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Kleinere prostaatkankercentra 
zetten in op onderscheidend 
vermogen 
De prostaatkankercentra die van zorgverzekeraar Zilveren Kruis 

geen koplopercontract hebben gekregen zijn verbaasd en 

teleurgesteld, maar geloven in hun eigen onderscheidende 

karakter. 

Prostaat operatie uitgevoerd met behulp van de Da Vinci Xi Robot in het 

Reinier Haga Prostaatkankercentrum. Foto: Guus Schoonewille 
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Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum en het Prostaatkankercentrum 

Noord-Nederland (PCNN) hebben afgelopen voorjaar met in totaal negen 

ziekenhuizen meegedaan aan de selectieprocedure voor een 

koplopercontract van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Afgelopen maand 

kende de verzekeraar aan drie ziekenhuizen een volumevrij contract van 

drie jaar toe. Reinier Haga en PCNN grepen naast de koplopertitel, 

ondanks dat zij langer als netwerk en gespecialiseerde centra opereren dan 

twee van de koplopers: het Anser Prostaatnetwerk onder leiding van 

Maasstad Ziekenhuis en het Prostaatkankernetwerk met daarin het Antoni 

van Leeuwenhoek. Ook past Reinier Haga sinds vorig jaar juni de 

neurosafe-methode toe, terwijl koploper Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 

nog voornemens is deze in te voeren. 

‘Patiënten komen naar ons toe’ 

‘Ja, we waren teleurgesteld toen we hoorden dat we geen koploper waren’, 

geeft Carina Hilders toe, directievoorzitter van het Reinier de Graaf 

ziekenhuis. ‘En verbaasd’, vult projectleider Jan van Bodegom aan. Toch 

vreest het tweetal niet dat de bekendmaking van Zilveren Kruis patiënten 

naar de andere prostaatkankercentra in de Randstad trekt. Integendeel. 

‘Aan de patiëntenstroom kunnen we zien dat mensen naar ons toe komen 

en dat doen ze op basis van onze resultaten. Als je goed bent komen 

patiënten ongelofelijk graag naar je toe.’ Van Bodegom is projectleider bij 

het Prostaatkankercentrum Reinier Haga en was eerder betrokken bij de 

oprichting van het Alexander Monro Ziekenhuis voor Borstkanker. 
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Inzet op aantallen 

Over de reden waarom het Reinier Haga Prostaatkankercentrum niet tot de 

koplopers van Zilveren Kruis behoort, verwijzen Hilders en Van Bodegom 

naar de zorgverzekeraar. In het algemeen willen ze erover zeggen dat 

Zilveren Kruis ‘heel erg inzet op aantallen operaties’. ‘Wij zitten dit jaar op 

250 operaties en hebben een inschatting gemaakt hoeveel patiënten we 

nodig hebben en wat economisch rendabel is om de kwaliteit van zorg te 

behalen die we willen’, licht Van Bodegom toe. ‘Op basis van die schatting 

hoeven we niet naar 1000 ingrepen, 350 is ons maximum.’ 

Patiëntgericht concept 

Van Bodegom benadrukt dat het Reinier Haga Prostaatkankercentrum zich 

onderscheidt met een volledig patiëntgericht concept. ‘Wij leveren zorg op 

maat met een multidisciplinair team dat de hele dag op één locatie met 

elkaar aan het werk is. Zo hebben we een radioloog en een nucleair 

geneeskunde die niet op de afdeling nucleaire geneeskunde werken, maar 

in het Prostaatkankercentrum. Ook is er tijdens de operatie een patholoog 

standby die het weefsel onderzoekt. Dat zijn investeringen, maar hierdoor 

kunnen we de behandeling goed laten aansluiten op de diagnostiek omdat 

we steeds beter worden, eerder metastasen vinden en operaties kunnen 

voorkomen.’ Van Bodegom is ervan overtuigd dat fulltime werken op één 

locatie de kwaliteit van zorg ten goede komt. ‘Deze manier van werken krijg 
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je in grote netwerken niet voor elkaar, naar het perspectief van de patiënt 

heb ik daar moeite mee.’ 

Duitse Martini Klinik 

Ook het Prostaatkankercentrum Noord-Nederland vindt het doorvoeren van 

kwaliteitsverbeteringen belangrijker ‘dan het ongelimiteerd verhogen van de 

operatievolumina’. Net als het Reinier Haga werkt PCNN volgens het model 

van de Martini-Klinik in Hamburg. ‘We hebben drie tot vier keer per jaar 

kwalitatief overleg met de noordelijke robotcentra in Ziekenhuisgroep 

Twente, de Isala Klinieken, Medisch Centrum Leeuwarden en PCNN’, aldus 

een woordvoerder van PCNN. ‘Daarbij streven we ernaar om de 

prostaatkankerzorg voor het achterland van alle betrokken centra te 

verbeteren door elkaars resultaten te vergelijken en zo nodig te 

synchroniseren op potentiële verbeterpunten.’ 

Voorkeur voor dicht bij huis 

Of de concentratie in de Randstad effect heeft op het aantal operaties dat 

in het noorden van het land plaatsvindt moet blijken. In 2017 voerde PCNN 

ongeveer 150 operaties uit, dit jaar zullen het naar verwachting boven de 

100 zijn. Er is dus sprake van een daling, maar er is geen aantoonbaar 

verband met de komst van de netwerken in de Randstad. Ondanks dat 

uroloog Eric Vrijhof onlangs aangaf dat prostaatkankeroperaties in 

regionale ziekenhuizen zullen verdwijnen ziet PCNN dat patiënten in de 

https://nationale-zorgquiz.nl/aanmelden/
https://nationale-zorgquiz.nl/opgeven-vraag-nationale-zorgquiz-2018-2019/
https://www.martini-klinik.de/fuer-patienten/
https://www.zorgvisie.nl/prostaatkankeroperaties-verdwijnen-uit-regionale-ziekenhuizen/
https://www.zorgvisie.nl/prostaatkankeroperaties-verdwijnen-uit-regionale-ziekenhuizen/
https://www.zorgvisie.nl/prostaatkankeroperaties-verdwijnen-uit-regionale-ziekenhuizen/


 
 
 
 
 

Meld u hier aan voor deelname aan de Nationale ZorgQuiz. 
Een zorgvraag om op te nemen in de Nationale ZorgQuiz kunt u hier indienen. 

 
 
 

De Nationale ZorgQuiz is een initiatief van NieuweZorg en mede mogelijk gemaakt door: 

 

 
 

noordelijke provincies ook regelmatig voorkeur hebben voor onderzoeken 

en behandelingen dicht bij huis. ‘Of de concentratie van deze zorg voor het 

dunner bevolkte noorden de toekomst is zal blijken. Wensen van de 

patiënten en de bereidheid om voor een behandeling te reizen staan hierbij 

ook voorop. Binnen enkele jaren lijkt een concentratie van specifieke 

behandelingen wel gemeengoed met bijvoorbeeld vier tot vijf 

prostaatkankernetwerken in Nederland. We moeten daarbij wel 

breder kijken dan de prostatectomie, het gaat in PCNN om totale 

prostaatkankerzorg.’ 
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