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Dokters van acht
verschillende medische
specialismen uit tien
ziekenhuizen in Zuidwest
Nederland spannen zich
samen in om voortreffelijke,
uniforme en efficiënte
zorg aan patiënten met
schildklierziekten te bieden.
Multidisciplinaire deskundigheid rondom zorg én
wetenschap worden met
elkaar gedeeld, onder andere
tijdens een tweewekelijks
MDO. Ook is een regionaal
zorgpad ontwikkeld, als
basis voor het professioneel
handelen in de deelnemende
ziekenhuizen. Deze samenwerking heeft de schildklierkankerzorg op een hoog peil
gebracht en biedt kansen
voor innovatie van zorg

Manuel Castro Cabezas, internist-endocrinoloog in het Franciscus Gasthuis & Vlietland
en voorzitter van het dagelijks bestuur van het Schildklier Netwerk: “Onze samenwerking leidt echt tot verbeterde kwaliteit en veiligheid van zorg. Normaliter start je een
behandeling op basis van je eigen expertise. Toch blijkt dat door collegiale toetsing en
overleg het beleid regelmatig wordt aangepast. Tijdens ons tweewekelijks MDO wordt
elk probleem vanuit verschillende perspectieven bekeken met dedicated specialisten uit
de periferie en academie. Daarbij maken we een onderscheid tussen een locoregionaal
MDO en een regionaal MDO met het Erasmus MC. Door deze bespreking kom je met
elkaar tot het gewenste behandelbeleid. Een gedegen beslissing die je goed kunt
uitleggen aan de patiënt. Een second opinion is dan totaal overbodig, aangezien het
besluit breed gedragen is in alle tien de ziekenhuizen. Dit leidt tot efficiency en
uiteindelijk tot besparing.”
Het Schildklier Netwerk staat en is logistiek op orde. Implementatie van het regionale
zorgpad Schildkliernodi is klaar met daarin heldere afspraken over wanneer welke zorg
waar geleverd moet worden. Hierdoor krijgt de patiënt echt de juiste zorg op de beste
plek in de regio. Daarbij richt het Erasmus MC zich als academisch ziekenhuis op de
tertiaire schildklierzorg. Het Netwerk is uitgebreid naar de verdere regio en landelijke
interesse is getoond. Wetenschappelijk onderzoek met als doel de kwaliteit van zorg te
meten en te verbeteren (Health-based Medical Care) is gestart en stappen zijn
genomen om samen een fundament te creëren voor kwalitatief hoogwaardig onderzoek
waarmee we als regio het verschil gaan maken. Dat is niet makkelijk. Onderlinge
verschillen in bijvoorbeeld het zorginformatiesysteem vormen een uitdaging voor een
succesvol vervolg. Welke parameters ga je inzetten en wat ga je meten? Het komende
jaar wordt hier invulling aan gegeven. De website is klaar, andere patiënte informatie
wordt ontwikkeld en verbeterd. Daarnaast wordt meer betrokkenheid gecreëerd vanuit
patiëntengroepen en wordt toenadering gezocht tot de eerste lijn. Zo wordt het echt
een ketennetwerk: eerste-, tweede- en derde lijn, samen met de patiënt.
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“Ik ben enorm trots op alle professionals die dit mogelijk maken. Vaak buiten de
reguliere zorg om, buiten werktijd. En allemaal omdat ze enthousiast en gedreven zijn,
met een hart voor de zorg. Het was bijzonder om te ervaren dat raden van bestuur van
de verschillende ziekenhuizen dit initiatief ook belangrijk vinden en daadwerkelijk bereid
gevonden zijn om het te ondersteunen. Daarnaast zijn we erg blij met de BeterKeten:
de motor, stuwende kracht en optimale ondersteuning. Zonder de BeterKeten zou er
geen Schildklier Netwerk bestaan!”

schildkliernetwerk.nl

In 2016 heeft het Erasmus MC meer dan 100 nieuwe patiënten, zonder DOT te openen,
en 160 telefonische aanmeldingen verwezen naar de perifere partners uit het netwerk.

