
 
 

Vrijdag 24 januari 2020 
Officiële opening Franciscus Oncologiecentrum en

Franciscus Borstkliniek.

 

Dinsdag 28 en woensdag 29 januari 2020
Verhuizing patiënten naar het Oncologiecentrum.

 

 

 

 

Huisartsen worden op korte termijn geïnformeerd over de verhuizing en

uitgenodigd voor de opening.  

Uitkomsten 2e reviewsessie met huisartsen - Franciscus Oncologiecentrum
Samen bieden wij de patiënt veilige, innovatieve, oncologische zorg, waarbij we klein genoeg zijn om persoonlijk te zijn 

en groot genoeg zijn om hoogwaardige zorg te leveren.

De concentratie van de oncologische en hematologische zorg

biedt belangrijke meerwaarde voor patiënten. Vanuit de

huisartsen is geadviseerd om hier meer over te communiceren,

zowel naar patiënten als verwijzers. Belangrijke speerpunten

binnen het Franciscus Oncologiecentrum zijn o.a.: aandacht voor

psychosociale en persoonlijke zorg, specialisatie, samen

beslissen, tumorspecifieke MDO's, innovatieve behandelingen,

research en continu meten van patiëntenervaringen.  

Kwalitatief hoogwaardige zorg 

De mogelijkheden voor de opvang van spoedpatiënten zijn

uitgebreid verkend. Er wordt een spoednummer beschikbaar

gesteld dat 24/7 bereikbaar is. Dit spoednummer is primair

bedoeld voor patiënten en huisartsen van patiënten met een

actieve behandeling. Indien nodig worden spoedpatiënten direct

opgenomen in het Oncologiecentrum. Het spoednummer is eind

januari 2020 terug te vinden in de Franciscus Artsenwijzer.

Patiënten worden zorgvuldig geïnformeerd over hoe te handelen

bij spoed. 

Spoedzorg

In het ontwerp van het Franciscus Oncologiecentrum staat de

ervaring en de behoeften van de patiënt centraal. Zo is er veel

daglicht, uitzicht naar buiten en door de ruimtelijke opzet kan

iedereen zich goed oriënteren. Ook is er rekening gehouden met

privacy. Er zijn verschillende ruimtes gecreëerd waar patiënten

zich in terug kunnen trekken, alleen of samen met hun naasten. 

 

Inrichting en patiëntenbeleving 

Belangrijke data

Patiënten worden persoonlijk geïnformeerd over de komst van

het Oncologiecentrum en wat dit betekent voor hun behandeling.

De nadruk ligt hierbij op de verbetering van de zorg, het contact

met hun behandelend arts en verpleegkundigen, de

bereikbaarheid en hun afspraken. Ook wordt er in de regio breed

gecommuniceerd over het Oncologiecentrum.

 

 

 

 

 

Patiënteninformatie

november 2019


