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Probleemstelling
Cervix brachytherapy (inwendige bestraling) is voor zowel de patiënt als de afdeling een ingrijpende,
tijdrovende behandeling. In bestralingsinstituten wordt de logistiek van cervix brachytherapie verschillend geregeld. Hierdoor zijn er verschillen in de tijdsinvestering (van patiënte en personeel) en
financiële investering. Per 2015 kan er niet meer voor elke losse brachytherapie behandeling gedeclareerd worden, maar alleen eenmaal een totaalprijs. Afdelingen weten niet wat hun behandeling kost
en of ze winst of verlies maken hierop.
Wie doet de implantatie? Wie maakt de dosisplanning? Maak je een MRI-scan in eigen beheer of heb
je een vast tijdslot gekocht? Ligt de patiënte op een verpleegafdeling of een dagopname? Wordt er
bestraald in een operatiekamer met voldoende lood afdekking of in een omgebouwde bestralingsbunker? Dit zijn zomaar wat vragen die overal anders beantwoord worden. Wat kunnen we leren van
elkaar en kan het meer gestroomlijnd worden?

Doelstelling
Cervix brachytherapie kwalitatief van hetzelfde niveau, maar een geoptimaliseerde behandeling, die
voor de patiënte minder tijd kost en voor de afdeling minder kosten heeft.

Plan van Aanpak
1.	Met een vragenlijst de diverse pattern of care vaststellen bij de instituten.
2.	Bij een aantal instituten timen hoe lang elke groep (patiënte, arts, laborant, klinisch fysicus) bezig
is.
3.	Gesprekken met financiële medewerkers over de diverse geldstromen. Welke DBC wordt ingediend, wat is de marge erop etc.
4.	Vaststellen wat de cervix brachytherapie per afdeling eigenlijk kost.
5.	Contact met de IKNL en RIVM over de te verwachten aantal patiënten in de toekomst.
6.	De uitkomsten bundelen en presenteren op het Landelijke Platform Radiotherapie Gynaecologische Tumoren, zodat andere instituten hun eigen aanpak kunnen veranderen.

Behaalde resultaten
Er zijn al grote stappen gemaakt. De vragenlijst is klaar, gesprekken met financiële medewerkers vinden plaats. De cursus “Inleiding ziekenhuisfinanciën” is gevolgd. Contact met de IKNL en RIVM heeft
plaats gevonden. De afspraken zijn gemaakt om mee te kijken bij andere instituten.
In april loopt het project ten einde en verwacht ik de uitkomsten te kunnen presenteren.

Evaluatie / borging
Door de uitkomsten te bundelen en te presenteren op het Landelijk Platform Radiotherapie Gynaecologische Tumoren verwacht ik dat er draagkracht is om veranderingen in de bedrijfsvoering te
bewerkstelligen.
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