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Gezondheidsverschillen zijn groot; opleiding relevant
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Sociale overerving – intergenerationele 
overdracht



Heckman:
Invest in the very

young

Marmot:
Fair societies, healthy

lives



Levensloop aanpak



De eerste 1000 dagen: voor een vitale 
samenleving 



Landelijk actieprogramma Kansrijke Start
Doel: meer kinderen een kansrijke start geven
• Eerste 1000 dagen cruciaal voor de ontwikkeling 

op latere leeftijd.
• Belangrijk dat kinderen een zo goed mogelijke 

start krijgen.
• Inzet effectief bewezen interventies om 

kwetsbare gezinnen passende ondersteuning te 
kunnen geven



Regionale aanpak Kansrijke Start Zuid-Limburg
>100 functionarissen getrainded in positieve gezondheid

2021: 284 nieuwe deelnemers NNZ; 
35 nieuwe aandachtsfunctionarissen

Verloskundigen begeleiden de groep samen 
met een kraamverzorgende of JGZ-
verpleegkundige. Zwangere vrouwen krijgen 
gemiddeld 17 uur méér zorg dan in een 
individueel traject; 23 verloskundigen, 8 
kraamverzorgenden en 2 JGZ-vpk getraind 

Zeer intensief schema van huisbezoeken 
vanaf zwangerschap tot 2 jaar door speciaal 
opgeleide VoorZorg-verpleegkundige van de 
JGZ. Momenteel 21 trajecten.

2021: 96 kwetsbare gezinnen geholpen 
zodat zij op eigen kracht verder kunnen



Lokale coalities Kansrijke Start vs. Knooppunt 
Kansrijke Start

• 2021: In 7 gemeenten werken het medisch en sociaal domein samen 
in lokale coalities Kansrijke Start:  Brunssum, Heerlen, Kerkrade, 
Landgraaf, Sittard-Geleen,Vaals en Voerendaal  meer gemeenten 
volgen in 2022

• In 3 gemeenten (Kerkrade, Landgraaf, Vaals) loopt een door ZonMw 
gefinancierde pilot voor het opzetten van een Knooppunt Kansrijke 
Start; Heerlen ook bezig met opzetten Knooppunt Kansrijke Start 

Knooppunt Kansrijke Start: een multidisciplinair overleg om samen met 
een (aanstaande) moeder of gezin in een kwetsbare positie tot 
afspraken te komen over de inzet van passende zorg en ondersteuning



Knooppunt Kansrijke Start

Directe interventie door zorg-
/hulpverlener

Zorg / ondersteuning op maat in medisch en/of 
sociaal domein

UITGANGSPUNTEN:
 Het signaal bepaalt invulling, intensiteit 

en vorm van samenwerking.
 Snel en tijdig vaste partners om tafel.
 Praten met de (aanstaande) ouder(s) 

in plaats van over hen.
 Passende steun of zorg op maat wordt 

een gedeelde verantwoordelijkheid.
 Lichte hulp/ondersteuning mbv de 

omgeving als het kan, zwaar als het 
moet.

Prenataal 
huisbezoek JGZ Knooppunt Kansrijke Start

Zelfredzaam of potentieel 
kwetsbaar

Geen of beperkte risico’s en 
zelfredzaamheid is toereikend

In een kwetsbare positie
Eén of meerdere (psycho)sociale 
en/of medische risicofactoren en 
zelfredzaamheid is ontoereikend

In een zeer kwetsbare positie
Eén of meerdere urgente (psycho)sociale 

en/of medische risicofactoren en 
zelfredzaamheid is ontoereikend

Signaleren
o.a. door:
- verloskundige
- kraamzorg
- JGZ
- huisarts

Verkennen

Steun op 
maat

Basiszorg / lichte 
ondersteuning

tijdens zwangerschap

Hoogrisico-
zwangerenoverleg 

ziekenhuis
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Incidentele partners: 
o.a. maatschappelijk werk, MEE, 
Radar, GGZ aanbieders, jeugdhulp-
aanbieders (bijv. Xonar, JENS), 
kinderopvang
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Proeftuin Geboortezorg Flex

gezinnen die meer kraamzorg kunnen gebruiken, 
kiezen voor minder of geen kraamzorg

