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Voorwoord

De ontwikkelingen binnen de zorg in het algemeen en de radiotherapie in 
het bijzonder gaan snel. Daarom hebben we met dit plan bewust gekozen 

voor een (relatief korte) tijdshorizon van drie jaar. We realiseren ons 
dat in deze tijd een toekomstplan nooit “af” kan zijn, want dan kom je 

als organisatie tot stilstand. Maar een lijnrechte koers past niet bij 
een sector die zo in beweging is als de huidige zorgbranche. Daarom 
zien wij het uitstippelen van onze toekomst als een doorlopend 
proces. We zullen onze koers steeds tegen het licht blijven houden 
en met elkaar bijstellen als dit nodig is. Dat vraagt om een scherpe 

blik naar buiten om nieuwe ontwikkelingen nauwlettend te volgen en 
te vertalen naar het ZRTI. Dat vraagt ook om een flexibele organisatie, 

die beschikt over het aanpassingsvermogen om  daadwerkelijk handen 
en voeten te geven aan die ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk.

Het is onze opdracht om patiënten een hoogwaardige en effectieve 
radiotherapiebehandeling te bieden. Geografisch en als mens dicht bij onze 

patiënten. Vanuit die opdracht is dit plan geschreven. Zowel binnen als buiten het ZRTI willen we 
duidelijk laten zien waar we voor staan en waar we naar toe willen werken. Voor medewerkers geeft 
dit helderheid over de keuzes die we maken en wat we van hen verwachten. Onze patiënten willen 
we hiermee vertrouwen geven in de manier waarop wij radiotherapie dichtbij waarborgen. Onze 
diverse samenwerkingspartners tenslotte kunnen in deze toekomstvisie lezen waar voor ons de 
accenten liggen en hoe wij samen met hen willen inspelen op de diverse ontwikkelingen. Want 
samenwerking zien wij als een belangrijke voorwaarde voor het bieden van duurzame oncologische 
zorg in onze regio.

Om onze koers te kunnen bepalen en dit toekomstplan te schrijven zijn we eerst in gesprek gegaan met 
diverse betrokkenen en partners. We voerden gesprekken met vertegenwoordigers 
van verwijzende ziekenhuizen, andere radiotherapie-instituten, academische 
ziekenhuizen, de Cliëntenraad en andere belangrijke spelers binnen en 
buiten de oncologische zorg. Intern voerden we gesprekken met 
medewerkers, met de Ondernemingsraad en met de Raad van Toezicht. 
Bovendien organiseerden we speciale werkbijeenkomsten met de 
Medisch Fysische Staf, Kennisgroepen en MT-leden. Dit alles heeft 
uiteindelijk geresulteerd in een toekomstplan waarin het medisch-
fysisch beleid en het organisatiebeleid met elkaar verbonden zijn. 

In het eerste hoofdstuk zetten we een aantal relevante 
ontwikkelingen voor onze strategische koers uiteen. Vervolgens 
worden in hoofdstuk twee de missie, visie en de kernwaarden 
beschreven met afsluitend in hoofdlijnen onze ambities van 2018 tot 
2020. Deze strategische doelen worden vervolgens in de hoofdstukken 
drie tot en met zeven verder uitgewerkt. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Tanja Snijders, bestuurder

Kees Griep, voorzitter Medisch Fysische Staf
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1. Wat gebeurt er om ons heen?
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1.1 Demografie
Het aantal nieuwe kankerpatiënten zal in de komende jaren 
(licht) blijven stijgen1,  onder andere als gevolg van de 
vergrijzing. Op de kortere termijn is er nauwelijks sprake van 
een daling van het aantal patiënten in ons werkgebied. Wel is 
Zeeland een krimpregio met een meer dan gemiddeld 
vergrijzende bevolking en relatief veel chronisch zieken en 
daarom zal het aantal inwoners in ons werkgebied op de lange 
termijn dalen2 (vanaf 2032).

1.2  Kosten van zorg – waarde van zorg
De kosten van de Nederlandse gezondheidszorg stijgen al jaren. 
De behandeling van kanker draagt daaraan bij, zeker nu het 
steeds meer een chronische ziekte wordt. Zorgverzekeraars 
onderhandelen scherper over tarieven en er is toenemend 
discussie over de inzet van nieuwe dure behandelmethodes en 
geneesmiddelen. Radiotherapie wordt ten onrechte beschouwd 
als een dure behandeltechniek. Omgerekend per behandeling 
zijn de kosten van radiotherapie in vergelijking met andere 
oncologische behandelingen echter laag. Dat neemt niet weg 
dat iedere zorgorganisatie de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid heeft om kritisch te zijn op kosten. 
Hiervoor is een inzicht in kostprijzen onontbeerlijk. Maar een 
eenzijdige focus op kosten is onvoldoende. Onder de noemer 
Value Based Healthcare of Waardegedreven Zorg is een 
maatschappelijke notie ontstaan dat zorg moet gaan over 
waarde: de verhouding tussen kwaliteit en kosten. Om die 
waarde goed te kunnen bepalen, verwachten zorgverzekeraars 
en patiënten in toenemende mate inzicht in uitkomsten van 
zorg. Dan gaat het zowel om ervaringen van patiënten als om 
medische uitkomsten. VWS stelt dat over vijf jaar 50% van het 
behandelaanbod in de curatieve sector transparant moet zijn3. 
In § 3.6 werken we uit hoe we omgaan met waardegedreven 
zorg en in § 7.3.2 lichten we ons financiële beleid toe.

1.3  ICT in de zorg
ICT speelt een steeds crucialere rol in de zorg. De digitalisering 
van patiëntgegevens maakt dat data van patiënten veel 
makkelijker toegankelijk worden. Dit is onder andere van 
belang voor transparantie van zorguitkomsten en snelle 
rapportages richting patiënt, officiële instanties en andere 
zorgpartners. Daarnaast biedt ICT nieuwe mogelijkheden  voor 
het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling en 
ontwikkeling van nieuwe technieken. Ook al is er nog weinig 
wetenschappelijk bewijs dat de kwaliteit er door verbetert, 
zelfs critici geven toe dat de opkomst van nieuwe ICT 
toepassingen onstuitbaar is4. 

In de radiotherapie was informatietechnologie altijd al 
bedrijfskritisch, maar onder invloed van de wereldwijde digitale 
revolutie zien we de rol van ICT toenemen, met voorbeelden als 

automatisch plannen adaptieve radiotherapie (zie § 3.3.3). 
Daarom is het verstandig om na te denken hoe je als 
zorgorganisatie data beter kunt ontsluiten en kunt integreren 
in technische oplossingen. Dat leidt automatisch tot de vraag 
hoe je de (ICT-) organisatie toekomstbestendig aanpast. De 
nieuwe ICT toepassingen vragen namelijk niet alleen veel van 
de IT-vaardigheden van zorgprofessionals, ze zorgen ook voor 
verschuivingen in functies. Binnen de radiotherapie verschuiven 
bijvoorbeeld taken van artsen naar laboranten (planning, 
intekenen). De zorgprofessional van de (nabije) toekomst moet 
over andere kennis en kunde beschikken dan voorheen. In 
§7.3.1 lichten we toe hoe we binnen het ZRTI gebruik willen 
maken van alle ontwikkelingen op het gebied van ICT en in 
§3.3.1 gaan we in op beelduitwisseling. 

1.4  De patiënt als partner
De verhouding arts-patiënt is ingrijpend aan het veranderen. 
De patiënt is niet alleen veel mondiger, maar haalt ook zelf 
overal (digitale) informatie vandaan, neemt steeds meer de 
regie over de eigen behandeling en stelt hogere eisen. Het is 
niet meer vanzelfsprekend dat patiënten naar het 
dichtstbijzijnde instituut gaan. Zij zijn bereid verder te reizen 
als dit hogere kwaliteit van zorg en/of een betere service 
oplevert. In antwoord hierop wordt zorg meer en meer op maat 
van de patiënt gesneden. De patiënt is meer partner geworden. 
Dat zie je ook terug bij de tendens dat de besluitvorming 
rondom behandeling een gezamenlijk proces van arts en patiënt 
is: shared decision making. Ter ondersteuning van de patiënt 
zijn steeds vaker keuzehulpen5 beschikbaar. 
Al deze ontwikkelingen geven de patiënt meer regie, maar 
zullen ook de rol van de arts fundamenteel gaan veranderen. 
Onder invloed van ICT innovatie, verregaande technologische 
vernieuwingen en de kansen van Big Data wordt de arts veel 
meer een begeleider van de patiënt in zijn of haar traject 
waarbij zaken als empathie en heldere communicatie op de 
voorgrond staan. In hoofdstuk 4 werken we uit hoe we samen 
met de patiënt als partner invulling willen geven aan het 
zorgproces. 

1.5  Ontwikkelingen in de oncologie
Binnen de oncologie wordt doorlopend geïnnoveerd. 
Vernieuwde (vroeg)diagnostiek en behandelmethodes dragen 
bij aan verbeterde overlevingskansen. Binnen de chirurgie 
worden vaker robots gebruikt, chemotherapie en andere 
medicatie kan steeds beter gepersonaliseerd worden 
(personalized medicine) of heel gericht worden toegepast 
(targeted medicine) en het is steeds vaker mogelijk om 
genetische informatie te gebruiken bij de (keuze van de) 
behandeling. Deze ontwikkelingen kunnen in de toekomst tot 
gevolg hebben dat radiotherapie minder vaak als behandeloptie 
ingezet wordt. Aan de andere kant zien we dat radiotherapie 

1 Bron: IKNL
2 Prognose CBS
3 Bron: Skipr 28-05-2017
4 Bron: van Harten, W. Skipr 18-07-2017  

5 Een (online) instrument om samen met de patiënt de best passende 

behandeling te kiezen door informatie te geven over de diagnose, de 

verschillende behandelopties en de mogelijke voor- en nadelen per 

behandeling.



juist een alternatief vormt voor operatie. De stereotactische 
behandeling van longtumoren is daarvan een goed voorbeeld. 
We zien ook een verschuiving van de 2e lijn (ziekenhuiszorg) 
naar de 1e lijn (huisartsen). Oncologische nazorg en nacontrole 
komen daardoor in de toekomst misschien meer bij de huisarts 
te liggen, die op dit moment al een belangrijke ketenpartner is. 
Multidisciplinair samenwerken is een belangrijke voorwaarde 
voor het kunnen bieden van goede oncologische zorg in het 
algemeen en radiotherapie in het bijzonder. In de ontwikkeling 
van de MDO’s6 zien we een verschuiving optreden van 
algemene naar tumorspecifieke MDO’s, die steeds meer 
ziekenhuisoverstijgend en regionaal plaatsvinden.  

Verder is er een tendens dat complexe behandelingen die niet 
vaak voorkomen op basis van volumenormen steeds meer 
gecentraliseerd worden. In de radiotherapie is de hoofd-hals 
behandeling daar een voorbeeld van. Maar er zijn ook 
initiatieven voor het centraliseren van veel voorkomende 
behandelingen (bijvoorbeeld prostaatkanker). Radiotherapie 
voor deze behandelingen kan heel goed lokaal (in perifere 
centra) aangeboden worden waar technieken conform strikte 
richtlijnen worden uitgevoerd. 

Waar tot voor kort schaalvergroting en fusies de norm waren, 
groeit het inzicht dat nieuwe vormen van samenwerking, maar 
ook meerdere samenwerkingsrelaties het antwoord zijn op 
vraagstukken die organisaties of professionals niet zelfstandig 
kunnen oplossen. Niet elke zorginstelling kan immers het 
complete pakket zelf leveren, mede door de toenemende 
kwaliteitseisen. Regionale netwerkvorming in de oncologische 
zorg zorgt ervoor dat mensen met kanker overal kunnen 
rekenen op optimale zorg. Zorgverzekeraars zinspelen erop dat 
zij in de toekomst zorg gaan inkopen bij het regionale netwerk 
in plaats van bij elke afzonderlijke zorginstelling. We zien tevens 
dat partners ook buiten de klassieke zorgketen worden gezocht, 
bijvoorbeeld in de medische technologie, life science en ICT. 
Deze partners brengen niet alleen kennis in, maar willen deze 
ook samen verder ontwikkelen. In hoofdstuk 5 wordt 
uitgewerkt op welke wijze het ZRTI een rol vervult in diverse 
samenwerkingsverbanden.

1.6  Ontwikkelingen in de radiotherapie 
Het vakgebied is continu in beweging. Innovaties  richten zich 
op het verkleinen of verwijderen van de tumor, minder schade 
aan gezond weefsel en minder pijn, kortere behandeltijd en 
minder bijwerkingen. Verder richten vernieuwingen zich op het 
realiseren van betere lange-termijn-effecten. Herbestraling zal 
in de nabije toekomst vaker voorkomen, omdat kanker steeds 
meer een chronische aandoening wordt.

