is en naadloos op elkaar aansluit.
Door samenwerking te stimuleren en te faciliteren delen
zorgprofessionals kennis en expertise, organiseren
naadloze aansluiting van zorg en innoveren door
gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek.
Speerpunten 2021
Stimuleren, faciliteren en borgen van
samenwerkingsprojecten voor de patiëntenzorg over
disciplines en organisaties heen
Stimuleren en initiëren van samenwerking op het gebied
van wetenschap, innovatie en onderzoek
Profileren van BeterKeten en vieren van 10 jarig succes.
Uitbreiden van bestuurlijke samenwerking

Plan van Aanpak
Stimuleren, faciliteren en borgen samenwerking patiëntenzorg
• Stimuleren van nieuwe samenwerking op blinde vlekken binnen
de regio door het organiseren van twee inspiratiebijeenkomsten
• Lopende projecten regisseren, faciliteren, borgen en afronden
van minimaal drie projecten
• Faciliteren hybride (fysiek + video) project overleggen
• Borgen i.s.m. met partnerziekenhuizen
• Zichtbare meetbare resultaten (bijlage projecten + routekaart)
• Mijlpalen projecten communiceren aan stakeholders
Wetenschap & Innovatie
• Gezamenlijke regiovisie wetenschap opstellen, vaststellen en
uitrollen
• BeterKetensubsidie selectie, toekenning en uitreiking in 2021 aan
drie onderzoeksaanvragen.
• Huidige en nieuwe resultaten uit promotietrajecten zichtbaar
maken en delen aan stakeholders via diverse mediakanalen
• Publiceren onderzoeksrapport Realistische evaluatie BeterKeten
en artikel naar aanleiding van onderzoeksrapport
• Innoveren BeterKeten projectbureau op basis
onderzoeksresultaten
Profilering & Viering
• Optimalisatie profilering door kenbaar en zichtbaar maken van
project- en onderzoeksresultaten via diverse media aan de
stakeholders.
• Vieren succes van de BeterKeten en 10 jarig bestaan door:
• Feestelijke Jaarlijkse Bijeenkomst op 30 maart 2021
• Lancering nieuwe website op 30 maart 2021
• Speciale uitgave van de nieuwsbrief in juni 2021.
BeterKeten en partners
• Bestuurlijk aansluiten van IJsselland en Ikazia
• Intensivering samenwerking met SRZ (o.a. Zorgdelta 2030)
• Versterken onderlinge samenwerking netwerkpartijen

PROJECTEN BETERKETEN 2021
Allergienetwerk

Het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de behandeling van patiënten met
Professionals uit de
allergische klachten.
ziekenhuizen kunnen in hun
Anorexiazorg
Het doel is in gezamenlijkheid optimaliseren van de gecombineerde
samenwerkingsambities
Uitwerking
psychiatrisch/somatische zorg voor kinderen en jongeren met anorexia nervosa, waarbij
ondersteund worden door het
gestreefd wordt naar de juiste zorg op de juiste plek in de regio Rijnmond te organiseren
projectbureau van de
Antistolling
Het verbeteren van de zorg voor patiënten met antistolling met als gevolg minder
BeterKeten. Vanuit een
Uitvoering
ondersteunende, adviserende
tromboses en bloedingen en het verlagen van de kans om een trombose te ontwikkelen
en/of coördinerende rol kan
door een ziekenhuisopname tijdens de periode in het ziekenhuis en tot 3 maanden na
ondersteuning geleverd worden
ontslag
in de zes fases van het project:
Centrum Gezond
Samenwerking van kinderartsen, internisten en chirurgen rondom zorg aan en onderzoek
Gewicht
naar de zorgvrager met (ernstige) obesitas, vanuit een gezamenlijk Centrum Gezond
Uitvoering
Gewicht
Darmpoliepen
Samen ervoor zorgen dat door optimale beoordeling van de poliep, de patiënt de optimale kwaliteit van behandeling krijgt, op de juiste locatie en
Uitvoering
tegen passende kosten. waar sprake is van meerdere zorgaanbieders, sluit de keten van zorg naadloos op elkaar aan.
Duizeligheidscentrum Verbeteren van de zorg aan patiënten met duizeligheidsklachten (voorbeeld Apeldoorn)
Nazorg/ evaluatie

Uitvoering

Endometriosezorg

Versterken van de endometriosezorg in de regio op kwaliteit en doelmatigheid.