Kraamzorg oren en ogen in gezin in eerste 8-10 dg; 
kraamhulp signaleert, doet medische controles, biedt 
voorlichting en (praktische of emotionele) steun

Gestart op 1 nov. 2021 in subregio Parkstad en gemeente 
Sittard-Geleen:
• Pijler 1: Vervallen eigen bijdrage van €4,70 per uur (150 

gezinnen)
• Pijler 2: Extra hulp van een kraamverzorgende in de eerste 6 

maanden na de geboorte van de baby (100 gezinnen)

Samenwerkingspartners
Geboortezorg Limburg (kraamzorg)

Zorgverzekeraars CZ en VGZ
Gemeenten in de regio Parkstad

Gemeente Sittard-Geleen
GGD Zuid Limburg - JGZ Zuid-Limburg

Verloskundig SamenwerkingsVerband Samen Zuyd
Programmabureau Trendbreuk

Mede gefinancierd door Provincie Limburg



De peutertijd: voor een vitale samenleving 



• Behoeftenpeiling
• Plan van aanpak
• Training
• Uitvoering

Gezonde gemeenten: kinderopvang

Samenwerkingspartners
Mik-PIW

Overige kinderopvangorganisaties
Gemeenten Sittard-Geleen

Gemeenten in de regio Parkstad
Zuid Limburg - JGZ Zuid-Limburg
Programmabureau Trendbreuk

Mede gefinancierd door ZonMw



De  basisschool en het voortgezetonderwijs: voor 
een vitale samenleving 



De Gezonde Basisschool van de toekomst

Les 1: ruim 6 jaar met 4 jaar
implementatie: T0, T1, T2, T3, T4 
jr
Les 2: voedings- en
beweeggedrag + BMI en
buikomvang
Les 3: integratie in 
onderwijssetting
Les 4: samenwerking
Les 5: frequentie en intensiteit
gezondheidsimpulsen fors hoger
dan regulier met gezonde
schoollunch + 1 uur sport, spel, 
cultuur per dag



De jongvolwassnen: de opvoeders van de 
volgende generatie voor een vitale samenleving 



MBO-burgerschapsonderwijs en 
loopbaan oriëntatie

• Beter voorbereid als
jong-volwassene

• MBO 1 en 2 meest
kwetsbaar

• Co-creatie met 
studenten: samen
onderzoeken

• Participatie ouders



CBS: zorgkosten
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CBS: gezondheidsmonitor
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CBS: gezondheidsmonitor
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GGD onderzoek “seks onder je 25e”
Verschillen in opleidingsniveau in Zuid-Limburg

Geplande
zwangerschap
(NL)

Ongeplande
zwangerschap
(NL)

Ongewenste
zwangerschap

Praktisch opgeleid 6.4% (5.3%) 5.4% (3.7%) 2.9% (1.9%)

Theoretisch
opgeleid

0.9% (1.1%) 0.8% (1.0%) 0.8% (0.8%)



GGD Thermometer 2017 – seksuele gezondheid
jongeren Limburg

• 2017: 4,659 jongeren onder de 25 jaar consult. 
– 62% vrouw, 38% man
– 36% praktisch opgeleid, 64% theoretisch opgeleid.

• Speerpunt: praktisch opgeleiden hebben een hoger
SOA-vind percentage, maar weten het Centrum voor
Seksuele Gezondheid Limburg minder goed te
vinden.

Vindpercentage SOA
Praktisch opgeleid 22%
Theoretisch opgeleid 14%
Totaal 17%

Vindpercentage
SOA

Vrouw Man

Basisonderwijs 27% 33%
Lbo/mavo/vmbo/mbo 19% 24%
Havo/vwo/gymnasium 13% 22%
Hbo/wo 13% 16%



Jeugdgezondheidszorg | Zuid-
Limburg

Platform onderwijs-jeugd ZL

Burgerschapsonderwijs en loopbaan orientatie



Zo hopen we de trend te doorbreken: voor een 
vitale samenleving 



Minder sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen

Kennis-en Innovatieagenda Zuidoost-Nederland



Universiteit met de buurt.
Van interveniëren in wijken naar leren van 
buurten en bewoners