Verbeterde medische beeldvorming en diagnostiek (gebaseerd 
op fysieke en biologische kenmerken van de patiënt) in 
combinatie met voorspellingsmodellen gebaseerd op Big Data 
maken het mogelijk om steeds duidelijker vooraf te bepalen 
welke patiënten baat hebben bij radiotherapie. 

Zo kan er steeds vaker een behandeling op maat van de 
individuele patiënt geboden worden. Ook tijdens de 
behandeling zelf kunnen er aanpassingen gedaan worden op 
basis van fysieke en biologische veranderingen bij de patiënt 
(adaptieve radiotherapie). Inmiddels is “realtime” beeldvorming 
op de bestralingsapparatuur een feit: de eerste MRI-versnellers 
zijn reeds in gebruik genomen in Nederland. De innovaties in 
apparatuur en beeldvormende en plannings- & 
bestralingstechnieken maken het steeds beter mogelijk om de 
tumor gericht en met een hogere dosis te bestralen. Daardoor 
kan radiotherapie in een aantal situaties als substituut dienen 
voor andere behandelingen. Stereotactische bestraling is 
bijvoorbeeld een nauwkeurige behandeltechniek met weinig 
bijwerkingen die ingezet kan worden als substituut voor 
chirurgie, bijvoorbeeld bij primaire longtumoren of soms ook bij 
metastasen. Ook de ontwikkeling van de protonentherapie 
maakt het mogelijk nog preciezer en met minder bijwerkingen 
te bestralen. Er wordt veel verwacht van automatisch plannen 
en contouren waardoor de kwaliteit van planningen 
consistenter wordt en het proces sneller kan gaan. De inzet van 
radiotherapie met bijvoorbeeld chemotherapie, hyperthermie 
of hormonale therapie (gecombineerde behandelingen) zal in 
de toekomst naar verwachting meer voorkomen. 

Hoe het ZRTI deze innovaties omarmt, wordt toegelicht in 
hoofdstuk 3. Eerst geven we in het volgende hoofdstuk onze 
missie, visie, kernwaarden en strategische speerpunten weer. 

Toekomstplan ZRTI 2018 - 2020      7

6 Multidisciplinair Overleg



2. ZRTI: groots in kleinschaligheid

2.1 Missie en visie
Missie
Het ZRTI biedt hoogwaardige radiotherapie dichtbij in een kleinschalige en aangename omgeving. Daarbij is de 
effectiviteit van de behandeling zo groot mogelijk en de kans op bijwerkingen zo klein mogelijk. 

Visie

Menselijke maat – omringd met aandacht
Patiënten kunnen snel en laagdrempelig bij ons terecht in locaties die goed gespreid liggen in ons werkgebied 
(Vlissingen en Roosendaal). Bij het ZRTI zijn we niet alleen geografisch dichtbij, maar we staan ook als mens 
dichtbij. We delen namelijk de overtuiging dat zorg in de kern gaat over menselijke ervaringen van iedereen die 
zorg nodig heeft en iedereen die zorg verleent. Onze patiënten voelen zich als mens behandeld en worden 
omringd door aandacht. Het contact met onze medewerkers is een respectvolle ontmoeting van mens tot mens; 
een behandelaar is een gesprekspartner en een patiënt een persoon die meebeslist over zijn eigen behandeling. 
Wij ontvangen patiënten en bezoekers in een aangename, comfortabele omgeving en een gastvrije sfeer, zodat 
iedereen zich snel op zijn gemak voelt. Onze service is van vijf sterren niveau: alles is perfect geregeld, van de 
eerste afspraak tot en met de nazorg. De patiënt centraal stellen krijgt bij ons dus echt betekenis.

Hoogwaardige radiotherapie
Onze goed opgeleide professionals bieden radiotherapie op maat met ‘state of the art’ apparatuur en technieken. 
Zij stellen hoge eisen aan de veiligheid en kwaliteit van de zorg en zij bieden radiotherapie van academisch 
niveau. Al onze behandelingen zijn evidence based of voldoen minimaal aan de laatste inzichten van “best 
practice”. Elders bewezen innovaties  kunnen wij snel en adequaat implementeren. Voor de behandeling van de 
vier grootste groepen tumoren (borst- en longtumoren, urologische en gastro-intestinale tumoren) en voor de 
palliatieve behandeling behoren wij tot de beste radiotherapeutische centra in Nederland met bovengemiddelde 
patiëntwaardering en medisch resultaat. Dat maken wij in de komende drie jaar zichtbaar door het invoeren van 
uitkomstmetingen. 
Wij staan in nauwe verbinding met het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) en andere academische centra 
zodat onze kennis op academisch niveau up-to-date is en er gemakkelijk kan worden doorverwezen zodra dat 
nodig is. Wij worden in onze regio de toegangspoort voor het protonencentrum Holland PTC. 

Netwerkpartner
We willen als netwerkpartner een actieve, verbindende rol spelen in het organiseren van samenhangende 
oncologische zorg in onze regio, onder het motto: dichtbij wat kan en verder weg wat moet. Daarom vatten wij 
onze verantwoordelijkheid breder op dan louter de radiotherapie. Om tot betere zorg te komen nemen we actief 
deel aan (boven-) regionale oncologische netwerken en waar nodig nemen we zelf (mede) de leiding om 
netwerken te stimuleren en te activeren. Samen met de ziekenhuizen en andere partners willen we oncologische 
centra in de regio realiseren: fysiek of virtueel, algemeen of tumor specifiek.

Aantrekkelijke werkgever
Onze medewerkers vormen de spil van de organisatie. Daarom willen we een aantrekkelijke werkgever zijn die 
begrijpt dat deskundig, toegewijd personeel de basis is voor goede patiëntenzorg. We bieden medewerkers een 
uitdagende werkomgeving met volop ruimte voor ontwikkeling. De bevlogenheid van de collega’s maakt het ZRTI 
tot een fijne werkplek. We selecteren daartoe gemotiveerde, toegewijde mensen die staan voor hun vak en 
verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen. We verwachten dat zij geboden kansen pakken en zich blijven 
ontwikkelen.

Slim en stabiel georganiseerd
Door onze kleinschaligheid gaat de menselijke maat hand in hand met efficiency, wendbaarheid en hoge kwaliteit. 
Dat geeft onze organisatie slagkracht, waardoor we kunnen inspelen op steeds snellere ontwikkelingen in ons 
vakgebied. De organisatieprocessen zijn slim en efficiënt gestroomlijnd en wat voor het ZRTI geen kerntaak is, 
wordt uitbesteed. De organisatie is financieel gezond en dat willen wij zo houden. De mogelijkheden van ICT wil 
het ZRTI in de komende drie jaar ten volle gaan benutten, met focus op verdere integratie van onze 
informatiesystemen en de informatie uitwisseling met onze netwerkpartners. Daarbij is e-health een kans om 
onze service verder te verbeteren en meer tijd vrij te spelen voor persoonlijk contact met onze patiënten. 
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Toewijding
Wij zijn toegewijd aan onze patiënten en 
vinden het belangrijk dat zij zich bij ons 
thuis voelen. We behandelen hen zoals 
we zelf behandeld zouden willen worden. 
Zo luisteren we goed naar hun wensen en 
behoeften, gaan eerlijk en respectvol met 
hen om. We komen onze afspraken na en 
reageren snel op vragen en verzoeken. 
Door persoonlijke aandacht te geven, 
nabij de patiënt te staan en de tijd te 
nemen, proberen wij verwachtingen te 
overtreffen. Medewerkers zijn minstens 
zo toegewijd aan onze verwijzers en onze 
samenwerkingspartners. 

Vakmanschap 
Vakmanschap betekent dat wij geven om 
ons werk, er voldoening uithalen en dat 
we het beste uit onszelf halen. Dat we 
bekwaam zijn in ons vak en ons 
verantwoordelijk voelen voor het 
behalen van de beste resultaten. We 
kunnen snel en goed inschatten wat er in 
een specifieke situatie nodig is en we 
handelen daarbij op een goede en veilige 
manier. We krijgen hier de ruimte voor 
en nemen zelf verantwoordelijkheid voor 
ons professioneel handelen. We werken 
aan onze ontwikkeling om onszelf 
voortdurend te verbeteren. Dus houden 
we vakkennis up-to-date en delen die 
met elkaar. 

Verbondenheid
Ons vakmanschap tillen we naar een 
hoger niveau doordat we de zorg als 
team verlenen. We voelen ons betrokken 
bij onze patiënten en bij elkaar. We 
hebben een goede onderlinge relatie die 
zich kenmerkt door vertrouwen, 
gelijkwaardigheid en respect voor elkaar. 
We hebben oprechte interesse in het 
doen en laten van de ander, 
vakinhoudelijk en persoonlijk. We vullen 
elkaar aan, kunnen op elkaar rekenen en 
geven en ontvangen feedback. We 
blijven steeds in verbinding met de 
buitenwereld en zoeken en verstevigen 
de relatie met onze 
samenwerkingspartners. 
 

verbondenheidvakmanschaptoewijding
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2.2  Kernwaarden
We hebben onze waarden geformuleerd in samenspraak met 
de medewerkers. We blijven met elkaar in gesprek over de 
betekenis in de dagelijkse praktijk.  

 

Het is voor ons geen vrijblijvende opsomming van termen. Ze 
drukken uit waar we voor staan en wat wij belangrijk vinden in 
houding en gedrag. 
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Onze missie en visie laten zien voor welke opdracht wij 
dagelijks staan: vanuit het persoonlijke en individuele en 
tegelijk vanuit het technologisch geavanceerde en collectieve, 
mensen begeleiden in een moeilijke periode in hun leven. Onze 
ambitie is uiteraard een succesvol instituut te blijven. Dat gaat 
niet vanzelf. Wij acteren immers in een medisch-technisch zeer 
dynamisch vakgebied en bevinden ons tegelijkertijd in een 
geografisch uitgestrekte en dunbevolkte regio. We balanceren 
tussen bevolkingskrimp en een mogelijk afnemende zorgvraag 
enerzijds en toenemende volume eisen anderzijds. Bovendien 
vraagt de maatschappelijke roep om transparan-
tie dat we meer dan voorheen onze 
waarde als organisatie aantonen met 
behandelresultaten. 

Dit toekomstplan is 
opgebouwd rond de vijf 
pijlers van onze visie. 
Elk hoofdstuk geeft 
een overzicht van 
onze doelen voor 
de komende drie 
jaar. Sommige 
meer operatio-
neel, andere 
meer strategisch 
van aard. Het 
implementeren 
van zinvolle 
innovaties 
beschouwen we als 
een vanzelfsprekend-
heid. Onze strategi-
sche focus ligt vooral op 
de doelen die er voor 
moeten zorgen dat wij op 
langere termijn de regionale 
beschikbaarheid van hoogwaardige 
radiotherapie voor patiënten dicht bij 
huis kunnen blijven garanderen. Dat moet 
ons vooral gegund worden door patiënten, verwijzers 
en zorgverzekeraars. Daarom is het van strategisch belang dat 
wij gehoor geven aan de maatschappelijke vraag om het 
transparant maken van behandelresultaten. 

Die andere speerpunten hangen samen met ontwikkelingen die 
op termijn onze organisatie zullen veranderen, omdat ze de 
inzet vragen van andere deskundigheden, andere technieken of 
een andere infrastructuur. Meer dan voorheen zijn ons ICT- en 
HRM-beleid van vitaal belang. 

Net als in veel andere sectoren zijn medische innovaties vooral 
ICT- en datagedreven. Ook voor het ontsluiten van behandelre-
sultaten is ICT van groot belang. Het is zaak dat onze ICT-infra-
structuur zo is ingericht en uitgerust dat technologische 

ontwikkelingen en innovaties op het gebied van datascience 
goed kunnen worden ingebed.  Daarom zijn we al gestart met 
een evaluatie van ons ICT-beleid. We willen inzicht krijgen in 
de vraag hoe we onze ICT-organisatie toekomstbestendig 
kunnen inrichten; wat we zelf kunnen,  waar we moeten 
samenwerken of wat we kunnen uitbesteden. 

De mogelijkheden om wereldwijd data te delen en ICT-infra-
structuren te koppelen gaat leiden tot kunstmatige intelligentie 
die het werk fundamenteel zal veranderen. Het zal ons bijvoor-

beeld ‘decision support systems’ brengen, waardoor 
de rol van de dokter verandert. En we zien nu 

al de mogelijkheden ontstaan voor het 
automatiseren van behandelplan-

nen, waardoor ook de rol van 
laboranten zal veranderen. Dit 

vraagstuk hangt nauw 
samen met de vraag hoe 

we in deze regio 
hoogopgeleide 

professionals aan-
trekken en vasthou-
den. Tegelijkertijd 
weten we dat de rol 
van diezelfde 
professionals onder 
invloed van 
technologie gaat 
veranderen. 
Daarom is onze 

ambitie om een 
aantrekkelijke 

werkgever te zijn van 
strategisch belang dat 

wij tot uiting zullen 
brengen in een nieuw te 

ontwikkelen HRM- beleid.

