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Visie 

Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal mogelijke zorg, afgestemd op de  
 

individuele wens en behoefte van die patiënt. Optimale samenwerking tussen  
 

zorgverleners in de eerste en tweede (en soms derde) lijn is daarbij een 
 

voorwaarde. 

 

 



Missie - I 

IN HET KORT: 
 

•  Optimaliseren samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. 
 

•  Realiseren van korte lijnen en binnen een eenvoudige organisatiestructuur 
 

•  Verbinden en afstemmen van zorg in het ziekenhuis en (paramedische en 
psychologische) zorg in de buurt. 



Missie - II 

•  Dicht bij de mensen in de buurt en in verschillende fasen van het zorgproces. 
  

•  De zorg is geprotocolleerd; zorgverleners voldoen aan criteria / kwaliteitseisen 
en werken volgens landelijke richtlijnen. 
 

•  Voor alle volwassen oncologiepatiënten in (groot) Amsterdam ontwikkelen we 
lokaal aanbod, op basis van uitwerking van landelijk ontwikkelde zorgmodules. 



Netwerk nodig 

Om missie en visie mogelijk te maken is een netwerk nodig. 
 

•  Samen sta je sterk(er) 

•  Vele handen maken licht werk 

•  Laten zien dat er gekwalificeerde eerstelijns zorgverleners zijn  

•  Elkaar (beter) leren kennen; daardoor verbeteren samenwerking en afstemming  

 

Met als hoger doel: betere zorg voor de patiënt! 

 



Doelen - I 

1.  Leveren overzicht van zorgverleners die gespecialiseerd / gekwalificeerd zijn in 
oncologische (na)zorg in 1e lijn in Amsterdam. 
 

2.  Kenbaar maken bestaan van het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg onder 
zowel 1e, 2e en 3e lijns zorgverleners in Amsterdam. 
 

3.  Zorgverleners in 2e en 3e lijn informeren over meerwaarde die 1e 
lijns zorgverleners kunnen bieden aan oncologiepatiënten in de wijk.  
 

4.  Realiseren van een goede overdracht van zorg van 2e (en 3e lijn) naar 1e lijn en 
vice versa bij oncologiepatiënten. 



Doelen - II 

1.  Leveren van gekwalificeerde, goede oncologische (na)zorg, dicht buurt vd patiënt.  
NB: Belangrijk onderdeel is goede overdracht van 2e naar 1e lijn. Zorg is integraal, 
laagdrempelig, multidisciplinair en in de buurt.  
 

2.  Werken volgens landelijke richtlijn oncologische revalidatie.  
 

3.  Voorkomen overbehandeling, door aanbod te ontwikkelen van geprotocolleerde zorg 
middels transmurale zorgpaden.  
 

4.  Borging deskundigheid binnen netwerk.  
 

5.  Financiering regelen. 



Structuur netwerk 

Bestuur 

Werkgroep 
Kwaliteit 

Werkgroep 
Financiën 

Werkgroep 
Samenwerking  

1e / 2e lijn 

Werkgroep 
Communicatie & PR 

Bestuur: 
-  Voorzitter 
-  Voorzitters 4 werkgroepen 
-  Penningmeester / ledenadministratie? 

 
Ondersteuning door Ela 



Lidmaatschap 

Eerstelijns zorgverleners: 
•  Fysiotherapie 
•  Ergotherapie 
•  Diëtetiek 
•  Psychologie 
•  2019: Oefentherapie? 

 >> Tweedelijn kan participeren in werkgroepen, maar zijn geen lid. 
 
 
Van leden wordt verwacht: 
•  Voldoen aan (kwaliteits)criteria > wordt besproken in een sessie 
•  Actieve bijdrage 
•  Contributie betalen 



Lidmaatschap - II 

Wat vraagt het lidmaatschap? 
 

Actief: 
•  De bereidheid kennis te delen met collega’s in het netwerk.  

•  Leden zijn bij minimaal 75% van de netwerkactiviteiten aanwezig (ALV, lezing, etc.)  

•  Leden leveren actieve bijdrage aan het netwerk (in werkgroep, bestuur etc.) 
 

Contributie: 

•  Eenmalige aanmeldkosten 

•  Jaarlijkse contributie 



Lidmaatschap - III 

Wat levert het op? 

•  Naamsbekendheid bij verwijzers (1e en 2e lijn) en patiënten (website). 

•  Mogelijkheid tot intercollegiaal overleg en/of intervisie wordt gefaciliteerd.  

•  Mogelijkheid om de eigen kennis te bevorderen.  

 

Voor patiënt:  

•  Zorg wordt dichtbij geleverd: integraal, laagdrempelig, herkenbaar.  

•  Voorkomen overbehandeling door aanbod geprotocolleerde zorg volgens 
kwaliteitseisen, goede afstemming en korte lijnen met 2e lijn.  



