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1 Inleiding
NKOC en UMC Utrecht hebben de intentie uitgesproken om te gaan samenwerken. Deze
intentie is op 5 december 2011 vastgelegd in een intentieverklaring. Voorliggende blauwdruk
definieert de uitgangspunten voor deze samenwerking. De blauwdruk schept daarmee de
kaders voor de uitwerking van de samenwerking. De divisies en directoraten van het UMC
Utrecht kunnen, met deze blauwdruk als basis, met het NKOC de effecten becijferen van de
samenwerking. Deze synergie verwerkt het NKOC in zijn ondernemingsplan. Het ondernemingsplan is de basis voor de verdere opbouw van het NKOC.
De blauwdruk is ook van belang voor de voortgang van het Programma van Eisen en het
Structuurontwerp van de nieuwbouw van het NKOC. Hiervoor is inzicht nodig in welke functies het NKOC in het NKOC-gebouw gaat uitvoeren, welke functies het NKOC samen met
het UMC Utrecht gaat exploiteren en welke functies en diensten het NKOC gaat afnemen
van de divisies en directoraten het UMC Utrecht. Deze aanpak zorgt ervoor dat het gebouw
zo compact mogelijk aansluit bij de toekomstige organisatie.
De blauwdruk is vastgesteld in het bestuurlijk overleg van het NKOC en het UMC Utrecht op
29 mei 2012.
Achtergrond
In Nederland krijgen elk jaar 500 tot 550 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar kanker.
De meeste vormen van kanker komen maar bij 5 tot 25 kinderen per jaar voor. Sommige
diagnoses worden zelfs maar enkele malen per jaar gesteld. Op dit moment krijgen kinderen
met kanker hun behandeling in de behandelcentra van zeven universitair medische centra
(UMC’ s). Ook het wetenschappelijk onderzoek naar kinderoncologie vindt plaats in deze
behandelcentra.
Door intensieve samenwerking tussen de verschillende specialismen en steeds verdergaande concentratie van zorg en behandeling, is de genezingskans voor kinderen met kanker in
de afgelopen 40 jaar gestegen van 10 naar 75%. Desondanks is kanker nog steeds de
meest voorkomende doodsoorzaak door ziekte bij kinderen in Nederland. De laatste tien jaar
is het genezingspercentage nauwelijks verder toegenomen. De spreiding van zorg en onderzoek over de zeven centra maakt het moeilijk om kennis en ervaring op te bouwen, topspecialisten op te leiden en nieuwe ontwikkelingen ten goede te laten komen aan alle patiënten.
Verdere concentratie van zorg en onderzoek kan de genezingskansen en de kwaliteit van
(over)leven van kinderen met kanker verbeteren. Deze overtuiging vormde voor de Stichting
Kinderoncologie Nederland (SKION) en de Vereniging ‘Ouders, kinderen en kanker’ (VOKK),
met steun van ODAS, aanleiding te streven naar oprichting van één nationaal centrum voor
kinderen met kanker. In dit Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC) wordt alle zorg en
al het wetenschappelijk onderzoek gebundeld. Minder complexe onderdelen van de behandeling kunnen onder supervisie van het centrum wel plaatsvinden in ziekenhuizen dichterbij
de woonplaats van het kind. In bijlage 1 staan de missie en de doelen van het NKOC beschreven.
SKION, VOKK en ODAS hebben in 2009 voor realisatie van het NKOC een coöperatie opgericht: de Coöperatie NKOC. Onder de coöperatie is de NKOC Holding BV opgericht, waarin
de daadwerkelijke totstandkoming van het NKOC is ondergebracht.
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Bezien vanuit de strategie 3.0 van het UMC Utrecht kan het NKOC een bijdrage leveren aan
de speerpunten in deze strategie zoals child health, oncologie en stem cells / regenerative
medicine.
Samenwerking NKOC en UMC Utrecht
Het NKOC wil haar ambities realiseren in bestuurlijke zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
Ontwikkeling van het NKOC vraagt echter ook een intensieve samenwerking op het gebied
van zorg, research en ondersteuning om de gewenste topkwaliteit te realiseren. NKOC heeft
hiertoe in 2010 eerst een intentieverklaring tot samenwerking getekend met het Nederlands
Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL). Voor de visie op deze samenwerking zie bijlage 4. Om een goede samenwerking met de kindergeneeskunde te realiseren is vervolgens in 2011 een samenwerking met het UMC Utrecht aangegaan. Het UMC
Utrecht en het NKOC hebben daarbij uitgesproken om waar mogelijk en nuttig in de primaire
en ondersteunende processen samen te werken.
Het NKOC heeft voor de vestiging van het nieuwe expertisecentrum voor de Uithof gekozen
vanwege de aanwezigheid daar van een vooraanstaand kinderziekenhuis, het uitstekende
onderzoeks- en ontwikkelklimaat, de aanwezigheid van een zich snel ontwikkelende volwassenen oncologie en de beschikbaarheid van een locatie die goede samenwerking met het
UMC Utrecht mogelijk maakt. Ook biedt de samenwerking met het UMC Utrecht / WKZ het
NKOC de ruimte om een zelfstandige bedrijfsvoering te realiseren. Ook de hoge ambities op
het gebied van duurzaamheid en de kwaliteit van de natuurlijke omgeving maken de Uithof
een zeer goede vestigingsplaats voor het NKOC.
Het kinderoncologisch expertisecentrum sluit inhoudelijk goed aan bij de strategische speerpunten Child Health, Cancer en Stem Cells / Regenerative Medicine van het UMC Utrecht.
Het UMC Utrecht heeft child health als speerpunt benoemd, gebaseerd op de sterke reputatie van het WKZ. De komst van het NKOC versterkt de positie van het WKZ als internationaal
toonaangevend centrum in de kindergeneeskunde. Het tweede speerpunt, oncologie, vormt
de basis voor de keuze van het UMC Utrecht om met het NKI-AVL een gezamenlijk oncologisch centrum op te zetten in de Uithof. Dit centrum richt zich op volwassenen. Door de
komst van het NKOC ontstaat een uniek continuüm van zorg, waarbij vooral de zorg voor
adolescenten, de transitie en de follow up van late effecten gezamenlijk vormgegeven kunnen worden. Tweede hoofdlijn van het speerpunt oncologie en ook een belangrijk thema in
het speerpunt stem cells / regenerative medicine vormt het basale onderzoek naar enerzijds
het ontstaan van kanker en anderzijds naar nieuwe behandelingsperspectieven. Fundamentele onderzoeksgroepen van het UMC Utrecht en van het Hubrecht Instituut werken hiervoor
intensief samen. De komst van het NKOC betekent een versterking van en aanvulling op dit
onderzoeksprogramma.
Het UMC Utrecht is daarom meer dan bereid te investeren in een intensieve samenwerking
om gezamenlijk de hoogste kwaliteit van zorg en de grootste impact in de research te bereiken. Hiervoor spreken beide partijen de ambitie uit het centrum in de directe nabijheid van
het WKZ te realiseren. Zo kunnen zij de optimale bedrijsvoering bewerkstelligen.
Uitwerking van de samenwerking
Partijen zijn een mijlpalenplanning overeengekomen voor de volgorde en het tijdspad van de
uitwerking van de samenwerking (zie bijlage 2). Volgens deze planning volgt in september
2012 een overkoepelende samenwerkingsovereenkomst, waarin NKOC en UMC Utrecht de
afspraken over de samenwerking verankeren. De daaropvolgende uitwerking van de samenwerkingafspraken resulteert in een mantelovereenkomst met onderliggende contractaf-
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spraken per divisie. Ook werken NKOC en UMC Utrecht in de komende periode de Governance van het NKOC en de betrokkenheid van het UMC Utrecht daarin verder uit. Samen
met de Universiteit Utrecht bereiden NKOC en UMC Utrecht de overdracht van de locatie en
de RO-procedure voor.

Op basis van bovenstaande stelt het NKOC in de zomerperiode een herijking van de financiele businesscase op (inclusief synergie door samenwerking). In deze periode stellen partijen
ook het ondernemingsplan voor het NKOC op. Daarop gebaseerd volgt een implementatieplan (2013-2015) en een financieringsplan.Tijdens deze periode laat het NKOC ook een externe validatie uitvoeren van het ondernemingsplan, voor de betrokken stakeholders van het
NKOC.
De samenwerking(smogelijkheden) met het NKI-AVL worden meegenomen in het ondernemingsplan. Hiervoor vinden de komende maanden overleggen met het NKI-AVL plaats.
Het UMC Utrecht heeft een programmamanager NKOC-UMC Utrecht aangesteld met als
taak om voor het UMC Utrecht de ontwikkeling van de samenwerking te coördineren.

Leeswijzer
Hoofdstuk twee van deze blauwdruk bevat de uitgangspunten van het NKOC en de uitgangspunten die het UMCU/WKZ hanteert voor de samenwerking op het gebied van zorg en
research. Doel voor beide partijen hierbij is te streven naar een effectieve en efficiënte
werkwijze waarbij het belang van de patiënt centraal staat. Op basis van deze uitgangspunten heeft de projectdirectie van het NKOC, samen met de programmamanager van het UMC
Utrecht, met de betrokken divisieleiders en hoofden van directoraten besproken welke samenwerking wenselijk is en hoe zij deze technisch, inhoudelijk en personeelsmatig kunnen
realiseren. De resultaten van deze gesprekken zijn te lezen in de hoofdstukken drie en vier.
Bijlage 3 bevat een overzicht van de gevoerde gesprekken en betrokken stakeholders.
Grondlegger voor deze gesprekken vormden het ‘Voorstel voor een landelijk kinderoncologisch expertisecentrum in Utrecht’ van 23 maart 2011, het ‘Strategisch Werkconcept’ (conceptversie van 23 januari 2012), de notitie ‘Samenwerking UMC Utrecht / WKZ en NKOC per
medisch behandelspecialisme’ van 27 februari 2012” en de intentieverklaring tot intensieve
samenwerking van 5 december 2011.
Hoe het verdere traject er uitziet wordt beschreven in een plan van aanpak. Hierin komen de
projectorganisatie, de afspraken over de tijdelijke, projectmatige samenwerking tussen
NKOC en UMC Utrecht en de projectplanning en –fasering aan de orde.
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2 Uitgangspunten voor samenwerking
Uitgangspunten van het NKOC
Het NKOC heeft uitgangspunten geformuleerd die gelden voor het ontwikkelen van de organisatie en de nieuwbouw van het NKOC. Deze staan beschreven in het Strategisch Werkconcept van 23 januari 2012. Het strategisch werkconcept is een nadere uitwerking van de
NKOC principles, het beleidsplan van juli 2009 en het kwalitatief Programma van Eisen
(Kopvol). Een aantal uitgangspunten is van belang voor de (vorm van) samenwerking met
het UMC Utrecht / WKZ. De van belang zijnde uitgangspunten zijn:
Bestuurlijk / bedrijfsvoerend:
 Het NKOC is een zelfstandig, onafhankelijk instituut met een landelijke functie en een
zeer nauwe band met het UMC Utrecht / WKZ;
 Het NKOC onderhoudt een nauwe relatie met een landelijk netwerk van Shared Care
instellingen, die de minder complexe onderdelen van de zorg onder regie van het NKOC
uitvoeren;
 Waar mogelijk en nuttig deelt het NKOC faciliteiten, diensten en personeel met of huurt
deze in bij het UMC Utrecht / WKZ;
 Vanuit de intentie tot samenwerking met het NKI-AVL onderzoeken NKOC en NKI-AVL in
de tweede helft van 2012 op welke gebieden (research, ondersteunende faciliteiten en
zorg) zij kunnen samenwerken, ook in het licht van de ontwikkelingen in de samenwerking tussen het NKI-AVL en het UMC Utrecht1;
 Voor het opstellen van het ondernemingsplan zal het NKOC bij de uitwerking van de organisatie onderzoeken of het synergie kan behalen door aan te sluiten bij de ontwikkeling
NKI-AVL – UMC Utrecht;
 Daar waar dit de kwaliteit van zorg of onderzoek ten goede komt heeft het NKOC een
functionele link met andere instituten (bijvoorbeeld andere UMC’s, en het Hubrecht Instituut).
Zorginhoudelijk:
 De zorg wordt georganiseerd op basis van tumortype: hemato-oncologie, solide tumoren
en neuro-oncologie. Voor ieder van deze drie tumortypen richt het NKOC een zorgunit in.
De zorg wordt organisatorisch ondergebracht in drie units die verdeeld zijn over twee
bouwkundige ruimtes: één voor hemato-oncologie en één voor solide tumoren en voor
neuro-oncologie. De gehele behandeling van een kind vindt plaats in één zorgunit. Binnen iedere unit zijn dus de klinische, dagbehandeling en poliklinische functie geïntegreerd;
 Per unit levert een multidisciplinair team de zorg. Dit team bestaat uit de verschillende
medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici en andere zorgverleners. Dit team
staat onder één aansturing;
 Medisch specialisten die werkzaam zijn in het NKOC hebben ook een link (vaak via een
nulaanstelling) met het betreffende moederspecialisme, meestal in het UMCU/WKZ en
soms door een deelaanstelling in een ander UMC;
 Per specialisme vormt een coördinator de link met het betreffende specialisme / vakgebied in het UMC Utrecht / WKZ;
 Het zorgproces wordt georganiseerd rondom het kind en het gezin. Daar waar menselijke
expertise leidend is in de zorgverlening komt de zorg naar de patiënt toe.

1

Hierover wordt in september 2012 een besluit verwacht

5

Research
 Het NKOC vormt een volledige translationele onderzoeksketen op het gebied van kinderoncologische research door de combinatie van een Molecular Medicin Institute (MMI) in
het NKOC, met - in de zorgunits geïntegreerd – patiëntgebonden onderzoek (onder andere etiologie, klinische trials, psycho-oncologie en late effecten);
 Het NKOC zoekt samenwerking met de belangrijkste instituten op het gebied van kankeronderzoek. Hierbij wordt gekeken naar vergroting van de impact van onderzoeksgroepen door programmatische samenwerking en gezamenlijke inzet van kapitaalintensieve middelen;
 Het NKOC wil proefdierfaciliteiten en extreem dure apparatuur delen met het UMC
Utrecht, het NKI-AVL en het Hubrecht Instituut;
 Het NKOC-Molecular Medicine Instituut (MMI) is geïntegreerd in de nieuwbouw van het
NKOC, met een organisatiestructuur die primair gericht is op het oplossen van klinisch
relevante problemen van kinderoncologische ziektebeelden. Dit doet het MMI onder andere door het vergroten van fundamenteel tumorbiologische inzichten van kindertumoren
en door therapie-ontwikkeling in preklinische modelsystemen van kinderkanker;
 Het NKOC-MMI zal in ruime mate gebruik maken van grootschalige genoomtechnieken
met innovatieve en sterke bio-informatica en uitgebreide proefdier modellen. Actieve interactie tussen MMI-tumorgroepen en de corresponderende klinische tumor-research
groep en met andere patiëntgebonden onderzoeksgroepen zal in de NKOC organisatie
en in het NKOC-gebouw worden ingebed;
 Het NKOC integreert patiëntgebonden onderzoek in de kinderoncologie in de zorgunits
met maximale interactie met het preklinische onderzoek in het MMI. Feitelijke zijn alle
kinderen die in behandeling zijn ook onderdeel van translationeel onderzoek. Hetzij omdat ze in trials “meedraaien”, hetzij omdat zorgvuldige dataverzameling plaatsvindt voor
lange termijn effectstudies van de behandeling;
Uitgangspunten van het UMC Utrecht
Voor de samenwerking met het NKOC hanteert het UMC Utrecht de volgende uitgangspunten:
 Een intensieve samenwerking die leidt tot een verdere versterking van het profiel van het
UMC Utrecht als toonaangevend centrum op het gebied van de kindergeneeskunde en
de oncologie;
 Een goede fysieke verbinding van het NKOC en het WKZ, zodat beide partijen optimaal
gebruik kunnen maken van elkaars capaciteiten en infrastructuur;
 Zodanige afspraken dat er geen concurrentie ontstaat om schaars personeel. Daarom is
het voor het UMC Utrecht van groot belang dat het NKOC dezelfde CAO hanteert en dat
zij goede afspraken over de toepassing daarvan maken;
 Toepassing van de decentrale besturingsfilosofie (B&O) en van organisatorische principes waarbij teams niet in verschillende rapportagelijnen komen, maar integraal een positie hebben bij ofwel het UMC Utrecht ofwel het NKOC;
 Een gezamenlijk zorgprogramma met het NKI-AVL op het gebied van transitie, zorg voor
adolescenten en follow up;
 Benutten van de samenwerking met het Hubrecht Instituut en het NKI en de sterke onderzoeksgroepen binnen het UMC Utrecht om tot een robuust onderzoeksprogramma
met het NKOC te komen;
 Benutten van ‘leading edge’ ontwikkelingen zoals het CBOI in de patiëntenzorg en in het
wetenschappelijk onderzoek.
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3 Samenwerking patiëntenzorg
NKOC en UMC Utrecht hebben de ambitie om in de medische zorg intensief samen te werken. In de constructieve gesprekken die de projectdirectie van het NKOC en de hoofden van divisies en directoraten van het UMCU/WKZ voerden, bespraken zij hoe de samenwerking vorm zou
moeten krijgen. Als onderdeel van de overkoepelende samenwerkingsovereenkomst maken beide partijen afspraken over arbeidsmarktbeleid,
beschikbaarheid van voorzieningen en mensen (medici en ondersteunende teams) en de wijze waarop zij kennis borgen, in zowel brede ontwikkeling in het vak als in de subspecialisatie kinderoncologie.
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de gezamenlijke visie op de samenwerkingsmodellen en op de aanstellingsvormen in de patiëntenzorg.
Medisch
In onderstaand overzicht staat per deelspecialisme weergegeven welke aanstelling(en) NKOC en UMC Utrecht voor de individuele medewerkers wenselijk vinden. Uitwerking van de inhoudelijke samenwerking vindt de komende periode plaats. De eerste verkenning van die inhoudelijke samenwerking staat verwoord in de paragrafen volgend op het overzicht.

Medisch specialismen
aanstelling

nulaanstelling

deelaanstelling

Kinderoncologen

NKOC

UMC Utrecht

Ander UMC:
 shared care
 academische
link

Kinderoncologisch chirurgen

NKOC

UMC Utrecht

Ander UMC

Mogelijke Samenwerkingsmodellen (nader te bepalen)
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gemeenschappelijke indicatiebespreking NKOC en
kinderchirurgie WKZ
gemeenschappelijk dienstensysteem NKOC met kinderchirurgie WKZ
Inzet kinderheelkundige deelspecialisme WKZ in
NKOC waar nodig
Relatie volwassen chirurgie ivm inzet heelkundige
deelspecialismen (vaatchirurgie, leverchirurgie) in
NKOC

Kinderoncologisch neurochirurgen
en neurologen

NKOC

UMC Utrecht

Ander UMC




Kinderoncologisch orthopeden

Eigen UMC

NKOC




Kinder-deelspecialismen (endocrinologen, infectiologen, cardiologen,
nefrologen, longartsen enz.)