Nu ICT en techniek in deze veranderende 
wereld zo’n belangrijke rol gaan spelen, is het 

belangrijk om de patiënt als mens niet uit het oog te 
verliezen. Onze kracht ligt in de menselijke benadering van pati-
enten. Constante toewijding heeft ons daarvoor veel waarde-
ring gebracht. De aandacht voor de patiënt als mens zal dus 
ook altijd een strategische focus blijven. 

Om onze ambities te realiseren en daarmee de best  
mogelijke oncologische zorg in de regio te kunnen bieden, is 
samenwerking met de gehele keten een cruciale strategische 
focus. Onze ambitie is om een actieve netwerkpartner te 
blijven. Niet alleen binnen de regio maar zeker ook daarbuiten.

In de volgende hoofdstukken worden de strategische doelen 
uitgewerkt. 

2.3  Onze strategische focus 2018 - 2020:  
aantoonbare kwaliteit, ICT, HRM, de menselijke maat en samenwerking



3.1 Dichtbij vergt focus
Wij willen radiotherapie bereikbaar houden in de regio. Dat vergt 
focus. Die ligt op de behandeling van de vier grootste tumorgroe-
pen (borst-, long-, prostaat-, en gastro-intestinale tumoren) en op 
palliatieve behandelingen. De overige tumorsoorten behandelen 
we zelf of onder regie van een (academisch) centrum.  Zo kan ook 
de kwetsbare patiënt voor wie reizen een belasting is, dicht bij huis 
terecht. Als een patiënt een speciale techniek nodig heeft die bij 
ons niet uitgevoerd kan worden, zorgen we voor een zorgvuldige 
overdracht naar een gespecialiseerd instituut. Zo borgen we dat 
elke patiënt het beste behandelaanbod ontvangt. Dichtbij waar het 
kan en ver weg waar het moet. 

3.2  Behandeltechnieken
De wendbaarheid van onze organisatie maakt het mogelijk om 
innovaties nauwlettend te volgen en snel te implementeren als ze 
meerwaarde hebben voor onze patiënten. Vanuit onze kernwaar-
de vakmanschap willen wij “first followers” zijn: elders bewezen 
innovaties snel en veilig kunnen inpassen in onze werkwijzen. 

3.2.1   Verdieping van behandeltechnieken 
RapidArc en IMRT7

De toepassing van de RapidArc techniek wordt de komende twee 
jaar uitgebreid naar andere indicaties (bijvoorbeeld rectum- en 
mammatumoren of gynaecologische tumoren).  We willen 
daarnaast onderzoeken of IMRT meerwaarde heeft bij  
andere indicaties (bijvoorbeeld bekkenpatiënten met heupprothe-
ses). Wanneer dit nuttig blijkt, wordt deze techniek geïmplemen-
teerd in 2019 bij vooraf vastgestelde doelgroepen. Voor patiënten 
met borstkanker onderzoeken we momenteel de meerwaarde van 
een hybride RapidArc techniek. Bij een positieve uitkomst wordt 
deze techniek in 2018 geïmplementeerd. 

Hypofractionering
Bij deze techniek ontvangt de patiënt een hogere dosis per 
bestralingsfractie en minder bestralingen. Hierdoor hoeft de 
patiënt minder vaak te komen. Binnen het ZRTI wordt hypofractio-
nering standaard ingezet voor patiënten met borstkanker. We 
volgen de effecten van deze behandeltechniek voor patiënten met 
prostaatkanker (via de HYPRO studie) omdat de kans op meer 
acute bijwerkingen bij deze toepassing groter lijkt te zijn. Eind 
2018 wordt op basis van de resultaten bepaald of hypofractionatie 
standaard in gezet kan worden bij prostaatpatiënten. Momenteel 
wordt dit per individuele patiënt bepaald. 

Partial breast irradiation
Bij deze techniek wordt niet meer de gehele borst bestraald, maar 
een gedeelte ervan. Naar verwachting wordt deze behandelwijze 
voor een bepaalde patiëntengroep in de landelijke richtlijnen opge-
nomen, waarnaar wij deze zullen implementeren. Als de kans zich 
voordoet om deel te nemen aan een studie rondom deze techniek, 
dan benutten we die zodat deze eerder ingevoerd kan worden.

Stereotactische bestraling
Patiënten kunnen bij ons reeds terecht voor stereotactische 

bestraling van longtu-
moren en hersenme-
tastasen. De 
verwachting is 
dat de toepas-
sing van deze 
techniek de 
komende 
jaren zal 
toenemen. 
Voor primaire 
longtumoren 
kan deze 
immers dienen 
als substituut 
voor chirurgie. 
Voor de behandeling 
van hersenmetastasen 
wachten we de uitkomsten 
van de huidige studies af. 
Afhankelijk van de uitkomsten 
kunnen indicaties uitgebreid worden.  De 
long- en hersenbehandelingen willen we in de komende drie jaar 
verder verfijnen door te werken met kleinere marges en het 
doorontwikkelen van Cone Beam CT. We onderzoeken daarnaast 
of en hoe de stereotactische bestraling voor levermetastasen 
geïmplementeerd kan worden. Indien deze haalbaarheidsstudie 
een positief resultaat heeft, wordt deze techniek in 2018 inge-
voerd. 

3.2.2  Protonen8 
Protonentherapie biedt vooral meerwaarde voor kinderen met 
kanker en patiënten met schedelbasis- of oogtumoren. Er wordt op 
dit moment gewerkt aan de ontwikkeling van andere indicaties en 
duidelijke rekenmodellen om te kunnen bepalen voor welke 
patiënten protonentherapie meerwaarde heeft boven fotonenthe-
rapie. Protonenbehandeling is namelijk aanzienlijk duurder dan de 
reguliere fotonenbehandeling. De Gezondheidsraad heeft 
vastgesteld dat er naar verwachting binnen Nederland in totaal 
maximaal 7.000 patiënten per jaar baat hebben bij protonenthera-
pie. VWS heeft vooralsnog een maximale landelijke capaciteit 
toegestaan van 2200 patiënten in 2020. Dat is ongeveer 3% van 
het totaal aantal bestralingsbehandelingen in Nederland. De 
dichtstbijzijnde protonenkliniek voor het ZRTI wordt momenteel 
gebouwd in Delft (HollandPTC9). Ook Maastro bouwt aan een 
protonencentrum in het zuiden van het land en het UMCG in het 
noorden van het land. 

3.  Hoogwaardige radiotherapie

Toekomstplan ZRTI 2018 - 2020      11

7  Intensiteits gemoduleerde radiotherapie - een bestralingsbundel wordt 

opgedeeld in meerdere kleinere bundels waarbij de stralingsintensiteit binnen 

deze bundels varieert. 

8  Protonen geven het grootste deel van hun energie af als ze tot stilstand 

komen. Daardoor  kan de dosisafgifte zeer nauwkeurig bepaald worden en het 

omliggend weefstel nog beter bespaard worden.

9  Dit is een samenwerkingsverband van het Erasmus MC, LUMC en de TU Delft



Vanuit het ZRTI willen we een intensieve samenwerking aangaan  
met HollandPTC zodat we voor de patiënten in ons werkgebied als 
toegangspoort kunnen fungeren. Hiertoe willen we in de komende 
jaren gedegen kennis en vaardigheden vergaren over protonen-
therapie om samen met HollandPTC bij iedere individuele patiënt 
de afweging tussen protonen- en fotonentherapie te kunnen 
maken. 
Daarnaast willen we ingaan op de uitnodiging van HollandPTC om 
zelf een rol te spelen in de behandeling van onze patiënten in Delft. 
Hoe deze samenwerking er precies uit komt te zien en op welke 
wijze de benodigde scholing vorm zal krijgen, wordt in 2018 verder 
vormgegeven. 

3.2.3  Palliatieve radiotherapie
Ongeveer een derde deel van onze patiënten krijgt een palliatieve 
behandeling10. We willen deze behandelingen verder 
professionaliseren. Daartoe willen we nog intensiever 
samenwerken met het oncologiecentrum Bravis en met de 
pijnpoli’s en palliatieve teams binnen de andere verwijzende 
ziekenhuizen. Ook verkennen we de mogelijkheden van een 
speciaal palliatief team en het inrichten van een specifieke logistiek 
(bijvoorbeeld vaste poliplaatsen). Daarnaast willen we de 
voorbereiding en behandeling op één dag aanbieden indien dit 
meerwaarde heeft voor de betreffende patiënt. 

3.3  Beeldvorming en planningstechnieken

3.3.1  Optimaliseren voorbereidende beeldvorming
We willen meer MRI-en PET-beeldvorming gaan gebruiken bij 
beeldvorming voor complexe patiëntgroepen (bijvoorbeeld 
dedicated MRI prostaat- en hersentumoren) omdat dit 
aanvullende informatie geeft ten opzichte van reguliere CT-
beelden. Het beoordelen van deze beelden voor de radiotherapie 
vergt specifieke kennis  die wij zelf onvoldoende in huis hebben. In 
de verwijzende ziekenhuizen is die kennis echter ook niet altijd 
aanwezig omdat de volumes per ziekenhuis soms te laag zijn om 
specifiek deskundigheid op te bouwen. We zien hiervoor drie 
oplossingsrichtingen: bundeling van minder vaak voorkomende 
MRI- en PET- beeldvorming in één van de verwijzende 
ziekenhuizen, binnen EMBRAZE verband een specialist aanstellen 
of zelf een specialist inhuren. De diverse opties worden in overleg 
met onze verwijzende ziekenhuizen in beeld gebracht waarna de 
optimale werkwijze in 2018 geïmplementeerd kan worden. 

Daarnaast wil de Medisch Fysische Staf verder investeren in goede 
kennisoverdracht naar de verwijzende ziekenhuizen over de wijze 
waarop goede beeldvorming (PET-CT en MRI) in therapiehouding 
verkregen kan worden. De patiënt heeft hier baat bij doordat de 
beelden uit de diagnostische fase beter gebruikt kunnen worden 
voor de radiotherapieplanning en de patiënt dus minder vaak scans 
hoeft te ondergaan. We zetten daarom in op structurele bijscholing 
van medewerkers van de afdelingen radiologie en nucleaire 
geneeskunde van de verwijzende ziekenhuizen. Mogelijk dat in de 
toekomst ook in gezamenlijkheid apparatuur op het gebied van 
beeldvorming aangeschaft kan worden.

Het uitwisselen van beelden en gegevens tussen zorgorganisaties 
is eveneens een ontwikkelpunt. We willen XDS11 implementeren in 
samenwerking met onze netwerkpartners binnen EMBRAZE. 
Hiermee willen we eerst beelden kunnen ophalen bij de 
verwijzende ziekenhuizen. Een volgende stap is het kunnen 
ophalen van andere medische gegevens zoals 
laboratoriumuitslagen. Als derde en laatste stap willen we zelf 
vanuit het ZRTI gegevens verzenden naar verwijzende 
ziekenhuizen. Technisch ontbreken nog de mogelijkheden, ook bij 
de verwijzende ziekenhuizen omdat de ICT-infrastructuur nog niet 
toereikend is. Het is mede afhankelijk van het ontwikkelingstempo 
bij de verwijzende ziekenhuizen of de stap binnen drie jaar 
genomen kan worden. Het succes van beeld- en 
gegevensuitwisseling is overigens niet alleen afhankelijk van de 
ICT infrastructuur, maar ook van (de kwaliteit van) de afspraken 
die er in het netwerk worden gemaakt.

3.3.2  IGRT en ART12 
Medische beeldvorming wordt meer en meer geïntegreerd bij de 
uitvoering van de behandeling en niet meer alleen ter 
voorbereiding en controle achteraf. Indien het klinische 
meerwaarde heeft, wordt gebruik gemaakt van de Cone Beam 
CT13. Door de laboranten hier extra in te trainen, worden zij in staat 
gesteld deze beelden beter te beoordelen en de uitkomsten direct 
toe te passen tijdens de bestralingsbehandeling van de patiënt. 
IGRT is voorwaardelijk voor ART. Bij ART wordt het 
bestralingsplan tijdens de bestraling dagelijks aangepast aan de 
variaties in de anatomie van een patiënt met behulp van beelden 
die tijdens de bestraling worden gemaakt. We willen ART de 
komende jaren verder in gaan zetten. We zijn in dit kader reeds 
gestart met het verder uitwerken van de methodiek “plan of the 
day” voor blaascarcinoom. Het volledig doorvoeren van ART naar 
alle tumorgebieden vergt logistiek veel aanpassingen, omdat 
plannen aangepast en goedgekeurd moeten worden, terwijl de 
patiënt aanwezig is en wacht op de aanpassing. De huidige 
ICT-infrastructuur moet hiervoor worden aangepast. Indien de 
methodiek van “plan of the day” succesvol geïmplementeerd is, 
onderzoeken we hoe “real time” ART ingevoerd zou kunnen 
worden bij het ZRTI. 