Begroting Netwerk (2019) – Kosten I 

Werkgroep Communicatie & PR: 
•  Hosting domeinnaam       €100 
•  Materiaal / Communicatiemiddelen     €400 

 
Werkgroep Kwaliteit:    
•  Twee themabijeenkomsten: 2 x €200     €400 
•  Materiaal / Middelen       €200 
•  Begeleider Intervisiebijeenkomsten:  

-2 groepen, 2 bijeenkomsten / jaar     €400 
 
      subtotaal   €1.500 

 



Begroting Netwerk (2019) – Kosten II 

•  Werkgroep Samenwerking 1e / 2e lijn:    €100 
 

•  Werkgroep Financiën:      €100 
 

•  Beheer financiën netwerk 
40 x €10        €400 
 

•  Reserve / onvoorzien:      €200 
      Totaal:   €2.300 

NB: Er was een startsubsidie van €2.000 (fonds AMA): ontwikkeling website, logo, 
communicatiemiddelen en uitvoeringskosten startbijeenkomst. Kosten 2018. 



Begroting Netwerk (2020 & 2021) – Kosten I 

•  Werkgroep Financiën       €100 

•  Werkgroep Kwaliteit       €100 
- 2 themabijeenkomsten 
- 4 intervisiegroepen       €800    

•  Werkgroep Samenwerking 1e / 2e lijn     €100 

•  Werkgroep Communicatie & PR     €400 

•  Beheer Financiën 50 leden      €500 

•  Onvoorzien        €200 

       Totaal:   €2.000 



Begroting Netwerk – Opbrengsten - I 

2019: 40 leden 
•  Eenmalige aanmeldkosten: 40 x €50     €2.000 
•  Jaarlijkse contributie: 40 x €30     €1.200 

     Totaal:    €3.200 
    Reserve 2019: €3.200 - €2.300 =   €900 
 
2020: 50 leden 
•  Eenmalige aanmeldkosten: 10 x €50     €500 
•  Jaarlijkse contributie: 50 x €30     €1.500 
•  Reserve 2019        €900   
      Totaal:    €2.900 
      Reserve: 2.900 - €2.000 =   €900   

   



Begroting Netwerk – Opbrengsten - II 

2021: 50 leden 

•  Jaarlijkse contributie: 50 x €30     €1.500 

•  Reserve 2019        €900   

      Totaal:    €2.400 

      Reserve: 2.400 - €2.000 =   €400 

 

Eind 2021: begroting opstellen voor 20222 en verder 

 

NB:Aanmeldkosten en contributie kan pas met zekerheid worden vastgesteld in 
januari 2019, na tellen van aantal aanmeldingen…   



Issues  

Contributie / actief netwerk:  

•  Geen vacatiegelden voor werkgroepen / bestuur. Terecht? 

•  Dat impliceert een actieve bijdrage van ALLE leden.  

•  Na 2 jaar in werkgroep (5-6 leden): doorwisselen 

•  Na 3 jaar geen actieve bijdrage: einde lidmaatschap netwerk, of afkopen: €100/jaar? 

 

Financieel beheer: 

•  Elaa: kost geld (€10/lid/jaar) maar dan ben je er wel vanaf. 

•  In eigen beheer nemen: ‘zinloze tijd’, bankrekening openen op naam, of officieel 
(statuten, accountant etc.) dan ook kosten.   



Naam netwerk: INOZA 

  Interdisciplinair 

   Netwerk 

  Oncologische 

   Zorg 

  Amsterdam 

 

Andere briljante ideeën (binnen 1 week) zijn welkom, mits:  

•  het recht doet aan wat het netwerk is en doet 

•  ‘het een beetje bekt’ 

•  de domeinnaam beschikbaar is 



Lid worden 

Vanaf 01.12.2018 

-  Waarschijnlijk via www.inoza.nl  

-  Sturen kopieën diploma’s / certificaten 

-  Betalen aanmeldkosten en contributie (in 2019) 

-  Aangeven op welke manier actief (werkgroep) 
en per wanneer (2019, 2020, 2021) 



  

Opmerkingen? 
         Vragen?  

       Suggesties? 
 



Vervolg Programma 

18.20 - 18.25 uur:  Verplaatsen 
18.25 – 18.45 uur:  Bespreking toelatingscriteria per discipline  
     - Fysio    Meike   zaal 0.1 & 0.2 
    - Ergo    Martin    zaal 0.3 
    - Diëtisten   Chantal   zaal 1.1 
     - Psychologen   Eline   bar 

18.45 – 19.05 uur:  Pauze (zaal 0.1 & 0.2) 

19.09 – 19.10 uur:  Verplaatsen   

19.10 – 19.40 uur &  
19.45 – 20.15 uur:  Twee rondes: Bespreking werkplannen (zie kaartje voor zaal) 
20.15 – 20.20 uur:  Verplaatsen 

20.20 - 20.40 uur:  Plenaire terugkoppeling 
20.40 - 20.55 uur:    Vragen 

20.55 uur:   Afsluiting 


