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De kwaliteitseisen van het Oncologie netwerk Zuid Gelderland zijn opgesteld 
om te dienen als leidraad voor de diverse netwerken. Het beschrijven en vaststellen van deze eisen 
geven duidelijkheid voor de aansluiting van nieuwe leden. Bij aanmelding van nieuwe leden kunnen 
deze eisen nagelopen worden door de huidige leden en het aspirant lid. Op basis van de daaruit 
getrokken conclusies zal iemand zich kunnen aanmelden of niet. Het doel is echter niet om mensen 
expliciet uit te sluiten, maar juist om nieuwe leden aan te trekken om zo een kwalitatief hoogstaand 
netwerk op te bouwen.  
 

Algemene kwaliteitseisen, verwachtingen, competenties en vertrouwelijkheid  
Algemene kwaliteitseisen, verwachtingen en competenties:  

 Het belang van de patiënt/cliënt dient te allen tijde centraal te staan;  

 De deelnemer heeft affiniteit met de doelgroep oncologie;  

 De deelnemer heeft relevante en actuele ervaring met de doelgroep oncologie;  

 De deelnemer laat inzet en actieve deelname zien;  

 De deelnemers van het netwerk dragen de missie en visie een warm hart toe;  

 De intentie voor deelname zal niet vanuit commerciële gronden zijn.  
 

Competenties 
Competenties zijn eigenschappen van gedrag en gaan onder andere over kennis, vaardigheden, 
waarden en normen, motivatie en ambitie en persoonlijke kwaliteiten. Als lid van een netwerk zijn 
samenwerken, initiatief nemen, communicatieve vaardigheden en analytisch denken belangrijke 
competenties om in te zetten.  
 

Vertrouwelijkheid en gelijkwaardigheid 
Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring binnen het eigen netwerk. Er is sprake van met 
elkaar mee denken. Het onderling vertrouwen binnen het netwerk en waarborgen van de privacy van 
de cliënt is daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat de eventuele casussen geanonimiseerd dienen 
te zijn.  
 

Specifieke kwaliteitseisen per discipline 
Onderstaande kwaliteitseisen zijn vastgesteld door netwerkleden binnen hun eigen discipline. Het 
doel hiervan is het borgen van de kwaliteit van de leden. Dit doen wij door middel van het opvragen 
van de diploma’s en/of certificaten. 
 

 Opleidingseisen voor ergotherapie: 
Als ergotherapeut en bij deelname aan het oncologienetwerk worden er de volgende opleidingseisen 
gesteld:  

 Afgeronde opleiding ergotherapie  
 

Werkervaring: 
5 patiënten per jaar zien. 

 
 



Aanvullende verplichte opleidingen of cursussen:  
 Ergotherapie bij oncologie, 2 daagse cursus. 

( voor huidige deelnemers geldt dat zij voor juni 2021 deze cursus afgerond dienen te 
hebben) 
 

Optionele opleidingen of cursussen:  
 Een instrument om belasting/belastbaarheid te meten. Bv 

activiteitenweger/activiteitenmonitor/weging vanuit Niet Rennen maar Plannen. 
 

Accreditatie:  
Als ergotherapeut en bij deelname aan het oncologienetwerk worden er de volgende eisen aan 
lidmaatschap gesteld:  

 Aangesloten bij Ergotherapie Nederland. 

 Ingeschreven in kwaliteitsregister paramedici. 
 

De missie en visie van Oncologie Netwerk Zuid Gelderland 
Missie  
Wij zijn een oncologisch multidisciplinair netwerk regio Zuid-Gelderland (ONZG, Oncologisch Netwerk 
Zuid Gelderland). We streven naar kwalitatieve goede zorg, waarbij het voor de cliënt inzichtelijk is 
welke zorg er in de regio aangeboden wordt. Betrokken disciplines en hulpverleners hebben korte 
lijnen met elkaar en weten de zorg goed op elkaar af te stemmen. Waarbij opgestelde kwaliteitseisen 
per discipline de kwaliteit van de geleverde zorg waarborgen. 
 

Visie  
We streven naar een laagdrempelig netwerk voor de regio Gelderland Zuid. De regio is 
onderverdeeld in 9 lokale netwerken. Op deze manier kunnen we de zorg dicht bij de patiënt 
aanbieden. De benodigde disciplines zullen goed vindbaar zijn voor zowel het ziekenhuis, cliënt, 
mantelzorger als de oncologisch hulpverlener. 
Om de vindbaarheid en de kwaliteit te waarborgen streven we naar: 

 Een goed werkende website met een herkenbaar logo. 

 4 keer per jaar MDO per lokaal netwerk. 

 4 keer per jaar een paraplu bijeenkomst. 

 Een aantal keer per jaar overleg met de ziekenhuizen, Robuust en een aantal collega’s van de 
paraplu. 

De website is zo ingedeeld dat de patiënt gemakkelijk de juiste hulpverlener in de buurt kan vinden. 
De patiënt kan eventuele vragen of aanmeldingen mailen. Er is een mooie kaart aanwezig van de 
regio. De hulpverleners staan er duidelijk op met informatie over de behandelingen die er geboden 
wordt. 
Verder weten de collega’s elkaar onderling te vinden, weten ze van elkaar wat hun vak inhoudt, 
wanneer door te verwijzen naar de collega en korte lijntjes zodat er snel overleg plaats vindt. 
 
 