3.3.3  Automatisch plannen (“automated planning”)
Op basis van verzamelde data van 
verschillende bestralingsplannen 
in een bepaald tumorgebied 
kan per doelgebied een 
model worden opgesteld 
en getraind. Deze vorm 
van kunstmatige 
intelligentie levert 
tijdswinst op en ook 
meer precisie naarmate 
de database gevuld is met 
meer data. Dit is een eerste 
stap naar het volledig 
geautomatiseerd plannen op 
basis van grote gegevensverzame-
lingen die in de toekomst wereldwijd worden verzameld (Big Data, 
zie ook § 3.5.2). We zijn gestart met een vergelijkend onderzoek 
van systemen en werkwijzen voor automatisch plannen. Op basis 
hiervan wordt een besluit genomen welk systeem voor het ZRTI 
het meest passend is waarna dit in 2018 geïmplementeerd wordt. 
Randvoorwaardelijk voor het invoeren van automated planning is 
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10  Behandeling gericht op het bestrijden of uitstellen van klachten als de 

ziekte niet meer te genezen is.

11  Een digitale infrastructuur om informatie uit te kunnen wisselen
12 Image Guided Radiotherapy en Adaptieve Radiotherapie
13 Een CT scan op het bestralingstoestel



te beschikken over voldoende snelheidscapaciteit van benodigde 
hard– en software. Als het lukt, zijn we de eerste Varian gebruiker 
in Nederland die automated planning gaat toepassen.
Naast het automatisch plannen zijn er binnen de radiotherapie ook 
mogelijkheden voor automatische contouring (het intekenen van 
het doelgebied en de kritieke organen). In Eclipse14 is hier 
momenteel al een module beschikbaar voor. Voor patiënten met 
mammacarcinoom wordt als pilot een bibliotheek van 
intekeningen aangelegd om deze module in de praktijk te kunnen 
testen.

3.4  Apparatuur

3.4.1 Bestralingsapparatuur
Binnen het ZRTI werken we met bestralingsapparatuur van één 
fabrikant: Varian. In het licht van onze schaalgrootte en de twee 
locaties is dit van belang om de deskundigheid in het werken met 
deze apparatuur goed op peil te kunnen houden. Het team Fysica 
volgt nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van 
apparatuur. Hierbij is het overigens van groot belang om wel 
verder dan drie jaar in de toekomst te kijken, omdat hiermee grote 
investeringen gemoeid zijn. We willen uitsluitend met state-of-the-
art apparatuur werken. Omdat we onze toestellen gefaseerd 
vervangen, beschikken we altijd over de nieuwste mogelijkheden. 
In 2017 worden twee versnellers op de locatie Vlissingen 
vervangen door twee nieuwe van het type TrueBeam. De 
acceptatie en commissioning van de eerste machine is inmiddels 
succesvol afgerond. De oplevering van de tweede machine is 
gepland in december 2017. Met het klinisch in gebruik nemen van 
deze machines wordt het ook op de locatie Vlissingen mogelijk om 
stereotaxie van de hersenen aan te bieden. Hiertoe wordt ook het 
personeel in Vlissingen getraind. 

Wanneer een vernieuwing in apparatuur bewezen voordelen 
biedt, willen wij deze bijtijds aanschaffen. In dit licht willen we 
bekijken welke mogelijkheden er zijn binnen onze samenwerking 
met Varian om als testlocatie te fungeren. Dit biedt mogelijkheden 
om nauw bij innovaties betrokken te zijn. 

3.4.2  MRI(-versneller)
Een nieuwe 
ontwikkeling in de 
radiotherapie is de MRI-
geleide bestraling 
waarbij zowel 
voorafgaand als tijdens 
de bestraling 
voortdurend MRI-
beelden worden 
gemaakt. Daardoor is 
de tumor tijdens het 
bestralen zichtbaar en 
heeft de 
radiotherapeut-
oncoloog een 
gedetailleerder beeld 

van zachte weefsels. Bovendien kunnen bestralingsgebieden en 
het bestralingsplan dagelijks worden aangepast. Dit maakt 
extreem nauwkeurige bestraling mogelijk. Wereldwijd wordt 
MRI-geleide bestraling gezien als de volgende stap. Deze techniek 
bevindt zich in een ontwikkelfase die we vanuit het ZRTI met 
grote interesse volgen, zodat we voorbereid zijn wanneer 
MRI-geleide bestraling gemeengoed wordt. Een dergelijke 
aanschaf zou het mogelijk maken om verder te specialiseren op 
het gebied van bijvoorbeeld stereotactische bestralingen. Daarom 
blijven we deze ontwikkelingen met grote interesse volgen en 
reserveren we middelen om te zijner tijd investeringen te kunnen 
doen. Tot die tijd willen we de reeds beschikbare IGRT opties op 
onze toestellen aanwenden om een precisie te bereiken die zo 
dicht mogelijk in de buurt komt (zie § 3.3.2).

3.4.3  Gating (ademhalingsgestuurde radiotherapie)
Met ademgestuurde radiotherapie worden de kritieke organen 
beter gespaard. We gebruiken op de versnellers reeds de deep 
inspiration breath hold (DIBH) techniek bij patiënten met 
borstkanker, waarbij de patiënt gedurende de bestraling de adem 
inhoudt. Bij het maken van 4D CT scans van patiënten met long- en 
slokdarmkanker wordt reeds het RPM 
-systeem van Varian ingezet. In de komende twee jaar willen we 
een stap verder gaan met de invoering van de gating techniek. Het 
gating systeem zorgt ervoor dat er niet bestraald kan worden 
zonder dat een patiënt (in dezelfde mate als op de CT) ingeademd 
heeft. Het bestralingstoestel slaat af zodra de patiënt uitademt. 
Daarop vooruit lopend willen we de patiënt visuele feedback 
kunnen geven over de eigen ademhaling door de inzet van een 
digitale bril. De patiënt kan daarmee precies de eigen ademhaling 
volgen. Het RPM-systeem op de CT willen we ook inzetten voor 
borstkankerpatiënten. Daarnaast gaan we de reeds aanwezige 
gating-toepassingen op de bestralings toestellen in de DIBH-
techniek integreren bij borstkanker patiënten. Vervolgens willen 
we onderzoeken of deze werkwijze ook toegepast kan worden bij 
patiënten met levermetastasen. 
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Gerealiseerd in 2020
•  Er wordt structureel advies van een externe 

radioloog en/of nucleair geneeskundige ingewon-
nen. Deze samenwerking is geformaliseerd.

•  Er is een structurele kennisoverdracht opgezet 
vanuit het ZRTI naar verwijzende ziekenhuizen 
over kwalitatief goede beeldvorming in therapie-
houding. 

•  XDS is technisch geïmplementeerd (2017).
•  XDS wordt optimaal gebruikt door zowel beelden 

als dossierinformatie te delen in het netwerk. 
•  De MBB-ers zijn geschoold in het gebruiken en 

beoordelen van Cone Beam CT.
•  De “plan of the day” techniek is geïmplementeerd.
•  Het onderzoek naar de invoering van “real time” 

ART is afgerond en een plan van aanpak voor 
benodigdheden en invoering is gereed. 

•  Automatisch plannen is geïmplementeerd.
•  Automatische contouring is geïmplementeerd 

indien dit betrouwbaar blijkt te zijn. 

14 Het treatment planningssysteem van het ZRTI
15 Real time Position Management 

MRI



3.5  Digitale informatievoorziening 

3.5.1   Transparante kwaliteit door rapportage van 
zorguitkomsten

Onder de noemer ’Waardegedreven Zorg’ of ’Value Based 
Health Care’ is er meer aandacht voor het verbeteren van 
zorguitkomsten op basis van patiëntgegevens. Binnen het ZRTI 
zijn we nuchter over hypes in de gezondheidszorg, maar 
verbeteren van zorguitkomsten en het aantonen van waarde 
voor onze patiënten daar kunnen wij moeilijk tegen zijn. Sterker 
nog: wij vinden het zo belangrijk dat het meten van 
zorguitkomsten niet afhankelijk mag zijn van een toevallige 
hype. Kwaliteit hoort bij ons vakmanschap en daarom is het een 
strategische keuze om onze behandeluitkomsten beter 
zichtbaar te maken en de behandelingen doorlopend 
verbeteren. 

We meten al jaren de tevredenheid van patiënten en behalen 
daarbij steeds een hoge score. In wezen meten we echter een 
subjectief oordeel dat niet alles zegt over onze kwaliteit. 
Tevredenheidsonderzoek meet immers of voldaan werd aan de 
verwachtingen van de patiënt en niet de feitelijke, objectieve 
ervaringen. Door  ervaringen van patiënten te gaan meten, 
kunnen we beter richting geven aan concrete 
kwaliteitsverbetering. In de taal van de Value Based Health 
Care heet dit het meten van PREMs16. De vraagstelling 
verandert van vragen zoals: “Hoe beoordeelt u de zorg van uw 
arts?” of  “Hoe tevreden bent u met het afspraken systeem?” 
naar vragen zoals “Hoe lang heeft u moeten wachten op een 
eerste afspraak?” of  “Werd u telkens geholpen door dezelfde 
arts?”

Voor de patiënt ontstaat echter pas echt inzicht en 
keuzevrijheid als er ook duidelijke informatie beschikbaar komt 
over de medische kwaliteit van behandelingen, zodat een 
vergelijking mogelijk wordt tussen het ZRTI en andere centra of 
tussen radiotherapie en andere behandelopties. Dit kan alleen 
als indicatoren landelijk uniform geregistreerd worden.

 In Nederland is daarmee een begin gemaakt met de landelijke 
klinische registraties van DICA17. Het ZRTI neemt deel aan de 
DLRA18 van DICA. De NVRO  wil in de komende jaren een set 
uitkomstindicatoren ontwikkelen, specifiek voor radiotherapie. 
Toxiciteit is hierin een bijzonder belangrijke uitkomstmaat. 
Vooruitlopend op die ontwikkeling willen wij voor de hand 
liggende indicatoren, zoals toxiciteit, complicaties en 
wachttijden ontsluiten uit onze databases en transparant 
maken voor patiënten. Retrospectief, door terug te kijken in 
bestaande dossiers over de laatste vijf jaar en daarnaast 
prospectief (real-time). 

Minstens zo belangrijk voor het beoordelen en verbeteren van 
kwaliteit zijn gegevens van patiënten over de door hen ervaren 
uitkomsten van de behandeling. In de taal van Value Based 
Health Care heet dat het meten van PROMs19 zoals pijn, 
zintuiglijk verlies, motorische beperkingen en kwaliteit van 
leven. De ontwikkeling hiervan heeft in Nederland recent een  
forse impuls gekregen, mede dankzij initiatieven van 
zorgverzekeraars. Binnen de radiotherapie zijn uniforme 
PROMS die vergelijking mogelijk maken nog niet beschikbaar. 
Met name in de academische centra wordt op beperkte schaal 
gewerkt aan de ontwikkeling ervan. Ook al is het aantal 
initiatieven beperkt, toch willen we daarbij aansluiten en in de 
EMBRAZE regio zullen we aandacht vragen voor de 
ontwikkeling er van. 

Bij dit alles past een relativering. De maatschappelijke vraag om 
transparantie kan soms doorschieten. Meten om te meten 
houdt veel zorgprofessionals al jaren van hun primaire 
zorgtaken. De administratieve last van het aanleveren van 
allerlei registraties is bovendien hoog. Het aanleveren van 
gegevens voor de DLRA  registratie van DICA  kost 
bijvoorbeeld 30-45 minuten per patiënt. “Wie transparantie 
zaait zal formulieren oogsten”, is daarom de slogan van critici. 
We zullen onze inspanning voor registraties dus altijd goed 
blijven afwegen tegen de opbrengst voor onze patiënten.

3.5.2 Big Data en Radiomics
Vooruitgang in de behandeling 
van kanker is tot nu toe 
voornamelijk het resultaat van 
klinische trials waarbij het effect 
van een specifieke (kleine) 
vernieuwing wordt vergeleken 
met een controlegroep die de 
standaardbehandeling krijgt. 

