
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.

In 2020 worden alle MDO’s, dagbehandelingen, klinische

opnames, chemotherapie en poliklinieken in Franciscus

Vlietland geconcentreerd. Op lange termijn wil het ziekenhuis

alle oncologische zorg concentreren. Dit sluit aan op de

nieuwe ontwikkelingen. Concentratie van kennis en expertise

draagt bij aan betere zorg.

"Goede bereikbaarheid 
voor patiënten uit Rotterdam.  

is belangrijk. Vooral voor 70-plussers.
De pendelbus tussen de locaties is

belangrijk"

"Geef duidelijk aan wat de 
meerwaarde is van de 

concentratie. Leg de nadruk op
kwalitatieve verbetering en

persoonlijke zorg."

"Je wordt 1 centrum en dus
groter. Maar blijf de

persoonlijke benadering
bewaken. Leg dit ook goed uit
aan de verwijzers en patiënten. 

"Geef extra aandacht aan de
nazorg en herstel. Ook de

psychosociale kant is belangrijk."

In verband met de nachtelijke sluiting van de SEH op locatie

Franciscus Vlietland worden de mogelijkheden om spoedpatiënten

op te vangen verkend. Een van de mogelijkheden is om de

bekende oncologische patiënten in een spoedsituatie direct op de

afdeling op te nemen. Op locatie Franciscus Gasthuis is dit al

gangbaar.

Spoedzorg

"Spoedpatiënten op de afdeling
opnemen zou een goede oplossing

zijn. Het is heel belangrijk dat
patiënten goed geïnstrueerd

worden." 

"Overleg tussen specialist en
huisarts is belangrijk. Als een

patiënt niet wordt opgenomen dan
willen wij graag de reden en

overweging kennen zodat wij het
ook aan de patiënt uit kunnen

leggen."

"Bij spoedconsultatie willen wij
direct de dienstdoende oncoloog
kunnen bellen. Telefoonnummer

moet snel te vinden zijn."

Communicatie
Elkaar goed blijven informeren is essentieel. De huisartsen zien

een aantal verbeterpunten en suggesties.

"Belangrijke momenten om ons te informeren: 
Bij nieuwe oncologische patiënt, gewijzigd beleid

na een MDO en bij wijziging van situatie,
bijvoorbeeld van curatief naar palliatief."

"Via het Zorgportaal kan er nog meer
informatie inzichtelijk gemaakt worden.

Deze wordt nu nog niet goed gevuld door
de medisch specialisten."

"Houd ons vaker op de
hoogte van de ontwikkelingen.

Kort en bondig."

"Nog een reviewsessie zou fijn zijn."

In het Franciscus Oncologiecentrum komen 

24 dagbehandeling stoelen en 24 klinische bedden. 

Polikliniek: oncologie/hematologie, MDL-oncologie, 

longoncologie en gynaecologische oncologie.

De Franciscus Borstkliniek is ook onderdeel van het   

oncologie centrum. 
"Mooi, ruimtelijk en veel licht.

Rustgevende kleuren."

"Belangrijk om goed te kijken 
naar de privacy van patiënten 
Alleen gordijnen voldoen niet."

"Denk ook aan aangepaste voeding
voor oncologie patiënten."

Concentratie van de zorg       

Inrichting en patiëntenbeleving 