UMC Utrecht,
divisie kinderen

NKOC






Kinderanesthesiologen

UMC Utrecht
divisie Vitale
Functie

NKOC








Kinderintensivisten

UMC Utrecht,
divisie kinderen

NKOC

NKOC
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gemeenschappelijk dienstensysteem NKOC en (kinder)neurochirurgen UMC Utrecht/WKZ
Kinderneurologische zorg in NKOC: via een combinatie van kinderneurologie en volwassenen neurooncologie
Relatie kinderorthopedische chirurgie NKOC met orthopedie UMC Utrecht/WKZ
Gemeenschappelijk dienstensysteem
Voorkeur van NKOC is deelspecialisten vanuit het
UMC Utrecht/WKZ dedicated in te zetten
Hoe het aannamebeleid verloopt ivm feeling kinderoncologie wordt verder uitgewerkt
Continuïteit van inzet
‘Grotere’ KG deelspecialismen actieve participatie in
NKOC patiëntgebonden onderzoek
Juiste inbedding nog bepalen. Gezien gebruikmaking
van OK-complex UMC Utrecht / WKZ vindt UMC
Utrecht aanstelling bij UMC Utrecht voor de handliggend met dedicated specialisten voor NKOC. Conform
WKZ model: een subspecialisme kinderanesthesiologie
(Gemeenschappelijk) dienstensysteem
Naast taak op OK-complex ook belangrijke taak op
locatie in NKOC gebouw bij sedaties kleine ingrepen
op de afdeling, radiotherapie onder narcose/sedatie
en radiologie onder narcose/sedatie
inzet van kinderanesthesiologie bij pijnbehandeling en
palliatieve zorg
Aannamebeleid nog bepalen
Levering door hele staf kinderintensivisten en verpleging (closed format) of levering door dedicated team
kinderintensivisten+verpleging voor NKOC binnen
WKZ organisatie
24/7 kinderoncologische intensive-care beschikbaar in
kinder-IC WKZ
Aannamebeleid nog bepalen

Kinderradiologen en nucleair geneeskundigen

UMC Utrecht,
divisie Beeld /
NKOC

NKOC / UMC
Utrecht divisie
Beeld

Ander UMC







Kinderradiotherapeuten

NKOC

UMC Utrecht /
AVL

Kinderpathologen

NKOC

UMC Utrecht

Ander UMC







Kinderfarmacie



n.t.b.
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Dedicated kinderradiologische unit gezamenlijk van
WKZ en NKOC, waarvan beschikbare apparatuur obv
berekeningen van volume WKZ en NKOC zijn gebaseerd.
NKOC kinderradiologie team maakt gebruik van gezamenlijke kinderradiologie unit en kan daar overgrote
deel kinderradiologie leveren in het NKOC
Voor specifieke apparatuur die niet in kinderradiologie
unit beschikbaar is komt patiënt naar locatie UMC
Utrecht / AZU
24/7 expertise beschikbaar in gemeenschappelijk
dienstensysteem NKOC met kinderradiologie WKZ
binnen divisie Beeld UMC Utrecht.
Werkzaam in NKOC
Plaats waar radiotherapie zich afspeelt nog bepalen
Intensieve Samenwerking waarbij de regie op het
materiaal in Kinderoncologisch Laboratorium voor
weefseldiagnostiek in het NKOC wordt georganiseerd.
Bepaalde vooraf overeengekomen pathologie technologie (oa histologie van solide en neuro tumoren) vindt
in UMC Utrecht Pathologie laboratorium plaats
Hemato-onco-pathologie vindt integraal in NKOC
plaats
Doelstelling is een gemeenschappelijke kinderapotheek te creëren, waarin binnen het kinderfarmacie-team een oncofarmacie team werkt

Medische ondersteuning
Ook in de medische ondersteuning is goede inbedding van groot belang. Het gaat dan om
anesthesieassistenten, OK-assistenten, fysisch-technisch medewerker radiotherapie, ander
ondersteunend personeel radiotherapie, laboranten voor beeldvorming technieken en apothekersassistenten.
Voorstel van het NKOC en het UMC Utrecht is medisch ondersteunend personeel aan te
stellen bij de betreffende divisie van het UMC Utrecht en op basis van SLA’s afspraken te
maken over de ondersteuning die zij leveren in het NKOC. Het NKOC vindt het heel belangrijk dat deze medewerkers goed zijn geïntegreerd in de NKOC organisatie, bijvoorbeeld door
een gezamenlijk aanname- en opleidingsbeleid, het borgen van de expertise door het instellen van dedicated kinderoncologische teams binnen de UMC Utrecht / WKZ divisies. Dit is
nog een bespreekpunt. Waar nodig krijgen deze medewerkers een nulaanstelling bij het
NKOC om de aansturing van de multidisciplinaire teams van de zorgunits te verzekeren.
Inzet kindergeneeskundige deelspecialisten
Het NKOC heeft vele kindergeneeskundige deelspecialisten nodig. Het WKZ gaat in principe
deze dienstverlening leveren. Specialisten zijn/komen in dienst van het WKZ en krijgen een
deelaanstelling in het NKOC voor dedicated kinderoncologische inzet. Het aannamebeleid
en borging van continuïteit van beschikbaarheid van expertise zijn nog onderwerp van overleg.
OK en anesthesie
Het NKOC gaat gebruik maken van het OK complex van het WKZ. Dit OK wordt hiervoor
uitgebreid. Het NKOC is het ‘hoogste echelon’ voor kinderen met kanker. Er zijn geen alternatieven waarnaar het NKOC kan doorverwijzen. UMC Utrecht / WKZ en NKOC starten samen een project waarin zij vaststellen hoe zij de betreffende OK capaciteit en het benodigde
personeel kunnen borgen en welke investeringen nodig zijn om dit OK-complex te realiseren
en te exploiteren. Dit geldt ook voor de recovery. Afspraken over omvang en kwaliteit van te
leveren diensten leggen beide partijen (jaarlijks) vast in een Service Level Agreement (SLA).
IC
Het NKOC maakt gebruik van de (uitbreiding van de) IC van het WKZ. Ook voor IC-opname
geldt dat er voor patiënten van het NKOC geen alternatieven zijn buiten deze IC. Ook hier
vindt overleg plaats over hoe beide organisaties de benodigde IC-capaciteit en het daarbij
behorende IC-personeel het beste kunnen organiseren. Daarbij geven zij aan welke investeringen nodig zijn van beide partijen om een gezamenlijke optimale IC te kunnen exploiteren
die voldoet aan de recent vastgesteld normen. De contractuele aspecten werken beide partijen daarna uit.
Het WKZ heeft de ambitie ook de eigen IC te renoveren en aan te passen. Door het project
efficiënt in te richten kunnen tijdelijke voorzieningen tijdens de renovatieworden vermeden.
Radiotherapie
Uitgaande van het principe ‘zorg komt naar de patiënt toe’ vindt het NKOC radiotherapie op
of direct naast de locatie NKOC ideaal. In de ruimtelijke plannen neemt het NKOC daarom
een reservering op voor latere uitbreiding. Naast de menselijke expertise is voor beeldvorming inzet van apparatuur en daarvoor geschikte infrastructuur een bepalende factor. Het
UMC Utrecht heeft de schaalgrootte en expertise om ontwikkelingen en innovaties te volgen
en ‘state of the art’ te werken. Het NKOC zoekt daarom de samenwerking met het CBOI en
het NKI-AVL op het gebied van technologische ontwikkelingen en innovaties in de behandelexpertise. Weging van deze factoren is essentieel in de besluitvorming. Afhankelijk van het
aantal patiënten dat per bestralingsregime, per apparaat en eventueel per bunker in het
NKOC in behandeling is, onderzoeken partijen of eigen faciliteiten in het NKOC rendabel zijn
en of de benodigde capaciteit binnen de bestaande capaciteit van het CBOI kan worden op-
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gevangen. Het NKOC gaat er vanuit dat de voorbereiding (poli, beeldvorming en planning)
voor een belangrijk deel annex aan de afdeling Kinderbeeldvorming plaats zal vinden.
Voorlopig is het voorstel dat het NKOC gebruik gaat maken van de faciliteiten van het UMC
Utrecht. Het CBOI van het UMC Utrecht kan het benodigde maatwerk leveren. Een aparte
patiëntenstroom kinderoncologie kan daar worden georganiseerd. Hoe de patiëntenlogistiek
georganiseerd wordt is nog punt van discussie.
Radiologie en Nucleaire geneeskunde
Uitgangspunt van het NKOC is om de diagnostiekvoorzieningen te combineren tot een geïntegreerde kinderbeeldvormingafdeling voor NKOC en WKZ op de overgang van de twee gebouwen. Kinderoncologische zorg gaat gepaard met een behoorlijke hoeveelheid beeld vorming (traditioneel, digitaal en nucleaire).
NKOC en UMC Utrecht gaan onderzoeken welke voorzieningen zij, op grond van productieverwachtingen en kwaliteitseisen van de kinder(oncologische)radiologen, verantwoord kunnen exploiteren in het “kindercluster”. Op grond van die analyse maken partijen een plan
voor een gezamenlijk te gebruiken diagnostiekvoorziening. Het Strategische werkconcept
geeft een voorlopige inschatting van de benodigde modaliteiten. Deze inschatting baseren zij
op een analyse van de te verwachten productie. Deze informatie leggen NKOC en UMC
Utrecht de komende periode naast de diagnostiekbehoefte van het WKZ.
Het NKOC verwacht ook voorzieningen nodig te hebben voor nucleaire therapie. Hiermee
houdt het in de nieuwbouw rekening. Waar mogelijk kunnen NKOC en WKZ voorzieningen
gezamenlijk gebruiken. Het WKZ maakt nu gebruik van therapievoorzieningen in het AZUgebouw. Op basis van productieverwachtingen zal worden bezien welke voorzieningen in het
NKOC nodig zijn. Uitgangspunt is om in de nieuwbouw voorzieningen voor de volgende therapievormen op te nemen: 131I -MIBG-therapie voor neuroblastoma, radioactief gelabelde
antistoffen, bv anti-CD22 voor lymfoma en 131I voor schildkliercarcinoma.
Spoedeisende hulp
Spoedeisende hulpvragen voor kinderen die onder behandeling zijn in het NKOC betreffen
bijna alleen complicaties van de behandeling. Hiervoor kunnen zij rechtstreeks terecht in het
NKOC, bij de unit waar hun oncologische behandeling plaatsvindt. Structurele samenwerkingsafspraken met het UMC Utrecht zijn hiervoor niet nodig. Opvang van acute levensbedreigend zieke kinderen van buiten het NKOC kmot zelden voor (<5 / jaar) en zal in bestaande UMC Utrecht structuren worden ingebed.
Laboratoriumfunctie algemeen
NKOC koopt de gangbare labdiagnostiek (o.a. klinische chemie, microbiologie) in bij het
UMC Utrecht op grond van een SLA. Voorwaarde van het NKOC is uiteraard goede kwaliteit
en ten hoogste marktconforme prijzen.
Hemato-oncolgische lab en Pathologie
Op dit moment verzorgen SKION en andere gespecialiseerde laboratoria een groot deel van
de bepalingen: morfologie, immunofenotypering en genotypering. In het NKOC komt een
kinderoncologisch laboratorium voor weefseldiagnostiek, waarin de verschillende technieken
uit de verschillende laboratoria geïntegreerd worden voor alle vormen van kinderkanker. Dit
lab vangt alle afgenomen tumorweefsels op en voert de eerste verwerking uit in een ‘centrale
weefselopvang unit’, waarna verdere gedetailleerde classificerende diagnostiek plaatsvindt.
DLA stelt voor samen met dit nieuwe lab voor de hemato-oncologische diagnostiek bij volwassenen een organisatorische eenheid te vormen waarin ook de bepalingen voor volwassenen meegaan. Verdere verkenning van deze samenwerking is nog nodig
Het NKOC heeft ongeveer vier kinderpathologen voor de diagnostiek nodig, die zich specialiseren in de volledige omvang van de kinderoncologische pathologie. NKOC vindt het van
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groot belang dat deze medewerkers goed integreren in beide organisaties, bijvoorbeeld door
een gezamenlijk aanname- en opleidingsbeleid en vorming van een dedicated kinderoncologisch team.
Apotheek
Eerste voorkeur van het NKOC is een gemeenschappelijke kinderfarmacie van NKOC en
WKZ samen. Afhankelijk van de mogelijkheden kan deze faciliteit in het WKZ of in het NKOC
komen. Vanwege de (cytostatica)volumes die NKOC nodig heeft, is het niet waarschijnlijk dat
de huidige locatie van de satellietapotheek in het WKZ voldoende in omvang kan worden
uitgebreid. Dit moeten partijen bezien in relatie tot de nieuwe bereidingsunit in de nieuwbouw
van de apotheek van het UMC Utrecht. Waar alle bereidingen plaatsvinden en hoe zij de
logistiek regelen is nog onderwerp van discussie: in de centrale apotheek en dan vervoeren
naar de kinder-apotheek WKZ+NKOC, of bereiden in de kinder-apotheek. Het UMC Utrecht
beschikt over de benodigde expertise en faciliteiten om cytostatica te bereiden en heeft de
schaalgrootte om ‘state of the art’ te werken.
In de gesprekken staat ook de verstrekking van thuismedicatie vanuit deze apotheekorganisatie op de agenda. Veel kinderen krijgen zeer specifieke medicatie voorgeschreven voor de
thuissituatie. Dit sluit goed aan bij de recente ontwikkeling om complexe thuismedicatie die
specialisten voorgeschrijven te vergoeden via het ziekenhuisbudget.
Ook is een uitgebreide functie als ‘trial apotheek’ noodzakelijk met oa. sponsorshipfacilitieiten, leveren van trial-medicatie, pharmacovigilance en drug-accountibility. De opzet
van deze functie is onderwerp van verdere bespreking.
Sterilisatie
Voor sterilisatie van die steriele middelen die het NKOC niet in het OK-complex gebruikt,
maakt NKOC met DLA afspraken die zij vastleggen in een SLA.

Paramedische en psychosociale zorg en educatie
Samenwerking in de paramedische zorg en in de psychosociale zorg en samenwerking in
het onderwijs aan zieke leerlingen nemen NKOC en UMC Utrecht mee in de samenwerkingsovereenkomst. Hierover vindt nog overleg met de betrokken afdelingen plaats, waarbij
efficiënt ruimtegebruik van bestaande en benodigde nieuwe voorzieningen centraal staat.
Verpleegkundige zorg
Samenwerking in de verpleegkundige zorg nemen partijen mee in de samenwerkingsovereenkomst. Werving van de verpleegkundige staf voor het NKOC heeft de bijzondere aandacht. Er is een werkgroep actief die een gezamenlijk wervings- en opleidingsplan ontwikkelt. Dit plan zal na de zomer klaar zijn.
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4 Samenwerking wetenschappelijk onderzoek en opleiding
Om de samenwerkings- en synergiemogelijkheden in onderzoek en opleiding te bepalen is
het wenselijk één of meer bijeenkomst(en) te organiseren met de relevante spelers op De
Uithof en met het NKI-AVL. Deze bijeenkomsten zullen gaan over de kansen om het onderzoek op De Uithof ten volle te benutten en richten zich zowel op het fundamenteel moleculaire onderzoek (Molecular Medicin Institute) als op het klinisch patiëntgebonden onderzoek.
Een belangrijk thema in de ontwikkeling van het NKOC is vorming van een translationele
keten van onderzoeksgroepen en activiteiten.
Daarna kunnen partijen dan ook de mogelijkheden voor het delen van faciliteiten bespreken.
NKOC gaat er vanuit dat het gebruik kan maken van faciliteiten die op De Uithof al beschikbaar zijn.
Opleiding
Het NKOC heeft voor de eigen ontwikkeling een grote opleidingsbehoefte. Samen met het
UMC Utrechts zal het NKOC zowel voor medisch specialisten als voor andere disciplines
opleidingsbehoeftes en opleidingsplannen ontwikkelen.
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5 Samenwerking ondersteunende processen
Facilitaire dienstverlening
Het NKOC heeft met het Facilitair Bedrijf gesprekken gevoerd over de dienstverlening. De
nieuwe strategie van het Facilitair Bedrijf vormde in deze gesprekken het vertrekpunt. Op
basis van de daadwerkelijk verwachte afname van diensten door het NKOC werken partijen
het samenwerkingsmodel inhoudelijk uit. Het UMC Utrecht wil op basis van de behoeften en
wensen van het NKOC bezien of het een passend aanbod kan doen. Een paar opmerkingen
hierbij:
 Onderzocht moet worden of de capaciteiten van de huidige tunnelverbinding van het
UMC Utrecht, tussen locatie AZU en locatie WKZ, voldoende is om ook het NKOC te bedienen, uitgaande van de geplande omvang van het NKOC. Een eigen (al dan niet met
het WKZ gecombineerde) goederenontvangst en afvastation is een mogelijkheid.
 Voor een aantal zaken kan het NKOC gebruikmaken van bestaande structuren op de
Uithof.
Aan de hand van de dienstengids van het FB stellen het NKOC en het FB een voorlopig
dienstenpakket samen zodat het NKOC de kostenbesparing ten opzichte van de businesscase kan ramen.
NKOC en UMC Utrecht organiseren de komende maanden met verschillende afdelingen van
het Facilitair Bedrijf werksessies om de samenwerking inhoudelijk verder uit te werken. Dit is
van belang voor het Voorlopig Ontwerp van het NKOC. De werkgroep Facilitair stuurt dit proces aan. Uitgangspunt is dat NKOC in principe gebruik wil maken van de standaard dienstverlening van het FB. Daarnaast hebben het NKOC en het FB de ambitie uitgesproken om
een aantal innovaties te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van voeding.
Omdat levering van faciliteiten veel invloed heeft op de ontwikkeling van het Programma van
Eisen, is een werkoverleg tussen de relevante medewerkers uit beide organisaties gestart.

Human Resource Management
Overleg over samenwerking op gebied van Human Research Management is nog in de verkennende fase. Belangrijkste thema’s voor samenwerking zijn:
 Generieke regeling voor (deel)aanstellingen en nulaanstellingen over en weer
 Gaat het NKOC (delen van) de HRM-functie inhuren bij het UMC Utrecht,of gaat het
NKOC eventueel met een andere partner (zelf) organiseren?
 Afstemming tussen de arbeidsvoorwaarden (pensioenvoorziening, CAO) van de medewerkers die in dienst zijn bij het NKOC en die van de medewerkers die op dezelfde werkterreinen in dienst zijn van het UMC Utrecht. Dit om concurrentie tussen beide instellingen te voorkomen;
 Werving van personeel voor functies waarin samenwerking plaatsvindt. Hierin vormen de
verpleegkundige functies de hoofdmoot. NKOC en UMC Utrecht hebben afgesproken
gezamenlijk scenario’s voor instroom, doorstroom, mobiliteit en opleiding & ontwikkeling
te gaan ontwikkelen. Met deze scenario’s kunnen partijen loopbaanperspectieven ontwikkelen van junior tot en met gespecialiseerde verpleegkundige. Zo kunnen zij een kwalitatief goede verpleegkundige staf voor beide instellingen waarborgen.
Het NKOC zal eerst een aantal uitgangspunten moeten vaststellen voor de (keuze van)
CAO, de pensioenen en de hoofdlijnen van de arbeidsvoorwaarden voordat een verdiepende
verkenning van de kansen op synergie zinvol is. Voor de arbeidsvoorwaarden is het van be-
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lang te verkennen in hoeverre de samenwerking met het NKI-AVL relevant is als het NKOC
kiest voor de CAO ziekenhuizen. Hierna kan een in te stellen werkgroep P&O de samenwerking verder verkennen en uitwerken
Het NKOC is zeer geïnteresseerd in de wijze van samenwerken van het NKI-AVL en het
UMC Utrecht op dit gebied.

Financieel-administratieve beheersing
De samenwerking zoals in deze blauwdruk vraagt afspraken over financiële verrekening en
administratieve organisatie. NKOC en UMC Utrecht onderzoeken hoe zij de registratie van
zorgactiviteiten eenduidig aan de verantwoordelijke zorgverlener kunnen koppelen als basis
voor de declaraties van zorgprestaties aan de zorgverzekeraars of onderling tussen NKOC
en UMC Utrecht. Dit hangt direct samen met te maken keuzes rond het gebruik van ICTapplicaties van het UMC Utrecht door het NKOC (zie ook bij ICT).
Daarnaast onderzoekt het NKOC in welke mate het NKOC financieel-administratieve faciliteiten van het UMC Utrecht wil inhuren. Dit hangt ook samen met de gewenste samenwerking
in Facilitaire Dienstverlening en in HRM en met de in gebruik zijnde geïntegreerde ERPapplicatie.
De onderlinge verbondenheid moeten partijen in fiscaal opzicht zorgvuldig voorbereiden. De
constructie moet passen binnen het Convenant Horizontaal Toezicht zoals het UMC Utrecht
heeft gesloten met de Belastingdienst. Dit om, fiscale complicaties en belastingdruk voor
zowel NKOC als UMC Utrecht te voorkomen,
Ook verkennen NKOC en UMC Utrecht of samenwerking in planning & control en externe
contractering logisch is.
ICT
Het NKOC heeft een ICT-strategie opgesteld, met als doel kaders en richting te geven aan
de ondersteuning van NKOC-processen met ICT. Binnenkort start verkenning van de match
hiervan met de in gebruik zijnde applicaties in het UMC Utrecht en met de lopende voorbereiding van de nieuwe ICT-strategie 3.0. Na een globale verkenning volgen over diverse applicaties verdiepende gesprekken met materiedeskundigen van het UMC Utrecht, om cruciale ontwikkelgebieden op tijd te identificeren. Op basis van deze verkenning kunnen NKOC en
UMC Utrecht gezamenlijk in gesprek gaan met relevante leveranciers.
Op korte termijn vindt overleg plaats over de samenwerkingsmogelijkheden rond de fysieke
ICT-infrastructuur van het NKOC. Bij het ontwerpen van het gebouw zijn hierover heldere
uitspraken nodig. De intentie is om aansluiting te zoeken bij de bestaande, recent vernieuwde infrastructuur van het UMC Utrecht. Gegeven de intensiteit van de researchfunctie van
het NKOC, is in ieder geval een verdieping nodig rond de lopende Strategiestudie Research
IT, gecombineerd met de ervaring van het NKI-AVL met research IT.
Het NKOC heeft aan de DIT gevraagd een regievoorstel te doen, waarmee wordt gewaarborgd dat de ICT voor het NKOC op tijd klaar is met optimale inspanning, bijvoorbeeld door
aan te sluiten bij de strategische ontwikkelagenda ICT.
Een procesmanager van de DIT formuleert de komende periode een antwoord op de ICT
visie van het NKOC. Focus hierin is onderscheiding van complexe investeringsprojecten van
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hoge prioriteit en standaard applicatiemanagement. Gezamenlijk stellen zij daarna een implementatieplan voor ICT op.
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Bijlage 1 NKOC: missie en doelen
De missie van het NKOC is:
Het Nationaal Kinderoncologisch Centrum wil voor alle kinderen met kanker genezing
bereiken met minimale bijwerkingen en optimale ontwikkelingskansen naar volwassenheid door topzorg en toponderzoek te bewerkstelligen in een nationaal kinderoncologisch centrum behorend tot de allerbeste centra van de wereld. Voor kinderen die
niet kunnen genezen wil het NKOC de best mogelijke palliatieve zorg bieden aan het
kind en het gezin
In het NKOC gaat wetenschappelijke toponderzoek naar kinderkanker plaatsvinden (in samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, het
UMC Utrecht en het Hubrecht Instituut) en er vindt concentratie van de topzorg voor kinderen
met kanker plaats in samenwerking met het UMC Utrecht / WKZ. Op zorggebied gaat het
NKOC in de toekomst ook samenwerken met shared care centra in het land. Dit zijn gekwalificeerde ziekenhuizen verspreid over het land die minder complexe delen van de behandeling gaan verzorgen onder regie van het NKOC.
De doelstellingen van het NKOC zijn:
 Een genezingspercentage van meer dan 90% in 2025, door ontwikkeling van nieuwe
behandelingen en terugdringing van overlijden als gevolg van bijwerkingen van de behandeling.
 Late effecten van behandeling verminderen door verbetering van de behandelingen, zodat in 2025 minder dan 50% van de overlevenden te maken heeft met gezondheidsproblemen. Kinderen die niet kunnen genezen en hun gezinnen zo goed mogelijk begeleiden.
 In 2020 het beste kinderoncologische onderzoeksinstituut van Europa zijn en tot de vijf
beste kinderoncologische onderzoeksinstituten van de wereld behoren.
 In 2020 beschikken over een internationaal erkende topopleiding tot kinderartsoncoloog
en over een topopleiding voor kinderoncologische expertise voor andere specialismen uit
binnen- en buitenland.
Het NKOC verwacht 550 nieuwe patiënten per jaar. In totaal krijgt het NKOC dan jaarlijks
ongeveer 800-1200 patiënten onder behandeling (tweede- en derdejaars behandelingen en
recidieven). Hiervoor heeft het NKOC 80 tot 90 klinische bedden, zes IC-bedden, 30 tot 50
dagbehandelingplaatsen en twee tot 5 OK’s nodig. De zorg komt organisatorisch in drie
units: een unit hematologische oncologie, een unit solide tumoren en een unit neurologische
oncologie. Deze drie units verdeelt het NKOC over twee ruimtes: één voor hematologische
oncologie en één voor solide tumoren en voor neurologische oncologie. Ongeveer 75% van
de patiëntenzorg vindt plaats in het NKOC en ongeveer 25% in de zogenaamde shared care
centra.
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Bijlage 2 Mijlpalen NKOC 2012
In het Bestuurlijk Overleg UMC Utrecht - NKOC is afgesproken dat beide partijen de belangrijkste beslismomenten uit de overallplanning vastleggen in een mijlpalen planning. Deze
planning maakt deel uit van het Plan van Aanpak om te komen tot een goede samenwerking.
De mijlpalen worden gebruikt voor besturing van het samenwerkingsproces, beheersing van
de (financiële) risico’s en bepaling van de voortgang.
Afgesproken is dat het Bestuurlijk Overleg ongeveer 1 keer per kwartaal besluitvormend bijeenkomt en verder maandelijks (in een desgewenst klein comité) vergadert om de voortgang
te monitoren en richtinggevende besluiten te nemen.
De volgende mijlpalen vragen om bestuurlijke besluitvorming:
29 Mei 2012

