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Sterkere BeterKeten
Visie
Door goede samenwerking binnen 
de BeterKeten krijgen patiënten de 
beste zorg, op de beste plek, door de 
beste professional. Zorg die 
patiëntgericht, kwalitatief 
hoogwaardig en doelmatig is en 
naadloos aansluit tussen 
zorgaanbieders in de regio.

Missie
De BeterKeten initiëert, stimuleert, 
faciliteert en adviseert als
onafhankelijk intermediair bij
kansrijke
samenwerkingsvraagstukken die 
betrekking hebben op patiëntenzorg
en/of wetenschappelijk onderzoek
voor en met zorgprofessionals.

Stichting BeterKeten
De stichting BeterKeten bestaat uit een 
bestuurlijk samenwerkingsverband en een 
projectbureau dat ziekenhuis overstijgend 
samenwerkingsvraagstukken in het 
domein van medisch specialistische zorg 
in de zorgketen.

Het projectbureau ondersteunt, faciliteert 
en stimuleert samenwerking tussen 
zorgprofessionals om kwalitatief 
hoogwaardige en doelmatige zorg te 
realiseren, die naadloos aansluit tussen 
zorgaanbieders. 

De stichting BeterKeten heeft expertise en 
kennis om samenwerkingsvraagstukken te 
versnellen, te innoveren en te borgen. 

Realisatie van ambities in de 
samenwerkingsvraagstukken zijn 
toonaangevend voor keten- en 
netwerkzorg.

Partners van BeterKeten zijn: Albert Schweitzer Ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus
Gasthuis & Vlietland, Ijsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis 



Pijlers BeterKeten 

samenwerkingsvraagstukken

Patiënten-
zorg 

Wetenschap

Aandoenings-
specifiek

Evidence based

3 Thema's

Promotietrajecten

JZOJP

Innovatief

Platform

Communities

Patiëntgericht

De samenwerkingsvraagstukken op het gebied van patientenzorg zijn: 
• aandoeningsspecifiek
• innovatief,
• evidence based, 
• patiëntgericht en
• realiseren de beste zorg op de juiste plek door de beste professional.

Gezamenlijke wetenschappelijk onderzoek uitvoeren binnen regionale
samenwerkingsvraagstukken is van toepassing geeft meerwaarde voor het 
innoveren van de zorg. 

Op het gebied van wetenschap vindt onderzoek plaats op de door 
BeterKeten benoemde maatschappelijk relevante thema's*. 
Interdisciplinaire communities vertegenwoordigen de onderzoeksthema's
en maken optimaal gebruik van de afspraken en bouwstenen in het 
BeterKetenplatform. 

De stichting BeterKeten stimuleert gezamenlijk wetenschappelijk
onderzoek door subsidie voor promotiewaardig onderzoek binnen de 
samenwerkingspartners van de BeterKeten te verstrekken.

*In de concept regiovisie wetenschap BeterKeten staat een voorstel voor het uitwerken van de drie thema's.  In afwachting van de veriepende discussie vindt vervolg plaats. 



I. Beste zorg op de juiste plek in de regio

Patiënten ontvangen door regionale samenwerking de beste zorg op de  

juiste plek door de beste professional. Dat is zorg die patiëntgericht, 

kwalitatief hoogwaardig en doelmatig is en naadloos aansluit tussen

zorgaanbieders in de regio.

II. Sterkere regionale samenwerking op zorg en wetenschap

Door het beter organiseren van regionale samenwerking op 

patiëntenzorg, opleiding en wetenschap te stimuleren, te coördineren en

te faciliteren creëren we meerwaarde voor de patiënt, de zorg en de 

zorgprofessional. In 2022 verbeteren we onze regionale samenwerking.

III. Betere uitkomsten op zorg en wetenschap

Betere regionale samenwerking leidt tot Betere uitkomsten op het 

gebied van zorg, kennis en expertise en wetenschappelijk onderzoek. 

In 2022 verbeteren we de zorguitkomsten door regionale samenwerking.
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Je kunt niet overal in excelleren. Profielkeuzes zijn nodig om de patiënt de beste behandelplek
in de keten te geven. Hierbij gaat het om een expliciete keuze voor een profiel waarin bepaalde
zorg zo goed en efficiënt mogelijk aangeboden wordt, en andere juist niet. De noodzaak om 
profielkeuzes te maken, wordt versterkt door externe ontwikkelingen, zoals opgelegde 
volumenormen en selectieve zorginkoop. 

