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INTRO
Dit project heeft 4.713.383,83 EUR subsidie ontvangen, waarvan 2.187.151,30 EUR van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Georganiseerde oncologische
netwerken kunnen ontstaan door
de patiënt centraal te stellen en te
innoveren. Hierdoor wordt
samenwerking in plaats van
concurrentie uitgedragen.

Kanker is een groeiende
uitdaging voor de samenleving.
Naast een langere overleving
van de patiënt, worden kwaliteit
van leven en kosten steeds
belangrijker.
Onze teams zijn vastbesloten om
optimale zorg te bieden aan patiënten in
de Euregio, waarbij ze voortdurend
proberen de diensten te verbeteren door
hun succesvolle oplossingen uit te
wisselen en hun troeven te combineren.

Synergetische strategieën voor
duurzame innovatie en kwaliteit
van zorg dragen bij aan regionale
ontwikkeling en het welzijn van
de bevolking.

Ambities van ONCOCARE:
Patiëntgerichte
zorg

Kwaliteit van de zorg

Innovatie met
vertaalslag naar de
kliniek

Om de strijd tegen kanker substantieel te verbeteren, bundelden
academische ziekenhuizen, universiteiten en hun onderzoekscentra
hun krachten, wat leidde tot het PROJECT ONCOCARE.
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ONZE ROUTE NAAR RESULTATEN

Patiëntgerichte zorg
Opzetten van een
teleconsulting netwerk om
gepersonaliseerd advies te
vragen aan collega's en om
snellere en efficiëntere zorg
voor patiënten te verzekeren.
Ontwikkeling van een
applicatie waarmee patiënten
de werkelijke toegevoegde
waarde van behandelingen
(PROM) kunnen beoordelen en
communiceren om de impact
van behandelbeslissingen op de
kwaliteit van leven te evalueren.
Ontwikkeling van een netwerk
van zorgprofessionals die
gespecialiseerde kankerzorg
thuis bieden in plaats van in het
ziekenhuis.

Kwaliteit van de zorg

Innovatie met vertaalslag
naar de kliniek

Verbeterd beheer van de
kwaliteit van zorg accreditatie, constructieve
vergelijking van
behandelingsresultaten in
de verschillende
ziekenhuizen, ontwikkeling
van software die
wereldwijd beheer van
hematopoëtische
stamceltransplantatie
garandeert.

Implementatie van procedures
op basis van internationale
aanbevelingen (diagnose,
behandeling) om zorgtrajecten
te standaardiseren en de
medische praktijk te verbeteren.
Ontwikkeling van een register
van klinische studies om
patiënten en zorgprofessionals
te informeren over lopende
onderzoeken in de Euregio op
het gebied van oncologie.

-

RESULTATEN EN DELIVERABLES
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3 belangrijkste resultaten:
Thuishospitalisatie :
Oncocare initieerde meer dan 7.300 behandelingsbezoeken aan huis (chemotherapie,
antibiotica, fysiotherapie...), waardoor het comfort van de patiënt werd verbeterd en
ziekenhuisbedden werden vrijgemaakt.
2. Internationale richtlijnen :
Oncocare maakte de ontwikkeling mogelijk van talrijke gestandaardiseerde
zorgtrajecten en benchmarking, en vergemakkelijkte het verkrijgen van internationale
accreditaties.
3. Beheersoftware voor hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) :
Oncocare ontwikkelde een IT-tool voor het beheer van alle aspecten van
hematopoëtische stamceltransplantatie.
Bewustwording en informatie ondersteunend materiaal

1.
2.
3.

Posters maken voor het publiek

Mijlpalen
04/04/2017 : Kick-off meeting : officiële lancering van het
Oncocare project, samenkomst van alle actoren.
2017-2021 : talrijke samenwerkingen en ontmoetingen tussen
partners om vooruitgang te boeken bij de verschillende acties van
het project.
2017-2021 : geleidelijke implementatie van de verschillende acties,
studies en tools ontwikkeld door het Oncocare project.

23/11/2021 : Afsluitingsvergadering : afsluiting van het project en
verspreiding van de resultaten onder het grote publiek.
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