Het duurt over het algemeen lang (jaren) voordat er een 
onderbouwde conclusie getrokken kan worden, omdat vaak 
maar een selecte groep patiënten voldoet aan de 
inclusiecriteria van een specifieke trial. Een nieuwe en totaal 
andere benadering is onderzoek met gebruik van Big Data. Dit 
maakt het mogelijk om grote hoeveelheden gevarieerde data 
snel te verwerken en te analyseren. Op basis van verschillen in 
behandeling of patiënteigenschappen kan gezocht worden naar 
verbanden en kunnen er sneller conclusies getrokken worden. 
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16 Patient Reported Experience Measures
17 Dutch Institute for Clinical Auditing 
18 Dutch Lung Radiotherapy Audit
19 Patient Reported Outcome Measures

Gerealiseerd in 2020
•  Met Varian is de mogelijkheid besproken om als 

testlocatie te fungeren.
•  De commissioning en klinische vrijgave van twee 

nieuwe versnellers is gereed.
•  Het haalbaarheidsonderzoek MRI versnellers is 

afgerond met een plan van aanpak.
•  De gating techniek is geïmplementeerd met RPM 

systeem.
•  Er is onderzocht of er een ademhalingsgestuurde 

techniek toegepast kan worden bij de bestraling 
van levermetastasen. Indien de uitkomst positief 
is, is deze techniek geïmplementeerd. 



Op basis van die conclusies kan de kwaliteit van 
behandelmethodes worden verbeterd en kan de behandeling 
zelfs geïndividualiseerd worden. 
Radiomics is een subcategorie van Big Data onderzoek. In dit 
vakgebied wordt geprobeerd om bepaalde kenmerken in 
klinisch beeldmateriaal (CT/PET/MRI etc) in parameters te 
vangen en met behulp van Big Data technieken te correleren 
aan bepaalde klinische uitkomsten. Bij kenmerken van 
medische beelden kan het gaan om duidelijke eigenschappen 
zoals volume, vorm of locatie van een tumor, maar ook om 
meer mathematische, voor het menselijk oog onzichtbare 
kenmerken. Bovendien is de computer in staat duizenden 
kenmerken tegelijk met elkaar te correleren, waar de mens 
hooguit tot enkele tientallen komt.

Het is de verwachting dat de ontwikkeling van Big Data 
analyse, en met name radiomics, de radiotherapie in de 
toekomst revolutionair zal veranderen. Het aantal publicaties in 
de wetenschappelijke literatuur hierover neemt al enkele jaren 
exponentieel toe. Doel is om in de toekomst met deze 
systemen binnen het ZRTI een stuk decision-support te kunnen 
leveren en in samenwerking met andere instituten te komen 
tot een versnelde verbetering in behandelmethoden. 
Samenwerking met andere instituten die verder zijn, kan 
voorkomen dat onnodig wielen opnieuw worden uitgevonden. 
Wij willen daarom aansluiten bij initiatieven die er al zijn, zoals 
de ambitie van Maastro Clinic om een nationale data-
infrastructuur op te tuigen. Ook het Erasmus MC heeft plannen 
waarin Big Data een belangrijke rol gaan spelen, bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van een model voor het voorspellen van 
kansen op complicaties (NTCP), zodat er een eenduidige 
selectie van patiënten plaats kan vinden voor 
protonenbehandeling in HollandPTC. Vanuit het ZRTI willen we 
hier graag aan deelnemen, zeker ook in het licht van onze 
samenwerking met beide instituten. 

Deze vormen van kunstmatige intelligentie gaan veel 
veranderen in de rol van professionals. Daarom volgen we 
nauwlettend wat er gebeurt en sluiten we waar mogelijk 
vroegtijdig aan. 

3.5.3 Infrastructuur informatievoorziening
Om dit alles goed op te kunnen zetten, starten we met het 
inrichten van de juiste infrastructuur. Hierbij moet gedacht 
worden aan het verder integreren van verschillende 
toepassingen zoals PACS, ARIA en EPD, het beter ontsluiten 
van informatie uit bestaande databases en de beveiliging 
daarvan, het opzetten van nieuwe databases en uitgebreide 
mogelijkheden voor scripting en analyse, en de hardware-
infrastructuur (netwerk, opslagcapaciteit etc.) die daarvoor 
nodig is. Daarna zorgen we ervoor dat we onze huidige data 
beter en uniform gaan registeren en verzamelen (aanpassingen 
EPD, scholing, protocollen) en dat we vervolgens extra data 
gaan verzamelen. Voor de korte termijn is er behoefte aan 
tooling (en de vaardigheden om tooling te gebruiken) om data 
uit meerdere bronnen te combineren tot één rapportage. Een 
volgende stap is dat Big Data door de ICT infrastructuur wordt 
gefaciliteerd en dat spelregels en principes worden opgesteld 
voor de implementatie en toepassing en van nieuwe 
technologische mogelijkheden zoals Cloud en (Big) Data.

Gerealiseerd in 2020
•  Er is een omslag gemaakt van het meten van 

patiënttevredenheid naar het meten van patiën-
tervaringen.

•  Een aantal indicatoren dat reeds uit aanwezige 
databases van het ZRTI gehaald kan worden, is 
benoemd, in beeld gebracht en transparant 
gemaakt voor patiënten.

•  Het ZRTI is aangesloten bij bestaande initiatieven 
van uitkomstregistraties. Hierbij heeft het ZRTI 
een bovengemiddelde score waar vergelijking met 
andere instituten mogelijk is. 

•  Het werken met voorspellingsmodellen is 
onderzocht en indien mogelijk toegepast binnen 
het ZRTI. 

•  ZRTI beschikt over tooling om data uit meerdere 
bronnen te combineren in één rapportage.

•  Big Data wordt door de ICT infrastructuur gefacili-
teerd. 

•  Er zijn spelregels voor de implementatie en 
toepassing van nieuwe technologische mogelijk-
heden zoals Cloud en (Big) Data.

3.6 Studies
We hechten veel waarde aan studies en onderzoeken en 
nemen daar waar mogelijk deel aan landelijke studies of studies 
in samenwerking met onze alliantie-partner, het Erasmus MC. 
Voor de Big 4 tumoren en palliatie willen we aan iedere studie 
deelnemen die lokaal uitvoerbaar is en meerwaarde heeft voor 
de patiënt. Binnen de formatie van de artsen, fysici en  
laboranten is daarmee rekening gehouden. Om deelname aan 
onderzoek verder te faciliteren is extra formatie nodig voor de 
verwerking van onderzoeksdata. Wij stellen een 
onderzoeksplanning op met daarin de benodigde formatie voor 
de komende drie jaar. We zorgen ervoor dat op onze website 
inzichtelijk is aan welke studies en onderzoeken we deelnemen. 
De komende jaren richten we ons, naast de studies waar we al 
aan deelnemen, mogelijk op een trial over radiotherapie bij 
hersenmetastasen, een trial over rectumcarcinoom (operatie 
versus radiotherapie) en een onderzoek naar de toepassing van 
radiotherapie bij oudere patiënten met borstkanker.  

Gerealiseerd in 2020
•  Voor Big 4 en palliatie is aan iedere studie die 

lokaal uitvoerbaar is deelgenomen, mits er 
meerwaarde voor de patiënt is.

•  Er is een onderzoeksplanning opgesteld.
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4.1  Dichtbij als mens
Natuurlijk weten we wat “lean” betekent, werken we efficiënt 
en vinden ook wij een hoge productiviteit en lage kosten 
belangrijk. Maar….als je aan een patiënt vraagt waarom hij of zij 
voor een bepaalde zorginstelling kiest, dan hoor je iets anders. 
Dan hoor je vooral dat er behoefte is aan aandacht, 
inlevingsvermogen en compassie. Bij het voortdurend 
verbeteren van onze werkprocessen is dat de inzet. Daarom 
werken wij niet ‘lean en mean’, maar lean en meaningful en is 
aandacht voor onze patiënten een strategische keuze. Onze 
service geven we vorm door persoonlijk, toegankelijk en 
duidelijk te zijn en comfort te bieden. Onze patiënten en 
verwijzers zijn zeer tevreden over onze dienstverlening, maar 
wij vinden dat het altijd een stapje beter kan. Daar blijven we 
doorlopend aan werken, vanuit onze kernwaarde toewijding. 

4.2   Omringen met aandacht –  
toegankelijkheid en service

Wij omringen onze patiënten met aandacht en vinden het 
belangrijk dat zij zich welkom voelen en als mens gezien worden. 
Voor een eerste consult nemen we ruim de tijd. Dit vinden wij 
een efficiënte tijdsbesteding, omdat patiënten meer rust hebben 
bij de start van de behandeling. Het voorkomt daarnaast veel 
onzekerheid en vragen gedurende de behandeling. 

Mensen met kanker kunnen snel en soepel bij ons terecht; onze 
locaties liggen goed gespreid in het werkgebied en onze artsen 
houden spreekuren in verwijzende ziekenhuizen. We hanteren 
ambitieuze normen voor wachttijden. Sterker nog, we willen ze 
verder verkorten door onze interne processen meer te 
stroomlijnen. Daartoe zijn we  in 2017 al een project gestart en 
benodigde acties worden in het najaar van 2017 al 
geïmplementeerd (zie ook §7.2). We willen ook de service aan 
onze verwijzers verhogen door aanmeldingen via de website te 
vergemakkelijken. Telefonisch blijven we goed en snel 
bereikbaar en we reageren snel op vragen en verzoeken. Het 
gemak van e-health zal eveneens bijdragen aan een hoge 
servicegraad en goede toegankelijkheid, mits zorgvuldig 
geïmplementeerd met meerwaarde voor de gebruikers. Hier 
gaan we in §7.3.1 dieper op in.  

4.3 Duidelijk
We besteden veel 
aandacht aan heldere en 
tijdige informatie omdat we het belangrijk vinden dat 
onze patiënten bij iedere stap in het zorgproces weten wat 
hen te wachten staat en waarvoor zij bij ons terecht kunnen. 
Daartoe maken we de patientjourney inzichtelijk: hoe doorlopen 
onze patiënten hun weg door het ZRTI en wanneer hebben zij 
welke informatiebehoefte? We zoeken daarbij de aansluiting met 
de verwijzende specialisten zodat onze informatievoorziening 
naadloos op elkaar aansluit en de patiënt op de juiste momenten de 
juiste informatie van de juiste persoon ontvangt. 

We vernieuwen de website evenals het foldermateriaal en de 
voorlichtingsfilm. De website wordt uitgerust met een 
patiëntenportaal met informatievoorziening die direct via het 
portaal naar de patiënt kan en daarmee op maat is toegesneden 
voor de situatie waarin de patiënt zich bevindt (zie § 7.3.1). We 
onderzoeken de komende jaren welke keuzehulpen20 relevant zijn 
voor onze patiënten (bijvoorbeeld voor borstkanker of nazorg). Niet 
alleen in het soort informatie, maar ook in het informatiemiddel 
bieden we maatwerk. We willen dat mensen informatie kunnen 
zoeken en ontvangen op een manier die bij hen past. Voor de een is 
dat surfen op de website of contact zoeken via facebook en voor de 
ander is dat het lezen van een brochure of het stellen van vragen 
aan de arts of MBB-er21  (zie ook §7.3.4).  

4.4  Comfort
We zien graag dat patiënten en bezoekers bij ons in een 
comfortabele omgeving vertoeven. Hierbij hanteren we de principes 
van “healing environment”: natuur, daglicht en stilte. Daarnaast 
zorgen we er voor dat onze locaties veilig zijn voor alle bezoekers 
en dat hun privacy gewaarborgd is. De komende jaren nemen we 
dit alles mee in de renovatie van de locatie in Vlissingen. Bij deze 
renovatie zorgen we ook voor comfortabele werkplekken voor ons 
personeel. Door aandacht te besteden aan transparantie van 
ruimtes willen we een open en eerlijk (werk)klimaat door laten 
werken in de fysieke omgeving. 

20  Een (online) instrument om samen met de patiënt de best passende behandeling te kiezen door informatie te geven over de diagnose, de verschillende 

behandelopties en de mogelijke voor- en nadelen per behandeling.

21  Medisch Beeldvormende en Bestralingsdeskundige (vaak in de dagelijkse praktijk aangeduid als radiotherapeutisch laborant.

Gerealiseerd in 2020
•  De workflow is geoptimaliseerd en wachttijden 

voldoen aan de NVRO en ZRTI normen  
(die jaarlijks vastgesteld worden).

•  Hoge score op tevredenheid/ervaringen  
verwijzers en patiënten (minimaal een 9).

