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Ondersteuning oncologiezorgnetwerken 
door ROS’en



Landelijk dekkend ROS-netwerk

14 stichtingen

Financiering ondersteuning 
eerstelijnszorg vanuit VWS; 
verzekeringspremie via 
zorgverzekeraar

https://www.ros-netwerk.nl/contact/vind-een-ros-in-uw-regio


Wat doet een ROS? (onder andere ☺ )

We initiëren en faciliteren zorgnetwerken

We bouwen aan gezamenlijke ambities en 
partnerschap

We ondersteunen de implementatie van 
projecten

Een ROS betrekt actief samenwerkingspartners 
van de eerstelijnszorg en werkt steeds meer 

domein-overstijgend. 



De kracht van een ROS

Onafhankelijke partij, geen zorgaanbieder en geen zorginkoper 

We weten goed wat er speelt op regionaal en lokaal niveau. 

Zo kunnen we aansluiten bij de schaal waarop veranderingen in 
de gezondheidszorg gerealiseerd moeten worden.

We kennen de inhoud, regelgeving en financiering.

We zijn experts in het begeleiden van veranderingsprocessen en 
in het bouwen van samenwerkingsverbanden. 

Elk gezondheidsvraagstuk vergt een gezamenlijke aanpak 

van o.a. zorgaanbieders, gemeenten, welzijn, inwoners en 
zorgverzekeraars.



Oncologiezorgnetwerk

• Pilotfase (2018 – 2020, regio Proscoop) 

• Sinds voorjaar 2021 landelijke coalitie

• Groep van adviseurs van 11 deelnemende ROS’en

• (Online) bijeenkomsten 

• Voorzitter is Riky de Veth (adviseur Robuust) 

• Portefeuillehouder is Arie Jongejan (Proscoop)

• IKNL als deelnemende partner (Miranda Velthuis / Saskia 
Lunter / Monique Becker) 

ROS-Netwerk Coalitie 



Van lokaal naar landelijk dekkend netwerk

Pilot Regionale oncologienetwerken
in Verwijsgids Kanker IKNL



Advies en ondersteuning van de ROS

Doel van ROS-Netwerk Coalitie Oncologiezorgnetwerken  

• Delen van ervaringen en kennis tussen adviseurs ROS’en 
en IKNL  

• Initiëren en stimuleren lokale en regionale initiatieven 

• Opschalen en professionaliseren aanpak 

• Vergroten zichtbaarheid van nieuwe en bestaande 
netwerken: nieuws via ROS kanalen, opzet websites, 

• Bijdrage aan ontwikkeling format website lokale netwerken

• Materiaal en tools onderling beschikbaar stellen

• Ook via:  www.oncologiezorgnetwerken.nl

• Platform voor delen kennis en ervaring met 
samenwerkingspartners 

http://www.oncologiezorgnetwerken.nl/
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• Stappenplan om zelf een oncologiezorgnetwerk te starten

• Toolbox voor (startende) oncologiezorgnetwerken. Tools 
zoals handleidingen, voorbeeld beleidsplan, projecten, 
scholingen en trainingen, advies en ondersteuning

• Projectleiding door adviseur ROS bij opzet van netwerk

• Bevorderen van delen kennis er ervaring tussen 
bestaande netwerken (thematisch gericht op borging en 
verhogen kwaliteit) 

Zie ook:  
www.oncologiezorgnetwerken.nl

http://www.oncologiezorgnetwerken.nl/


Voorbeelden: 

• Ondersteunen bij lokale/regionale 
bijeenkomsten

• Meet&greet 1e - 2e lijn

• Kennisdeling

• Samenwerking rondom thema (als 
borstkanker, keuzes maken, werk en 
daarbij veld én patiënt betrekken, 
patiëntreis)  

• Verbindingen leggen met alle 
regionale stakeholders 

• Zoeken naar hoe je 
casemanagerschap in de regio kunt 
organiseren 

• Webinarreeks, ontmoeten met als 
doel het stimuleren en uitwisselen 
van tips en ervaringen 

Advies en ondersteuning van de ROS



Vragen ? 

www.ROS-netwerk.nl 

https://www.ros-netwerk.nl/contact/vind-een-ros-in-uw-regio

