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Kwaliteit van de kinderoncologische zorg op 1 juli 2014 binnen het StartMaxima is gewaarborgd
In deze notitie wordt niet uitgebreid ingegaan op het algemene principe, dat concentratie van zorg
een belangrijke voorwaarde is voor een betere kwaliteit van zorg voor zeldzame aandoeningen, waar
alle vormen van kinderkanker onder vallen als erkende weesziekten. De argumentatie voor de
bundeling van expertise voor dergelijke aandoeningen, en de achtergronden en het nut van het
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie veronderstellen we als bekend. Wel lichten we hier toe
waarom de zorg op 1 juli 2014 in het StartMáxima van tenminste dezelfde kwaliteit is als in de huidige
kinderoncologische centra:
I.

In het Startmaxima wordt voor een aantal nauw omschreven diagnoses de zorg geconcentreerd.
Dit betreft neuroblastoma, niertumoren , levertumoren en kiemceltumoren. Er ontstaat dus niet
willekeurig een extra kinderoncologisch centrum met "zomaar wat patiënten" uit verschillende
hoeken. Deze kinderen kunnen dus als eerste groep profiteren van de landelijke bundeling van
patiënten en expertise; het betreft alle Nederlandse patiënten met dergelijke tumoren op dit
terrein. Geen enkele van de huidige kinderoncologische centra voert meer dan 30% van deze
behandelingen uit. Het Prinses Máxima Centrum zal 100% van deze behandelingen uit gaan
voeren.

II.

De professionals ondersteunen de keus voor deze tumoren als eerste groep. De experts op deze
tumoren zullen in het StartMáxima komen werken. Hiertoe zijn al uitgebreide gesprekken met de
betreffende kinderoncologen, -chirurgen en andere specialismen gevoerd. Ook met
gespecialiseerde verpleegkundigen zijn gesprekken gevoerd. Op basis hiervan bestaat er geen
twijfel over de beschikbaarheid van voldoende geschoold personeel. De topexperts op de
betreffende tumoren zijn vanaf dat moment werkzaam in het StartMaxima, waardoor alleen in
Utrecht optimale zorg kan worden geleverd voor deze patiëntengroep.

III.

Alleen het Prinses Máxima Centrum zal kunnen voldoen aan de volumenormen en kwaliteitseisen
die voor de betreffende tumoren zijn vastgesteld door professionals en patiëntenorganisatie.

IV.

Het StartMáxima zal nauw samenwerken met het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het UMCU voor
alle benodigde ondersteuning zoals kinder-IC, -operatiekamercomplex, -farmacie,
laboratoriumdiagnostiek, radiologie, veiligheidsmanagement etc. Hiermee is een uitstekende
inbedding gegarandeerd in één van de Nederlandse topkinderziekenhuizen en UMC's. Fysiek vindt
de zorg plaats binnen de muren van het WKZ, waarmee meegaan in bestaande processen en
procedures optimaal mogelijk is, juist in de initiële fase van samenwerking tussen het Prinses
Máxima Centrum en het WKZ/UMCU. Het her en der geopperde argument dat het WKZ/UMCU
niet beschikt over kinderoncologische expertise is geen legitiem argument; deze expertise wordt
nu juist gebracht door het Prinses Máxima Centrum. Het WKZ verzorgt de inbedding in een goede
academische kindergeneeskundige setting, iets waar de UMC's voor gepleit hebben toen in het
verleden nog sprake was van een mogelijke situering van het Prinses Máxima Centrum naast het
NKI/AvL.

V.

De benodigde vergunningen voor de zorg zijn verstrekt door de minister van VWS. De relevante

hoofden kinderoncologie uit alle bestaande centra zijn zeer nauw betrokken bij de
totstandkoming van het StartMáxima. Tevens is de commissie Kwaliteit van SKION nauw
betrokken: er zal zorgvuldig gemonitord worden op de vastgestelde kwaliteitsindicatoren. Ook
zullen audits worden uitgevoerd om de kwaliteit te blijven borgen.
VI.

Bij de keuze van de betreffende maligniteiten voor het StartMáxima is rekening gehouden met de
samenstelling en grootte van de patiëntengroep. Deze is dusdanig dat de kwaliteit van zorg voor
kinderen met andere vormen van kanker in de huidige kinderoncologische centra gegarandeerd
blijft.

VII.

Het StartMáxima zal kinderen met de specifieke betreffende solide tumoren uit heel Nederland,
en de kinderen met een hemato-oncologische aandoening uit het WKZ omvatten, en daarmee
qua omvang direct het grootste kinderoncologisch centrum in Nederland zijn.

VIII.

De keuze voor het StartMáxima is uitgebreid overlegd met en heeft de steun van de
patiëntenvereniging VOKK.

IX.

Het StartMáxima is geen pilotproject maar de start van een geoormerkt klein deel van het Prinses
Máxima Centrum. Op deze wijze kan reeds nu al een deel van de patiënten profiteren van
bundeling expertise. Daarnaast kunnen een aantal processen op relatief kleine schaal ingeregeld
worden zoals samenwerking met het UMCU/WKZ en zorgverzekeraars hetgeen de start van het
uiteindelijke Prinses Máxima Centrum beter zal doen verlopen waardoor de kwaliteit straks voor
de grote groep patiënten beter en sneller gegarandeerd is.

X.

Soms wordt gesuggereerd dat het StartMáxima door het aanstellen van parttime medewerkers
kwetsbaar is. Dit is een onjuiste suggestie. Het StartMáxima zal net als andere zorginstellingen zijn
basis hebben in fulltime medewerkers, en daarnaast de mogelijkheid voor parttime medewerkers
kennen.

XI.

Voorafgaand aan het starten met kinderoncologische zorg in het StartMáxima, is sprake van een
aanloop- & inwerkperiode tot aan 1 juli 2014. Tijdens deze periode wordt in een intensief
gezamenlijk programma met het UMC Utrecht het starten voorbereid. Het Prinses Máxima
Centrum zal al vóór 1 juli 2014 cruciale medewerkers in dienst nemen (de werving daarvoor is
reeds in Februari gestart), om daarmee organisatie, inrichting en procesgang uit te werken, juist
ook in samenhang met de praktijk van het UMC Utrecht/WKZ. De werkprocessen zullen
voorafgaand aan de start in de praktijk geoefend worden door de zorgprofessionals die het
StartMáxima vanaf 1 juli 2014 gaan doen.

XII.

Het StartMáxima start niet in een vacuüm aangezien de huidige hemato-oncologie afdeling van het
WKZ deel uit zal maken van het StartMáxima. Daarmee zal eenvoudig aangesloten worden bij het
bestaande kwaliteitssysteem van het WKZ/UMCU. Daarnaast zullen de landelijke erkende experts
op de nieuw in te brengen kindertumoren in het StartMáxima komen werken en zullen de door
deze experts opgezette en reeds bestaande gedetailleerde (inter-)nationale behandelprotocollen
voor deze tumoren geïmplementeerd worden door deze zelfde experts.

Daar bovenop zal op zeer gedetailleerd niveau de zorg gemonitord worden door data managers
van de SKION volgens de hiervoor vastgestelde richtlijnen.
Samenvattend zal voor kinderen met de betreffende tumoren de kwaliteit van zorg juist het beste
gegarandeerd worden in het StartMáxima en niet langer in de bestaande centra. Dit is precies de
bestaansreden van het Prinses Máxima Centrum: bundeling van expertise voor hoog-complexe laag
volumen aandoeningen.

