Terugblik

Het eerste project jaar van KinderOncoNet zit erop en in deze nieuwsbrief blikken we
graag met jullie terug op een inspirerend en leerzaam jaar. In maart 2021 zijn we de
behoeften rondom KinderOncoNet gaan inventariseren. We zijn daarna samengekomen
tijdens twee co-creatie bijeenkomsten, gericht op vinden, verbinden en vertrouwen en
kennis en expertise. Afgelopen 10 maart hebben wij, voor dit projectjaar, nog een laatste
bijeenkomst gehad. We hebben het prototype kennisplatform gelanceerd, hebben terug
geblikt op het afgelopen jaar en hebben naar de toekomst kunnen kijken. Ook heeft
Willemijn Plieger van de VKN een mooie voordracht gegeven. Daarnaast hebben we alvast
de eerste scholing mogen meemaken, gegeven door Patrick van der Torre, hoofd van het
sport- en bewegingscentrum in het Prinses Máxima Centrum. Hierdoor konden de
aanwezige kinderfysiotherapeuten alvast meer inzicht krijgen in de kennis die straks hoort
bij de aansluiting met KinderOncoNet. Ook zijn de eerste lijntjes tussen KinderOncoNet
en de kinderfysiotherapeuten gemaakt en zijn er al foto’s gemaakt van deze toekomstige
experts voor gebruik binnen het platform. Als laatste werd de avond natuurlijk afgesloten
met een gezellige borrel. Wij kijken niet alleen terug op een bijzondere avond, maar ook
op een bijzonder project jaar. We hebben namelijk zowel online als fysiek met elkaar
kunnen sparren. Zoals eerder al is gezegd: het zaadje is nu gepland, en houden we jullie
graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Evaluatie

Wat we te horen hebben gekregen vanuit de evaluatie is dat
iedereen terugkijkt op een waardevolle avond. De scholing viel
erg in de smaak, en dat ‘smaakt’ dan ook zeker naar meer. Het
was prettig om iedereen weer live te kunnen zien, en daar
sluiten wij ons volledig bij aan. Er was sprake van een
overzichtelijke terugblik op het project jaar, wat ervoor heeft
gezorgd dat de avond als een mooie afsluiting heeft gefungeerd.
Wat betreft de huidige verwachting t.a.v. KinderOncoNet wordt
er nu voor in de toekomst verwacht dat er echt stappen gezet
kunnen worden in de samenwerking met elkaar. Het
brainstormen, de korte lijntjes en het volgen van scholingen
worden hier genoemd.
Er wordt met vertrouwen over de toekomst van KinderOncoNet
gesproken, en hier willen we jullie voor bedanken!

De toekomst

We zijn erg trots op het prototype dat we samen
met jullie hebben neergezet in het afgelopen jaar. Het eerste onderdeel, de beweegzorg, is daarmee nu gestart, maar
daar blijft het niet bij. Het doel van KinderOncoNet is om een verbinding te maken tussen zorgprofessionals en
organisaties in de omgeving van kind en gezin. Hierbij streven we naar een centraal én lokaal netwerk van
zorgprofessionals. Door middel van samenwerking en het gebruiken van reeds bestaande zorgnetwerken en
regionale contacten kunnen we verbinden met tweedelijns zorgorganisaties, zoals de Shared Care Centra en
Revalidatie Centra en van daaruit met de eerstelijns zorgpraktijken. We sterven naar een optimaal zorgnetwerk in
heel Nederland om alle zorg en hulpvragen dicht bij huis te kunnen beantwoorden. Zo kunnen we samen expert zijn
rondom kind en ouders en zorgen we voor een optimale participatie en Kwaliteit van Leven. Nu en in de toekomst.
Daarom zijn we gestart met het uitbreiden van KinderOncoNet naar andere disciplines die een rol spelen in de
behandeling van kinderen met kanker. We zijn al begonnen met uitbreiding naar de psychosociale beroepsgroep, de
revalidatie en de shared care centra. Daarnaast loopt er een subsidie aanvraag bij ZONmw met de nadruk op
paramedische professionals, logopedie, ergotherapie en diëtiek. Wij zitten dus zeker niet stil en
gaan hard aan het werk om de zorg in de kinderoncologie nog verder te optimaliseren!
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