Prof. Dr. Klasien Horstman
www.klasienhorstman.nl

* Wegens copyright is deze presentatie niet 
opgenomen* 



Minder sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen

Betere ondersteuning en 
zorg voor ouderen

Kennis-en Innovatieagenda Zuidoost-Nederland



Daisy Jonkers

NUTRIM ‘School of Nutrition and Translational Research in Metabolism’
Hoogleraar Darmgezondheid (Int. geneeskunde/Maag- Darm- en Leverziekten)
d.jonkers@maastrichtuniversity.nl

Vitaal ouder worden: 
aandacht voor voeding en beweging





Metabole
onderzoeksinfrastructuur



Verhoogd risico op ondervoeding

Sarcopenie: ↓ spiermassa/kracht, fysieke 
prestaties
Co-morbiditeit
Postoperatieve complicaties

Ondervoeding 65+: 
10-20%



Spiereiwitsynthese na 
maaltijd

Groen et al., PLOS one, 2015



Ouderen: minder spiereiwit-
synthese na eiwitinname

Wall et al., PLOS one, 
2015 Pennings et al.,  Am J Clin Nutr, 

2010

Inspanning stimuleert 
spiereiwitsynthese

Luc van Loon
Lex Verdijk



Afname functie 
mitochondriën

↓ spierkracht 
↓ uithoudingsvermogen

Verbetering 
met training

Lotte Grevendonk
Joris Hoeks



Valongevallen bij 65+: 
1 op 3



Inzicht in stabiliteit tijdens wandelen, 
risicofactoren vallen en mechanismen

Training: 
betere balans en minder vallen

Gerards, BMC Geriatrics 2021

Kenneth Meijer
Chris McCrum

• Bewegingsanalyses
• Wearables

(Hospital fit app)



jong oud

sojanoten

↑ Doorbloeding
↑ Cognitieve 

prestaties

Jordi Kleinloog
Peter Joris

Ouderen: Verminderde doorbloeding hersenen



Samenstelling, verteerbaarheid

Veranderingen bij veroudering:
• Kauwfunctie, slikken, 

smaak

• Spijsverteringssappen
• Motiliteit

• Afweer functie
• Microbiota
• …



Gerichte interventies

WHO 2016



Kennis vertalen naar de praktijk

• Eiwitsnacks, nieuwe voedingsproducten en -concepten
• Gerichte training-/prehabilitatie programma’s, activiteit 

monitoring
• Voorlichting, (gecombineerde) leefstijlinterventies

Brightlands Campus Greenport Venlo

Bevorderen gezonde voedingsinname door 
ontwikkeling nieuwe voedingsproducten en
-concepten
• leefomgeving, betaalbaarheid, duurzaamheid



Samen met partners in de regio: 

Gezonde voeding en beweging bevorderen voor 
preventie van ziekten en vitaal ouder worden



Prof. dr. Hilde Verbeek, Hoogleraar Zorgomgeving voor Kwetsbare 
Ouderen
Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg  
Department of Health Services Research
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
Maastricht University 

Innovatieve woonvormen voor ouderen: 
alternatieven voor reguliere verpleeghuiszorg



Veranderingen ouderenzorg

• Veel meer aandacht voor wonen met zorg
– Welzijn / kwaliteit van leven
– Relatiegerichte zorg
– Je thuis voelen
– Functioneren in het dagelijks leven

• Belang erkenning fysieke omgeving

• Versterken eigen regie van ouderen en hun naasten



Ontwikkelingen NL



De 
zorgomgeving
beïnvloedt het 
dagelijks leven
en functioneren
van ouderen



Zorgomgeving als interventie



Radicale veranderingen noodzakelijk



Zorgboerderijen

• Bieden unieke uitgangspositie naar
werkingsmechanismen omgeving

• Vertaalslag naar reguliere zorg 



Resultaten

• Meer activiteiten en minder passiviteit op 
zorgboerderijen

• Bewoners op de zorgboerderijen komen vaker buiten
– Buiten zijn was gerelateerd aan een positieve stemming

• Meer sociale interactie op de zorgboerderijen en de 
clusteringen van kleinschalige woonvormen

Beerens et al.; 2016 de Boer et al. 2017 



Vertaalslag reguliere zorg

• Neem de voorkeuren en restcapaciteit als uitgangspunt
– Zo kunnen activiteiten beter aansluiten

• Omgeving bevat stimulerende elementen in dagelijkse
zorg
– Andere inrichting fysieke en organisatorische omgeving
– Focus op het gewone leven met betekenisvolle activiteiten