Blauwdruk samenwerking UMC-NKOC.
Lening tranche 1: in RVB UMC dd 08.05.2012 (besluitvormend)
Intentie samenwerking/grondoverdracht NKOC-UU-UMC Utrecht

Juni 2012

Concept governance NKOC
Bouwenveloppe en locatie: vastleggen / verzilveren
Start bestemmingsprocedures i.o.m. gemeente Utrecht

Juli 2012

Concept samenwerkingsovereenkomst NKOC- UMC Utrecht
Oplevering plan van aanpak voor het ondernemingsplan

September 2012

Ondernemingsplan, inclusief externe validatie (bestuurlijke afronding):
Samenwerkingsovereenkomst + SLA’s
Governance NKOC en participatie opties
Besluit uitwerken mini NKOC n.a.v. globale verkenningen (Transitieplan)
Start Voorlopig Ontwerp bouw

December 2012

Overdracht grond
Startbesluit mini NKOC (shop in shop in WKZ, Transitieplan)
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Bijlage 3 Overzicht gevoerde gesprekken en betrokken stakeholders

De projectdirectie van het NKOC en de programmamanager van het UMC Utrecht hebben
gesprekken gevoerd met de managementteams van:











Divisie Laboratorium en Apotheek (twee gesprekken)
Divisie Heelkundige specialismen en de voorzitter van het snijdend overleg van het
WKZ (twee gesprekken)
Divisie Beeld (twee gesprekken en een rondleiding en inhoudelijk debat)
Divisie Vitale Functies (twee gesprekken)
Divisie Kinderen (diverse gesprekken)
Divisie hersenen: afdelingshoofden Neuro-oncologie
Facilitair Bedrijf (drie gesprekken)
Directie Informatie Technologie (drie gesprekken)
Directie Informatievoorziening en Financiën (O. Rip, M. Appelman)
Directie Personeel en Organisatie
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Bijlage 4 Samenwerking NKOC en NKI-AVL
Het NKI-AVL en het NKOC hebben een lange historie van samenwerking. Vanaf het initiatief
heeft het NKI-AVL het NKOC met raad en daad bijgestaan. Aanvankelijk was het de intentie
om het NKOC te vestigen annex het NKI-AVL. Maar na een periode van heroverweging is
gezamenlijk besloten dat vestiging op de Uithof een betere keuze was, omdat daar de specialistische kindergeneeskudige ondersteuning bij de behandeling beter gewaarborgd kan
worden.
Met het initiatief tot samenwerking tussen het UMC Utrecht en het NKI-AVL is de mogelijkheid tot samenwerking tussen het NKI-AVL en het NKOC weer versterkt. Ook op het gebied
van hoogtechnologische behandeling en research blijven de kans op samenwerking zeer
aanwezig: radiotherapie en met name protonenbestraling, nucleaire geneeskunde,
(dier)experimenteel onderzoek, etc.. Op het gebied van translationeel onderzoek ontstaat de
mogelijkheid om patiëntgebonden onderzoek gedurende alle levensfasen te koppelen.
Na de keuze voor de Uithof heeft het NKOC allereerst de inhoudelijke samenwerking met
het UMC Utrecht verkend en uitgewerkt. Hierbij is uitgegaan van de principes die het NKOC
van belang vindt om efficiënt en effectief kwalitatief goede zorg en research te bieden aan
kinderen met kanker en hun ouders. De uitgangspunten van deze samenwerking zijn in deze
blauwdruk vastgelegd. De basis voor de gesprekken met het UMC Utrecht over de blauwdruk is een eerdere verkenning geweest van de synergie tussen NKOC en NKI-AVL.
Gebleken is dat bij sommige onderdelen het van belang blijft om de samenwerking met NKIAVL (al dan niet in samenhang met UMC Utrecht) nader te onderzoeken. Hieronder wordt
een niet limitatief overzicht van de mogelijkheden weergegeven, zowel gebaseerd op de bevindingen in de blauwdruk als op de kennis die het NKOC heeft opgedaan in de eerdere verkenning van de samenwerking.
Te onderzoeken samenwerkingskansen:
 medische samenwerking (radiotherapie, oncologische medebehandeling en consultfunctie)
 gebruik van door het NKI-AVL, met name in het AVL-UMCU te exploiteren ondersteunende voorzieningen (HR-ondersteuning, research-ICT, unieke (dure) apparatuur, etc.)
 opzetten van onderzoeksprogramma’s.

Uitgangspunten van het NKI-AVL
Voor de samenwerking tussen NKI-AVL en NKOC hanteert het NKI-AVL de volgende uitgangspunten:
 NKI-AVL en NKOC zijn allebei bijzondere algemene ziekenhuizen, gespecialiseerd in
oncologische aandoeningen, die ook een academische functie hebben. Het is voor de
hand liggend dat NKOC en NKI-AVL samen optrekken in verkrijgen van de noodzakelijke
extra ‘funding’ voor deze functies;
 Opzetten / delen van facilitaire diensten die voor het AVL-Utrecht worden opgezet;
 Opzetten van opleiding en scholing voor het hele scala van medisch professionals (verpleegkundig, medisch ondersteunende disciplines, medisch specialisten);
 Ontwikkelen van transnationale onderzoekslijnen is een speerpunt van het NKI-AVL; de
ambitie van het NKOC sluit daar bij aan;
 Een gezamenlijk zorgprogramma met het UMC Utrecht en het NKOC op het gebied van
transitie, zorg voor adolescenten en follow up.
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NKOC ‘Principles’
‘Voor de grootste genezingkans met een optimale ontwikkeling tot
volwassenheid van kinderen met kanker’

Missie
Het Nationaal Kinder Oncologisch Centrum (NKOC) wil voor alle kinderen met kanker
genezing bereiken met minimale bijwerkingen en optimale ontwikkelingskansen naar
volwassenheid door topzorg en toponderzoek te bewerkstelligen in een nationaal
kinderoncologisch centrum behorend tot de allerbeste centra van de wereld. Voor kinderen,
die niet genezen kunnen worden, wil het NKOC de best mogelijke palliatieve zorg bieden
aan het kind en het gezin.

De ‘NKOC Principles’ zijn een richtsnoer voor iedereen die betrokken is of gaat worden bij de
opzet, invulling en daadwerkelijk laten functioneren van het NKOC.

NKOC
‘Áls alleen het beste goed genoeg is’

15 juni 2010

NKOC ‘Principles’
‘Voor de grootste genezingkans met een optimale ontwikkeling tot
volwassenheid van kinderen met kanker’
In het NKOC staat alles in dienst van de best-mogelijke, integrale zorg voor het kind met
kanker in ontwikkeling tot volwassene met zijn eigen unieke eigenschappen, aanleg en
problemen in de socio-culturele context van het eigen gezin en familie, in het NKOC wordt de
zorg geleverd door excellente medewerkers binnen multidisciplinaire teams in een maximaal
effectieve werkomgeving en in het NKOC wordt volledig geïntegreerd toponderzoek verricht
voor betere behandelingen met minder bijwerkingen in de toekomst.
Deze principes worden verder uitgewerkt in de volgende 5 principles:

‘Principles’
1. ‘De best-mogelijke behandeling’
2. ‘Genezing voor optimale ontwikkeling van het kind’
3. ‘Betere genezing in de toekomst’
4. ‘Aandacht en ontwikkeling voor topmedewerkers’
5. ‘Midden in de samenleving’

Kernwaarden
De begrippen en waarden die het wezen van het NKOC en al haar medewerkers weergeven
en daarmee de NKOC cultuur en uitstraling bepalen zijn:

‘Betrouwbaar’
‘Compassie’
‘Excellent’
‘Duurzaam’

Strategische Doelen
-

-

-

-

Een genezingspercentage van >90% in 2025 realiseren door het ontwikkelen van
nieuwe effectieve behandelingen en het terugdringen van overlijden ten gevolge van
bijwerkingen.
Voor kinderen die niet kunnen genezen en hun gezinnen de kwaliteit van leven zo
goed mogelijk maken door optimale palliatieve zorg.
De late effecten van behandeling terug te dringen door het aanpassen van de huidige
behandelstrategieën en nieuwe behandelingen te ontwikkelen zodat in 2025 <50%
van de overlevenden klinisch relevante gezondheidsproblemen heeft.
In 2020 het beste kinderoncologische onderzoeksinstituut van Europa zijn en tot de
top vijf van de kinderoncologische onderzoeksinstituten van de wereld behoren.
In 2020 een internationaal erkende topopleiding tot kinderarts-oncoloog herbergen en
een topopleiding in kinderoncologische expertise voor andere specialismen uit
binnen- en buitenland.
In 2020 behoren tot de beste en meest innovatieve werkgevers in de Zorg met een
laag verloop aan medewerkers en een grote aantrekkingskracht voor toptalent.

NKOC
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NKOC Principle 1. ‘De best-mogelijke behandeling’
Kanker bij kinderen is een levensbedreigende ziekte waardoor de
1e prioriteit ligt bij genezing. In het NKOC dient alles in dienst te
staan van de behandeling van het kind met kanker. Het NKOC
streeft ernaar om het beste kinderoncologisch centrum ter wereld
te zijn om de allerbeste behandeling mogelijk te maken.

Kinderkanker is de meest voorkomende doodsoorzaak op de kinderleeftijd in Nederland.
Momenteel genezen ~75% van de kinderen met kanker. De laatste tien jaar is het
genezingspercentage nauwelijks verder toegenomen. Van de kinderen die niet overleven,
overlijdt ongeveer 25-35% aan de gevolgen van complicaties.
Om de huidige genezingskansen van kinderen met kanker te maximaliseren dienen de
meest effectieve kanker behandelingen te worden toegepast en moet het aantal kinderen dat
overlijdt ten gevolge van complicaties zo veel mogelijk worden teruggedrongen.
A

De grootste kans op overleving
1. Meest effectieve kanker behandeling
bundeling van beste behandelaars in MDTs
resources en expertise delen met partnerinstituut
selectie best-available treatment met EBM methoden
maximale participatie in (inter)nationale trials

2. Minimaliseren overlijden door complicaties
supportive care met maximale effectiviteit
Verantwoording voor gehele zorgketen
Shared care
veilig en verantwoord met actieve monitoring
'centraal wat centraal moet, lokaal wat lokaal kan’

3. Best-mogelijke kwaliteit van leven als genezing niet mogelijk is
Multidisciplinaire palliatieve zorg voor kind en gezin, communicatie met kind,
centrale rol van ouders, liefst thuis, gegarandeerde continuïteit van
gespecialiseerde transmurale zorg, vertrouwensrelatie met ervaren
behandelaar, ‘eigen’ casemanager als centraal aanspreekpunt en coördinator

B

Zorg is georganiseerd rondom de patiënt
1. Zorg organisatie rondom patiënt, niet rondom arts/afdeling/logistiek proces
2. Gehele behandeling in 1 unit (kliniek, dagbehandeling, polikliniek)
3. Per unit volledig geïntegreerde multidisciplinaire staf in teams
4. Alle medewerkers van het NKOC zijn dienstbaar aan dit proces
5. Primair gericht op effectiviteit en patiënten-uitkomsten,
daarna op organisatie en medewerkers
6. Actieve betrokkenheid van ouders bij zorgproces (“therapeutic alliance”)

C

Actief Kwaliteitsbeleid
1. Expliciete kwaliteits-eisen+normen+indicatoren
2. Evidence-based richtlijnen voor beste zorg
3. Actieve kwaliteitsevaluatie en verbetercyclus
4. Internationale kwaliteit site-visits
5. Maximale transparantie over kwaliteitsbeleid en uitkomsten

NKOC
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NKOC Principle 2. ‘Genezing voor optimale ontwikkeling van het kind’
Kinderen met kanker worden genezen voor de rest van hun leven.
Wij streven naar een zo goed mogelijke ontwikkeling van kind
naar volwassene.

De best-mogelijke medische behandeling voor kanker wordt gegeven aan kinderen in
ontwikkeling. Het doormaken van kanker en de noodzakelijke behandeling gaat gepaard met
mogelijke verstoringen van de normale ontwikkeling van het kind. Het is daarom belangrijk
om de patiënt in alle fasen van de behandeling te zien als een individu in ontwikkeling met
zijn eigen unieke eigenschappen, aanleg en problemen in de socio-culturele context van het
eigen gezin. Alle medewerkers moeten zich continu bewust zijn van de invloed van hun
handelen op de ontwikkeling van het kind en hun handelen wegen in het licht van later
welbevinden en actieve autonome participatie in alle belangrijke domeinen van het leven van
zowel de patiënt als het gezin. De belangrijkste domeinen van ontwikkeling zijn fysieksomatisch, cognitief-intellectueel, emotioneel-psychisch, spiritueel en sociaalmaatschappelijk.
Het NKOC streeft naar een optimaal leefklimaat voor patiënten en gezin en naar interactieve
stimuleringsprogramma’s om de ontwikkeling maximaal te ondersteunen en stimuleren. Het
NKOC gebouw is een integraal onderdeel van de zorgconcepten en draagt actief bij aan het
verwezenlijken van de NKOC doelstellingen.

A

Minimaliseren van late gezondheidsproblemen na kinderkanker
1.Gebruik effectieve, minst beschadigende behandelingen (primaire preventie)
2.Structurele lange-termijn follow-up voor overlevenden (secundaire preventie)
3.Onderzoek lange-termijn effecten

B

Volledig integrale zorg gericht op ontwikkeling
Domeinen: emotioneel-psychisch, intellectueel-cognitief, fysiek-somatisch,
spiritueel, sociaal-maatschappelijk
Ontwikkelingspotentie van kind en gezin optimaal gebruiken
Gezinsleven vindt maximale doorgang in het NKOC
ouder-onderkomen naast elke patiëntenkamer
minimaliseren logistieke vertragingen (oa. poli/dagbeh. buiten filetijden)

Zorg komt naar de patiënt
Alle medewerkers werken bewust en continu aan ontwikkeling v.h. kind
Ontwikkelingsgerichte zorg ook buiten de muren van het NKOC
C

NKOC gebouw faciliteert en ondersteunt genezingsproces
Het NKOC gebouw draagt actief bij aan de doelstellingen van het NKOC
zowel betreffende functionaliteit als betreffende leefomgeving. De ruimtelijke
kwaliteiten van het gebouw zijn integraal onderdeel van de zorgconcepten.
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NKOC Principle 3. ‘Betere genezing in de toekomst’
Verbetering van genezingkansen voor kinderen met kanker kan
alleen bereikt worden door onderzoek op topniveau, waarbij de
volledige translationele onderzoeksketen wordt doorlopen van
laboratorium experimenten naar nieuwe geneesmiddelen en naar
late effecten.
Onderzoek is het middel om vooruitgang in genezing en kwaliteit van overleven van kinderen
met kanker te bewerkstelligen. Alle patiënten zijn doel en onderdeel van onderzoek. In het
NKOC zal het gehele spectrum van wetenschappelijk onderzoek op topniveau worden
bedreven, dwz. fundamentele tumorbiologie – translationeel laboratorium onderzoek –
(pre)klinische rationele geneesmiddelen ontwikkeling - klinische studies – psychosociaal
onderzoek – ‘outcome’ onderzoek. Het kind in ontwikkeling binnen het gezin en zijn/haar
kanker staan centraal in het onderzoek.
Al het patiëntgebonden onderzoek speelt zich direct in de NKOC zorgunits af, het onderzoek
en de onderzoekers komen letterlijk naar de patiënt. Preklinisch onderzoek met
patiëntenmaterialen en in kinderoncologische modelsystemen speelt zich in het NKOC
Molecular Medicine Instituut af, dat fysiek in het NKOC is gelegen met actieve interactie
tussen patiënten en wetenschappers.
Er zal een uitmuntende infrastructuur gerealiseerd moeten worden om toponderzoek te
faciliteren, te denken valt oa. aan fysieke onderzoeksfaciliteiten in de zorgunits, structurele
weefselopslag, proefdierfaciliteiten, bioinformatica/ICT, klinisch trial bureau, medischethische procedures en sponsorship faciliteiten. Dit zal deels in een ‘shared resources’
model met de onderzoeksgroepen van het partnerinstituut gerealiseerd worden.
A
Geïntegreerde Zorg en Onderzoek
1. Onderzoek komt naar de patiënt en is voor de patiënt
2. Geïntegreerd gebouw voor zorg en onderzoek
3. Structurele interactie onderzoek(ers) en patiënten
Maximale interactie tussen onderzoekers onderling en met klinici
Patiëntengesprekken in kliniek door laboratorium mensen
Patiëntenbezoeken aan laboratoria
Klinisch-biologische besprekingen over patiënten casuistiek

B

Volledige translationele onderzoeksketens
1. Vaste teams van leidende translationeel lab. leider+klinisch
onderzoeksleider
2. Preklinische tumorbiologie-nieuwe geneesmiddelen ontwikkeling,
(incl.farmacogenetica)
3. Vroege geneesmiddelen trials
4. Geïntegreerd klinisch onderzoek met klinische trials- psychosociaallange termijn follow-up.

C

Onderzoek van wereldklasse
1. Werving en selectie van ambitieuze en betrokken toponderzoekers
2. Concurrerende onderzoeksbudgetten,
3. Samenwerking excellente kanker-onderzoeksinstituten,
4. Externe internationale site visits
5. Onderzoekers ‘belonen’ en ‘afrekenen’ betreffende prestaties
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NKOC Principle 4. ‘Aandacht voor en ontwikkeling van topmedewerkers’
Topzorg en toponderzoek wordt mogelijk gemaakt door excellente
medewerkers die maximaal presteren in een uitmuntende en
effectieve werkomgeving met een continue motivatie voor
verbetering.

Het personeel in alle disciplines en geledingen is de meest bepalende factor van het niveau
van het NKOC op alle terreinen, van onderzoek tot genezingskansen tot individuele
patiënten belevingen en lange termijn uitkomsten. Het is daarom van cruciaal belang dat het
NKOC excellent en maximaal gemotiveerd personeel heeft, zowel door continue scholing en
ontwikkeling van bestaande medewerkers, als door een wervingsbeleid gericht op het
aantrekken van excellent personeel. Tevens dient het gebouw de medewerkers actief te
ondersteunen in het behalen van maximale resultaten op het gebied van genezing, het
minimaliseren van bijwerkingen en het optimaliseren van de ontwikkeling van kind en gezin.

A

Excellente medewerkers; werving en ontwikkeling
1. Opleiding en scholing, persoonlijke ontwikkeling
2. Monitoring persoonlijke prestaties
3. Directe terugkoppeling van functioneren door patiënten vereniging
4. Sabbaticals met expliciete doelstellingen voor alle disciplines

B

Een maximaal effectieve en stimulerende werkomgeving
1. Gebouw maximaal effectief voor medewerkers (zorg en research)
expliciete design keuzes voor effectief functioneren van staf
efficiente logistiek
verblijfsfaciliteiten voor medewerkers
fysiek prettige en stimulerende werkomgeving

2. Organisatorisch effectieve en stimulerende werkomgeving
volledig geintegreerde multidisciplinaire staf per unit
actieve inbreng alle relevante disciplines

C

Maatschappelijke ontwikkelingen over werk en scholing worden actief
geïncorporeerd en geïnitieerd
combinatie gezin-werk
bv 12-uurs diensten
bv. NKOC kinderopvang
bv. Ziekenhuisschool open voor kinderen medewerkers

secundaire arbeidsvoorwaarden
adequate beloning voor prestaties
NKOC
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NKOC Principle 5. ‘Middenin de samenleving’
Het NKOC staat midden in de samenleving, zowel uit
verantwoording naar de kinderen met kanker en hun gezinnen, als
vanuit maatschappelijke betrokkenheid bij de medewerkers en als
onderneming.