Gerealiseerd in 2020
•  Het communicatieplan voor interne en externe 

communicatie is gereed en operationeel.
•  De website, het foldermateriaal en de voorlich-

tingsfilm zijn geactualiseerd. 
•  Relevante keuzehulpen zijn in beeld gebracht en 

geïmplementeerd.
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We willen onze patiënten meer comfort bieden wanneer zij (soms 
langere tijd) bij ons vertoeven. Speciaal voor bedlegerige patiënten is 
onze beddenwachtruimte in Vlissingen in 2018 zodanig aangepast 
dat zij in alle rust kunnen slapen of rusten, terwijl er altijd iemand 
aanwezig is die aandacht en verzorging kan bieden. Voor beide 
locaties willen we formatie vrijmaken om extra aandacht te geven 
aan wachtende patiënten. In dit licht kijken we ook naar de nazorg. 
Wanneer de behandeling bij het ZRTI is afgerond, blijkt dat 
patiënten dit vaak als een abrupt einde zien. Uiteraard vinden er 
follow-up afspraken met onze artsen plaats, maar we gaan kijken of 
we op een andere manier door middel van persoonlijke begeleiding 
een bijdrage kunnen leveren aan de nazorg van onze patiënten.  
Dit doen we in nauwe samenwerking met onze ketenpartners.

Gerealiseerd in 2020
•  Er is een samenwerkingsagenda geformuleerd 

(inclusief jaarlijkse relatiemiddag). 

Gerealiseerd in 2020
•  De locatie in Vlissingen is gerenoveerd volgens de 

inzichten van een “healing environment” en 
transparante (werk)cultuur.

•  Er is onderzocht of patiënten behoefte hebben aan 
het luisteren van eigen muziek tijdens de behande-
ling. Indien dit uit onderzoek blijkt, wordt dit 
geïmplementeerd.

•  Er is formatie vrijgemaakt voor extra tijd, aandacht 
en zorg voor (palliatieve) patiënten.

•  In samenwerking met partners wordt de nazorg 
verbeterd. 

5. Netwerkpartner

5.1  Dichtbij als het kan,  
ver weg als het moet

De samenwerking met onze partners is essentieel om goede 
radiotherapie te kunnen bieden. We zien dat nieuwe 
samenwerkingsvormen rond gedeelde vraagstukken of thema’s 
ontstaan  (zie §1.5). Daarom nemen wij actief deel aan 
verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden. We 
kiezen daarbij heel bewust voor een verbindende rol. 
Verbondenheid is niet voor niets één van onze kernwaarden. 
Soms nemen we de regie. Soms accepteren we juist een 
ondersteunende rol. We kiezen de rol die nodig is, want we 
hebben er vooral plezier in om dingen tot bloei te laten komen. 
We zijn nieuwsgierig naar wat er zich in onze omgeving afspeelt 
en knopen op het juiste moment de juiste kennis en kunde aan 
elkaar. 

We willen een samenwerkingsagenda formuleren die 
ondersteunend is aan de doelen in dit plan. Wat blijven/gaan we 
doen, met wie en op welke manier? Het kan zijn dat er andere 
vormen nodig zijn, of (tijdelijk) intensievere contacten. Zo is 
bijvoorbeeld in 2008 de Adviesraad tot stand gebracht toen er 
bij het ZRTI een onafhankelijke Raad van Toezicht geïnstalleerd 
werd. Deze constructie is in de huidige tijd echter niet meer 
effectief. De banden met de verwijzende ziekenhuizen worden 
nu veel meer onderhouden door rechtstreekse contacten. Toch 
is er voor de zichtbaarheid van het ZRTI meerwaarde om 
bijeenkomsten voor stakeholders te blijven organiseren, 
bijvoorbeeld een jaarlijkse relatiemiddag met een kwalitatief 
sterk inhoudelijk programma. 

5.2 Regionale samenwerking
Radiotherapie is onlosmakelijk verbonden met de hele 
oncologische keten. Radiotherapie in de regio bereikbaar 
houden is dus alleen mogelijk als wij meehelpen om 
oncologische zorg in zijn geheel in de regio bereikbaar te 
houden en te voorkomen dat patiënten onnodig buiten de regio 
behandeld worden.

5.2.1 Verwijzende ziekenhuizen 
De radiotherapeut-oncologen investeren veel in de 
samenwerking met de verwijzende specialisten en zij nemen 
deel aan de aanwezige tumorspecifieke regionale MDO’s. Ook 
houden zij poli’s in het van Weel Bethesda ziekenhuis te 
Dirksland en ZorgSaam in Terneuzen. Het is van strategisch 
belang om de verwijzende ziekenhuizen goede service te 
bieden. Aan de andere kant vraagt de toename van het aantal 
tumorspecifieke MDO’s van onze artsen steeds meer tijd. Het is 
van belang hierover met onze partners toekomstbestendige 
afspraken te maken. 

Het ADRZ heeft de hoogcomplexe zorg geconcentreerd in Goes 
en laagcomplexe zorg in Vlissingen en bevindt zich in een 
overnametraject met het Erasmus MC. Het Erasmus MC gaat 
zich zoveel mogelijk richten op het leveren van academische 
zorg en zal de basiszorg juist nog meer overlaten aan de 
regionale ziekenhuizen in Zeeland. We hebben als ZRTI het 
voortouw genomen om samen met het ADRZ en ZorgSaam een 
Borstkankercentrum in Zeeland te realiseren. Door te gaan 
werken met één gespecialiseerd team kunnen borstkanker-
patiënten in heel Zeeland dezelfde behandeling van hoge 
kwaliteit krijgen. In de komende jaren wordt het plan ten 
uitvoer gebracht. 

Op de locatie Roosendaal werken we nauw samen met het eind 
2016 geopende Oncologiecentrum van Bravis, dat fysiek met 
het ZRTI verbonden is. Alle specialismen die bij oncologie 



betrokken zijn, zijn ondergebracht in dit centrum.  De komende 
jaren willen we ons richten op een nog intensievere 
samenwerking met het oncologiecentrum om de zorg voor de 
patiënten nog gestroomlijnder en comfortabeler te laten 
verlopen. 

5.2.2 Huisartsen in de regio
Door de in § 1.5 genoemde substitutie van 2e lijnszorg naar de 
1e lijn neemt de rol van de huisarts in de begeleiding van 
kankerpatiënten toe. Daarom willen we de komende jaren 
investeren in de samenwerking met- en informatievoorziening 
aan huisartsen in onze regio. Dit doen we onder andere door 
het aanbieden van bijscholingsactiviteiten. 

5.2.3 Netwerken
Samen met het ADRZ, ZorgSaam en Bravis, het Erasmus MC, 
het Instituut Verbeeten en een groot deel van de ziekenhuizen 
in West-Brabant maken we onderdeel uit van het netwerk 
EMBRAZE23. Dit netwerk wil kwalitatief goede zorg voor 
kankerpatiënten zo dicht mogelijk bij huis, in de regio, 
realiseren. Binnen EMBRAZE worden afspraken gemaakt over 
behandelingen, deelname aan onderzoeken en wordt nieuwe 
kennis gedeeld. Onze radiotherapeut-oncologen nemen actief 
deel aan de tumorwerkgroepen en aan het opzetten van 
regionale zorgpaden. Verder wordt Embraze nu met name 
gebruikt als middel om XDS te implementeren (zie §3.3.1). 
Speerpunt voor de komende periode is om EMBRAZE verder 
uit te nutten en door samen met de partners meer op de agenda 
voor Embraze te gaan sturen. Via EMBRAZE zijn we betrokken 
bij het Comprehensive Cancer Network (CCN) Zuidwest 
Nederland. Voor het ZRTI is daarnaast het consortium 
palliatieve zorg Zuidwest Nederland van belang. 
 
 

5.3   Samenwerking met (academische)  
radiotherapiecentra

Onze alliantie met de afdeling Radiotherapie van het Erasmus 
MC geven we vorm door kennis uit te wisselen, protocollen af te 
stemmen en deelname aan trials waar mogelijk te verhogen. 
Onze laboranten worden opgeleid in samenwerking met het 
Erasmus MC. We willen de samenwerking verder uitwerken op 
het gebied van palliatie, medische beeldvorming en 
automatische planning. Verder willen we de samenwerking 
uitbreiden naar het fysisch vakgebied. 

We onderhouden ook goede contacten met andere 
academische centra. Per tumorsoort of behandeltechniek 
bekijken we welk centrum voor onze patiënten de meest 
actuele kennis en expertise in huis heeft. Daarnaast willen we 
meer samenwerken met andere radiotherapie-instituten in 
Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van uitkomstregistratie. 
Verder willen we verkennen wat de mogelijkheden zijn om een  
inkoopcombinatie met andere radiotherapiecentra te vormen. 
Bij de volgende vervanging van een versneller zouden we dit 
kunnen benutten. 

De voorgenomen samenwerking met HollandPTC inzake 
protonentherapie is reeds in § 3.2.2 toegelicht. 

5.4 Samenwerking op andere gebieden
Samenwerking met partners buiten de oncologie en 
radiotherapie is eveneens van strategisch belang voor het ZRTI. 
Wat we niet zelf kunnen, besteden we uit. Zo werken we voor 
onze ICT nauw samen met OpenLine, voor onze 
bestralingsapparatuur en –applicaties met Varian en voor ons 
EPD met Centric. Wij zien deze partijen niet zozeer als 
leveranciers, maar meer als vaste partners waar we hoge eisen 
aan stellen. We betrekken hen als zodanig ook bij onze 
uitdagingen. Dit geldt ook voor de zorgverzekeraars en banken 
met wie we financieringsafspraken maken. 

Wat we zelf niet kunnen, besteden we uit. We knopen het liefst 
langdurige samenwerkingsrelaties aan met partijen die hun 
waarde voor het ZRTI hebben bewezen, onze organisatie goed 
kennen en flexibel en betrouwbaar zijn. Te denken valt dan aan 
ondersteuning op het gebied van organisatieverandering, 
kwaliteit, HRM, financiën, ICT en juridisch advies. Dit stelt ook 
eisen stelt aan de organisatie van ZRTI op het gebied van de  
operationele en tactische aansturing van de leveranciers.
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23  De naam EMBRAZE staat voor het Engelse Embrace = omarmen. Ook is 

EMBRAZE een samenvoeging van de namen van het ERasmus MC, 

BRAbant en ZEeland.

Gerealiseerd in 2020
•  Radiotherapie is ingebed in de regionale tumor- en 

specifieke netwerkstandaarden en zorgpaden van 
individuele ziekenhuizen.

•  Er zijn toekomstbestendige afspraken gemaakt 
over de tijdsinvestering van de artsen in de diverse 
MDO’s.

•  Implementatie plan van aanpak borstkankercen-
trum Zeeland.

•  Samenwerking met het oncologiecentrum Bravis is 
verder uitgewerkt.

•  Jaarlijks wordt minimaal eenmaal een bijscholing 
voor huisartsen georganiseerd.

•  Samen met partners sturen op de samenwerkings-
agenda van EMBRAZE. 



6. Aantrekkelijke werkgever
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Gerealiseerd in 2020
•  Het werving- & selectiebeleid is geactualiseerd en 

uitgebreid.
•  Er is een uniform introductietraject opgezet.

Gerealiseerd in 2020
•  Er is een plan opgesteld voor specialisatie binnen 

de MBB functie.
•  De functie van physician assistant is geborgd 

binnen de medische staf.

6.1   Dichtbij als collega – de basis voor 
strategisch HRM-beleid  

Deskundig en toegewijd personeel is de basis  voor goede 
patiëntenzorg. We kunnen immers alleen goed voor onze 
patiënten zorgen als we ook goed zorgen voor ons personeel. 
Het is niet eenvoudig om goed gekwalificeerd personeel te 
vinden gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de geografische 
ligging van met name Zeeland. Het bieden van hoge salarissen 
of bonussen om mensen aan te trekken zien wij niet als 
oplossing. Goed werkgeverschap met aandacht voor de 
persoonlijke omstandigheden van medewerkers wel. Daarom is 
HRM-beleid een strategisch speerpunt voor de komende jaren.  
Daarmee willen we de juiste mensen werven en behouden. 
Onze visie op goed werkgeverschap en werknemerschap 
werken we uit in een strategisch HRM-beleid. In onderstaande 
paragrafen belichten we alvast de voornaamste punten. 

6.2  Werving & Selectie
Goed personeel begint met een uitstekende werving & selectie 
waarin onze bedrijfsidentiteit goed tot uiting komt. Onze 
kernwaarden, toewijding, vakmanschap en verbondenheid, 
vormen het kompas voor de eigenschappen die we willen 
rekruteren. Ook bij krapte op de arbeidsmarkt willen we daar 
geen concessies aan doen. We verwachten dat (nieuwe) 
medewerkers onze waarden onderschrijven en er in de praktijk 
naar handelen. Dit gaan we de komende twee jaar beter 
verankeren in ons werving & selectiebeleid en in ons 
introductietraject. Daarnaast is er niet alleen aandacht voor het 
inwerken op het vakgebied, maar zeer zeker ook voor een warm 
welkom binnen de organisatie en een prettige start binnen de 
nieuwe werkomgeving. 