Evaluatie/ afronding

IBD zorg

IBD zorg, gedeelde zorg in regio Zuidwest Nederland

Uitvoering

IC-Rijnmond

Intensivisten gaan de samenwerking op het gebied van de IC-zorg versterken. Zij hebben hierbij de ambitie om gezamenlijk een IC
netwerkorganisatie op te bouwen, waarin kennis en expertise gebundeld worden en samen ingezet wordt op: optimale IC zorg binnen de regio.
Kindergeneeskunde – Sferocytose: een erfelijke, chronische aandoening van de rode bloedcellen, leidend tot bloedarmoede en vermoeidheid. Hiervoor werken we nauw
Sferocytose & ITP
samen met collegae in de regio voor begeleiding, behandeling (lab-controles, erytrocytentransfusies, vaccinaties). Het doel is een is een
Uitvoering
eficientieslag te behalen door de KETEN te verBETERen. Exploratie vindt tevens plaats op de AYA-zorg en transitievan kind naar volwassen
geneeskunde.
Kindergeneeskunde Samen sterk voor de beste kindergeneeskundige zorg in regio Rijnmond. Door innovatieve samenwerking en optimaal gebruik te maken van elkaars
Algemeen
expertise wordt excellente kwaliteit van zorg geboden op de juiste locatie. De patiënt en diens naasten staan daarbij centraal en krijgen de regie in
Uitvoering
de (keten)zorg. Waar sprake is van meerdere zorgaanbieders, functioneren deze zorgaanbieders functioneren samen als één behandelteam in de
kindergeneeskundige zorg in de regio.
Uitvoering

PROJECTEN BETERKETEN 2021
Kinder-MDL
Evaluatie/ afronding

Kinderreumatologie
Uitvoering

Myoomzorg

Het verhogen van de kwaliteit en/of doelmatigheid van MDL zorg voor kinderen en adolescenten, door samen te werken aan:
- afstemmen van gezamenlijke verwijscriteria zodat patienten de juiste zorg ontvangen
- het verbeteren van de IBD zorg voor kinderen en adolescenten
- afstemmen van capaciteit, zodat patienten zo snel mogelijk geholpen worden
Kinderen en jongeren < 24 jaar met klachten van het bewegingsapparaat in de regio Groot-Rijnmond krijgen de beste zorg op de juiste plaats.
De beste zorg is zorg die patiëntgericht, kwalitatief hoogwaardig en doelmatig is. Het is zorg die naadloos op elkaar aansluit tussen de echelons
en waardevol voor de patiënt is. Gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan de innovatie van het vakgebied.
Door samenwerking het realiseren van excellente, doematige en complete myoomzorg

Nazorg/ afronding

NASH/NAFL

Vanuit een regionaal netwerk van zorgprofessionals voor mensen met NAFLD/NASH de “state of the art” zorg op de juiste plaats te bieden.

Verkenning

Nierzorg op de
Noordoever

Bundeling van kennis en kunde rondom de nefrologische zorg tussen het academisch ziekenhuis en Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Uitvoering

Ovariumcarcinoom

Optimaliseren van de ketenzorg aan vrouwen met ovariumcarcinoom en uitvoeren van HIPEC in de regio zuidwest Nederland.

Uitvoering

Perinataal centrum
Uitvoering

Schildkliernetwerk
Uitvoering

Virale Hepatitis

De BeterKeten begeleidt de afdelingen Neonatologie uit het Erasmus MC, het Franciscus Gasthuis en het Maasstad Ziekenhuis bij het realiseren
van hun ambities om de post IC/HC zorg aan neonaten te verbeteren.
Samen uitstekende en doelmatige (bij)schildklier leveren aan patiënten in regio Rijnmond, waarbij samengewerkt wordt vanuit een netwerk
rondom zorg en onderzoek.