De partners van de BeterKeten zien het als een uitdaging om te kiezen vanuit kracht. 
Kiezen draagt bij aan nóg betere zorg, geeft een ziekenhuis profiel en samenwerken kan dat profiel versterken. En omdat afzonderlijke 
keuzes leiden tot suboptimale uitkomsten, is de inzet om het keuzeproces binnen nieuwe en bestaande samenwerkingsvraagstukken, 
waar noodzakelijk én mogelijk, in gezamenlijkheid te doorlopen. Daarbij legt elk ziekenhuis zich toe op de zorg waar het in uitblinkt en 
waar het extra volume in kan en wil aantrekken. De verschillende profielen (academisch, topklinisch, algemeen) spelen hierbij een 
belangrijke rol.

1. In 2022 bespreken de adviseurs in bestaande samenwerkinsvraagstukken de doelstelling; beste zorg op de juiste plek door de beste
professional voor optimale zorguitkomsten. 

2. In 2022 bespreken bestuurlijke BeterKeten partners nieuwe en bestaande samenwerkingsvraagstukken op de realisatie van de beste
zorg op de juiste plek in de regio. Hierbij wordt uitgegaan van de kracht van iedere organisatie. 

Beste zorg op de juiste plek in 

de regio
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Om de regionale samenwerking te versterken op het gebied van patiëntenzorg en wetenschap formuleren we voor 2022 de volgende zes doelstellingen.

BeterKeten:
1. faciliteert en adviseert de lopende projecten en realiseert de beoogde meerwaarde van de samenwerking (zie projecten).

2. start drie nieuwe zorginhoudelijke projecten en drie nieuwe promotietrajecten, die van meerwaarde (1+1=3) zijn voor patiënt, betrokken
zorgprofessionals, organisaties en de regio. 

3. Beschrijft duidelijke eindpunten van voor oplevering van de zelfstandige netwerken.

4. versterkt haar rol als “netwerk van netwerken” door de zichtbaarheid en de gezamenlijke doelen van BeterKeten bij stakeholders te vergroten en te
benutten voor betere resultaten. 

5. verbreedt de netwerkdeelnemers door deelname van verschillende disciplines aan bestaande en nieuwe projecten met focus op deelname van 
(specialistisch) verpleegkundigen.

6. verbetert de projectaanpak welke leidt tot meer efficiëntie, effectiviteit en verhoogde funfactor in de opzet en uitvoering van de regionale
samenwerking.

7. versterkt de regionale samenwerking op wetenschappelijk vlak door het uitrollen van de opgestelde regiovisie BeterKeten wetenschap en uitvoeren
van het plan van aanpak.*

Sterkere regionale samenwerking
Gedeelde 
regiovisie 

wetenschap

*In de concept regiovisie wetenschap BeterKeten staat een voorstel voor het uitwerken van de drie thema's. In afwachting van de veriepende discussie vindt vervolg plaats. 



Betere 
uitkomsten

ZelfstandigZichtbaar Meetbaar Evaluatie

Om Betere Uitkomsten te krijgen formuleren we voor 2022 de volgende vijf doelstellingen.

BeterKeten:

1. vergroot de zichtbaarheid van de regionale samenwerkingen door het delen van de (proces) uitkomsten aan stakeholders door inzet van 
social media, nieuwsbrieven, BeterKeten bijeenkomst, regionale wetenschapsavond en gesprekken met stakeholders zoals verzekeraars. 

2. Start met het uitwerken van een basisset indicatoren voor het meten van patiëntuitkomsten van de regionale samenwerking. 

3. versterkt de uitkomsten door in de netwerken/ projecten, naast de basisset indicatoren (zie doelstelling 2), meer meetbare doelstellingen op 
te nemen. Deze doelstellingen meten de beste zorg (patiëntgerichtheid, kwaliteit en doelmatigheid) door regionale samenwerking meten.  
De meting vindt plaats bij nieuw te starten projecten en bestaat uit een nulmeting, tussenmeting en eindmeting bij oplevering van het project.  

4. start met gestandaardiseerde eindevaluatie van de projecten om het resultaat en het proces van samenwerking volledig te benutten. 

5. verzelfstandigd in 2022 minimaal drie regionale samenwerkingen, waardoor de samenwerking niet meer afhankelijk is van ondersteuning
van het projectbureau (conform te beschrijven eindpunten van zelfstandige netwerken).