6.3  Specialisatie en veranderende functies
Door verdergaande specialisatie van het vakgebied, is het voor 
de verschillende disciplines ondoenlijk om op alle vlakken 
binnen de radiotherapie te (blijven) beschikken over de juiste 
expertise. Taakherschikking en specialisaties binnen de functie 
worden als oplossing gezien.  In 2016 zijn reeds twee MBB-ers 
gestart met de opleiding tot physician assistants. Zij kunnen op 
termijn taken van de RO overnemen. In de komende twee jaar 
wordt deze functie binnen het ZRTI verder vorm gegeven zodat 
na diplomering de rollen en verantwoordelijkheden helder zijn 
voor collega’s, patiënten en verwijzers. 
Verder zien we de noodzaak van specialisatie binnen de functie 
van MBB-er. Hierbij zoeken we naar een balans tussen behoud 

van expertise en afwisseling in de werkzaamheden. 
Ook onder invloed van datascience verwachten we de 
komende jaren een veranderende rol binnen de functies van 
artsen en laboranten: als decision supportsystemen hun intrede 
doen, wat betekent dat dan voor de rol van artsen? Als het 
maken van bestralingsplannen steeds verder geautomatiseerd 
wordt, wat betekent dat dan voor de functie van laboranten? 
Voorlopig is het nog niet zo ver en hoe snel deze ontwikkeling 
gaan valt niet in te schatten. Maar het is van strategische 
belang dit goed te volgen om er tijdig op te kunnen anticiperen. 
Scholing en ontwikkeling van medewerkers is daarom van 
strategisch belang. 

6.4  Scholing en ontwikkeling
Blijvend investeren in kennis en bekwaamheden is niet alleen 
nodig om  mee te ontwikkelen met het vakgebied. Voor een 
organisatie met vakmanschap als kernwaarde vinden we het 
gewoon vanzelfsprekend. Daarom biedt het ZRTI ruime 
ontwikkelingsmogelijkheden. We kijken daarbij niet alleen naar 
vakinhoudelijke scholing, maar ook naar training van 
vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. De Medisch 
Fysische Staf heeft in 2017 het voorbeeld gegeven door te 
starten met de 360 graden feedback methode. We willen 
bekijken hoe we dit in de gehele organisatie kunnen toepassen 
met als doel medewerkers op basis van persoonlijke feedback 
inzicht te geven in ontwikkelmogelijkheden. 

We verwachten van onze medewerkers dat zij minimaal 4% van 
hun werktijd besteden aan ontwikkeling en scholing en we 
willen dit ook goed faciliteren. De komende jaren willen we 
toewerken naar een persoonlijk budget voor scholing en 
ontwikkeling. Naast de deelname aan externe cursussen en 
congressen, willen we ook de deelname aan interne 
kennisgroepen en het geven en bijwonen van referaten 
stimuleren. Net als het volgen van stages en werkbezoeken 
etcetera. Randvoorwaardelijk is dat de gevolgde scholing- en 
ontwikkelingsactiviteiten van alle medewerkers goed in beeld 
zijn ter monitoring. 

Onze schaalgrootte en de platte structuur bieden medewerkers 
relatief beperkte doorgroeimogelijkheden. Maar ze zijn er wel. 
We willen dat duidelijker in beeld brengen. De continuïteit 
binnen het managementteam willen we gaan borgen door een 
schil van medewerkers te creëren die beschikken over 
potentieel voor een managementfunctie. Die medewerkers 
krijgen een managementtraining aangeboden.



Periodiek leggen we de aanwezige en benodigde potentie en 
capaciteiten binnen de organisatie naast elkaar. Met andere 
woorden; hebben we de juiste mensen in huis om de juiste 
dingen te doen? Als dit niet zo blijkt te zijn, scherpen we de 
werving & selectie aan, maar ook de interne 
ontwikkelmogelijkheden of andere zaken die verbetering 
behoeven.

6.5  Betrokken en tevreden medewerkers
Medewerkers van het ZRTI werken met plezier en toewijding. 
Dat willen we zo houden. Dat betekent invulling geven aan goed 
werkgeverschap, maar ook duidelijk zijn over de verwachtingen 
die we van medewerkers hebben en hoe zij daaraan kunnen 
voldoen. Dat willen we in het nieuwe HRM-beleid verder 
uitwerken. 

De (recente) groei van het ZRTI en het werken op twee locaties 
vraagt een inzet om de gemeenschappelijke cultuur te 
behouden. We blijven immers één en dezelfde organisatie. We 
investeren hierin door regelmatig personeelsactiviteiten te 
organiseren, maar ook kwaliteitsmiddagen en 
personeelsbijeenkomsten. We stimuleren medewerkers om op 
beide locaties met een bepaalde regelmaat aanwezig te zijn. 
Maar we zien ook dat het rouleren van medewerkers het risico 
in zich heeft dat patiënten veel verschillende gezichten zien en 
(met name) laboranten minder band opbouwen met patiënten. 
Het spanningsveld tussen het behoud van een 
saamhorigheidsgevoel organisatiebreed en het behoud van 
werkplezier en toewijding aan de individuele patiënt blijft dan 
ook onderwerp van gesprek. 

Iedere drie jaar meten we de betrokkenheid, bevlogenheid en 
tevredenheid binnen het ZRTI om zo te toetsen of we al hetgeen 
we in dit hoofdstuk benoemd hebben ook realiseren. 
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Gerealiseerd in 2020
•  Er zijn feed-backtrainingen gevolgd en er is 

onderzocht of en hoe 360 graden feedback voor 
de hele organisatie ingezet kan worden.

•  Medewerkers besteden minimaal 4% van hun 
werktijd aan scholing en ontwikkeling.

•  Er is een registratie van alle scholings- en ontwik-
kelingsactiviteiten zodat monitoring mogelijk is.

•  Een 100% realisatie van opleidingsplannen en 
100% benutting van opleidingsbudget. 

•  Doorgroeimogelijkheden voor medewerkers zijn 
helder in beeld.

•  Er is een schil gevormd rond het managementteam 
met potentials.

•  Continu en goed gevuld personeelsbestand met 
capabele mensen die passen bij de waarden van 
het ZRTI.

Gerealiseerd in 2020
•  Tweemaal per jaar personeelsactiviteit. 
•  Hoge score op tevredenheid en betrokkenheid 

medewerkers (minimaal een 7,5).



7. Slim, stabiel en safe georganiseerd
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7.1  Dichtbij door een stevige basis 
We kunnen onze ambities in dit toekomstplan alleen waarmaken 
als we slim en stabiel, maar ook veilig georganiseerd blijven. Dat 
vraagt om uitstekende ICT en om een goed draaiend kwaliteitssys-
teem. Daarnaast is het waarmaken van ambities alleen mogelijk als 
wij slim omgaan met tijd en middelen en onze robuuste en stabiele 
financiële situatie behouden. Het is daarnaast essentieel dat we 
eenduidig en regelmatig met zowel de binnen- als de buitenwereld 
communiceren over hetgeen we doen. Al deze zaken vinden we zo 
belangrijk dat we er in onderstaande paragrafen bij stilstaan. 

7.2   Slim organiseren: verspilling  
voorkomen, obstakels wegnemen, 
waarde toevoegen

Efficiënt, doelmatig, lean. Allemaal woorden voor hetzelfde. Maar 
ze passen niet bij de taal die wij in het ZRTI spreken. De taal van de 
menselijke maat. Dus hebben wij het over het voorkómen van 
verspilling van tijd, geld en materiaal. En als het dan toch over lean 
moet gaan, dan hebben we het niet over lean en mean, maar over 
lean en meaningful. Immers de tijd die we vrij spelen, kan vervol-
gens weer aan de patiënt besteed worden. 
Ook al bevinden we ons in een financieel stabiele situatie, dan nog 
is het noodzakelijk om verspilling te voorkomen. We willen meer 
kunnen doen met dezelfde middelen en ook voorbereid zijn op 
financieel minder makkelijke tijden wanneer deze zich voordoen. 
We zijn voortdurend gericht op hoe het beter kan en ruimen obsta-
kels die we daarbij tegenkomen op. We laten ons bij elke beslissing 
leiden door de vraag of datgene wat wij doen waarde toevoegt 
voor onze patiënten. Als dat niet zo is, dan doen we het niet en 
zoeken we verder.

We hebben er bewust voor gekozen een platte organisatiestruc-
tuur te hanteren, waarbij zoveel als mogelijk inzet van medewer-
kers wordt besteed aan directe patiëntenzorg. Waar mogelijk 
functioneren de teams zelforganiserend. We zijn bereid om te 
investeren in slim samenwerken. Dat doen we door extra formatie 
vrij te maken zodat medewerkers gericht aan projecten kunnen 
werken in zogenaamde kennisgroepen. Dit zijn multidisciplinaire 
groepen die rond een bepaalde tumorsoort of techniek zijn 
georganiseerd. Zij volgen de actuele ontwikkelingen in binnen- en 
buitenland en vertalen deze naar mogelijkheden voor het ZRTI. Op 
deze manier gaan we slim om met aanwezige kennis en deskundig-
heid, kan besluitvorming en planvorming sneller en makkelijker 
plaatsvinden en krijgen medewerkers de kans om echt tijd te 
besteden aan innovatie. Digitale voorzieningen dragen eveneens 
bij aan het slimmer regelen van (communicatie)processen en 
samenwerking. Te denken valt aan e-health, maar ook automatisch 
plannen en vergaderen via beeldverbinding.  

7.3  Stabiel organiseren: goede faciliteiten 
en voldoende middelen
Tot 2014 namen we diverse ondersteunende diensten af van 
het naastgelegen ADRZ of werden functies als ICT-manager en 
P&O adviseur ingevuld door externen. Staffuncties op het 
gebied van beleid, kwaliteit, P&O, financiën en ICT willen we 
zoveel als mogelijk in eigen beheer houden. Daar waar we de 
expertise niet (voldoende) in huis hebben, huren we externe 
deskundigheid in op basis van duidelijk gedefinieerde 
opdrachten. 

7.3.1 ICT
Voor ICT hanteren wij een duidelijk uitgangspunt: het moet ten 
dienste staan van onze patiënten en ons werk makkelijker maken. 
Dit uitgangspunt vormt de toetssteen voor elke beslissing die we 
op dit gebied moeten nemen. Aan de andere kant onderkennen 
we dat ICT en datascience aan de basis staan van grote 
veranderingen in de nabije toekomst, waar we tijdig op moeten 
anticiperen. Daarom is ICT een strategisch speerpunt. In de 
paragrafen 1.3 en 3.5 gingen we hier al op in. Er wordt een 
ICT-beleidsplan opgesteld met aandacht voor de diverse 
ontwikkelingen op ICT-gebied en de wijze waarop wij daar 
invulling aan gaan geven. De focus komt daarbij te liggen op de 
medische ICT. 

Prioriteiten voor de komende drie jaar zijn de evaluatie van het 
huidige EPD en keuze voor vervolg, het realiseren van een 
patiëntenportaal en de evaluatie van de samenwerking met 
OpenLine. We willen een externe projectmanager aantrekken die 
deze prioriteiten in samenwerking met de business controller en 
informatiecoördinator uit gaat voeren in de komende twee tot 
drie jaar. Hieronder lichten we twee van deze prioriteiten kort toe. 

Het is lastig om nu te voorspellen hoe de wereld van e-health er 
over drie jaar uit ziet. Mede in het licht van de wens van het 
ministerie van VWS dat iedere patiënt binnen drie jaar digitale 
toegang heeft tot zijn eigen medisch dossier, willen we als eerste 
de mogelijkheden verkennen van een patiëntenportaal. In dit 
portaal kan de patiënt bijvoorbeeld zelf een afspraak maken voor 
een follow-up, medische gegevens inzien (zoals behandelplan, 
brieven) en wijzigingen in persoonsgegevens doorvoeren. De 
ontwikkeling van een dergelijk portaal is onlosmakelijk verbonden 
met het EPD. In 2014 hebben we ons huidige EPD 
geïmplementeerd; P2C van Centric. In 2017 starten we met een 
gedegen evaluatie, waarin we de wensen rond een 
patiëntenportaal meenemen. Op basis van deze evaluatie wordt 
een pakket van wensen en eisen opgesteld en wordt er een 
selectie gemaakt van mogelijke systemen. In 2018 besluiten we 
met welk EPD we willen (blijven) werken. 