• Durf en visie om radicaal te veranderen
– Vakinhoudelijk leiderschap van essentieel belang
– Andere competenties medewerkers waar de nadruk op ligt De Bruin et al. (2017)

De Boer et al., (2021)







www.awolimburg.nl

http://www.awolimburg.nl/




Minder sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen

Betere ondersteuning en 
zorg voor ouderen

Samenhang in aanbod van 
ondersteuning en zorg

Beheersbare zorgkosten

Kennis-en Innovatieagenda Zuidoost-Nederland



Prof. Dr. Aggie Paulus (a.paulus@maastrichtuniversity.nl)
Prof. Dr. Bernd Kremer (bernd.kremer@mumc.nl)
Dr. Grard Nieuwenhuijzen 
(grard.nieuwenhuijzen@catharinaziekenhuis.nl)

Beheersbare zorgkosten en samenwerking 
in de regio



Algemene introductie

• Doelstellingen van Kennis- en Innovatieagenda Zuid-
Oost Nederland zijn o.a.:

– Beheersbare zorgkosten
– Creëren van samenhang in aanbod van zorg en 

ondersteuning

• Deze presentatie richt zich op deze 2 doelstellingen



Presentatie heeft 2 delen:

1) Kostenbewuste zorg, onderwijs en samenwerking 
(Aggie Paulus, doelstelling 1)

2) Organisatie en meerwaarde van samenwerking in de 
regio: ONCOZON 
(Bernd Kremer en Grard Nieuwenhuijzen, doelstelling 2)



AD 1) Kostenbewuste zorg, onderwijs en 
samenwerking

• Waarom is kostenbewuste zorg nodig?
• Hoe komen tot kostenbewuste zorg? 
• Wat is de rol van onderwijs hierin?
• Wat is de rol van samenwerking hierin?



Waarom kostenbewuste zorg nodig? (1): 
stijgende uitgaven

 Ca. 105 miljard euro OVERIGE SECTOREN
Zorgsector 2019 (WRR 2021)

 1 op de 7 werkzaam

OVERIGE 
SECTOREN

Zorgsector 2060 (WRR 2021)

 Ca. 325 miljard euro
 1 op de 3 werkzaam



Waarom kostenbewuste zorg nodig? (2): 
tegengaan van o.a. verspilling van schaarse 
middelen

Beslissingen
zorg-

professionals

Impact op zorguitgaven

Vaak (nog) niet
kostenbewust

Leiden soms tot verspilling



Hoe komen tot kostenbewuste zorg?



Wat is de rol van onderwijs hierin?



Wat is de rol van samenwerking hierin? (1)

• Onderwijs (over economische aspecten van zorg) is essentieel
om in te kunnen spelen op groeiende behoefte aan meer
kostenbewuste zorg

• Dit vergt verdere samenwerking tussen o.a.:
– Verschillende opleidingen
– Opleidingen en zorgprofessionals
– Opleidingen en richtlijnontwikkelaars
– Op maat onderwijs (masterclasses; workshops etc.) voor

zorgprofessionals, verzekeraars, overheidsactoren, 
koepelorganisaties en andere actoren



Enkele voorbeelden van 
onderwijssamenwerkingsinitiatieven (2)

1. Plustraject (MUMC+ en master HPIM (FHML/UM)): onderwijs aan
Aios en Verpleegkundigen over o.a. doelmatigheid van zorg

2. Samenwerking binnen master HPIM: introductie leerlijn ‘Economie
en sturing van zorg’: optimaal opleiden (toekomstige) actoren in de 
zorg

3. KIA-samenwerking tussen UM (HPIM), Hogeschool Zuyd (MGI), 
EITZ en AWO:  Masterclasses voor zorg- en welzijnsorganisaties
over innoveren in de zorg

4. Maastricht Health Economics & Technology Assessment Centre 
(o.a. UM en MUMC+): Workshops over doelmatigheid, 
kosteneffectiviteit, kostenbewuste zorg

5. Caphri, SHE, KIMS: Opzetten leerplatform voor
richtlijnontwikkelaars gericht op economische aspecten van zorg



Ad 2) Creëren van samenhang in aanbod van zorg en 
ondersteuning: OncoZON

 Deel 2 van deze presentatie

 OncoZON (oncologie netwerk van negen 
ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut in 
de regio Zuidoost-Nederland) 



Preuvenemint-event - 26 augustus 2022

Bernd Kremer
Medisch directeur Maastricht Comprehensive Cancer Center 
Voorzitter dagelijks bestuur OncoZON

Grard Nieuwenhuijzen
Chirurg en Medisch Directeur Catharina Kanker Instituut Eindhoven
Lid Tumorwerkgroep Darmkanker OncoZON
Voorzitter Tumorwerkgroep Schildklierkanker OncoZON

Organisatie en meerwaarde van 
samenwerking in de regio: OncoZON



Wat is OncoZON?