Betere uitkomsten



Organisatie
Stichting
De stichting voldoet in 2022 aan de nieuwe regelgeving WBTR. 
Samenwerking wordt getoetst op juridische eisen in de samenwerking en
voldoet aan de daarvoor opgestelde wet- en regelgeving. 

Bestuur
Peter van der Meer, voorzitter van het bestuur BeterKeten draagt per 1-1-
2022 het voorzitterschap over aan Marjolein Tasche. 

Projectbureau - Huisvesting
Het projectbureau van de stichting BeterKeten verhuist per 1 april naar een 
nieuwe locatie samen met SRZ, RijnmondNet, IZER, HAP Rijnmond, samen 
willen zij de zorghub Rotterdam vormen. 

Projectbureau - Scholing
In 2022 zullen de medewerkers van het projectbureau deelnemen aan 
congressen en scholing voor het bijhouden van kennis en kunde voor 
netwerksamenwerking. 

Financiën
De goedgekeurde begroting van de BeterKeten voor 2022 omvat een totaalbedrag van 
€872.927. De kosten van de BeterKeten worden betaald vanuit de bijdragen van de zes 
participerende zorginstellingen, waarbij een verdeelsleutel op basis van de zorgomzetcijfers 
minus honorarium wordt gehanteerd over boekjaar 2019. 
Er worden twee verdeelsleutels gehanteerd, omdat Ikazia en IJsselland zijn uitgesloten 
van financiële bijdragen aan de promotietrajecten.

BeterKeten projectbureau

BeterKeten bestuur

Organisatie 2022 (alg) verdeelsleutel 2022 (prom.) verdeelsleutel totaal 2022 totaal 2021

Bijdrage Erasmus MC 150.900€        38,2% 183.456€       44,3% 334.356€         317.003€         

Bijdrage Franciscus Gasthuis & Vlietland 71.516€          18,1% 86.944€          21,0% 158.460€         158.351€         

Bijdrage Maasstad Ziekenhuis 62.012€          15,7% 75.390€          18,2% 137.402€         127.368€         

Bijdragen Albert Schweitzer ziekenhuis 56.106€          14,2% 68.210€          16,5% 124.316€         123.697€         

Bijdragen Ikazia ziekenhuis 26.040€          6,6% -€                0% 26.040€           21.645€           

Bijdragen Ijsselland ziekenhuis 28.687€          7,3% -€                0% 28.687€           24.456€           

Totaal bijdragen 395.260€        100% 414.000€       100% 809.260€         772.520€         

Reserve BeterKeten 63.667€          63.667€           -€                  

Totaal begroting 395.260€        477.667€       872.927€         772.520€         

Bijdragen



PROJECTEN BETERKETEN 2022

Hartfalen
Verkenning

Het leveren van efficiënte, excellente en uniforme zorg voor patiënten met chronisch hartfalen in de regio Groot-Rijnmond door nauwere 
samenwerking.

IBD zorg
Uitvoering 

IBD zorg, gedeelde zorg in regio Zuidwest Nederland 

IC-Rijnmond
Uitvoering

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 & ITP
Uitvoering 

Sferocytose: een erfelijke, chronische aandoening van de rode bloedcellen, leidend tot bloedarmoede en vermoeidheid. Hiervoor werken we nauw 
samen met collegae in de regio voor begeleiding, behandeling (lab-controles, erytrocytentransfusies, vaccinaties). Het doel is een is een 
eficientieslag te behalen door de KETEN te verBETERen. Exploratie vindt tevens plaats op de AYA-zorg en transitievan kind naar volwassen 
geneeskunde.

Kindergeneeskunde
Algemeen
Uitvoering 

Samen sterk voor de beste kindergeneeskundige zorg in regio Rijnmond. Door innovatieve samenwerking en optimaal gebruik te maken van elkaars 
expertise wordt excellente kwaliteit van zorg geboden op de juiste locatie. De patiënt en diens naasten staan daarbij centraal en krijgen de regie in 
de (keten)zorg. Waar sprake is van meerdere zorgaanbieders, functioneren deze zorgaanbieders functioneren samen als één behandelteam in de 
kindergeneeskundige zorg in de regio.