Nazorg / afronding

Regionale samenwerking omtrent hepatitiszorg leidt tot uniform werken en het maken van afspraken met elkaar over de juiste zorg op de juiste
plaats. voor nieuwe en bekende patienten met hepatitis.
Het realiseren van excellente, optimale wondzorg in de regio waarbij verwijzingen tussen 1e, 2e en 3e lijns zorg naadloos op elkaar aan laten
sluiten (middels regionaal wondzorg team, waarin regie gevoerd wordt en de rol van de patiënt helder is).

Zorgpaden
Noordoever

De leden van het zorgpadenoverleg ontwikkelen zorgpaden die inhoudelijk invulling geven voor integrale geboortezorg binnen de
verloskundigen samenwerkingsverbanden. Het lokale beleid dient afgestemd te worden in de regio Rotterdam Noord.

Uitvoering

Wondzorgnetwerk

Uitvoering

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK BETERKETEN 2021
BeterKeten heeft de overtuiging dat gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek vanuit topklinische en academische
ziekenhuizen samen méér waarde oplevert voor de kwaliteit van onderzoek en daarmee voor verdere innovatie van
zorg. Sinds 2016 reikt de stichting BeterKeten een subsidie uit ten behoeve van promotieonderzoeken binnen de BeterKeten.
In 2021 reikt de BeterKeten opnieuw subsidie uit aan drie geselecteerde onderzoeksaanvragen .
Schildkierzorg en het Schildklieronderzoek richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven voor patiënten met (verdenking op) schildklierkanker. Onder andere wordt onderzocht:
kwaliteit van leven - hoe het aantal bloedafnamens na een schilkdlieroperatie veilig verminderd kan worden;
Start: 2016
- wat voorspelt welke patiënten na een schildklieroperatie onvoldoende restfunctie van de schildklier zullen ontwikkelen;
- wat de vroege voorspellers in het bloed zijn die voorspellen of een patiënt genezen is of dat de schildklierkanker terugkeert.
Cardiobese
Start: 2016

Doel van dit onderzoek is nagaan wat de relatie tussen overgewicht en hartfalen is, om te kunnen zorgen voor een nog betere diagnose en behandeling. In dit onderzoek werken
twee topklinische centra (Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis) met veel ervaring op het gebied van bariatrische chirurgie (“maagverkleining”) optimaal
samen met het Erasmus MC, waar uitgebreide expertise is op het gebied van vroege opsporing van cardiale disfunctie.

Anser
Start: 2018
Presto
Start: 2018
Horizon-IC
Start: 2018

In dit project zullen we evalueren in hoeverre centralisatie van RP met de NeuroSafe procedure leidt tot betere oncologische uitkomsten en minder complicaties.

BRAVOO!
Start: 2020
SPIN-P
Start: 2020
STOP-studie
Start 2020

Het doel van de PRESTO-studie is het verbeteren van de zorg voor patiënten met een herseninfarct door middel van efficiëntere en effectievere prehospitale selectie van
kandidaten voor een trombectomie.
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.
Het doel van dit project is om met een gestructureerd klinisch protocol en innovatieve technieken deze vormen van artritis beter te herkennen en zo direct de juiste behandeling
te kunnen geven. Alle kinderen met artritis worden in de eerste zes weken na start van de klachten in de regionale ziekenhuizen gezien, waardoor dit project bij uitstek past in
een onderzoekslijn voor een regionaal ziekenhuis.
Het doel van de SPIN-P studie (Studie naar Predictieve factoren voor Inflammatie en Neurodegeneratie bij Primair progressieve MS) is onder andere om verschillende factoren
te vinden waarmee vroeg in het beloop vastgesteld kan worden of er sprake is van overmatige activiteit van het eigen afweer systeem. Daarmee hopen we snel te kunnen
vaststellen welke mensen met PPMS toch baat kunnen hebben van behandeling met ontstekingsremmende medicijnen.
Aantonen dat ICS veilig kan worden afgebouwd bij obese patiënten met T2-laag astma in de 2e lijn, zonder verlies van astma controle.