Samenwerkingsovereenkomst

• RvB
• Alle partners
• Gelijkwaardig
• Gehele oncologie

CONTRACT

1



Algemeen Bestuur

Regionale 
Oncologiecommissie

Regionale tumor- werkgroepen Projectorganisatie

Dagelijks bestuur

Organogram



De gehele oncologie

• Alle zorglijnen 



(Tumor-)werkgroepen

In alle (tumor-)werkgroepen:
• Bindende afspraken t.a.v. behandelprotocollen / organisatie van zorg
• Door zorgprofessionals uit alle instellingen

(T
um

or
-)w

er
kg

ro
ep DB (vz, 2 leden) 

Leden 10 instellingen:

• 3 per instelling 
• 1 onderzoeker(IKNL)
• 1 beleidsondersteuner



Best practicesractices

- Meten van uitkomstmaten
- Bespreken van uitkomstmaten
- Best practice
- Wetenschappelijk onderzoek



Steeds belangrijker binnen OncoZON

Volumenormen

Concentratie van zorg



Zorg zo dichtbij mogelijk

Dichtbij huis Verder weg als moet

Zorg zo dichtbij als mogelijk



De beste behandeling

• Dezelfde kans op behandeling
• Waar de patiënt ook binnenkomt



Onderzoek naar OncoZON

• Wat brengt een oncologisch netwerk nou?
• PhD vanaf mei 2021 gestart met onderzoek naar OncoZON



OncoZON als voorbeeld in Nederland



Samenwerking in de regio 

• Conform principe Juiste Zorg op de Juiste Plek
• Netwerkzorg ≠ geen centralisatie, maar:

in goede onderlinge afstemming centraliseren waar nodig



Samenwerking in de regio

• Patiënten komen niet binnen met diagnose
• Oplossing voor spanningsveld grote expertise in weinig centra 

vs. voldoende expertise in alle OncoZON centra



Unieke positionering

In Europa & Nederland door
• OECI accreditatie als Comprehensive Cancer Network
• Ervaring Maastricht UMC+ als CCC



Grard Nieuwenhuijzen
Chirurg en Medisch Directeur Catharina Kanker Instituut Eindhoven

OncoZON
• Lid Tumorwerkgroep Darmkanker 
• Voorzitter Tumorwerkgroep Schildklierkanker

Preuvenemint Event 26 Augustus 2022

Organisatie en meerwaarde van 
samenwerking in de regio: OncoZON



In de tumor werkgroepen

Afspraken over hoe en waar welke zorg wordt verricht

Dichtbij als het kan en veraf als het moet
Bijzondere zorg in expertise centra

OncoZON: Regio



• De dezelfde kans op de beste behandeling
• Waar de patiënt ook binnenkomt
• We fungeren als één organisatie, één ziekenhuis

OncoZON

OncoZON: Uitgangspunten



Dezelfde kans op de beste behandeling

Is dat ook zo?

OncoZON: Overal Gelijke Behandeling



• Patiënten komen binnen met klachten, niet met een diagnose
• Worden alle OncoZON afspraken toegepast?
• Spanningsveld:

 Grote expertise in weinig centra
 Voldoende expertise in alle centra

OncoZON: Overal Gelijke Behandeling



Jaarlijks krijgen ca. 3000 mensen Slokdarmkanker en 
ca. 1000 mensen Maagkanker

Respectievelijk hebben 60% en 50% heeft een in opzet curatief stadium

Voorbeeld: Slokdarm- en Maagkanker



In OncoZON
2 Expertise Centra voor Slokdarm- en Maagkanker

Zuyderland Ziekenhuis Heerlen
Catharina Kanker Instituut Eindhoven

Patiënten melden zich met klachten in alle OncoZON Ziekenhuizen
Daar: Endoscopie, CT scan, Weefselonderzoek

Dan Beslismoment
Patiënt al dan niet te bespreken of te verwijzen naar een Expertise 

Centrum

Voorbeeld: Slokdarm- en Maagkanker



Dezelfde kans om besproken te worden 
met een expertise centrum

Is dat ook zo?

