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Wat is het doel van de multidisciplinaire samenwerking? Welk knelpunt wordt er door opgelost?
Met ons centrum willen wij mensen met oncologische en oedeem problematiek fysieke,
psychosociale en praktische ondersteuning bieden gericht op (het verkrijgen van) optimale kwaliteit
van leven. Het plan is ontstaan door mijn persoonlijke missie dat de nazorg beter geregeld en
toegankelijk moet worden voor alle kankerpatiënten. Kankerpatienten moeten nu \zelf o zoek naar
alle nazorg. Ik heb zelf een investeerder gezocht en gevonden die in mijn plannen en ideeën geloofde
en het plan binnen 2 jaar gerealiseerd. Kankerpatiënten met beperkte belastbaarheid hoeven niet
meer op zoek naar nazorg op verschillende locaties maar vinden gespecialiseerde zorg onder één
dak.
Wat is er vernieuwend aan deze samenwerking?
Behalve fysiotherapie en ons nieuwe Expertisecentrum voor oncologie & oedeem zijn er 14
zelfstandig gevestigde paramedici in de Bleekerij die structureel samenwerken met dezelfde visie:
Chronische problematiek en ernstige ziekte hebben invloed op het toekomstperspectief en vragen
om herijking van mogelijkheden en onmogelijkheden. Door zelf (weer) regie te krijgen over
(veranderde) mogelijkheden winnen mensen aan levenskracht en levensvreugde. Zelfmanagement is
de term die hier aan gekoppeld is. Aan ons centrum zijn deskundigen verbonden die u vanuit
verschillende levensgebieden ondersteuning bieden de regie op uw eigen leven te voeren of
opnieuw te voeren. Door allerlei disciplines onder 1 dak te verenigen besparen we de patiënt zoeken reistijd. Bovendien leiden korte communicatielijnen tussen de deskundigen tot een sterk
multidisciplinair netwerk dat de patiënt slagvaardig ondersteunt bij het vormgeven van zijn/haar
leven. We dragen met onze visie en werkwijze bij aan het vormgeven van de ontwikkeling om de
patiënt zo veel mogelijk in de eerstelijn te laten herstellen na behandeling in het ziekenhuis.
Ook tijdens de behandeling in het ziekenhuis (met name bij chemotherapie) kan de patiënt terecht in
ons centrum voor ondersteuning. We bieden een opgewekte en stimulerende omgeving voor zowel
de patiënt als voor de professional.
Wat is er tot nu toe bereikt voor de patiënten?
Patiënten vinden hier de zorg die ze nodig hebben onder één dak. Patiënten worden meestal
verwezen voor oncologie- of oedeemproblematiek. Ze vinden het een opluchting dat ze ook terecht
kunnen onder één dak voor een psycholoog, GZ- psycholoog, ergotherapeut, diëtist, podotherapeut,
acupuncturist, bedrijfsarts oncologie, maatschappelijk werk , coach, pedicure, schoonheidsspecialist,
permanente make up, protheses, therapeutisch elastische kousen, revalidatietechniek,yoga Reiki een
voetreflexbehandeling. Na afloop van hun behandeltraject kunnen ze blijven trainen onder
begeleiding. Mensen vinden lotgenotencontact. Door de expertise is er een samenwerking ontstaan
met specialisten in ziekenhuizen en revalidatiecentra waardoor en sprake is van anderhalve lijn zorg.
Er zijn geen wachtlijsten. Er wordt structureel overlegd tussen de verschillende disciplines en ere
wordt zorg op maat geleverd. Er worden symposia en lezingen georganiseerd. Door samen te werken
kunnen we onderzoeken starten naar betaalbare en goede zorg.
Wat is tot nu toe de impact op de deelnemende eerstelijnspraktijk(en) (organisatie, financieel,
personeel)?
De 14 deelnemende "kleine, startende" ondernemers zijn nu echt ondernemer geworden. Ze hebben
de stap gemaakt van werken aan huis naar een bedrijfspand. Voor velen een grote stap. Voor mijn

eigen organisatie betekent het dat ik naast mijn werk als gespecialiseerde fysiotherapeut manager
ben van een Paramedisch Centrum, en een coach voor de startende ondernemers. Ik heb zelf een
accountant in dienst heb genomen, mijn team uitgebreid met meer gespecialiseerde
fysiotherapeuten. Hier ben ik nu niet alleen maar collega, maar ook werkgever. De bedoeling is om
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid geven om een functie in te vullen in ons
centrum. De kunst is om het gemoedelijke, kleinschalige karakter te behouden, laagdrempelig te
blijven, maar financieel groter te gaan denken.
Wat is de grootste uitdaging voor dit project?
De grootste uitdaging is om invulling te geven aan alle ideeën en vooral een andere manier van
financiering voor de zorg te vinden. Het betreft transitie van zorg van de tweede naar de eerste lijn,
maar een goede financiering is hier niet voor. De kwaliteit die geleverd wordt in dit paramedisch
Centrum voldoet aan Best Value Health Care. De uitdaging zit in het communiceren met
zorgverzekeraars en het op zoek gaan naar samenwerking met de tweede en derde lijn. Een grote
uitdaging zit in het uitrollen van deze formule en te zorgen dat overal in Nederland de nazorg voor
kankerpatiënten goed wordt geregeld. Dromen, denken, durven, en doen, Dat heb ik gedaan. Nu
komt het er op aan: zorgen dat we het BLIJVEN DOEN.
Wat kunnen andere multidisciplinaire samenwerkingen leren van uw initiatief? Is het kopieerbaar?
Ze kunnen leren dat je niet moet opgeven wanneer je gelooft in een plan. Enthousiasme en geloven
in je missie is belangrijk. Met een goed idee verzamel je mensen met de juiste financiële kennis om je
heen die je plan cijfermatig onderbouwen. Het is belangrijk om te netwerken ook buiten je eigen
beroepsgroep en daarin te investeren. Dit plan en project is zeker kopieerbaar wanneer er een
investeerder is die in je plan met een goede missie en visie gelooft. Lef hebben, je hoofd boven het
maaiveld durven uit te steken en hard werken zijn voorwaarden om dit plan uit te voeren.
Breng uw stem uit!

