Website
Binnen OncoZON kunnen patiënten voor ruim 30 kankersoorten worden
behandeld. Over al deze ziektebeelden kunnen patiënten en hun
naasten op onze website informatie vinden.
Ook hebben alle specialisten die binnen OncoZON werkzaam zijn een
plekje op onze website. Zo kan de patiënt de specialisten die hij/zij ziet
tijdens het behandelingstraject op onze website bekijken.

OncoZON
Dichtbij als het kan,
verder weg als het moet.

© OncoZON – uitgave juli 2017

OncoZON

Topkwaliteit

Het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland, kortweg OncoZON, is
een professioneel netwerk waarin negen ziekenhuizen en één
radiotherapeutisch instituut de handen ineen hebben geslagen om in de
regio de best mogelijke zorg op het gebied van kanker te bieden. Met
groot onderling vertrouwen. Wij zijn samen één.

Specialisten in alle aangesloten klinieken werken samen om de beste
oncologische zorg in de regio te garanderen. Voor zeldzame vormen
van kanker wordt een verdeling naar expertise gemaakt. Als een
ziekenhuis bepaalde specialistische zorg niet op het gewenste
topniveau kan leveren, wordt u verwezen naar het ziekenhuis dat op het
betreffende terrein bijzondere expertise in huis heeft. De patiënt heeft
recht op topkwaliteit. Altijd en overal. H0et gaat uiteindelijk om u, de
patiënt.

De klinieken aangesloten bij OncoZON zijn – in alfabetische volgorde –
Catharina Ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Laurentius ziekenhuis,
Maastricht UMC+, MAASTRO CLINIC, Máxima Medisch Centrum, SJG
Weert, St. Anna ziekenhuis, VieCuri Medisch Centrum en Zuyderland.
Uniek is dat we contractueel hebben vastgelegd dat alle partners
dezelfde procedures en werkwijzen volgen. Zo weet u dat u exact
dezelfde topzorg krijgt in iedere instelling van het netwerk, dus dat u
binnen OncoZON overal in goede handen bent.
We vinden het belangrijk dat u, daar waar het mogelijk is, wordt
behandeld in uw eigen instelling, dicht bij huis. Soms kan het nodig zijn
dat u voor onderzoek of een deel van de behandeling wordt verwezen
naar een ander ziekenhuis in het netwerk. Daar krijgt u dan de
specialistische zorg die u op dat moment nodig heeft.

Dankzij de kracht van een
intensief samenwerkend
netwerk kunnen wij toekomstige
generaties straks nóg beter
behandelen.

Tumorwerkgroepen

Regio

Binnen OncoZON staan onze regionale tumorwerkgroepen centraal. In
deze werkgroepen per specifieke tumorzorglijn (borstkanker, longkanker
et cetera) maken we afspraken, zodat we in alle tien de klinieken op
dezelfde manier behandelen. Of u als patiënt nu in het noorden, zuiden
of midden van de regio zit, u weet altijd waar u aan toe bent.

Alle partners van OncoZON worden beter van de intensieve
samenwerking. We bepalen samen de beste vorm van behandeling,
delen de nieuwste inzichten op alle oncologische deelgebieden en doen
mee aan wetenschappelijk onderzoek. Zo creëren we samenhang en
maken we ons sterk voor onze patiënten en ons vakgebied.