Momenteel is naar schatting 1 op de 450 jong-volwassenen in onze samenleving een
overlevende van jeugdkanker, dit aantal zal in de komende decennia verder oplopen. Het
NKOC voelt zich medeverantwoordelijk voor de manier waarop de maatschappij
overlevenden van kinderkanker opneemt en kansen biedt voor ontwikkeling en ontplooiing.
Dit impliceert een solidaire opstelling van het NKOC met de (ex)patiënten en het gezamenlijk
uitoefenen van morele, politieke of andere druk om maatschappelijke aanpassingen te
bewerkstelligen, positieve elementen van het overleven van kinderkanker te benadrukken en
onjuiste ideeën over kinderkanker en (ex-)patiënten te corrigeren. Ook zal het NKOC
activiteiten ontplooien om de maatschappij actief voor te bereiden op de toename van aantal
jong-volwassenen die overlevenden van jeugdkanker zijn. Tevens zal het NKOC een actieve
rol spelen bij het vergroten van de betrokkenheid van de maatschappij bij kinderen en
gezinnen met kanker tijdens en na de therapie in het NKOC.
Ook is het NKOC een zorginstelling die onderdeel is van onze hedendaagse maatschappij
en ambieert om een actieve rol te spelen op belangrijke maatschappelijke terreinen, zoals
milieu, energie en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.
Het NKOC biedt maatschappelijke organisaties de kans te participeren in en binnen het
NKOC.
A

Het NKOC is een instelling met een sociaal-maatschappelijke verantwoording
1. voor patiënten en overlevenden
bereidt maatschappij voor op instroom van grote aantallen
‘overlevenden’
maatschappelijke betrokkenheid binnen NKOC

2. voor medewerkers
Innovatief omgaan met balans werk-gezin
Actief ondersteunen van excellentie bij medewerkers
Sterke interactie onderzoekers met patiënten

3. voor maatschappleijke organisaties
VOKK kantoor in NKOC
KiKa vertegenwoordiging in NKOC

B

Het NKOC streeft naar duurzame resultaten
1. Voor patiënten
Grootste genezingskansen met zo min mogelijk bijwerkingen
Maximale ontplooiingsmogelijkheden als volwassene

2. Voor medewerkers
Continue scholing en opleiding gericht op excellentie
Innovatief beleid voor balans in werk en in werk-gezin verhouding

3. Voor milieu
Meest innovatieve ziekenhuis wat betreft:
energie
CO2 uitstoot
water huishouding
milieuvervuiling
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Aanleiding en doel
Het NKOC wil zich vestigen op de Uithof in Utrecht, de wens staat centraal om in 2015 de deuren te openen. Er
hebben reeds gesprekken plaatsgevonden hierover tussen gemeente en NKOC. De gemeente heeft tevens op 23
1
april 2012 per brief een reactie gegeven op dit voornemen.
In de brief spreekt het college uit graag mee te werken aan de komst van het NKOC. Het college spreekt uit dat
voor de beoogde locatie bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) een bestemmingsplanprocedure nodig is.
Hierbij speelt verkeer een belangrijke rol.
Dit memo geeft een eerste inzicht in de belangrijkste verkeerskundige aspecten waarover de gemeente haar zorgen
uitspreekt. De belangrijkste aspecten zijn:
het NKOC past alleen binnen de gebruiksruimte die reeds voor De Uithof is voorzien binnen het huidige
bestemmingsplan. Er zou geen ruimte zijn voor het NKOC naast de voorziene gebruiksruimte;
zo lang nog geen duidelijkheid is over een nieuwe aansluiting van De Uithof zullen voor het NKOC
uitgebreide procedures en onderzoeken nodig zijn.
nieuw ziekenhuis zet de bereikbaarheid verder onder druk, ook van het UMC als calamiteitenhospitaal;
in 2015 zijn tram en P+R nog niet gerealiseerd;
Het projectbureau NKOC heeft Royal HaskoningDHV gevraagd een quick scan uit te voeren vanwege onze
bekendheid in het gebied, voortkomend uit de adviesrol die wij vervullen voor het UMC Utrecht.
Bestemmingsplan De Uithof en bereikbaarheidsonderzoek
In 2010 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan De Uithof vastgesteld. Onderdeel van de onderbouwing van
het bestemmingsplan is een bereikbaarheidsonderzoek. Hierin heeft de gemeente onderzocht in hoeverre de
bereikbaarheid wordt gewaarborgd wanneer de plannen uit de ‘Visie Uithof’ worden gerealiseerd. Naast de fysieke
ruimte die het bestemmingsplan biedt is daarmee ook sprake van een verkeerskundige ‘gebruiksruimte’. Het
bereikbaarheidsonderzoek onderbouwt een aantal infrastructurele aanpassingen, welke de Uithof bereikbaarheid
houden bij realisatie van de Visie Uithof.
Het programma uit de Visie Uithof is nog niet geheel gerealiseerd. Programmatisch (vierkante meters) past het
NKOC binnen het bestemmingsplan (toelichting bestemmingsplan § 4.3.4). Hiermee past het NKOC ook
verkeerskundig binnen het bestemmingsplan. Verdere infrastructurele uitbreiding wordt pas nodig wanneer de totale
ruimte die het bestemmingsplan biedt wordt overschreden. Hierbij zijn de locatie en de landschappelijke inpassing
uiteraard belangrijke aandachtspunten".
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Verkeerskundige impact van het NKOC
Zie fact sheet “verkeersgeneratie en parkeerbehoefte”. Wij schatten de verkeersgeneratie van het NKOC op
gemiddeld minimaal 2.600 en maximaal 3.500 ritten per werkdag etmaal, afhankelijk van het uiteindelijk te
ontwikkelen vloeroppervlak. De parkeerbehoefte is circa 325 tot 450 parkeerplaatsen. Deze bandbreedte wordt
voornamelijk bepaald door het aantal medewerkers (FTE). Een nadere onderbouwing is te vinden in de bijgevoegde
factsheet “Verkeersgeneratie en parkeerbehoefte”. Op basis van aanvullende informatie over de activiteiten
gedurende de dag van het NKOC kan een meer nauwkeurige berekening worden gemaakt.
Ter vergelijking: de omvang van het NKOC in aantal werknemers of bedden is ruim 10% ten opzichte van het
huidige UMC. Ten opzichte van de gehele Uithof zal de verkeersgeneratie van het NKOC orde grootte 5%
bedragen. Dit is een significant aandeel, waarvoor het van belang is om nadere aandacht te besteden aan een
goede verkeerskundige inpassing in ‘het grote geheel’.
Het verkeersgedrag van/naar het NKOC kan met maatregelen worden beïnvloed, bijvoorbeeld in vervoerwijze- of
tijdstipkeuze. De verzamelnaam voor dergelijke maatregelen is mobiliteitsmanagement. Via bijvoorbeeld
arbeidsvoorwaarden, kantoor- en bezoekuren en terreininrichting kan het gewenste gedrag worden gestimuleerd.
Door bijvoorbeeld fiets en OV, of reizen buiten de spits te stimuleren blijft de autoverkeersdruk van het NKOC
beheersbaar.
Inpassing in verkeersstructuur De Uithof
Het NKOC kan grotendeels gebruik maken van dezelfde infrastructuur als het WKZ, zie ‘fact sheet
verkeersstructuur De Uithof’. Voor autoverkeer is het NKOC bereikbaar via de Lundlaan richting Universiteitsweg;
voor fietsverkeer ontsluit het NKOC op de Hoofddijk. Met openbaar vervoer komt het NKOC zeer gunstig te liggen
bij de HOV-halte van het WKZ (toekomstig tramhalte).
De gemeente geeft in haar brief aan dat de tram en P+R in 2015 nog niet gerealiseerd zijn. De oplevering voor de
P+R staat echter reeds gepland in 2013. Ingebruikname van de Uithoflijn is voorzien vanaf begin 2018, tot die tijd is
faciliteren de huidige HOV lijnen in de bereikbaarheid van De Uithof, UMC en NKOC vanaf het station Utrecht
Centraal.
De zorg van de gemeente over de parkeerdruk van het NKOC kan het beste worden ondervangen door uit te gaan
van parkeren op eigen terrein. Weliswaar zorgt de oplevering van P+R De Uithof in 2013 voor verlichting; naar
verwachting zal door andere uitbreidingen de druk op de ontstane extra capaciteit weer toenemen.
Voor de bereikbaarheid van het Calamiteitenhospitaal speelt de HOV-baan een belangrijke rol. Bij ontwerp en
planvorming van het NKOC-terrein moet rekening worden gehouden met calamiteitenverkeer.
Aanbevelingen voor de terreininrichting
Het NKOC heeft een schets laten maken voor een mogelijke inrichting van het terrein oostelijk van het WKZ. Wij
doen op dit moment de volgende aanbevelingen voor de terreininrichting:
rekening houden met de infrastructuur voor bus en tram (halte, keerlus en wachtplaats). Het huidige
ontwerp van de bevoorradingsroute doorsnijdt de OV-infrastructuur;
goede analyse van de verkeersstromen en de nut/noodzaak om te bundelen/scheiden. In het huidige
ontwerp overlapt bijvoorbeeld de tweerichtings bevoorradingsroute deels met de éénrichtings autoroute
vanuit het WKZ;
zorgen voor een compacte terreinrichting (parkeer- en verkeersinfra) om het ruimtebeslag te beperken;
rekening houden met ruimte voor fietsparkeren. Ter vergelijking: het UMC heeft ongeveer evenveel
(geplande) fiets- als autoparkeerplaatsen
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Berekening verkeersgeneratie

2

Functie

Norm & kentallen NKOC

ziekenhuizen per 100 m2 bvo (rest bebouwde kom)
omrekenfactor weekdag / werkdag
vloeroppervlakte NKOC

7.3 mvt/etm gemiddelde weekdag
1.2
30000 m2 bvo minimaal
40000 m2 bvo maximaal

verkeersgeneratie NKOC

2628 mvt/etm (minimaal)
3504 mvt/etm (maximaal)
3

Berekening parkeerbehoefte
Functie

Norm

bedden (klinisch)
0.5 - 1.0 per bed
bedden (dagbehandeling)
0.5
per bed
polikliniek
1
per 1200 bezoekers
medewerkers
0.25
per formatieplaats
overig
Totale parkeerbehoefte NKOC

Parkeervraag
min
max
80
bedden
40
80
40
bedden
20
20
39000
bezoekers/jr
33
33
800 - 1100 formatieplaatsen
200
275
10%
onvoorzien
30
41
323
449
Kentallen NKOC

In de Regeling bouwmaatstaven wordt uitgegaan van een norm van 0,25 tot 0,5 per bed voor klinische opname. In
overleg met het projectbureau NKOC is in dit geval een hogere norm gehanteerd. Dit uitgangspunt wordt
gehanteerd omdat het een kinderziekenhuis betreft, waar meer begeleiding en bezoek verwacht mag worden.
Genoemde prognoses zijn een eerste schatting gebaseerd op algemene kengetallen. Voor een meer nauwkeurige
berekening is meer specifieke informatie nodig over het tijdpatroon van bijvoorbeeld diensten, opnames en
bezoeken.
De prognose is mede afhankelijk van in te zetten mobiliteitsmaatregelen. Door ‘mobiliteitsmanagement’ kan het
verplaatsingsgedrag worden beïnvloed, bijvoorbeeld in vervoerwijze of tijdstip. Hiermee kan de impact van het
NKOC op de verkeers- en parkeerdruk worden gedempt. Mogelijke maatregelen zijn:
woonwerkverkeer: vervoerwijze beïnvloeden via arbeidsvoorwaarden, beloningsmaatregelen, fietsprivéregeling;
woonwerkverkeer: verhuiskostenregeling;
woonwerkverkeer: spreiding van werktijden, stimuleren van flexwerken
zakelijk verkeer medewerkers: laagdrempelig en flexibel maken van declaratieregelingen;
zakelijk verkeer medewerkers: aanbieden dienstauto’s/-scooters/-fietsen voor zakelijke verplaatsingen,
bijvoorbeeld op het Uithofterrein;
bezoekers: met bezoekuren beïnvloeden van spreiding van verkeer in de tijd;
alle doelgroepen: met terreininrichting OV en fiets aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld met aantrekkelijke
stallingsvoorzieningen, haltes, reisinformatie en looproutes;
alle doelgroepen: parkeertarieven.

2

Bron: CROW publicatie 272 – ‘Verkeersgeneratie voorzieningen’

3

Bron: Regeling bouwmaatstaven parkeervoorzieningen in de zorgsector

10 juli 2012
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Als referentie de overige gebruikers van De Uithof:
Huidig aantal medewerkers De Uithof
waarvan UMC
Toekomstig aantal medewerkers RIVM
Toekomstig aantal medewerkers Danone

20.000
11.000
1.500
400

UMC: huidig aantal parkeerplaatsen
UMC: gepland aantal fietsparkeerplaatsen
UMC: huidig aantal bedden
UMC: aantal bezoekers per dag

3.300
3.700
1.000
15.000 tot 19.000

Aantal studenten De Uithof
Aantal bewoners De Uithof

50.000
2.400

10 juli 2012
-5-

FACT SHEET:

ONTWIKKELINGEN OP DE UITHOF

2011 – 2013

Programma

2011 – 2013
2012
2012
2013
2013
2013
2018
2018
2016 – 2023

Infra
Infra
Infra
Infra
Infra
Programma
Programma
Infra
Infra

Diverse bouwprojecten oostzijde UMC Utrecht
(o.a. CBOI, Fritz Ridl, RV&S, CBC)
Aanleg 1.200 fietsparkeerplaatsen
Inzet (extra) snelwegbussen tussen De Uithof en Breda/Almere
Besluitvorming voorkeursvariant planstudie Ring Utrecht
Oplevering uitbreiding A28 Rijnsweerd – Hoevelaken
Realisatie P+R De Uithof
Vestiging Danone Innovation Centre
Vestiging RIVM op De Uithof
Ingebruikname Uithoflijn
Uitvoering en realisatie aanpak Ring Utrecht

10 juli 2012
-6-

Nationaal Kinderoncologisch Centrum
Startnotitie nieuwbouw NKOC

4 juli 2012
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Inleiding
1.1

Introductie van het initiatief

In Nederland krijgen elk jaar 500 tot 550 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar
kanker. Er zijn vele verschillende vormen van kinderkanker, de meeste komen
maar bij 5 tot 25 kinderen per jaar voor. Bepaalde diagnoses worden dus maar
enkele malen per jaar gesteld. Op dit moment krijgen kinderen met kanker hun
behandeling in de behandelcentra van zeven universitair medische centra (UMC’ s).
Ook het wetenschappelijk onderzoek naar kinderoncologie vindt plaats in deze
behandelcentra.
Door intensieve samenwerking tussen de verschillende specialismen en steeds
verdergaande concentratie van zorg en behandeling, is de genezingskans voor
kinderen met kanker in de afgelopen 40 jaar gestegen van 10 naar 75%.
Desondanks is kanker nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak door ziekte
bij kinderen in Nederland. De laatste tien jaar is het genezingspercentage
nauwelijks verder toegenomen. De spreiding van zorg en onderzoek over de zeven
centra maakt het moeilijk om nieuwe doorbraken in de behandelmethoden te
creëren, maximale kennis en ervaring op te bouwen rond zeldzame vormen van
kinderkanker, topspecialisten op te leiden en alle nieuwe ontwikkelingen ten goede
te laten komen aan alle patiënten.
Verdere concentratie van zorg en onderzoek kan de genezingskansen en de
kwaliteit van (over)leven van kinderen met kanker verbeteren. Deze overtuiging
vormde voor de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) en de Vereniging
‘Ouders, kinderen en kanker’ (VOKK), met steun van de ODAS Stichting, aanleiding
te streven naar oprichting van één nationaal centrum voor kinderen met kanker. In
dit Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC) worden alle complexe zorg en het
wetenschappelijk onderzoek gebundeld. Minder complexe onderdelen van de
behandeling kunnen onder supervisie van het centrum plaatsvinden in ziekenhuizen
dichterbij de woonplaats van het kind. Hiervoor wordt met diverse ziekenhuizen een
overeenkomst voor medebehandeling gesloten.
SKION, VOKK en ODAS hebben in 2009 voor de realisatie van het NKOC een
coöperatie opgericht: de Coöperatie NKOC. De coöperatie heeft NKOC BV opgericht,
waarin de daadwerkelijke totstandkoming van het NKOC is ondergebracht.
Het belangrijkste doel van het Nationaal Kinderoncologisch Centrum is het
overlevingspercentage voor kinderen met kanker vergroten en de late effecten
verminderen. Een belangrijke randvoorwaarde daarvoor is topzorg en toponderzoek
concentreren in één centrum. Door de combinatie van zorg en onderzoek kunnen
sneller alternatieve medicijnen en behandelvarianten worden ontwikkeld om
complicaties tijdens en na de behandeling te voorkomen. Deze zogenaamde

documentcode

datum

pagina

04-07-2012

4/31

translationele keten van moleculair onderzoek, patiëntenonderzoek in de kliniek,
zorgverlening en outcome meeting is dé trend in kankeronderzoek, die in de
toekomst de deuren opent naar gepersonaliseerde medicijnen voor ieder kind, op
basis van tumor-biologie en DNA-technieken.
Het NKOC heeft voor de vestiging van het nieuwe expertisecentrum voor de Uithof
gekozen vanwege de aanwezigheid van een vooraanstaand kinderziekenhuis
(WKZ), het uitstekende onderzoeks- en ontwikkelklimaat, de aanwezigheid van een
zich snel ontwikkelende volwassenen oncologie en de beschikbaarheid van een
locatie die goede samenwerking met het UMC Utrecht mogelijk maakt. Tenslotte
maken de hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en de kwaliteit van de
natuurlijke omgeving de Uithof een zeer goede vestigingsplaats voor het NKOC.
Samenwerking op de Uithof
Het NKOC en het UMCU zullen intensief gaan samenwerken. Door de samenwerking
ontstaat de mogelijkheid om het (wetenschappelijke) postuur van beide instituten
te versterken. Daartoe wordt gewerkt aan het waar mogelijk afstemmen van
onderzoeksprogramma’s en het samenbrengen van de medische professies rondom
complexe zorgvragen. Ook met andere partijen op de Uithof worden de gesprekken
over inhoudelijke samenwerking op gang gebracht, zoals met de Hogeschool
Utrecht en het Hubrecht Instituut. Dit zal het ontwikkelklimaat van het Utrecht
Science Park ten goede komen.
De samenwerking met het UMC Utrecht/WKZ biedt het NKOC de ruimte om een
zelfstandige bedrijfsvoering te realiseren. NKOC en UMC Utrecht spreken in dat
kader ook over de participatie van UMC Utrecht in de governance van het NKOC,
zodat naast de gewenste zelfstandigheid van het instituut ook de verbondenheid
met de locatiepartner herkenbaar wordt vertaald.
Het NKOC werkt bij het realiseren van het centrum intensief samen met de partners
op de Uithof, UMC Utrecht en Universiteit Utrecht, om te komen tot een
maatschappelijk optimaal zorg- en researchinstituut.
Nu steeds meer duidelijk wordt dat er maatschappelijk veel draagvlak is voor de
concentratie van de behandeling van complexe ziektebeelden die weinig
voorkomen, heeft het NKOC het ambitieuze plan opgevat het nieuwe centrum zo
snel mogelijk te realiseren, in het bewustzijn dat met de diverse stakeholders moet
worden bezien hoe deze planning haalbaar kan worden gemaakt.
Het NKOC streeft er naar eind 2015 de nieuwbouw in gebruik te kunnen nemen. Dit
is alleen mogelijk door een goede samenwerking met de lokale overheden. Waarbij
zowel de inhoudelijke aspecten (zoals ruimtelijk ordening, economische relevantie
en wetenschappelijke ontwikkeling) als de draagvlak aspecten zorgvuldig moeten
worden betracht.
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Met de belangrijkste financiële stakeholders, zoals de zorgverzekeraars,
locatiepartners en banken wordt momenteel het businessplan besproken om zo te
komen tot een uitgewerkt ondernemingsplan. De huidige businesscase is in principe
financierbaar1. Maar in het kader van de maatschappelijke opgave om de kosten in
de zorg terug te dringen wordt onderzocht of een nadere aanscherping mogelijk is.
Deze aanscherping is gericht op het gezamenlijk gebruiken van kostbare
voorzieningen, het inkopen van dienstverlening en het samenwerken op het gebied
van research en de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten. De eerste resultaten
van dit onderzoek zijn opgenomen in deze notitie.
Om een instituut van internationale allure te kunnen ontwikkelen is het van groot
belang een, met het WKZ van het UMC Utrecht, goed geïntegreerde nieuwbouw te
realiseren. Deze integratie betreft met name de dure en complexe afdelingen (in de
zorgsector vaak ‘hotfloors’ genoemd). Door het integreren van de hotfloors en het
benutten van bestaande voorzieningen van het WKZ en overige onderdelen van het
UMC Utrecht kunnen aanmerkelijke investerings- en exploitatievoordelen worden
gerealiseerd.