OncoZON: Overal Gelijke Behandeling



Kans dat je besproken wordt met een expertise centrum

Bespreken met Expertise Centrum



Dezelfde kans op een genezende behandeling 
als je een te genezen stadium hebt

Is dat ook zo?

OncoZON: Overal Gelijke Behandeling



Variatie 54 – 83% in de kans dat je een curatieve behandeling krijgt 
als je een in opzet curatief stadium hebt

Curatieve Behandeling Slokdarm Kanker



Variatie 37 – 100% in de kans dat je een curatieve behandeling krijgt 
als je een in opzet curatief stadium hebt

Curatieve Behandeling Maagkanker



Deze variatie leidt ook tot een verschil in overleving 
tussen de ziekenhuizen met de laagste en hoogste kans 

op curatieve behandeling!

Slokdarm kanker: 15% verschil 
Maag kanker: 21% verschil 

OncoZON: Overal Gelijke Behandeling



Dezelfde kans op de beste behandeling?

OncoZON: Overal Gelijke Behandeling



Oplossingen

1. Alle Patiënten naar een Expertise centrum sturen
2. Alle Patiënten Samen bespreken met Expertise centrum in een 

Regionaal Slokdarm- en Maag Multi Disciplinair Overleg (MDO)

In De Noordelijke OncoZON (Eindhoven e.o.) hebben we gekozen voor 
optie 2 en hebben dat met data van de IKNL geëvalueerd

Voorbeeld: Slokdarm- en Maagkanker



Voorbeeld: Slokdarm- en Maagkanker
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Voor Implementatie Regionaal MDO Na Implementatie Regionaal MDO

Percentage Besproken met Expertise Centrum

Voor en Na implementatie van regionaal MDO



1. Geen verschil meer tussen de ziekenhuizen in kans dat je 
besproken wordt

2. Voorspellers voor niet besproken te worden
– Oudere Leeftijd
– Bijkomende ziekten
– Uitzaaiingen

Voor en Na implementatie van regionaal MDO



Voor 
Regionaal MDO

Na 
Regionaal MDO p

Operatieve/Endoscopische verwijdering 28% 34% 0.034

Bestraling en Chemotherapie 27% 25% NS

Chemotherapie 9% 11% NS

Bestraling 15% 15% NS

Geen behandeling 21% 15% 0.018

Wachttijd Diagnose-Behandeling 4.7 weken 4.6 weken 0.022

Alle patiënten

Voor en Na implementatie van regionaal MDO



Voor 
Regionaal MDO

Na 
Regionaal MDO p

Operatieve/Endoscopische verwijdering 41% 59% 0.03

Bestraling en Chemotherapie 31% 25% NS

Chemotherapie 2% 1% NS

Bestraling 9% 11% NS

Geen behandeling 13% 9% NS

Wachttijd Diagnose-Behandeling 5.0 weken 4.7 weken 0.03

Curatieve patiënten

Voor en Na implementatie van regionaal MDO



Overleving voor en Na implementatie van Regionaal MDO
Alle patiënten

Voor en Na implementatie van regionaal MDO



Overleving voor en Na implementatie van Regionaal MDO
Curatieve patiënten

Voor en Na implementatie van regionaal MDO



Door Betere Regionale Samenwerking

• Minder variatie van zorg
• Meer patiënten besproken op een regionaal MDO 
• Meer patiënten de juiste behandeling
• Betere overleving van patiënten

Conclusie



In OncoZON Tumorwerkgroep

• Regio Zuyderland vergeleken met Regio Eindhoven
• Verschillende kansen op curatieve behandeling en Slokdarm-Maagkanker 

MDO 

• Implementatie van een Regionaal Slokdarm-Maagkanker MDO in Regio 
Zuyderland

• Samen een 2-wekelijks Expert Panel over complexe gevallen
• We bespreken halfjaarlijks onze uitkomsten

Leren van elkaar



Partners OncoZON
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