Professionals uit de ziekenhuizen 
kunnen in hun 
samenwerkingsambities 
ondersteund worden door het 
projectbureau van de BeterKeten. 
Vanuit een ondersteunende, 
adviserende en/of coördinerende 
rol kan ondersteuning geleverd 
worden in de zes fases van het 
project:

Allergienetwerk
Nazorg/ evaluatie

Het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de behandeling van patiënten met 
allergische klachten. 

Anorexiazorg
Uitvoering 

Het doel is in gezamenlijkheid optimaliseren van de gecombineerde 
psychiatrisch/somatische zorg voor kinderen en jongeren met anorexia nervosa, waarbij 
gestreefd wordt naar de juiste zorg op de juiste plek in de regio Rijnmond te organiseren

Antistolling
Uitvoering

Het verbeteren van de zorg voor patiënten met antistolling met als gevolg minder 
tromboses en bloedingen en het verlagen van de kans om een trombose te ontwikkelen 
door een ziekenhuisopname tijdens de periode in het ziekenhuis en tot 3 maanden na 
ontslag 

Centrum Gezond
Gewicht
Uitvoering

Samenwerking van kinderartsen, internisten en chirurgen rondom zorg aan en onderzoek 
naar de zorgvrager met (ernstige) obesitas, vanuit een gezamenlijk Centrum Gezond 
Gewicht 

Duizeligheidscentrum
Nazorg/ evaluatie

Verbeteren van de zorg aan patiënten met duizeligheidsklachten (voorbeeld Apeldoorn)



PROJECTEN BETERKETEN 2022

Kinderreumatologie
Uitvoering

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. 

Myoomzorg
Nazorg/ afronding 

Door samenwerking het realiseren van excellente, doematige en complete myoomzorg 

NASH/NAFLD 
uitvoering

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

Nierzorg op de 
Noordoever
Uitvoering

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

Ovariumcarcinoom
Uitvoering

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

Perinataal centrum
Uitvoering

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. 

Schildkliernetwerk
Uitvoering

Samen uitstekende en doelmatige (bij)schildklier leveren aan patiënten in regio Rijnmond, waarbij samengewerkt wordt vanuit een netwerk 
rondom zorg en onderzoek. 

Virale Hepatitis
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. 

Wondzorgnetwerk
Nazorg / afronding

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).

Vulva-Netwerk

Uitwerking
Door het opbouwen van een vulva-pathologie netwerk in de regio zuidwest Nederland versterken we de onderlinge samenwerkingen en 
gebruiken we alle kennis, ervaring en kunde om de beste zorg dichtbij huis te leveren aan patiënten met vulvaire klachten. 

Zorgpaden
Noordoever
Uitvoering

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. 

Kinder-MDL
Evaluatie/ afronding

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 



WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK BETERKETEN 2022

Schildklierzorg en 
kwaliteit van leven
Start: 2016

het Schildklieronderzoek richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven voor patiënten met (verdenking op) schildklierkanker. Onder andere wordt 
onderzocht:
- hoe het aantal bloedafnamens na een schilkdlieroperatie veilig verminderd kan worden;
- 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.

Anser
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.

Presto
Start: 2018

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.

Horizon-IC
Start: 2018

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. 

BRAVOO!
Start: 2020

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.

SPIN-P
Start: 2020

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.

STOP-studie
Start 2020

Aantonen dat ICS veilig kan worden afgebouwd bij obese patiënten met T2-laag astma in de 2e lijn, zonder verlies van astma controle.

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. 
In 2022 reikt de BeterKeten opnieuw subsidie uit aan drie geselecteerde onderzoeksaanvragen.

Lopende onderzoeken 



Long Love
Start 2021

Naar levenslang gezondere LONGen: een multidisciplinair zorgpad voor te vroeg geboren kinderen. Met LONG LOVE wordt er een geheel nieuw multidisciplinair zorgpad 
introduceert dat speciaal ontwikkeld is voor te vroeg geboren kinderen, gericht op het opsporen en de behandeling van deze risicofactoren.

Starlings
Start 2021

Bepalen welke verschillende risicofactoren het meest bijdragen aan verbindweefseling (fibrose) in de borst na borstsparende behandeling van patiënten met borstkanker of 
een voorstadium hiervan.

Set-Q
Start 2021

Inzicht krijgen in de huidige kwaliteit van de endo-echografie en de diagnostische opbrengst te verbeteren door gebruik te maken van een nieuwe veel belovende 
endoscopische techniek om beter weefsel te verkrijgen.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK BETERKETEN 2022