1.2

Aanleiding van de startnotitie

Middels deze startnotitie maakt het NKOC haar voornemens en de ruimtelijke
plannen aan de Gemeente Utrecht kenbaar, om zo een start te geven aan een
samenwerkingstraject dat de realisatie van het NKOC op de Uithof mogelijk maakt.
Aan de hand van een locatieanalyse wordt de gewenste bouwlocatie voorgesteld.
Uit de analyse blijkt dat de locatie niet binnen het vigerende bestemmingsplan past.
Om bouw op deze locatie mogelijk te maken is het dus nodig de randvoorwaarden
ten aanzien van bestemming ter plaatse aan te passen. Hierover heeft reeds
informerend overleg met de Gemeente en Provincie plaatsgevonden.
Doel van een intensieve samenwerking tussen het NKOC enerzijds en de Gemeente
en de Provincie Utrecht anderzijds, is met name de verschillende
vergunningprocedures en bijbehorende onderzoeken en overleggen op een goede
wijze te kunnen doorlopen.
Met deze notitie worden de uitgangspunten geformuleerd die de initiatiefnemers
voor ogen hebben bij het realiseren van de nieuwbouw voor het NKOC. Over deze
uitgangspunten wil het NKOC met de Gemeente overeenstemming zoeken zodat de
uitwerking van het bouwplan binnen deze kaders kan voortgaan. Van de zijde van
de Gemeente kan dan worden gewerkt aan het opstellen van een bestuurlijke
startnotitie die na een Raadsinformatieavond na het zomerreces ter goedkeuring
kan worden aangeboden aan de Raad.

1

Op basis van door de zorgsector geldende bancaire ratio’s
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2 Projectomschrijving
2.1

Uitgangspunten van het NKOC

Het NKOC is een multidisciplinair werkend instituut voor zorg en research in de
kinderoncologie. De ambitie is om een internationaal expertise centrum voor
kinderoncologie te vormen. Door de samenwerking met UMC Utrecht kan de
combinatie gemaakt worden van efficiënte exploitatie van hoog complexe, vaak
dure, zorg- en researchvoorzieningen. De ambitie van het NKOC sluit zeer goed aan
bij de door UMC Utrecht geformuleerde visie “Strategie 3.0”.
De missie van het NKOC luidt:
NKOC Missie
Het NKOC wil voor alle kinderen met kanker genezing bereiken met minimale
bijwerkingen en optimale ontwikkelingskansen naar volwassenheid door topzorg en
toponderzoek te bewerkstelligen in een nationaal kinderoncologisch centrum
behorend tot de allerbeste centra van de wereld. Voor kinderen die niet genezen
kunnen worden, wil het NKOC de best mogelijke palliatieve zorg bieden aan het
kind en het gezin.
Naast de missie van het NKOC zijn de ‘NKOC principles’ opgesteld. De NKOC
Principles zijn een richtsnoer voor iedereen die betrokken is of gaat worden bij de
opzet, invulling en daadwerkelijk laten functioneren van het NKOC. Deze vijf
stellingen vormen het hart van het beleidsplan NKOC (2009) en het
ondernemingsplan dat einde zomer 2012 gereed zal zijn.
1. ‘De best-mogelijke behandeling’
2. ‘Genezing voor optimale ontwikkeling van het kind’
3. ‘Betere genezing in de toekomst’
4. ‘Aandacht en ontwikkeling voor topmedewerkers’
5. ‘Midden in de samenleving’
De NKOC principles worden toegelicht in een korte notitie die is opgenomen in
bijlage 1.

2.2

Businesscase

Kinderen met een oncologische aandoening worden vanuit het hele land verwezen
naar het NKOC waar een individueel behandelplan wordt vastgesteld en afgestemd
met het kind en de ouders. Uitgangspunt is dat diagnostiek, complexe zorg en
behandeling en cruciale controles en onderzoeken worden uitgevoerd in het NKOC
in Utrecht. Sommige onderdelen van de behandeling kunnen plaatsvinden in
ziekenhuizen dichterbij de woonplaats van de kinderen, zodat hun leven zo gewoon
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mogelijk door kan gaan. Dit worden mee behandelende ziekenhuizen of shared care
centra genoemd.
De businesscase van het NKOC is opgesteld om de financiële haalbaarheid van het
initiatief vast te stellen. Daarbij is een analyse gemaakt van de zorgbehoefte op
basis van de basisregistratie van SKION waarin incidentie en prevalentie van
kinderen met kanker al decennia wordt bijgehouden.
Aan de hand van data-analyse van historische zorgproductie en extrapolatie aan de
hand van de wetenschappelijke behandelrichtlijnen is de totale zorgbehoefte
bepaald. Het gaat om circa 500-550 nieuwe gevallen per jaar. Door de lange duur
van de behandeling en recidives worden jaarlijks 1000-1200 kinderen behandeld
en/of gezien in het kader van een jaarlijkse follow-up tot de leeftijd van 18 jaar.
De Nederlandse Kinderoncologische zorg zal voor een belangrijk deel worden
geconcentreerd in een nieuw te realiseren expertise centrum. Dit betreft ca. 75%
van zorg die momenteel in de kinderoncologische centra wordt verleend. Op
verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben DBC-onderhoud en SKION
samengewerkt om nieuwe toekomstbestendige zorgproducten te ontwikkelen die
inspelen op verdeling van complexe behandeling en decentrale shared care. Op
grond van de huidige omvang van de zorgverlening is bepaald dat de zorgkosten
die betrekking hebben op het expertise centrum ca. 130 miljoen bedragen, de
omzet van het NKOC. Deze nieuwe zorgproducten zullen naar verwachting in het
derde kwartaal van 2012 formeel worden vastgesteld.
In een parallel proces heeft het NKOC een visie uitgewerkt voor het opbouwen van
de nieuwe organisatie en daartoe benodigde investeringen in apparatuur, inventaris
en gebouwen. Op grond van de jaarlijkse exploitatie en de investeringsbehoefte is
door Twynstra Gudde de financiële haalbaarheid getoetst en door Rebel group de
financierbaarheid. Daaruit blijkt dat het initiatief financieel haalbaar is.
Kentallen in de businesscase van het NKOC
•

80 bedden

•

40 dagklinische plaatsen

•

2 á 3 operatiekamers

•

4 IC plaatsen

•

37 polikliniekkamers

•

ca. 400 parkeerplaatsen (aantal in overleg met Gemeente te bepalen)

•

Aantal medewerkers
·

zorg ca. 600-800 fte

·

research ca. 200-300 fte

•

Investeringen infrastructuur en apparatuur ca. 200 mln.

•

Omzet NKOC divisie Zorg (na 1 jaar) ca. 120-130 mln.

•

Omzet NKOC divisie Research (na 1 jaar) ca. 20-25 mln.
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Deze globale businesscase wordt gedurende de zomer 2012 uitgewerkt in een
compleet ondernemingsplan, waarin de synergie wordt meegenomen die behaald
wordt door het samenwerken met het UMC Utrecht.

2.3

Samenwerking

Gezien de unieke positie in het Nederlandse en Europese zorglandschap is het van
belang dat het NKOC een zelfstandige entiteit is, met een eigen identiteit en eigen
governance. Door het NKOC tegen een UMC te positioneren als zelfstandige entiteit
ontstaat maximale ruimte om te profiteren van de schaalvoordelen die in de
context van een UMC kunnen worden gerealiseerd en tegelijk binnen het vakgebied
de eigen koers te varen. Zodoende wordt samenwerking met verschillende
instanties uit binnen en buitenland niet belemmerd. De belangrijkste
samenwerkingspartners zijn op dit moment UMC Utrecht, Universiteit Utrecht en
het NKI-AVL. Ook met de andere Uithofpartners (o.a. Hogeschool Utrecht, Hubrecht
Instituut) zal de samenwerking worden gezocht.
Het NKOC zal intensief samenwerken met het UMC Utrecht op gebied van zowel
zorgverlening (bijv. multidisciplinaire consulten, operatiekamers en Intensive Care),
het delen van voorzieningen (zoals dure diagnostiek- en researchapparatuur) en
het afnemen van diensten (bijv. facilitaire dienst, ICT, administratie). Het NKOC zal
daarbij aanhaken bij een aantal relevante beleidsontwikkelingen en ontwikkelingen
zoals mobiliteitsbeleid, duurzame Uithof.
Het effect van deze samenwerking zal de financiële haalbaarheid positief
beïnvloeden. De hoofdlijnen van de samenwerking zijn omschreven in de Blauwdruk
(mei 2012, zie bijlage 2). Na de vaststelling van dit document zijn het Programma
van Eisen en het concept Structuurplan hierop aangepast.
Stakeholders
Het NKOC wordt door een aantal belangrijke stakeholders actief gesteund: het
ministerie van VWS, de Inspectie Volksgezondheid en Zorgverzekeraars NL en een
aantal grote zorgverzekeraars. Ook fondsen als KIKA, KWF en de Nederlandse
Federatie voor Kankerpatiënten ondersteunen het initiatief. In bijlage 3 zijn
verschillende steunverklaringen aan het NKOC-initiatief opgenomen.
Fondsenwerving
Ten behoeve van het opstarten van het NKOC wordt momenteel met diverse
fondsen gesproken over de financiering van het NKOC, met de nadruk op een
aantal innovatieve ambities op het gebied van research en ontwikkelingsgerichte
zorg voor kind en gezin. Met KIKA wordt bijvoorbeeld een (eenmalige) publieksactie
voorbereid om een startkapitaal voor de benodigde investeringen te vergaren. Ook
zijn gesprekken met banken en zorgverzekeraars gaande over de financiering van
het project en de toekomstige zorginkoop op basis van kwaliteitscriteria.
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Het NKOC verwacht eerste helft 2013 voldoende vermogen te hebben vergaard om
in aanmerking te komen voor de financiering van de gewenste
investeringsprojecten. Voor het verkrijgen van het eigen vermogen is heldere
communicatie van groot belang. Het NKOC zal vanaf eind 2012 starten met
wervingscommunicatie om de vermogensdoelstelling te kunnen halen. Het is
wenselijk dat Gemeente, Uithof partners en NKOC op dat moment
overeenstemming hebben bereikt over de locatie en randvoorwaarden. Zodat het
grote publiek, professionele en charitatieve vermogensbeheerders de zekerheid
verkrijgen dat zij een bijdrage leveren aan een realistisch initiatief.

2.4

Economische relevantie NKOC

Het NKOC is niet alleen relevant als zorginstelling en researchinstituut. Het NKOC
vertegenwoordigt ook hoogwaardige bedrijvigheid. Het NKOC creëert
werkgelegenheid voor de regio: van laag opgeleiden tot en met hooggeleerd. Om
voldoende gekwalificeerd personeel te kunnen aantrekken wordt geïnvesteerd in
opleidingsprogramma’s bij de Utrechtse Hogeschool en interne programma’s van
het NKOC.
Binnen de NKOC principles is het begrip duurzaamheid van groot belangrijk in de
zorg- en behandelprocessen en wordt tevens doorgevoerd in het gebouw en de
logistieke processen. Het NKOC streeft naar duurzame resultaten voor milieu en wil
één van de meest innovatieve ziekenhuizen zijn wat betreft energie, CO2 uitstoot,
waterhuishouding en milieuvervuiling. Onderzocht wordt om het project middels
BREEAM te certificeren op het gebied van integrale duurzaamheid.
Door goed te onderzoeken op welke aspecten het NKOC bestaande voorzieningen
van de Uithof kan benutten wordt een hogere bezetting op die maatschappelijke
investeringen bereikt.
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3 Ruimtelijke plannen NKOC
Dit hoofdstuk omschrijft de gewenste nieuwbouw. In de eerdere gesprekken met de
Gemeente is daarbij reeds over de geschatte omvang gecommuniceerd. Op dat
moment was het effect van de samenwerking met UMC Utrecht nog niet duidelijk.
In dit hoofdstuk is reeds rekening gehouden met deze effecten van de
samenwerking.

3.1

Programma van Eisen

Het afgelopen half jaar heeft het NKOC met een grote groep deskundigen uit de
kinderoncologie de werkprocessen van het instituut op hoofdlijnen omschreven en
een functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen opgesteld. Het Programma van
Eisen is de uitwerking van het zogenoemde Strategisch Werkconcept, dat de kaders
voor de ontwikkeling van het NKOC omvat (zie bijlage 4).
De uitwerking van het Programma van Eisen heeft geleid tot een forse bijstelling
van de benodigde oppervlakte voor de nieuwbouw. In tabel 1 is de oppervlakte van
het NKOC in de vorm van een Globaal Programma weergegeven. Dit Globaal
Programma is mede input voor het uitwerken van het ondernemingsplan. Daarbij
wordt op een aantal gebieden onderzocht of investeringen in nieuwbouw wel nodig
zijn, nu is overeengekomen dat UMC Utrecht bepaalde ondersteuning en diensten in
het NKOC voor haar rekening neemt. Dit zal mogelijk tot een verdere bijstelling
leiden.
Het bouwproject is opgedeeld in vier deelprojecten c.q. bouwstromen:
1. NKOC Zorg, het feitelijke ziekenhuis gedeelte
2. NKOC Research, laboratoria en kantoorfuncties
a. Moleculair Medicine Institute (MMI) (meest laboratoria)
b. Klinisch en post-klinisch Patiëntenonderzoek (meest
kantoorfuncties)
3. Synergieproject NKOC/UMC Utrecht
a. Hotfloors ziekenhuis (OK, IC, radiologie)
De totale omvang van het initiatief wordt op dit moment geraamd op ca. 40.000
m2 bruto vloeroppervlakte (bvo). Hiervan zal ca. 3.000-4.000 m2 bvo worden
gerealiseerd annex de bestaande functies van het WKZ-gebouw (dit deel kan naar
verwachting op hoofdlijnen binnen het vigerende bestemmingsplan worden
gerealiseerd). De resterende oppervlakte van ca. 37.000 m2 bvo zal worden
gerealiseerd op de door NKOC beoogde locatie.
In de geraamde oppervlakte van het synergieproject is een schatting van de
gewenste uitbreiding van de hotfloors van het WKZ meegenomen. Indien UMC
Utrecht hiertoe besluit wordt deze oppervlakte ten behoeve van het WKZ door UMC
Utrecht gerealiseerd, als onderdeel van de nieuwbouw.
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Fase I - incl.
groei tot en met
2020
AFGEROND

Functionele eenheid

(Ruimtelijk PvE
JUNI 2012 )

A NKOC Zorg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15

zorgunit 1 ( Solide tumoren & Neuro-oncologie, model B)
zorgunit 2 (Hemato-oncologie, model B)
IC
ok
radiotherapie
radiologie
later
ontwikkelingsgerichte zorg
laboratoria
apotheek
centrale facilitaire ondersteuning
openbare ruimte
onderwijs
kantoor en vergaderruimte
Totaal nuttig m2
b/n factor
Totaal BVO

B
14
16
15
11

NKOC Research
patientgebonden onderzoek
mmi
kantoor en vergaderruimte
centrale facilitaire ondersteuning
Totaal nuttig m2
b/n factor
Totaal BVO

C
3
4
5
6

5.300
4.900
560
800
600
300
700
400
900
700
15.160
1,6
24.300
1.100
5.500
700
700
8.000
1,6
12.800

Synergieproject hotfloors
IC
ok
radiotherapie
radiologie

380
550
1.000

Totaal nuttig m2
b/n factor
Totaal BVO

1.930
1,6
3.100

GROOT TOTAAL

40.200

Tabel 1: Globaal Programma, 25 juni 2012
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3.2

Locatiekeuze

De keuze voor vestiging in Utrecht is ingegeven door de volgende 5 kenmerken van
de locatie de Uithof:
1. Een top kinderziekenhuis waarmee kan worden samenwerkt;
2. Het uitstekende investerings- en researchklimaat, aansluitend bij de ambitie
van het NKOC;
3. Speerpunten van het UMC Utrecht (waaronder Child Health en Cancer);
4. Goede locatie beschikbaar voor de nieuwbouw, waarbij integratie van hotfloors
en exploitatie van voorzieningen en services kan worden gerealiseerd;
5. Natuurlijke omgeving, duurzame Uithof en centrale ligging in het land sluiten
goed aan bij de NKOC (duurzaamheid)principes.
Nadat tot samenwerking tussen NKOC en UMC Utrecht is besloten heeft het NKOC
onderzoek laten verrichten naar de mogelijke locaties die geschikt zouden zijn voor
vestiging van de nieuwbouw van het NKOC op De Uithof. Uitgangspunt bij dit
onderzoek is geweest kwaliteit van zorg met een optimale bedrijfsvoering te
bewerkstelligen.
Uithofterrein
De Uithof is het universiteitscentrum van
Utrecht waar Universiteit Utrecht, UMC
Utrecht en de Hogeschool Utrecht de
belangrijkste gebruikers zijn. Daarnaast is
een aantal maatschappelijke functies en
industriële life-science functies gevestigd op
de Uithof, zoals TNO en het Hubrecht
Instituut. Onder het label Utrecht Science
Park wordt gewerkt aan een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor R&D-bedrijven en
aan de thema’s aan De Uithof gekoppelde
bedrijven. Dit leidt tot de komst van RIVM,
de R&D-tak van voedingsconcern Danone,
etc. Hiernaast wordt in toenemende mate
huisvesting op De Uithof gerealiseerd.
De Uithof ligt in de oksel van de A27 en A28 aan de oostzijde van Utrecht en is per
openbaar vervoer goed bereikbaar. De automobiliteit staat vanwege de beperkte
toegang van het gebied onder druk. Daarom wordt momenteel een transferium
gerealiseerd dat in gebruik zal zijn genomen als het NKOC van start gaat. Het
implementeren van zorgvuldig mobiliteitsbeleid voor personeel van he NKOC is
cruciaal om de bereikbaarheid van de Uithof te waarborgen. Voor de lange termijn
wordt door de Gemeente een extra ontsluiting nagestreefd.
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Locatie WKZ
NKOC en WKZ hebben zich ten doel gesteld om tot optimale samenwerking op het
gebied van kindergeneeskunde te komen. Om deze samenwerking te realiseren is
onderzocht op welke wijze nieuwbouw kan worden gerealiseerd in de omgeving van
het WKZ. Daarbij is integratie van de hotfloors (Operatiecomplex, IC en Radiologie)
van groot belang, alsmede goede verbindingen voor personeel en diensten. De
behandeling van kinderkanker zorgt voor uiteenlopende bijwerkingen bij kinderen.
De bijwerkingen kunnen leiden tot erg zieke kinderen die, soms acuut, algemene
kindergeneeskundige zorg nodig hebben. De nabijheid van kindergeneeskundige
zorg op academisch niveau is dus van levensbelang.

In onderstaande tekening is het bestemmingsgebied (bouwvlak) WKZ
weergegeven. Het locatieonderzoek is gestart met het bepalen van de
randvoorwaarden van het bestemmingsplan en de mogelijkheid om het NKOC
binnen die randvoorwaarden op te nemen.
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Het programma past niet binnen het beschikbare bouwvlak van het WKZ zonder
een aanmerkelijke hoogbouw te realiseren. Dit is mede gelet op de notitie
Hoogbouw op deze locatie ook niet gewenst. Het NKOC heeft daarom de bestaande
bestemmingshoogte als maximale bebouwingshoogte aangehouden bij de verdere
analyse van de locatie. In combinatie met de maatschappelijk aanvaardbare
investeringskosten voor ziekenhuizen is geconstateerd dat het NKOC alleen binnen
het bouwvlak WKZ kan worden gerealiseerd met zeer grote kapitaalvernietiging in
het WKZ.
Conclusie is dan ook dat de locatie WKZ geen mogelijkheden heeft om het
programma voor het NKOC te realiseren binnen de voorwaarden van het vigerende
bestemmingsplan.

Massastudie binnen het huidige bouwvlak

Daarom is gestudeerd op andere locaties rondom het WKZ. Ook daaruit bleek dat
alleen op kunstmatige wijze, met grote kapitaalvernietiging een suboptimale
oplossing kan worden gerealiseerd binnen de kaders van het vigerende
bestemmingsplan en Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en Verordening
(PRV). Onderzocht is bijvoorbeeld om parallel aan de hoofddijk een bouwvolume te
creëren. Deze oplossing leidt tot kapitaalvernietiging voor bijvoorbeeld het Ronald
Mc Donald Huis en de aanwezige parkeergarage en kantoorgebouwen. Tevens
ontstaat een suboptimale zorglogistiek en bedrijfsvoering. Juist op de meest
kritische zorgfuncties kan geen goede samenwerking worden gerealiseerd. Ook kan
worden betwijfeld of een dergelijk bouwvolume annex de Hoofddijk recht doet aan
het culturele en landschappelijke belang van deze as in het gebied.
Conclusie van het NKOC is daarom geweest dat alleen buiten de kaders van het
bestemmingsplan en PRS (rood/groene contour) een goede oplossing kan worden
gerealiseerd.
Massastudie
Aan LIAG architecten is opdracht verstrekt om een massastudie en globaal
inhoudelijk structuurplan te ontwikkelen, zodat kan worden vastgesteld binnen
welke kaders het NKOC optimaal kan worden gerealiseerd met een beperkte
aantasting van de ruimtelijke waarden.
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Uit overleggen met Gemeente en Provincie en uit verschillende ambtelijke stukken
zijn de volgende uitgangspunten voor de massastudie en het structuurplan
geformuleerd:
•

Handhaving van het vastgestelde trambaan tracé

•

Optimale samenwerking met WKZ, met name in de hotfloors

•

Minimale schade aan de natuur (landgoed Oostbroek en Hoofddijk)

•

Kansen creëren om de verbinding van natuur en zorgverlening te realiseren

•

Een architectonische afsluiting van het stedelijk gebied

•

Eventueel op termijn te verwachten uitbreidingen binnen de contouren van de
bouwmassa in te passen

Tijdens het locatieonderzoek is gebleken dat met name de fysieke verbinding met
het WKZ ter plaatse van de Operatie Kamers (OK) en de Intensive Care afdeling
(IC) van het WKZ een belangrijke driver van efficiency in de bedrijfsvoering is,
omdat dan één gezamenlijke hotfloor gerealiseerd kan worden.

