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Vorderingen Bestuurlijk Overleg Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Geachte heer, mevrouw,
In vervolg op de brief van februari en maart jl. informeren wij u graag over
de vorderingen rond de concentratie van de kinderoncologische zorg. In dit
kader vindt een Bestuurlijk Overleg (BO) plaats tussen Zorgverzekeraars
Nederland (ZN), het Prinses Máxima Centrum (PMC) en de Nederlandse
Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).
Inhoudelijke vormgeving
Het BO heeft een groep van inhoudelijke experts, onder leiding van prof. dr.
Bob Löwenberg, gevraagd een advies te geven over de verdeling van de
kinderoncologie in het Prinses Máxima Centrum en de shared care centra, in
zowel de transitie- als eindfase. Het uitgangspunt hierbij is dat tijdens de
transitieperiode en bij de uiteindelijke concentratie van kinderoncologische
zorg in het Prinses Máxima Centrum de garantie van maximale kwaliteit,
veiligheid en continuïteit van zorg voorop staat in het belang van de
kinderen met kanker en hun ouders.
Het advies omvat een aantal aanbevelingen, waarvan wij graag de
belangrijkste voor u op een rijtje zetten.
- Vorm een kinderoncologisch netwerk in Nederland, bestaande uit het
PMC en vier umc’s, die een shared care rol vervullen. Dit zijn
Amsterdam, Groningen, Nijmegen en Rotterdam, en rond elk umc één
tot twee (indien noodzakelijk drie) geaffilieerde ziekenhuizen, met oog
op beperking van reistijd van kinderen met kanker en ouders voor
eenvoudiger frequente handelingen.
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Besteed vooraf, tijdens en na de opstart van het PMC, gezien het
multidisciplinaire en complexe karakter van de kinderoncologische zorg,
actief aandacht aan het proces van professionele interactie en
samenwerking tussen het PMC en de shared care centra.
Concentreer alle hoog complexe kinderoncologische zorg in het PMC. De
overige kinderoncologische zorg vindt plaats op een locatie binnen het
PMC netwerk; daar waar de zorg het beste geleverd kan worden. Er is
daarnaast een aantal tumorgroepen benoemd waarvan de diagnose en
complexe delen van de behandeling ingebed blijven in de bestaande
infrastructuur in een shared care umc.
Regel een gestructureerd regulier overleg over beleid en alle individuele
patiënten tussen het PMC en shared care umc’s.
Maak een gefaseerd proces, waarbij de concentratie van de
kinderoncologische zorg in de komende jaren onder begeleiding van een
begeleidingscommissie plaats zal vinden. Voortschrijdend inzicht en
ervaring kunnen binnen dit groeimodel worden gebruikt in de
vervolgstappen.

Het BO heeft grote waardering geuit voor het bereikte resultaat. De
professionals uit het PMC en de shared care umc’s gaan voor de Startfase
(concentratie van tumoren in buik en borst) de oncologische ketens nader
uitwerken. Een in te stellen Raad van Advies (RvA) zal het proces en inhoud
toetsen om de continuïteit, veiligheid en kwaliteit van zorg voor patiënten te
kunnen borgen, in eerste instantie voor de Startfase. In de RvA nemen de
shared care umc’s een zware rol in. De RvA wordt gemeenschappelijk
samengesteld.
Bestuurlijke vormgeving
Naast afspraken over de inhoud zijn er ook goede afspraken gemaakt over de
bestuurlijke vormgeving. Deze zullen nog op details verder worden
uitgewerkt. Kern van de afspraken is dat umc’s zullen gaan participeren in
het PMC. Op deze wijze kan optimaal invulling worden gegeven aan de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg.
Met de helderheid over de inhoudelijke vormgeving en de bestuurlijke
verantwoordelijkheid zijn er voldoende garanties op een goede en veilige
zorg en hebben zorgverzekeraars aangegeven de contractering van de zorg te
zullen effectueren. Hierbij wordt uitgegaan van macroneutrale bekostiging
afgezien van tijdelijke frictiekosten.
Start nog dit jaar
De beoogde startdatum voor het PMC is 1 oktober 2014. Het PMC en de NFU
zullen zich tot het uiterste inspannen om deze datum te realiseren met
inachtneming van de kwaliteits– en veiligheidseisen.
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De betrokken partijen hebben op deze wijze ieder vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid en betrokkenheid zich maximaal ingezet om in
gezamenlijkheid te komen tot een optimale concentratie van zorg voor
kinderen met kanker. Want het gaat om de patiënt en het verder
optimaliseren van de kwaliteit van zorg.
Met vriendelijke groet,

Drs. P.W.D. Venhoeven RA (voorzitter Prinses Máxima Centrum)

Mr. A. Rouvoet (voorzitter Zorgverzekeraars Nederland)

Drs. G.J.H.C.M. Peeters (voorzitter NFU)