Daarnaast denken we aan het aanbieden van een e-consult. Voor 
veel van onze patiënten zijn de vele reisbewegingen intensief. In 
sommige situaties zou het mogelijk kunnen zijn om een gesprek 
met de radiotherapeut-oncoloog via een beeldverbinding te 
voeren. 

Gerealiseerd in 2020
•  De werkwijze met kennisgroepen is ingevoerd en 

geëvalueerd. 
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Gerealiseerd in 2020
•  De structuur van de ICT-organisatie is vastgesteld 

(intern/extern en operationeel-strategisch).
•  Er is een ICT-beleidsplan opgesteld.
•  Er is een patiëntenportaal. 
•  Het huidige EPD is geëvalueerd en er is een besluit 

genomen over de voortzetting of de aanschaf van 
een nieuw EPD. 

•  Het ZRTI beschikt over certificering conform de 
NEN7510 norm.

•  Het ZRTI beschikt over een toekomst vaste ICT 
omgeving bestaande uit werkplek (plaats en tijd 
onafhankelijk kunnen werken en samenwerken) en 
stabiele infrastructuur (netwerk en telefonie)

ICT-toepassingen worden ook ingezet om interne 
werkprocessen te vergemakkelijken. Zo is het een wens om de 
capaciteit van de videoconference te verhogen en dat geldt ook 
voor de toepassing van vergaderen en het delen van 
beeldschermen vanaf de eigen werkplek. We realiseren daarom 
een toekomst vaste ICT-omgeving bestaande uit werkplek 
(plaats en tijd) onafhankelijk kunnen werken en samenwerken 
en een stabiele infrastructuur (netwerk en telefonie).

ICT heeft ook zijn keerzijde. Met de toenemende connectiviteit 
neemt ook het risico op een digitale inbraak (hacken) toe. 
Daarbij kunnen medische gegevens op straat komen te liggen. 
Maar ook instellingen van apparatuur kunnen worden 
gewijzigd. We hebben binnen het ZRTI reeds veel aandacht 
voor informatiebeveiliging, maar willen dit nog beter borgen in 
de dagelijkse processen en voldoen aan de geldende wet- en 
regelgeving (NEN7510 norm en wet meldplicht datalekken). 
Hiertoe willen we ons informatiebeveiligingsplan actualiseren. 
Ook willen we een certificering volgens de NEN7510 behalen.

7.3.2 Finance & control en datamanagement
Zorgverzekeraars onderhandelen steeds scherper over tarieven 
en  productieplafonds. Bij een afwijkende realisatie van de 
begrote zorgverlening ligt het financiële risico bij de 
zorginstelling. Het is van strategisch belang om financieel 
gezond te blijven met voldoende buffer om benodigde 
investeringen te kunnen doen en mogelijke financiële 
tegenvallers op te kunnen vangen. Dit vraagt om een duidelijke 
financiële koers met een goede balans tussen scherpe, 
maatschappelijk verantwoorde tarieven en een financieel 
gezonde bedrijfsvoering. We voeren daarom een proactief 
financieel beleid om de marktontwikkelingen voor te zijn. Dit 
betekent dat we ons weerstandsvermogen op minimaal 30 % 
van de omzet (EV/omzet) houden, bij een solvabiliteit van 
minimaal 30 % (EV/VV). We zorgen dat onze resultaatratio’s 
goed zijn met minimaal 1,3% (winst/omzet). Daarom hanteren 
we voor dit toekomstplan het uitgangspunt dat we binnen de 
reguliere exploitatie keuzes maken in de activiteiten die we 
ondernemen. Daar past de kanttekening bij dat de vooruitgang 
in de medische technologie en ICT de belangrijkste oorzaak is 
voor de stijgende uitgaven in de zorg. Juist op die punten bevat 
dit plan veel ambities. Die worden in business cases verder 
uitgewerkt zodra een investering aan de orde is. Afhankelijk 

van de uitkomst zullen we meerkosten dekken uit een 
tariefsverhoging of een kostenreductie om altijd een gezonde 
bedrijfsvoering te kunnen blijven continueren. Naast business 
cases vergt dit continu goed inzicht in relevante 
bedrijfsinformatie via een slim ingerichte administratie en 
ondersteunende software. We investeren daarom niet alleen in 
het ontwikkelen van een goed kostprijzenmodel, maar ook in 
nieuwe ‘business intelligence software’ waarmee iedereen 
overal toegang kan krijgen tot de data die nodig zijn om 
beslissingen te nemen. 
Vanwege de externe en interne vraag om transparantie hebben 
we te maken met een exponentieel groeiende dataset. Om 
nuttige (en nieuwe) informatie uit deze steeds groeiende 
hoeveelheid data te halen is kennis en expertise nodig op het 
gebied van datascience. We willen dan ook op korte termijn 
bepalen hoe we dat optimaal voor het ZRTI kunnen invullen. 

7.3.3 Huisvesting
In 2016 is besloten dat de locatie van het ZRTI in Vlissingen 
gevestigd blijft. Dat maakt het mogelijk om een eerder 
uitgestelde renovatie op te pakken. Inmiddels zijn een 
huisvestingsplan en een meerjarenonderhoudsplan vastgesteld. 
Er wordt gewerkt aan een interieurplan dat moet voldoen aan 
de inzichten van “healing environment” (zie § 4.4). De 
personeelsruimten willen we zodanig aanpassen dat meer 
transparantie en zichtbaarheid ontstaat die de onderlinge 
verbondenheid verder vergroot.  Vanaf 2018 wordt de 
renovatie fasegewijs uitgevoerd, met als doel om in 2020 af te 
ronden. 

7.3.4 PR/communicatie
‘Be good and tell it’, is voor het ZRTI geen vanzelfsprekend 
credo. ‘We doen toch gewoon ons werk’, past beter bij de 
huidige cultuur. Die bescheidenheid is tegelijk onze kracht en 
onze zwakte. Hoe moeten patiënten en verwijzers weten wat 
wij te bieden hebben als wij daar zelf niet duidelijk over zijn? 
Hoe wij zelf over onze prestaties communiceren, bepaalt 
grotendeels hoe anderen er over denken en praten. Zijn we 
daarin te bescheiden en terughoudend, dan doen we onszelf te 
kort. We willen er dan ook voor zorgen dat inwoners van onze 

Gerealiseerd in 2020
•  Er wordt uitvoering gegeven aan het meerjarenon-

derhoudsplan.
•  Renovatie vindt plaats volgens de principes van 

“healing environment” en transparantie.

Gerealiseerd in 2020
•  Er is een eigen kostprijsmodel ontwikkeld en 

geïmplementeerd.
•  Er is een BI-tool aangeschaft en geïmplementeerd
•  Er is onderzocht hoe datascience het best georga-

niseerd kan worden binnen het ZRTI.
•  Behalen van de financiële parameters uit het 

treasury statuut.



regio op de hoogte zijn. Ook is het belangrijk dat onze 
verwijzers goed op de hoogte zijn van hetgeen we wel (maar 
ook niet) kunnen bieden. En tenslotte is ook een goede 
arbeidsmarktcommunicatie van belang om potentiële collega’s 
te informeren en tijdig te werven. 

De komende jaren willen we extra aandacht besteden aan 
communicatie over onze medische uitkomsten. Deze 
zorguitkomsten worden ‘op maat’ gepresenteerd aan onze 
stakeholders: (potentiële) patiënten, verwijzers, 
samenwerkingspartners, arbeidsmarkt en zorgverzekeraars. 

Om onze patiënten van de juiste informatie te voorzien, is het 
van groot belang dat ook de interne communicatie goed 
georganiseerd is. We zijn als organisatie gegroeid en het werken 
op twee locaties vraagt extra aandacht voor eenduidige en 
tijdige communicatie. In 2018 willen we beschikken over een 
intranet. We blijven onze maandelijks personeelsbijeenkomsten 
houden. Medewerkers geven aan dat zij waarde hechten aan 
deze momenten. Wel willen we andere manieren in zetten om 
medewerkers meer uit te nodigen tot interactie. De ervaring 
leert dat dit met name in kleine bijeenkomsten beter tot uiting 
komt.

Bovenstaande wordt in een doorlopend communicatieplan 
gevat waar ook een duidelijke planning van diverse middelen 
wordt opgenomen. Het plan laat ook zien hoe we steeds op 
één en dezelfde manier communiceren, die past bij onze 
identiteit, onze visie en onze kernwaarden. Het ZRTI is 
herkenbaar voor iedereen die met ons te maken heeft of krijgt. 

Gerealiseerd in 2020
•  Beschikken we over intranet.
•  Het communicatieplan voor interne en externe 

communicatie is gereed en operationeel. 
•  Maandelijks vinden personeelsbijeenkomsten 

plaats.

7.4 Safe organiseren:  
kwaliteit en veiligheid
Het ZRTI is een gedegen organisatie. Onze patiënten kunnen 
vertrouwen op uitstekende kwaliteit en veiligheid. Dit wil 

zeggen dat we doorlopend oog hebben voor een transparante 
werkwijze waarbij het volgen van (landelijke) richtlijnen 
essentieel is en diverse kwaliteits- en veiligheidscontroles 
ingebouwd zijn. We staan voor een open cultuur waarin elkaar 
aanspreken vanzelfsprekend is, het melden en leren van fouten 
op een veilige en effectieve manier kan plaatsvinden en het 
periodiek toetsen van de kwaliteit en veiligheid ingebed is in 
ieders dagelijks werk. We hebben een goed functionerend 
kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem. Dit is bevestigd 
door het behalen van de NIAZ/Qmentum accreditatie in 2016 
als eerste radiotherapeutisch instituut van Nederland. De 
positieve uitkomst van de beroepsvisitatie van de NVRO/
NVKF/NVMBR in mei 2017 is een herbevestiging. 

We voldoen aan alle NVRO-normen conform het in 2017 
vernieuwde normendocument. Het niveau van onze kwaliteit 
en veiligheid voldoet aan landelijke en internationale criteria. 
We borgen dit niveau niet alleen, maar blijven het doorlopend 
verbeteren. Dit doen we door continu (bij)scholing en 
communicatie rondom kwaliteit en veiligheid. Ook leggen we 
hier in het aannamebeleid de nadruk op en zijn we ons hier ook 
terdege van bewust bij bijvoorbeeld de aanschaf van 
apparatuur. Jaarlijks organiseren we kwaliteitsmiddagen 
waarop we medewerkers inspireren en met elkaar in gesprek 
laten gaan over kwaliteits- en veiligheidsthema’s. Ons intern 
auditsysteem is erop ingericht om gedurende het jaar te meten 
of we nog voldoen aan ons gewenste niveau van kwaliteit en 
veiligheid. We nemen jaarlijks deel aan de landelijke 
kwaliteitsregistraties. Het bijhouden van al deze registraties 
vraagt tijd van de zorgverlener en brengt kosten met zich mee. 
We leveren tijdig de benodigde indicatoren aan, maar blijven 
kritisch op de benodigde tijdsinvestering en de bijbehorende 
kosten. 
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Gerealiseerd in 2020
•  Jaarlijks worden acht interne audits uitgevoerd 

conform beleid.
•  Jaarlijks worden kwaliteitsmiddagen georgani-

seerd. 
•  Jaarlijks worden benodigde kwaliteitsindicatoren 

aangeleverd.



8. Epiloog
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Zoals we in de inleiding al hebben aangegeven, is strategisch 
beleid eigenlijk nooit af. We hebben met dit toekomstplan onze 
koers geschetst voor de komende drie jaar, maar zullen deze 
jaarlijks tegen het licht houden. Zowel binnen als buiten de 
organisatie kunnen zich ontwikkelingen voordoen die herijking 
van het plan vereisen. De totstandkoming van dit plan is een 
resultaat van een zeer degelijk proces waarbij betrokkenen van 
binnen en buiten het ZRTI zijn geraadpleegd. Vele gesprekken 
en discussies met elkaar hebben geleid tot deze uitwerking, 
waarin medisch en organisatiebeleid samenkomen. Daar zijn  
we trots op. We zijn dan ook iedereen dankbaar voor het 
meedenken en meepraten. Dit getuigt van een enorme 
betrokkenheid bij onze organisatie, maar vooral bij onze 
patiënten. 

Met dit toekomstplan willen we aan onze patiënten, onze 
samenwerkingspartners en aan alle medewerkers laten zien 
waar we ons de komende jaren op gaan richten. En dat is niet 
niks! De wereld van de radiotherapie staat niet stil en dat 
motiveert ons juist. Want wat is er mooier dan onderdeel uit  
te maken van innovaties, nieuwe mogelijkheden om voor 
patiënten een steeds beter resultaat te kunnen boeken?
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