
Aandacht voor samenwerking

Een voorwaarde voor een goede kwaliteit van onze behandeling is een nauwe 

samenwerking met alle verwijzers. Bestraling is immers vaak maar één onderdeel 

van een behandeling, die daarnaast ook uit chemotherapie of een operatie kan 

bestaan. Door beter samen te werken met andere ziekenhuizen, maar ook met 

bijvoorbeeld huisartsen, tillen we de zorg naar een nog hoger niveau. Zo dragen 

we onder meer actief bij aan goede borstzorg in Zeeland, samen met het ADRZ en 

ZorgSaam, en werken we nauw samen met het Oncologiecentrum Bravis in 

Roosendaal. Ook nemen we deel aan het netwerk EMBRAZE om doorlopend de 

zorg voor mensen met kanker in de regio te blijven verbeteren.

Aandacht voor onze ambitie

U ziet het: we zijn behoorlijk ambitieus. En zo hoort het ook. Onze zorg wordt heel  

hoog gewaardeerd (9,5 op Zorgkaart Nederland, gemiddeld een 9 in onze eigen 

patiënttevredenheidsonderzoeken) en dat willen we graag zo houden. Met 

ons toekomstplan zorgen we ervoor dat mensen in Zuidwest-Nederland 

niet alleen vandaag, maar ook morgen verzekerd zijn van hoogwaardige 

radiotherapie in de buurt. Want wanneer iemand te maken krijgt met 

kanker is alleen de beste behandeling goed genoeg. En die krijgen 

onze patiënten bij het ZRTI. Daar staan we voor. Nu en in de toekomst.

Aandacht 
voor ambitie

Meer weten?
Neem een kijkje op onze vernieuwde 

website. We zijn er trots op! Hier vindt u ook 

ons complete toekomstplan en bijbehorend 

filmpje. En natuurlijk meer informatie over behandelingen, hoe 

wij werken binnen het ZRTI en nog veel meer!

www.zrti.nl

zrti toekomstplan

Onze kernwaarden hoe we doen wat we doen

Toewijding

Door 

persoonlijke 

aandacht te 

geven en de tijd 

te nemen, proberen we 

verwachtingen te 

overtreffen.

Vakmanschap

We zijn be-

kwaam in ons 

vak, halen het 

beste uit onszelf 

en willen voortdurend 

verbeteren.

Verbondenheid

Wij voelen ons 

betrokken bij 

onze patiënten 

en bij elkaar en 

blijven in verbinding 

met de wereld om ons 

heen.



Aandacht voor innovatie

Onze medewerkers kunnen natuurlijk alleen de beste radiotherapie bieden 

wanneer zij de beschikking hebben over de beste apparatuur. Daarom houden we 

alle ontwikkelingen binnen ons vakgebied nauwlettend in de gaten, zodat we onze 

patiënten zo snel mogelijk kunnen helpen met nieuwe technieken die waardevol 

zijn voor hun behandeling. 

Aandacht voor patiënten 

Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, staat zijn of haar 

wereld vaak op z’n kop. Bij het ZRTI begrijpen we dat. Daarom 

omringen we iedereen met aandacht. We hebben oog voor de mens 

achter de patiënt en kijken verder dan onze dagelijkse zorgverlening. Onze 

locatie in Roosendaal is bijvoorbeeld zo ingericht dat het een rustige, prettige ruimte 

is, waar mensen in een ontspannen sfeer worden ontvangen. De locatie in Vlissingen 

gaan we de komende periode op een vergelijkbare manier inrichten. 

En heeft een patiënt vragen? Dan staan onze toegewijde medewerkers klaar om die te 

beantwoorden. Een en ander rustig nalezen kan met behulp van het voorlichtings-

materiaal en onze website, die we de komende tijd geheel vernieuwen. 

Aandacht voor onze medewerkers

Het ZRTI heeft op dit moment bijna honderd medewerkers in dienst die ervoor zorgen 

dat onze patiënten de aandacht en de behandeling krijgen die ze wensen en 

verdienen. Onze medewerkers zijn stuk voor stuk hoogopgeleid en ze vinden bij ons 

een betekenisvolle en uitdagende baan. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn 

én blijven, zodat we ook de komende jaren genoeg collega’s hebben om ons werk uit 

te voeren. Daarom krijgen onze medewerkers alle ruimte om zich te blijven ontwik-

kelen. Dat is niet alleen prettig voor onze collega’s zelf, maar ook voor onze patiënten. 

Want onze medewerkers zorgen ervoor dat onze zorg van hoog niveau blijft! 

Een goed voorbeeld daarvan is gating, ook wel ademgestuurde bestraling 

genoemd. Dit systeem maakt de bestraling nog preciezer, want het zorgt ervoor 

dat er niet bestraald kan worden zonder dat de patiënt zijn of haar adem inhoudt. 

Met een speciale, digitale bril krijgt de patiënt inzicht in zijn ademhaling. 

Een ander voorbeeld van techniek is ICT. Eigenlijk is dat de ruggengraat van alles 

wat we bij het ZRTI doen. Onze bestralingstoestellen draaien op ICT, we maken 

onze planningen met geavanceerde computerprogramma’s, de patiëntendossiers 

zijn digitaal en ga zo maar door. We zetten daarom de komende jaren stevig in op 

een goede organisatie van ICT die uitstekend werkt. We willen klaar zijn voor de 

toekomst. 

Aandacht voor resultaat

Uiteindelijk draait alles erom dat de behandeling het gewenste 

resultaat heeft. Daarom willen we meer inzicht krijgen in de 

medische uitkomsten van onze behandelingen. Die resul-

taten delen we ook met onze patiënten en verwijzers. 

Dat maakt het voor patiënten in de toekomst gemak-

kelijker om zelf mee te beslissen over hun behande-

ling. We realiseren ons wel dat dit geen eenvoudige 

opgave is. We beginnen klein en bouwen de 

komende jaren verder uit waar dit mogelijk is.

Steeds meer mensen krijgen te maken met kanker. Gelukkig zijn er tegenwoordig 
veel mogelijkheden om deze ziekte te behandelen, bijvoorbeeld met radiotherapie 
– ook wel bestraling genoemd. Bij het ZRTI in Vlissingen en Roosendaal behandelen 
we ieder jaar zo’n 2000 mensen uit heel Zuidwest-Nederland. Om ervoor te zorgen 
dat onze radiotherapie van het allerhoogste niveau blijft, hebben we onze ambities 
samengevat in een toekomstplan. Zodat mensen met kanker, ook in de toekomst, 
kunnen vertrouwen op de best mogelijke radiotherapie vlakbij huis.