Voorstel locatie NKOC

Gezamenlijke hotfloor
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Naast de mogelijkheid tot integratie van de hotfloors ontstaat ook de mogelijkheid
om het gebied rondom de bus/tramlijn goed te ontwikkelen tot een voorplein waar
de entree van beide instellingen zich bevindt. Dit komt de stedelijke structuur
binnen de Uithof ten goede. Uit de studie blijkt dat het tracé van de huidige
busbaan en toekomstige trambaan kan worden gehandhaafd door het bestaande
bouwvolume WKZ via een bruggebouw over de OV-baan te verbinden met een
nieuwbouwvolume ten behoeve van het NKOC. Zo wordt de uitstekende OVverbinding vanuit het centrum van Utrecht naar de entree van het NKOC en het
WKZ en vervoer van en naar het transferium verzekerd.

Impressie nieuwe entreegebied

Door de nieuwbouw te positioneren parallel aan de bus/trambaan wordt een
afsluiting van het stedelijk gebied gecreëerd. Vanuit het landschap gezien ontstaat
een afscherming van de trambaan en krijgt het NKOC een directe verbinding met
de groene omgeving. Hierdoor ontstaat een natuurlijke overgang richting de
oostelijk gelegen natuur en de groene corridor rondom de stad Utrecht.

Impressie vanaf landgoed Oostbroek

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk is het eerste Structuurontwerp
opgenomen, dat is gebaseerd op de massastudie. Aan de hand van dit
Structuurontwerp is de gewenste bouwenvelop bepaald die benodigd is om tot een
optimale uitwerking te komen van het NKOC.

documentcode

datum

pagina

04-07-2012

17/31

3.3

Benodigde bouwenvelop

Omdat nieuwbouw op de gewenste locatie niet binnen het vigerende
bestemmingsplan past, zijn oriënterende gesprekken met verschillende overheden
en betrokkenen gevoerd om de haalbaarheid van het herzien van de kaders van
Ruimtelijke Ordening te onderzoeken.
Deze gesprekken hebben geleid tot het verzoek aan de Provincie Utrecht om als
onderdeel van de herziening van de PRS de rood/groene-contour aan te passen
zodat het NKOC op de gewenste locatie kan worden gerealiseerd. Het NKOC heeft
op 14 mei jl. een zienswijze ingediend met betrekking tot de ontwerp Provinciale
Structuurvisie, de ontwerp Provinciale Verordening en bijbehorende kaarten. Met
deze zienswijze wordt beoogd om vervolg te geven aan het bestuurlijke en
ambtelijke overleg over de vestiging van het NKOC op de Uithof. In de ontwerp
Structuurvisie 2013 - 2028 is dit duidelijk terug te vinden, daar waar de Provincie in
paragraaf 5.5.3.6 als volgt overweegt: "Wij willen meewerken aan de vestiging van
het Nationaal Kinder Oncologisch Centrum op de Uithof. Over de locatie vindt nog
overleg plaats tussen de Gemeente en de initiatiefnemers."
Met onze zienswijze hebben wij de Provincie gevraagd tot een verduidelijking van
de reikwijdte van deze uitspraak te komen. Verzocht is om de rode contour zodanig
aan te passen dat de beoogde locatie binnen de verstedelijkingscontour komt te
vallen. (bijlage 5)
In onderstaande tekeningen is de benodigde “bouwenvelop” weergegeven. Daarbij
is uitgegaan van een uitbreiding van het bouwvlak WKZ in oostelijke richting,
waarbij de maximale bouwhoogte van 35 meter is overgenomen van het vigerende
bestemmingsplan. Halverwege de benodigde uitbreiding wordt een lagere
bouwhoogte voorgesteld van 16 meter ten behoeve van de overgang naar de
natuur.
In deze bebouwingshoogte is rekening gehouden met een parkeeroplossing binnen
de bouwenveloppe.
De bouwenvelop is afdoende om ook de te zijner tijd voorziene uitbreidingen te
kunnen accommoderen. Dit betreft een mogelijke uitbreiding met radiotherapie
langs de trambaan, een tweede fase nieuwbouw voor het researchinstituut en de
mogelijke uitbreiding van de klinische afdelingen met parkeervoorzieningen.
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Plattegrond bouwenveloppe

Doorsnede bouwenveloppe

Drie toekomstscenario’s binnen bouwenveloppe

documentcode

datum

pagina

04-07-2012

19/31

3.4

Aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling

Uit eerdere contacten met de Gemeente is gebleken dat de volgende punten met
betrekking tot de locatie bij de nadere uitwerking aandacht vragen:
•

draagvlak bij maatschappelijke belangengroeperingen, omliggende Gemeenten
en de Gemeenteraad;

•

bereikbaarheid van de Uithof;

•

landingsplaats traumahelikopter.

Draagvlak bij maatschappelijke belangengroeperingen, omliggende gemeenten
Gemeente Utrecht verwacht dat de bouwplannen in het Groen-Weide gebied op
maatschappelijke weerstand gaan stuiten. Vanuit de omliggende gemeenten en
natuurbelangengroepen wordt altijd zeer kritisch naar dit gebied gekeken en
bezwaren kunnen leiden tot extra procedurele tijd van 2 jaar, in geval van beroep
bij Raad van State. Daarom stelt het NKOC voor om samen met een gemeentelijke
werkgroep een actief participatietraject op te zetten, waarbij de plannen zorgvuldig
worden toegelicht en participatie partijen de mogelijkheid krijgen om input te
leveren die de diverse invalshoeken vertegenwoordigen.
Met het Utrechts Landschap hebben reeds een tweetal constructieve overleggen
plaatsgevonden en zijn vervolgafspraken gemaakt ten aanzien van de
landschappelijke inpassing, versterking van de groene corridor en overgang van het
landgoed naar de Uithof. Met overige maatschappelijke belanggroeperingen en
omliggende gemeenten zullen nog contacten worden gelegd.

Voorbeelden overgang natuur naar gebouw

Bereikbaarheid van de Uithof
De uitbreidingsruimte in het bestemmingsplan is nauwkeurig afgestemd op de
mobiliteit en parkeerbalans van de Uithof. Dit mede in relatie tot het belang van de
bereikbaarheid van het UMC Utrecht als calamiteitenhospitaal. Om het NKOC op
korte termijn mogelijk te maken dienen de Uithofpartijen bereid te zijn het NKOC
binnen de nu vastgestelde uitbreidingsruimte realiseren, in afwachting van een
tweede aansluiting van de Uithof op het hoofdwegennet.
Met de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht wordt overleg gevoerd over de
inpassing van het NKOC binnen het totale uitbreidingsareaal. Beide partijen staan
positief tegenover de komst van het NKOC.
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Op de Uithof zijn de afgelopen jaren door alle partijen maatregelen genomen om
aan de hand van een mobiliteitsplan de bereikbaarheid te verbeteren. In aansluiting
hierop is recent een quickscan uitgevoerd om de mobiliteitsbehoefte van het NKOC
inzichtelijk te maken. De bijzondere doelgroep en de aard van de behandeling
maakt dat het NKOC een andere mobiliteitsbehoefte heeft dan bijvoorbeeld het
UMC Utrecht. In de quickscan is hiermee rekening gehouden. Uit de analyse blijkt
de verkeergeneratie en parkeerdruk van de Uithof door het NKOC zal toenemen.
Binnen de huidige uitbreidingsruimte is de verkeersgeneratie met relatief
eenvoudige aanpassingen van de ontsluiting van het beoogde terrein oplosbaar.
Daarnaast zal maximaal worden ingezet op gebruik van openbaar vervoer door
zowel medewerkers, patiënten als bezoekers. Tevens zijn positieve effecten te
verwachten van ruime bezoektijden. Ter ontlasting van de parkeerdruk zal parkeren
op eigen terrein worden gerealiseerd.
Landingsplaats traumahelikopter
Op de door het NKOC gewenste locatie is momenteel een tijdelijke landingsplaats
voor de traumahelikopter. Hiervoor zal te zijner tijd een oplossing moeten worden
gevonden, met een goede aansluiting op de traumatologie van het UMCU-AZU.
Indien op de Uithof geen andere locatie beschikbaar is zal bij de nadere uitwerking
moeten worden bezien of een situering op het NKOC een mogelijk alternatief is.

3.5

Structuurontwerp

Op basis van het Programma van Eisen en de massastudie is een eerste opzet
gemaakt van het structuurontwerp. In het structuurontwerp is gestreefd naar een
zo compact mogelijk gebouw wat maximaal aansluit bij de belangrijkste functies in
het WKZ. De footprint van dit eerste ontwerp bedraagt ca. 20.000 m2.
In bijlage 6 zijn tekeningen, hoofdconcepten en een korte toelichting van het eerste
structuurontwerp opgenomen.
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4 Aanpak
Ten behoeve van de realisatie is in overleg met het betrokken ontwerpteam en op
basis van gemeentelijke input m.b.t. de vergunningsprocedures een ambitieuze
planning opgesteld.
Vanwege de gewenste snelle realisatie van de doelstellingen ten aanzien van
verbetering van de zorg en onderzoek, werkgelegenheid, economische impuls en
duurzaamheid wordt mede in relatie tot de financieringsopgave (voorfinanciering
versus exploitatieopbrengsten) is het de ambitie van NKOC de nieuwbouw eind
2015 in gebruik te nemen. Daartoe zijn in de planning parallelle ontwikkel- en
realisatiesporen opgenomen.
jaren
maanden j

2012
f m a m j j a s o n d j

2013
f m a m j j a s o n d j

2014
f m a m j j a s o n d j

2015
f m a m j j a s o n d

Structuur ontwerp
Voorlopig ontwerp
Definitief ontwerp
Bestek / prijsvorming
Vergunningen
Realisatie
Inhuizing

Het realiseren van deze ambitie kan alleen in samenspraak met de Gemeente en
Provincie. Het NKOC stelt daarom voor een ambtelijke werkgroep in te stellen die
de alle benodigde procedures coördineert. NKOC kan in deze werkgroep
participeren om een goede afstemming van procedure en planontwikkeling te
garanderen.
Taak van de werkgroep is om op basis van het bestuurlijke startdocument en een
raadbesluit hierover de procedures ter hand te nemen.
Nadrukkelijk wordt daarnaast overwogen het project in dit kader in overleg met
betrokken overheden aan te melden als Crisis- en herstelwetproject. Indien het
project wordt opgenomen op de projectenlijst, worden compactere
bezwaarprocedures gehanteerd. In combinatie met een goede betrokkenheid van
belanghebbenden uit de omgeving wordt dit als een belangrijke risicobeheersing op
vertraging gezien.
Utrecht, 4 juli 2012
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Bijlage 1: NKOC principles
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Bijlage 2: Blauwdruk Samenwerking NKOC-UMC Utrecht
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Bijlage 3: Steunbetuigingen stakeholders
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Bijlage 4: Toelichting Programma van Eisen
Het NKOC is een nieuwe organisatie. Op basis van ervaringen van experts en
toekomstige gebruikers is een globaal Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Het
globale PvE geeft een weergave van de benodigde ruimten en voorzieningen.
De nadere invulling van de ruimten wordt momenteel uitgewerkt in een definitief
PvE en een Structuurontwerp.
Beste zorg
Eén van de speerpunten van het NKOC is de ontwikkelingsgerichte zorg die erop
gericht moet zijn om kinderen met kanker in staat te stellen om zonder
onderbrekingen hun reguliere ontwikkelingsstappen te vervullen, de potentieel
traumatische gebeurtenissen te verwerken en een goede kwaliteit van leven te
kunnen ervaren. Niet het zieke kind alleen, maar kind én gezin samen vormen de
doelgroep waarop het totaalconcept wordt afgestemd.
Ter voorbereiding op het PvE heeft KOPVOL - architecture & psychology, in
opdracht van het NKOC, onderzoek gedaan naar 'het ontwikkelingsgerichte
gebouw'. Het onderzoek geeft vijf ontwerpuitgangspunten waarmee de gebouwde
omgeving van het NKOC de genezing en ontwikkeling van kinderen met kanker
proactief kan ondersteunen:
•

Ouder kind eenheid (OKE): speciale patiëntenkamers met flexibele visueleen/of akoestische ruimtescheiding tussen ouder en kind en toegang naar
buiten.

•

1-minuutregel: maximale afstand tussen ouder en kind om gezondheid- en
levenskwaliteit bevorderende voorzieningen te bereiken.
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•

Openheid en daglicht: zichtvelden die het gevoel opgesloten te zijn voorkomen
en daglicht binnen halen.

•

afleidings– en bewegingsoppervlak: vrije, niet verder gedefinieerde
oppervlaktes voor beweging en afleiding van ouder en kind gekoppeld aan
verkeersoppervlak en buitenruimtes.

•

Leeftijds- en peergroup aanpassingen: specifieke interventies gericht op
leeftijdsafhankelijke ruimtebeleving en ruimtegebruik.

Beste onderzoek
Het NKOC wil het beste kinderoncologische onderzoeksinstituut van Europa zijn en
tot de top vijf wereldwijd behoren. In het NKOC wordt het gehele spectrum van
wetenschappelijk onderzoek op topniveau bedreven. Het onderzoek kan grofweg
verdeeld worden in twee soorten:
•

Pre-klinisch laboratorium onderzoek

•

Klinisch patiëntgebonden onderzoek
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Het pre-klinisch onderzoek zal plaatsvinden in het zogenaamde NKOC Molecular
Medicine Instituut (MMI). Ontwikkeling van het MMI is gepland in twee fasen. De
bouw van de tweede fase is afhankelijk van het succes van de eerste fase.
Klinisch patiëntgebonden onderzoek is geïntegreerd in de klinische praktijk. De
ruimten die hiervoor benodigd zijn worden in de zorgunits geïntegreerd. Het
klinisch patiëntgebonden onderzoek richt zich op het meten van de effecten van de
behandeling. Feitelijk zijn bijna alle kinderen die worden behandeld op diverse
manieren betrokken bij dit onderzoek.
Door de koppeling van pre-klinisch en klinisch onderzoek wordt de translationele
keten versterkt die ertoe zal leiden dat snellere bijstelling van behandelprotocollen
kan plaats vinden. Het translationeel onderzoek is een belangrijk speerpunt in het
toekenningsbeleid van research fondsen van bijvoorbeeld het KWF.
Flexibiliteit
Het NKOC wil een huisvesting realiseren die zich relatief eenvoudig aanpast aan
verschillende mogelijke ontwikkelingen zoals een toename van het aantal kinderen
met kanker, veranderingen in ligduur, veranderingen in opzet shared care etc. Het
structuurontwerp dient daartoe te voorzien in drie vormen van flexibiliteit, te
weten:
•

initiële flexibiliteit, zodat de mogelijkheid bestaat la(a)t(er) in het bouwproces
beslissingen te nemen over de invulling van de bestemmingen. Voor het
realiseren van hoogwaardige kwaliteit is het belangrijk dit beperkt te houden;

•

ombouwflexibiliteit, zodat eenvoudig en tegen zo gering mogelijke kosten
functies verplaatst worden;

•

volumeflexibiliteit, zodat het gebouw in de toekomst makkelijk kan worden
uitgebreid en ingebreid.

Duurzaamheid
Het begrip duurzaamheid is voor het NKOC belangrijk in de zorg- en
behandelprocessen en wordt tevens doorgevoerd in het gebouw en de logistieke
processen. Het NKOC streeft naar duurzame resultaten voor milieu en wil één van
de meest innovatieve ziekenhuizen zijn wat betreft energie, CO2 uitstoot,
waterhuishouding en milieuvervuiling. Het NKOC wil dit bereiken door toepassing
van een goede combinatie van duurzame maatregelen welke:
•

gericht zijn op total cost of ownership en een reële terugverdientijd;

•

bijdragen aan de sfeer en uitstraling van het gebouw en voor een deel zichtbaar
zijn met een educatief doel;

•

bestaan uit bewezen technologieën die de voortgang van de bouw niet in
gevaar te brengen.
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Met een gezonde, veilige omgeving met een hoge kwaliteit, positieve beleving en
prettig verblijfklimaat wil het NKOC haar professionals optimaal ondersteunen.
Onderzocht wordt om het project middels BREEAM te certificeren op het gebied van
integrale duurzaamheid.

Voor de behandeling van kinderen en het welbevinden van werknemers is contact
met de natuurlijke omgeving van groot belang. Daarom wil het NKOC zorgvuldig
omgaan met de natuurwaarde rondom de locatie en deze bij voorkeur versterken.
Een eerste overleg met Utrechts Landschap heeft plaatsgevonden om de kansen en
mogelijkheden van de locatie te verkennen.
Sfeer en uitstraling
De visie van het NKOC is een optimale leefomgeving voor kind, gezin en personeel
te scheppen, waar sfeer en uitstraling een positieve bijdrage leveren aan:
•

de ontwikkeling van kinderen met kanker,

•

het welbevinden van alle gebruikers,

•

de motivatie te genezen,

•

de werktevredenheid van personeel,

•

de behandelingstevredenheid kind en gezin.

Het gebouw straalt een aantrekkelijke inspirerende sfeer uit die uitdaagt tot meer
dan ziek-zijn. Oog voor gebruik van groen in en om het ziekenhuis is hierbij
belangrijk.
Sfeer en uitstraling spiegelen bovendien de hoge kwaliteit van de behandeling in
het NKOC door professionaliteit, gedrevenheid en empathie ook ruimtelijk zichtbaar
te verbinden. Het spanningsveld tussen een professionele uitstraling en het welkom
voelen wordt architectonisch opgelost.
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,fKC
Provinciale Staten van Utrecht
T.a.v. de heer H. Schoen
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

notionool kinderoncologisch centrum

Ons kenmerk: NKOC/CU2012-048

Betreft: zienswijze structuurvisie en verordening
De Bilt, 11 mei 2012
Geachte heer Schoen,
Namens de NKOC Holding BV1 zenden wij u hierbij onze zienswijze op het ontwerp
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-208 (RPS) en het ontwerp Provinciale
Ruimtelijke Verordening, provincie Utrecht 2072, van de Wet Ruimtelijke Ordening.
Wij verzoeken u onze zienswijze in de vaststelling van de Structuurvisie en Verordening
en bijbehorende kaarten mee te nemen. Tevens verzoeken wij u om het NKOC te
ondersteunen om gerealiseerd te worden op de meest geschikte locatie nabij het UMC
Utrecht /Wilhelminakinderziekenhuis (WKZ),

Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van het Nationaal Kinder Oncologisch
Centrum (NKOC) op de Uithof. Het NKOC heeft als doel om de overlevingskans van
kinderen met kanker te verhogen tot meer dan 90o/o. Een belangrijke voorwaarde om dit
te bereiken is de concentratie van topzorg en topresearch in de nabijheid van het UMC
Utrecht/WKZ. Door een effectieve en efficiënte samenwerking te realiseren tussen beide
organisaties zal de behandeling van en research voor kinderen met kanker op een
innovatieve en duurzame wijze kunnen worden uitgevoerd. Het NKOC op de locatie bij
het UMC Utrecht/WKZ wordt van harte ondersteund door het Ministerie van VWS, de
Inspectie van Volksgezondheid en de Zorgverzekeraars.
De meest geschikte locatie is het terrein oostelijk van het Wilhelminakinderziekenhuis.
Met de partners op de Uithof is de intentie tot grondoverdracht reeds afgesproken. Ter
onderbouwing van de realisatie van het NKOC op deze plaats kan gewezen worden op:
de noodzakelijke en logische aansluiting bij de bestaande functies op het Uithofterrein,
de werkgelegenheid, de realisering van provinciale belangen (life sciences,
kenniseconomie, duurzaamheid) en de landschappelijke inpassing. Voor nadere
informatie hebben wij onze concept startnotitie toegevoegd,

Het initiatief is begin dit jaar op Provinciaal en Gemeentelijk bestuurlijk niveau reeds
besproken. Wij zijn dan ook zeer verheugd over de positieve opstelling van de Provincie
en de Gemeente ten aanzien van het NKOC op de Uithof in Utrecht.
De bereidheid van de Provincie is in de ontwerp Structuurvisie 2013 - 2O2B duidelijk
terug te vinden, daar waar de Provincie in par. 5.5.3.6 als volgt overweegt: "Wij willen
meewerken aan de vestiging van het Nationaal Kinder Oncologisch Centrum op de Uithof.
Over de locatie vindt nog overleg plaats tussen de gemeente en de initiatiefnemers."
Echter daar waar gaat om de ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de
ontwerp Provinciale Verordening met bijbehorende kaarten blijkt dat de
huidige verstedelijkingscontour de ontwikkeling van het NKOC op de beoogde locatie
bemoeilijkt.
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Provinciale Staten van Utrecht
T.a.v. de heer H. Schoen
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
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Betreft: zienswijze structuurvisie en verordening
De Bilt, 11 mei 2012
Geachte heer Schoen,
Namens de NKOC Holding BV1 zenden wij u hierbij onze zienswijze op het ontwerp
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-208 (RPS) en het ontwerp Provinciale
Ruimtelijke Verordening, provincie Utrecht 2072, van de Wet Ruimtelijke Ordening.
Wij verzoeken u onze zienswijze in de vaststelling van de Structuurvisie en Verordening
en bijbehorende kaarten mee te nemen. Tevens verzoeken wij u om het NKOC te
ondersteunen om gerealiseerd te worden op de meest geschikte locatie nabij het UMC
Utrecht /Wilhelminakinderziekenhuis (WKZ).

Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van het Nationaal Kinder Oncologisch
Centrum (NKOC) op de Uithof. Het NKOC heeft als doel om de overlevingskans van
kinderen met kanker te verhogen tot meer dan 90olo. Een belangrijke voorwaarde om dit
te bereiken is de concentratie van topzorg en topresearch in de nabijheid van het UMC
Utrecht/WKZ. Door een effectieve en efficiënte samenwerking te realiseren tussen beide
organisaties zal de behandeling van en research voor kinderen met kanker op een
innovatieve en duurzame wijze kunnen worden uitgevoerd, Het NKOC op de locatie bij
het UMC Utrecht/WKZwordt van harte ondersteund door het Ministerie van VWS, de
Inspectie van Volksgezondheid en de Zorgverzekeraars.
De meest geschikte locatie is het terrein oostelijk van het Wilhelminakinderziekenhuis.
Met de partners op de Uithof is de intentie tot grondoverdracht reeds afgesproken. Ter
onderbouwing van de realisatie van het NKOC op deze plaats kan gewezen worden op:
de noodzakelijke en logische aansluiting bij de bestaande functies op het Uithofterrein,
de werkgelegenheid, de realisering van provinciale belangen (life sciences,
kenniseconomie, duurzaamheid) en de landschappelijke inpassing. Voor nadere
informatie hebben wij onze concept startnotitie toegevoegd.

Het initiatief is begin dit jaar op Provinciaal en Gemeentelijk bestuurlijk niveau reeds
besproken. Wij zijn dan ook zeer verheugd over de positieve opstelling van de Provincie
en de Gemeente ten aanzien van het NKOC op de Uithof in Utrecht.
De bereidheid van de Provincie is in de ontwerp Structuurvisie 2013 - 2O2B duidelijk
terug te vinden, daar waar de Provincie in par. 5.5.3.6 als volgt overweegt: "Wij willen
meewerken aan de vestiging van het Nationaal Kinder Oncologisch Centrum op de Uithof.
Over de locatie vindt nog overleg plaats tussen de gemeente en de initiatiefnemers."
Echter daar waar gaat om de ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de
ontwerp Provinciale Verordening met bijbehorende kaarten blijkt dat de
huidige verstedelijkingscontour de ontwikkeling van het NKOC op de beoogde locatie
bemoeilijkt.
' Zie voor de bedriifsgegevens bijlage I

We verzoeken u dan ook om in het kader van de vaststelling van de Provinciale
Ruimtelijke Structuurvisie, de Provinciale Verordening en de bijbehorende kaarten
helderheid te scheppen over de vestigingsmogelijkheid van het NKOC op de beoogde
locatie op het Uithofterrein. Die helderheid kan eventuele toekomstige onduidelijkheid en
discussies voorkomen. Meest voor de hand liggende optie lijkt ons om de contour zodanig
aan te passen, dat de beoogde locatie binnen de verstedelijkingscontour komt te vallen,
zie voorstel bijlage 3. Een andere optie is om in de Provinciale Ruimtelijke Verordening
dit initiatief en de bijbehorende locatie uitdrukkelijk te benoemen als één van de
(aanvullende) uitzonderingen op het uitgangspunt dat verstedelijking buiten de contour
niet is toegestaan.
Naar wij hopen zullen de vast te stellen Structuurvisie, de Verordening en de
bijbehorende kaarten niet in de weg staan van - c.q. uitdrukkelijk rekening houden met de realisering van het NKOC op de beoogde locatie. Voor een versnelde procedure
hebben wij daarnaast in overweging het initiatief in overleg met betrokken overheden
aan te melden als Crisis- en Herstelwetproject.

Tot het verstrekken van nadere informatie dan wel het voeren van overleg zijn wij
vanzelfsprekend gaarne bereid.
Hoogachtend,

NKOC Holding BV

Dr. J.G. de Ridder-Sluiter
Directievoorzitter

r. D.A.E. Christmas MMC
Directeur Infrastructuur & Bedrijfsvoering

Bijlagen:
Bed rijfsgegevens
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-Voo rste I aa n passi n g ve rsted el ij ki n gscontou r
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Bijlage I : Bedrijfsgegevens
NKOC Holding BV

Postbus 50648
2505 LP Den Haag

KvK nr. 54327946 te Utrecht
Bezoekadres
Dorpsstraat 12
3732 HJ De Bilt

Contactpersonen
Mevr. dr. J.G. de Ridder-Sluiter
Directievoorzitter
Tel. 070-3080088
Email hderidder@nkoc.nl

Ir. D.A.E. Christmas

MMC

Directeur Infrastructuur & Bedrijfsvoering
Tel. 06-5158 1773
Email dchristmas@nkoc.nl
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T.a.v. de heer H. Schoen
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Ons kenmerk: NKOC/CU2012-048

Betreft: zienswijze structuurvisie en verordening
De Bilt, 11 mei 2012
Geachte heer Schoen,
Namens de NKOC Holding BV1 zenden wij u hierbij onze zienswijze op het ontwerp
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-208 (RPS) en het ontwerp Provinciale
Ruimtelijke Verordening, provincie Utrecht 2072, van de Wet Ruimtelijke Ordening.
Wij verzoeken u onze zienswijze in de vaststelling van de Structuurvisie en Verordening
en bijbehorende kaarten mee te nemen. Tevens verzoeken wij u om het NKOC te
ondersteunen om gerealiseerd te worden op de meest geschikte locatie nabij het UMC
Utrecht /Wilhelminakinderziekenhuis (WKZ),

Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van het Nationaal Kinder Oncologisch
Centrum (NKOC) op de Uithof. Het NKOC heeft als doel om de overlevingskans van
kinderen met kanker te verhogen tot meer dan 90o/o. Een belangrijke voorwaarde om dit
te bereiken is de concentratie van topzorg en topresearch in de nabijheid van het UMC
Utrecht/WKZ. Door een effectieve en efficiënte samenwerking te realiseren tussen beide
organisaties zal de behandeling van en research voor kinderen met kanker op een
innovatieve en duurzame wijze kunnen worden uitgevoerd. Het NKOC op de locatie bij
het UMC Utrecht/WKZ wordt van harte ondersteund door het Ministerie van VWS, de
Inspectie van Volksgezondheid en de Zorgverzekeraars.
De meest geschikte locatie is het terrein oostelijk van het Wilhelminakinderziekenhuis.
Met de partners op de Uithof is de intentie tot grondoverdracht reeds afgesproken. Ter
onderbouwing van de realisatie van het NKOC op deze plaats kan gewezen worden op:
de noodzakelijke en logische aansluiting bij de bestaande functies op het Uithofterrein,
de werkgelegenheid, de realisering van provinciale belangen (life sciences,
kenniseconomie, duurzaamheid) en de landschappelijke inpassing. Voor nadere
informatie hebben wij onze concept startnotitie toegevoegd,

Het initiatief is begin dit jaar op Provinciaal en Gemeentelijk bestuurlijk niveau reeds
besproken. Wij zijn dan ook zeer verheugd over de positieve opstelling van de Provincie
en de Gemeente ten aanzien van het NKOC op de Uithof in Utrecht.
De bereidheid van de Provincie is in de ontwerp Structuurvisie 2013 - 2O2B duidelijk
terug te vinden, daar waar de Provincie in par. 5.5.3.6 als volgt overweegt: "Wij willen
meewerken aan de vestiging van het Nationaal Kinder Oncologisch Centrum op de Uithof.
Over de locatie vindt nog overleg plaats tussen de gemeente en de initiatiefnemers."
Echter daar waar gaat om de ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de
ontwerp Provinciale Verordening met bijbehorende kaarten blijkt dat de
huidige verstedelijkingscontour de ontwikkeling van het NKOC op de beoogde locatie
bemoeilijkt.
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Betreft: zienswijze structuurvisie en verordening
De Bilt, 11 mei 2012
Geachte heer Schoen,
Namens de NKOC Holding BV1 zenden wij u hierbij onze zienswijze op het ontwerp
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-208 (RPS) en het ontwerp Provinciale
Ruimtelijke Verordening, provincie Utrecht 2072, van de Wet Ruimtelijke Ordening.
Wij verzoeken u onze zienswijze in de vaststelling van de Structuurvisie en Verordening
en bijbehorende kaarten mee te nemen. Tevens verzoeken wij u om het NKOC te
ondersteunen om gerealiseerd te worden op de meest geschikte locatie nabij het UMC
Utrecht /Wilhelminakinderziekenhuis (WKZ).

Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van het Nationaal Kinder Oncologisch
Centrum (NKOC) op de Uithof. Het NKOC heeft als doel om de overlevingskans van
kinderen met kanker te verhogen tot meer dan 90olo. Een belangrijke voorwaarde om dit
te bereiken is de concentratie van topzorg en topresearch in de nabijheid van het UMC
Utrecht/WKZ. Door een effectieve en efficiënte samenwerking te realiseren tussen beide
organisaties zal de behandeling van en research voor kinderen met kanker op een
innovatieve en duurzame wijze kunnen worden uitgevoerd, Het NKOC op de locatie bij
het UMC Utrecht/WKZwordt van harte ondersteund door het Ministerie van VWS, de
Inspectie van Volksgezondheid en de Zorgverzekeraars.
De meest geschikte locatie is het terrein oostelijk van het Wilhelminakinderziekenhuis.
Met de partners op de Uithof is de intentie tot grondoverdracht reeds afgesproken. Ter
onderbouwing van de realisatie van het NKOC op deze plaats kan gewezen worden op:
de noodzakelijke en logische aansluiting bij de bestaande functies op het Uithofterrein,
de werkgelegenheid, de realisering van provinciale belangen (life sciences,
kenniseconomie, duurzaamheid) en de landschappelijke inpassing. Voor nadere
informatie hebben wij onze concept startnotitie toegevoegd.

Het initiatief is begin dit jaar op Provinciaal en Gemeentelijk bestuurlijk niveau reeds
besproken. Wij zijn dan ook zeer verheugd over de positieve opstelling van de Provincie
en de Gemeente ten aanzien van het NKOC op de Uithof in Utrecht.
De bereidheid van de Provincie is in de ontwerp Structuurvisie 2013 - 2O2B duidelijk
terug te vinden, daar waar de Provincie in par. 5.5.3.6 als volgt overweegt: "Wij willen
meewerken aan de vestiging van het Nationaal Kinder Oncologisch Centrum op de Uithof.
Over de locatie vindt nog overleg plaats tussen de gemeente en de initiatiefnemers."
Echter daar waar gaat om de ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de
ontwerp Provinciale Verordening met bijbehorende kaarten blijkt dat de
huidige verstedelijkingscontour de ontwikkeling van het NKOC op de beoogde locatie
bemoeilijkt.
' Zie voor de bedriifsgegevens bijlage I

We verzoeken u dan ook om in het kader van de vaststelling van de Provinciale
Ruimtelijke Structuurvisie, de Provinciale Verordening en de bijbehorende kaarten
helderheid te scheppen over de vestigingsmogelijkheid van het NKOC op de beoogde
locatie op het Uithofterrein. Die helderheid kan eventuele toekomstige onduidelijkheid en
discussies voorkomen. Meest voor de hand liggende optie lijkt ons om de contour zodanig
aan te passen, dat de beoogde locatie binnen de verstedelijkingscontour komt te vallen,
zie voorstel bijlage 3. Een andere optie is om in de Provinciale Ruimtelijke Verordening
dit initiatief en de bijbehorende locatie uitdrukkelijk te benoemen als één van de
(aanvullende) uitzonderingen op het uitgangspunt dat verstedelijking buiten de contour
niet is toegestaan.
Naar wij hopen zullen de vast te stellen Structuurvisie, de Verordening en de
bijbehorende kaarten niet in de weg staan van - c.q. uitdrukkelijk rekening houden met de realisering van het NKOC op de beoogde locatie. Voor een versnelde procedure
hebben wij daarnaast in overweging het initiatief in overleg met betrokken overheden
aan te melden als Crisis- en Herstelwetproject.

Tot het verstrekken van nadere informatie dan wel het voeren van overleg zijn wij
vanzelfsprekend gaarne bereid.
Hoogachtend,

NKOC Holding BV

Dr. J.G. de Ridder-Sluiter
Directievoorzitter

r. D.A.E. Christmas MMC
Directeur Infrastructuur & Bedrijfsvoering
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Postbus 50648
2505 LP Den Haag

KvK nr. 54327946 te Utrecht
Bezoekadres
Dorpsstraat 12
3732 HJ De Bilt

Contactpersonen
Mevr. dr. J.G. de Ridder-Sluiter
Directievoorzitter
Tel. 070-3080088
Email hderidder@nkoc.nl

Ir. D.A.E. Christmas

MMC

Directeur Infrastructuur & Bedrijfsvoering
Tel. 06-5158 1773
Email dchristmas@nkoc.nl
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Blauwdruk
Uitgangspuntenvoor samenwerking
NKOC – UMC Utrecht

Mei 2012
NKOC
UMC Utrecht

1

1 Inleiding
NKOC en UMC Utrecht hebben de intentie uitgesproken om te gaan samenwerken. Deze
intentie is op 5 december 2011 vastgelegd in een intentieverklaring. Voorliggende blauwdruk
definieert de uitgangspunten voor deze samenwerking. De blauwdruk schept daarmee de
kaders voor de uitwerking van de samenwerking. De divisies en directoraten van het UMC
Utrecht kunnen, met deze blauwdruk als basis, met het NKOC de effecten becijferen van de
samenwerking. Deze synergie verwerkt het NKOC in zijn ondernemingsplan. Het ondernemingsplan is de basis voor de verdere opbouw van het NKOC.
De blauwdruk is ook van belang voor de voortgang van het Programma van Eisen en het
Structuurontwerp van de nieuwbouw van het NKOC. Hiervoor is inzicht nodig in welke functies het NKOC in het NKOC-gebouw gaat uitvoeren, welke functies het NKOC samen met
het UMC Utrecht gaat exploiteren en welke functies en diensten het NKOC gaat afnemen
van de divisies en directoraten het UMC Utrecht. Deze aanpak zorgt ervoor dat het gebouw
zo compact mogelijk aansluit bij de toekomstige organisatie.
De blauwdruk is vastgesteld in het bestuurlijk overleg van het NKOC en het UMC Utrecht op
29 mei 2012.
Achtergrond
In Nederland krijgen elk jaar 500 tot 550 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar kanker.
De meeste vormen van kanker komen maar bij 5 tot 25 kinderen per jaar voor. Sommige
diagnoses worden zelfs maar enkele malen per jaar gesteld. Op dit moment krijgen kinderen
met kanker hun behandeling in de behandelcentra van zeven universitair medische centra
(UMC’ s). Ook het wetenschappelijk onderzoek naar kinderoncologie vindt plaats in deze
behandelcentra.
Door intensieve samenwerking tussen de verschillende specialismen en steeds verdergaande concentratie van zorg en behandeling, is de genezingskans voor kinderen met kanker in
de afgelopen 40 jaar gestegen van 10 naar 75%. Desondanks is kanker nog steeds de
meest voorkomende doodsoorzaak door ziekte bij kinderen in Nederland. De laatste tien jaar
is het genezingspercentage nauwelijks verder toegenomen. De spreiding van zorg en onderzoek over de zeven centra maakt het moeilijk om kennis en ervaring op te bouwen, topspecialisten op te leiden en nieuwe ontwikkelingen ten goede te laten komen aan alle patiënten.
Verdere concentratie van zorg en onderzoek kan de genezingskansen en de kwaliteit van
(over)leven van kinderen met kanker verbeteren. Deze overtuiging vormde voor de Stichting
Kinderoncologie Nederland (SKION) en de Vereniging ‘Ouders, kinderen en kanker’ (VOKK),
met steun van ODAS, aanleiding te streven naar oprichting van één nationaal centrum voor
kinderen met kanker. In dit Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC) wordt alle zorg en
al het wetenschappelijk onderzoek gebundeld. Minder complexe onderdelen van de behandeling kunnen onder supervisie van het centrum wel plaatsvinden in ziekenhuizen dichterbij
de woonplaats van het kind. In bijlage 1 staan de missie en de doelen van het NKOC beschreven.
SKION, VOKK en ODAS hebben in 2009 voor realisatie van het NKOC een coöperatie opgericht: de Coöperatie NKOC. Onder de coöperatie is de NKOC Holding BV opgericht, waarin
de daadwerkelijke totstandkoming van het NKOC is ondergebracht.

2

Bezien vanuit de strategie 3.0 van het UMC Utrecht kan het NKOC een bijdrage leveren aan
de speerpunten in deze strategie zoals child health, oncologie en stem cells / regenerative
medicine.
Samenwerking NKOC en UMC Utrecht
Het NKOC wil haar ambities realiseren in bestuurlijke zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
Ontwikkeling van het NKOC vraagt echter ook een intensieve samenwerking op het gebied
van zorg, research en ondersteuning om de gewenste topkwaliteit te realiseren. NKOC heeft
hiertoe in 2010 eerst een intentieverklaring tot samenwerking getekend met het Nederlands
Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL). Voor de visie op deze samenwerking zie bijlage 4. Om een goede samenwerking met de kindergeneeskunde te realiseren is vervolgens in 2011 een samenwerking met het UMC Utrecht aangegaan. Het UMC
Utrecht en het NKOC hebben daarbij uitgesproken om waar mogelijk en nuttig in de primaire
en ondersteunende processen samen te werken.
Het NKOC heeft voor de vestiging van het nieuwe expertisecentrum voor de Uithof gekozen
vanwege de aanwezigheid daar van een vooraanstaand kinderziekenhuis, het uitstekende
onderzoeks- en ontwikkelklimaat, de aanwezigheid van een zich snel ontwikkelende volwassenen oncologie en de beschikbaarheid van een locatie die goede samenwerking met het
UMC Utrecht mogelijk maakt. Ook biedt de samenwerking met het UMC Utrecht / WKZ het
NKOC de ruimte om een zelfstandige bedrijfsvoering te realiseren. Ook de hoge ambities op
het gebied van duurzaamheid en de kwaliteit van de natuurlijke omgeving maken de Uithof
een zeer goede vestigingsplaats voor het NKOC.
Het kinderoncologisch expertisecentrum sluit inhoudelijk goed aan bij de strategische speerpunten Child Health, Cancer en Stem Cells / Regenerative Medicine van het UMC Utrecht.
Het UMC Utrecht heeft child health als speerpunt benoemd, gebaseerd op de sterke reputatie van het WKZ. De komst van het NKOC versterkt de positie van het WKZ als internationaal
toonaangevend centrum in de kindergeneeskunde. Het tweede speerpunt, oncologie, vormt
de basis voor de keuze van het UMC Utrecht om met het NKI-AVL een gezamenlijk oncologisch centrum op te zetten in de Uithof. Dit centrum richt zich op volwassenen. Door de
komst van het NKOC ontstaat een uniek continuüm van zorg, waarbij vooral de zorg voor
adolescenten, de transitie en de follow up van late effecten gezamenlijk vormgegeven kunnen worden. Tweede hoofdlijn van het speerpunt oncologie en ook een belangrijk thema in
het speerpunt stem cells / regenerative medicine vormt het basale onderzoek naar enerzijds
het ontstaan van kanker en anderzijds naar nieuwe behandelingsperspectieven. Fundamentele onderzoeksgroepen van het UMC Utrecht en van het Hubrecht Instituut werken hiervoor
intensief samen. De komst van het NKOC betekent een versterking van en aanvulling op dit
onderzoeksprogramma.
Het UMC Utrecht is daarom meer dan bereid te investeren in een intensieve samenwerking
om gezamenlijk de hoogste kwaliteit van zorg en de grootste impact in de research te bereiken. Hiervoor spreken beide partijen de ambitie uit het centrum in de directe nabijheid van
het WKZ te realiseren. Zo kunnen zij de optimale bedrijsvoering bewerkstelligen.
Uitwerking van de samenwerking
Partijen zijn een mijlpalenplanning overeengekomen voor de volgorde en het tijdspad van de
uitwerking van de samenwerking (zie bijlage 2). Volgens deze planning volgt in september
2012 een overkoepelende samenwerkingsovereenkomst, waarin NKOC en UMC Utrecht de
afspraken over de samenwerking verankeren. De daaropvolgende uitwerking van de samenwerkingafspraken resulteert in een mantelovereenkomst met onderliggende contractaf-
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spraken per divisie. Ook werken NKOC en UMC Utrecht in de komende periode de Governance van het NKOC en de betrokkenheid van het UMC Utrecht daarin verder uit. Samen
met de Universiteit Utrecht bereiden NKOC en UMC Utrecht de overdracht van de locatie en
de RO-procedure voor.

Op basis van bovenstaande stelt het NKOC in de zomerperiode een herijking van de financiele businesscase op (inclusief synergie door samenwerking). In deze periode stellen partijen
ook het ondernemingsplan voor het NKOC op. Daarop gebaseerd volgt een implementatieplan (2013-2015) en een financieringsplan.Tijdens deze periode laat het NKOC ook een externe validatie uitvoeren van het ondernemingsplan, voor de betrokken stakeholders van het
NKOC.
De samenwerking(smogelijkheden) met het NKI-AVL worden meegenomen in het ondernemingsplan. Hiervoor vinden de komende maanden overleggen met het NKI-AVL plaats.
Het UMC Utrecht heeft een programmamanager NKOC-UMC Utrecht aangesteld met als
taak om voor het UMC Utrecht de ontwikkeling van de samenwerking te coördineren.

Leeswijzer
Hoofdstuk twee van deze blauwdruk bevat de uitgangspunten van het NKOC en de uitgangspunten die het UMCU/WKZ hanteert voor de samenwerking op het gebied van zorg en
research. Doel voor beide partijen hierbij is te streven naar een effectieve en efficiënte
werkwijze waarbij het belang van de patiënt centraal staat. Op basis van deze uitgangspunten heeft de projectdirectie van het NKOC, samen met de programmamanager van het UMC
Utrecht, met de betrokken divisieleiders en hoofden van directoraten besproken welke samenwerking wenselijk is en hoe zij deze technisch, inhoudelijk en personeelsmatig kunnen
realiseren. De resultaten van deze gesprekken zijn te lezen in de hoofdstukken drie en vier.
Bijlage 3 bevat een overzicht van de gevoerde gesprekken en betrokken stakeholders.
Grondlegger voor deze gesprekken vormden het ‘Voorstel voor een landelijk kinderoncologisch expertisecentrum in Utrecht’ van 23 maart 2011, het ‘Strategisch Werkconcept’ (conceptversie van 23 januari 2012), de notitie ‘Samenwerking UMC Utrecht / WKZ en NKOC per
medisch behandelspecialisme’ van 27 februari 2012” en de intentieverklaring tot intensieve
samenwerking van 5 december 2011.
Hoe het verdere traject er uitziet wordt beschreven in een plan van aanpak. Hierin komen de
projectorganisatie, de afspraken over de tijdelijke, projectmatige samenwerking tussen
NKOC en UMC Utrecht en de projectplanning en –fasering aan de orde.
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2 Uitgangspunten voor samenwerking
Uitgangspunten van het NKOC
Het NKOC heeft uitgangspunten geformuleerd die gelden voor het ontwikkelen van de organisatie en de nieuwbouw van het NKOC. Deze staan beschreven in het Strategisch Werkconcept van 23 januari 2012. Het strategisch werkconcept is een nadere uitwerking van de
NKOC principles, het beleidsplan van juli 2009 en het kwalitatief Programma van Eisen
(Kopvol). Een aantal uitgangspunten is van belang voor de (vorm van) samenwerking met
het UMC Utrecht / WKZ. De van belang zijnde uitgangspunten zijn:
Bestuurlijk / bedrijfsvoerend:
 Het NKOC is een zelfstandig, onafhankelijk instituut met een landelijke functie en een
zeer nauwe band met het UMC Utrecht / WKZ;
 Het NKOC onderhoudt een nauwe relatie met een landelijk netwerk van Shared Care
instellingen, die de minder complexe onderdelen van de zorg onder regie van het NKOC
uitvoeren;
 Waar mogelijk en nuttig deelt het NKOC faciliteiten, diensten en personeel met of huurt
deze in bij het UMC Utrecht / WKZ;
 Vanuit de intentie tot samenwerking met het NKI-AVL onderzoeken NKOC en NKI-AVL in
de tweede helft van 2012 op welke gebieden (research, ondersteunende faciliteiten en
zorg) zij kunnen samenwerken, ook in het licht van de ontwikkelingen in de samenwerking tussen het NKI-AVL en het UMC Utrecht1;
 Voor het opstellen van het ondernemingsplan zal het NKOC bij de uitwerking van de organisatie onderzoeken of het synergie kan behalen door aan te sluiten bij de ontwikkeling
NKI-AVL – UMC Utrecht;
 Daar waar dit de kwaliteit van zorg of onderzoek ten goede komt heeft het NKOC een
functionele link met andere instituten (bijvoorbeeld andere UMC’s, en het Hubrecht Instituut).
Zorginhoudelijk:
 De zorg wordt georganiseerd op basis van tumortype: hemato-oncologie, solide tumoren
en neuro-oncologie. Voor ieder van deze drie tumortypen richt het NKOC een zorgunit in.
De zorg wordt organisatorisch ondergebracht in drie units die verdeeld zijn over twee
bouwkundige ruimtes: één voor hemato-oncologie en één voor solide tumoren en voor
neuro-oncologie. De gehele behandeling van een kind vindt plaats in één zorgunit. Binnen iedere unit zijn dus de klinische, dagbehandeling en poliklinische functie geïntegreerd;
 Per unit levert een multidisciplinair team de zorg. Dit team bestaat uit de verschillende
medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici en andere zorgverleners. Dit team
staat onder één aansturing;
 Medisch specialisten die werkzaam zijn in het NKOC hebben ook een link (vaak via een
nulaanstelling) met het betreffende moederspecialisme, meestal in het UMCU/WKZ en
soms door een deelaanstelling in een ander UMC;
 Per specialisme vormt een coördinator de link met het betreffende specialisme / vakgebied in het UMC Utrecht / WKZ;
 Het zorgproces wordt georganiseerd rondom het kind en het gezin. Daar waar menselijke
expertise leidend is in de zorgverlening komt de zorg naar de patiënt toe.

1

Hierover wordt in september 2012 een besluit verwacht
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Research
 Het NKOC vormt een volledige translationele onderzoeksketen op het gebied van kinderoncologische research door de combinatie van een Molecular Medicin Institute (MMI) in
het NKOC, met - in de zorgunits geïntegreerd – patiëntgebonden onderzoek (onder andere etiologie, klinische trials, psycho-oncologie en late effecten);
 Het NKOC zoekt samenwerking met de belangrijkste instituten op het gebied van kankeronderzoek. Hierbij wordt gekeken naar vergroting van de impact van onderzoeksgroepen door programmatische samenwerking en gezamenlijke inzet van kapitaalintensieve middelen;
 Het NKOC wil proefdierfaciliteiten en extreem dure apparatuur delen met het UMC
Utrecht, het NKI-AVL en het Hubrecht Instituut;
 Het NKOC-Molecular Medicine Instituut (MMI) is geïntegreerd in de nieuwbouw van het
NKOC, met een organisatiestructuur die primair gericht is op het oplossen van klinisch
relevante problemen van kinderoncologische ziektebeelden. Dit doet het MMI onder andere door het vergroten van fundamenteel tumorbiologische inzichten van kindertumoren
en door therapie-ontwikkeling in preklinische modelsystemen van kinderkanker;
 Het NKOC-MMI zal in ruime mate gebruik maken van grootschalige genoomtechnieken
met innovatieve en sterke bio-informatica en uitgebreide proefdier modellen. Actieve interactie tussen MMI-tumorgroepen en de corresponderende klinische tumor-research
groep en met andere patiëntgebonden onderzoeksgroepen zal in de NKOC organisatie
en in het NKOC-gebouw worden ingebed;
 Het NKOC integreert patiëntgebonden onderzoek in de kinderoncologie in de zorgunits
met maximale interactie met het preklinische onderzoek in het MMI. Feitelijke zijn alle
kinderen die in behandeling zijn ook onderdeel van translationeel onderzoek. Hetzij omdat ze in trials “meedraaien”, hetzij omdat zorgvuldige dataverzameling plaatsvindt voor
lange termijn effectstudies van de behandeling;
Uitgangspunten van het UMC Utrecht
Voor de samenwerking met het NKOC hanteert het UMC Utrecht de volgende uitgangspunten:
 Een intensieve samenwerking die leidt tot een verdere versterking van het profiel van het
UMC Utrecht als toonaangevend centrum op het gebied van de kindergeneeskunde en
de oncologie;
 Een goede fysieke verbinding van het NKOC en het WKZ, zodat beide partijen optimaal
gebruik kunnen maken van elkaars capaciteiten en infrastructuur;
 Zodanige afspraken dat er geen concurrentie ontstaat om schaars personeel. Daarom is
het voor het UMC Utrecht van groot belang dat het NKOC dezelfde CAO hanteert en dat
zij goede afspraken over de toepassing daarvan maken;
 Toepassing van de decentrale besturingsfilosofie (B&O) en van organisatorische principes waarbij teams niet in verschillende rapportagelijnen komen, maar integraal een positie hebben bij ofwel het UMC Utrecht ofwel het NKOC;
 Een gezamenlijk zorgprogramma met het NKI-AVL op het gebied van transitie, zorg voor
adolescenten en follow up;
 Benutten van de samenwerking met het Hubrecht Instituut en het NKI en de sterke onderzoeksgroepen binnen het UMC Utrecht om tot een robuust onderzoeksprogramma
met het NKOC te komen;
 Benutten van ‘leading edge’ ontwikkelingen zoals het CBOI in de patiëntenzorg en in het
wetenschappelijk onderzoek.
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3 Samenwerking patiëntenzorg
NKOC en UMC Utrecht hebben de ambitie om in de medische zorg intensief samen te werken. In de constructieve gesprekken die de projectdirectie van het NKOC en de hoofden van divisies en directoraten van het UMCU/WKZ voerden, bespraken zij hoe de samenwerking vorm zou
moeten krijgen. Als onderdeel van de overkoepelende samenwerkingsovereenkomst maken beide partijen afspraken over arbeidsmarktbeleid,
beschikbaarheid van voorzieningen en mensen (medici en ondersteunende teams) en de wijze waarop zij kennis borgen, in zowel brede ontwikkeling in het vak als in de subspecialisatie kinderoncologie.
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de gezamenlijke visie op de samenwerkingsmodellen en op de aanstellingsvormen in de patiëntenzorg.
Medisch
In onderstaand overzicht staat per deelspecialisme weergegeven welke aanstelling(en) NKOC en UMC Utrecht voor de individuele medewerkers wenselijk vinden. Uitwerking van de inhoudelijke samenwerking vindt de komende periode plaats. De eerste verkenning van die inhoudelijke samenwerking staat verwoord in de paragrafen volgend op het overzicht.

Medisch specialismen
aanstelling

nulaanstelling

deelaanstelling

Kinderoncologen

NKOC

UMC Utrecht

Ander UMC:
 shared care
 academische
link

Kinderoncologisch chirurgen

NKOC

UMC Utrecht

Ander UMC

Mogelijke Samenwerkingsmodellen (nader te bepalen)
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gemeenschappelijke indicatiebespreking NKOC en
kinderchirurgie WKZ
gemeenschappelijk dienstensysteem NKOC met kinderchirurgie WKZ
Inzet kinderheelkundige deelspecialisme WKZ in
NKOC waar nodig
Relatie volwassen chirurgie ivm inzet heelkundige
deelspecialismen (vaatchirurgie, leverchirurgie) in
NKOC

Kinderoncologisch neurochirurgen
en neurologen

NKOC

UMC Utrecht

Ander UMC




Kinderoncologisch orthopeden

Eigen UMC

NKOC




Kinder-deelspecialismen (endocrinologen, infectiologen, cardiologen,
nefrologen, longartsen enz.)

UMC Utrecht,
divisie kinderen

NKOC






Kinderanesthesiologen

UMC Utrecht
divisie Vitale
Functie

NKOC








Kinderintensivisten

UMC Utrecht,
divisie kinderen

NKOC

NKOC
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gemeenschappelijk dienstensysteem NKOC en (kinder)neurochirurgen UMC Utrecht/WKZ
Kinderneurologische zorg in NKOC: via een combinatie van kinderneurologie en volwassenen neurooncologie
Relatie kinderorthopedische chirurgie NKOC met orthopedie UMC Utrecht/WKZ
Gemeenschappelijk dienstensysteem
Voorkeur van NKOC is deelspecialisten vanuit het
UMC Utrecht/WKZ dedicated in te zetten
Hoe het aannamebeleid verloopt ivm feeling kinderoncologie wordt verder uitgewerkt
Continuïteit van inzet
‘Grotere’ KG deelspecialismen actieve participatie in
NKOC patiëntgebonden onderzoek
Juiste inbedding nog bepalen. Gezien gebruikmaking
van OK-complex UMC Utrecht / WKZ vindt UMC
Utrecht aanstelling bij UMC Utrecht voor de handliggend met dedicated specialisten voor NKOC. Conform
WKZ model: een subspecialisme kinderanesthesiologie
(Gemeenschappelijk) dienstensysteem
Naast taak op OK-complex ook belangrijke taak op
locatie in NKOC gebouw bij sedaties kleine ingrepen
op de afdeling, radiotherapie onder narcose/sedatie
en radiologie onder narcose/sedatie
inzet van kinderanesthesiologie bij pijnbehandeling en
palliatieve zorg
Aannamebeleid nog bepalen
Levering door hele staf kinderintensivisten en verpleging (closed format) of levering door dedicated team
kinderintensivisten+verpleging voor NKOC binnen
WKZ organisatie
24/7 kinderoncologische intensive-care beschikbaar in
kinder-IC WKZ
Aannamebeleid nog bepalen

Kinderradiologen en nucleair geneeskundigen

UMC Utrecht,
divisie Beeld /
NKOC

NKOC / UMC
Utrecht divisie
Beeld

Ander UMC







Kinderradiotherapeuten

NKOC

UMC Utrecht /
AVL

Kinderpathologen

NKOC

UMC Utrecht

Ander UMC







Kinderfarmacie



n.t.b.
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Dedicated kinderradiologische unit gezamenlijk van
WKZ en NKOC, waarvan beschikbare apparatuur obv
berekeningen van volume WKZ en NKOC zijn gebaseerd.
NKOC kinderradiologie team maakt gebruik van gezamenlijke kinderradiologie unit en kan daar overgrote
deel kinderradiologie leveren in het NKOC
Voor specifieke apparatuur die niet in kinderradiologie
unit beschikbaar is komt patiënt naar locatie UMC
Utrecht / AZU
24/7 expertise beschikbaar in gemeenschappelijk
dienstensysteem NKOC met kinderradiologie WKZ
binnen divisie Beeld UMC Utrecht.
Werkzaam in NKOC
Plaats waar radiotherapie zich afspeelt nog bepalen
Intensieve Samenwerking waarbij de regie op het
materiaal in Kinderoncologisch Laboratorium voor
weefseldiagnostiek in het NKOC wordt georganiseerd.
Bepaalde vooraf overeengekomen pathologie technologie (oa histologie van solide en neuro tumoren) vindt
in UMC Utrecht Pathologie laboratorium plaats
Hemato-onco-pathologie vindt integraal in NKOC
plaats
Doelstelling is een gemeenschappelijke kinderapotheek te creëren, waarin binnen het kinderfarmacie-team een oncofarmacie team werkt

Medische ondersteuning
Ook in de medische ondersteuning is goede inbedding van groot belang. Het gaat dan om
anesthesieassistenten, OK-assistenten, fysisch-technisch medewerker radiotherapie, ander
ondersteunend personeel radiotherapie, laboranten voor beeldvorming technieken en apothekersassistenten.
Voorstel van het NKOC en het UMC Utrecht is medisch ondersteunend personeel aan te
stellen bij de betreffende divisie van het UMC Utrecht en op basis van SLA’s afspraken te
maken over de ondersteuning die zij leveren in het NKOC. Het NKOC vindt het heel belangrijk dat deze medewerkers goed zijn geïntegreerd in de NKOC organisatie, bijvoorbeeld door
een gezamenlijk aanname- en opleidingsbeleid, het borgen van de expertise door het instellen van dedicated kinderoncologische teams binnen de UMC Utrecht / WKZ divisies. Dit is
nog een bespreekpunt. Waar nodig krijgen deze medewerkers een nulaanstelling bij het
NKOC om de aansturing van de multidisciplinaire teams van de zorgunits te verzekeren.
Inzet kindergeneeskundige deelspecialisten
Het NKOC heeft vele kindergeneeskundige deelspecialisten nodig. Het WKZ gaat in principe
deze dienstverlening leveren. Specialisten zijn/komen in dienst van het WKZ en krijgen een
deelaanstelling in het NKOC voor dedicated kinderoncologische inzet. Het aannamebeleid
en borging van continuïteit van beschikbaarheid van expertise zijn nog onderwerp van overleg.
OK en anesthesie
Het NKOC gaat gebruik maken van het OK complex van het WKZ. Dit OK wordt hiervoor
uitgebreid. Het NKOC is het ‘hoogste echelon’ voor kinderen met kanker. Er zijn geen alternatieven waarnaar het NKOC kan doorverwijzen. UMC Utrecht / WKZ en NKOC starten samen een project waarin zij vaststellen hoe zij de betreffende OK capaciteit en het benodigde
personeel kunnen borgen en welke investeringen nodig zijn om dit OK-complex te realiseren
en te exploiteren. Dit geldt ook voor de recovery. Afspraken over omvang en kwaliteit van te
leveren diensten leggen beide partijen (jaarlijks) vast in een Service Level Agreement (SLA).
IC
Het NKOC maakt gebruik van de (uitbreiding van de) IC van het WKZ. Ook voor IC-opname
geldt dat er voor patiënten van het NKOC geen alternatieven zijn buiten deze IC. Ook hier
vindt overleg plaats over hoe beide organisaties de benodigde IC-capaciteit en het daarbij
behorende IC-personeel het beste kunnen organiseren. Daarbij geven zij aan welke investeringen nodig zijn van beide partijen om een gezamenlijke optimale IC te kunnen exploiteren
die voldoet aan de recent vastgesteld normen. De contractuele aspecten werken beide partijen daarna uit.
Het WKZ heeft de ambitie ook de eigen IC te renoveren en aan te passen. Door het project
efficiënt in te richten kunnen tijdelijke voorzieningen tijdens de renovatieworden vermeden.
Radiotherapie
Uitgaande van het principe ‘zorg komt naar de patiënt toe’ vindt het NKOC radiotherapie op
of direct naast de locatie NKOC ideaal. In de ruimtelijke plannen neemt het NKOC daarom
een reservering op voor latere uitbreiding. Naast de menselijke expertise is voor beeldvorming inzet van apparatuur en daarvoor geschikte infrastructuur een bepalende factor. Het
UMC Utrecht heeft de schaalgrootte en expertise om ontwikkelingen en innovaties te volgen
en ‘state of the art’ te werken. Het NKOC zoekt daarom de samenwerking met het CBOI en
het NKI-AVL op het gebied van technologische ontwikkelingen en innovaties in de behandelexpertise. Weging van deze factoren is essentieel in de besluitvorming. Afhankelijk van het
aantal patiënten dat per bestralingsregime, per apparaat en eventueel per bunker in het
NKOC in behandeling is, onderzoeken partijen of eigen faciliteiten in het NKOC rendabel zijn
en of de benodigde capaciteit binnen de bestaande capaciteit van het CBOI kan worden op-
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gevangen. Het NKOC gaat er vanuit dat de voorbereiding (poli, beeldvorming en planning)
voor een belangrijk deel annex aan de afdeling Kinderbeeldvorming plaats zal vinden.
Voorlopig is het voorstel dat het NKOC gebruik gaat maken van de faciliteiten van het UMC
Utrecht. Het CBOI van het UMC Utrecht kan het benodigde maatwerk leveren. Een aparte
patiëntenstroom kinderoncologie kan daar worden georganiseerd. Hoe de patiëntenlogistiek
georganiseerd wordt is nog punt van discussie.
Radiologie en Nucleaire geneeskunde
Uitgangspunt van het NKOC is om de diagnostiekvoorzieningen te combineren tot een geïntegreerde kinderbeeldvormingafdeling voor NKOC en WKZ op de overgang van de twee gebouwen. Kinderoncologische zorg gaat gepaard met een behoorlijke hoeveelheid beeld vorming (traditioneel, digitaal en nucleaire).
NKOC en UMC Utrecht gaan onderzoeken welke voorzieningen zij, op grond van productieverwachtingen en kwaliteitseisen van de kinder(oncologische)radiologen, verantwoord kunnen exploiteren in het “kindercluster”. Op grond van die analyse maken partijen een plan
voor een gezamenlijk te gebruiken diagnostiekvoorziening. Het Strategische werkconcept
geeft een voorlopige inschatting van de benodigde modaliteiten. Deze inschatting baseren zij
op een analyse van de te verwachten productie. Deze informatie leggen NKOC en UMC
Utrecht de komende periode naast de diagnostiekbehoefte van het WKZ.
Het NKOC verwacht ook voorzieningen nodig te hebben voor nucleaire therapie. Hiermee
houdt het in de nieuwbouw rekening. Waar mogelijk kunnen NKOC en WKZ voorzieningen
gezamenlijk gebruiken. Het WKZ maakt nu gebruik van therapievoorzieningen in het AZUgebouw. Op basis van productieverwachtingen zal worden bezien welke voorzieningen in het
NKOC nodig zijn. Uitgangspunt is om in de nieuwbouw voorzieningen voor de volgende therapievormen op te nemen: 131I -MIBG-therapie voor neuroblastoma, radioactief gelabelde
antistoffen, bv anti-CD22 voor lymfoma en 131I voor schildkliercarcinoma.
Spoedeisende hulp
Spoedeisende hulpvragen voor kinderen die onder behandeling zijn in het NKOC betreffen
bijna alleen complicaties van de behandeling. Hiervoor kunnen zij rechtstreeks terecht in het
NKOC, bij de unit waar hun oncologische behandeling plaatsvindt. Structurele samenwerkingsafspraken met het UMC Utrecht zijn hiervoor niet nodig. Opvang van acute levensbedreigend zieke kinderen van buiten het NKOC kmot zelden voor (<5 / jaar) en zal in bestaande UMC Utrecht structuren worden ingebed.
Laboratoriumfunctie algemeen
NKOC koopt de gangbare labdiagnostiek (o.a. klinische chemie, microbiologie) in bij het
UMC Utrecht op grond van een SLA. Voorwaarde van het NKOC is uiteraard goede kwaliteit
en ten hoogste marktconforme prijzen.
Hemato-oncolgische lab en Pathologie
Op dit moment verzorgen SKION en andere gespecialiseerde laboratoria een groot deel van
de bepalingen: morfologie, immunofenotypering en genotypering. In het NKOC komt een
kinderoncologisch laboratorium voor weefseldiagnostiek, waarin de verschillende technieken
uit de verschillende laboratoria geïntegreerd worden voor alle vormen van kinderkanker. Dit
lab vangt alle afgenomen tumorweefsels op en voert de eerste verwerking uit in een ‘centrale
weefselopvang unit’, waarna verdere gedetailleerde classificerende diagnostiek plaatsvindt.
DLA stelt voor samen met dit nieuwe lab voor de hemato-oncologische diagnostiek bij volwassenen een organisatorische eenheid te vormen waarin ook de bepalingen voor volwassenen meegaan. Verdere verkenning van deze samenwerking is nog nodig
Het NKOC heeft ongeveer vier kinderpathologen voor de diagnostiek nodig, die zich specialiseren in de volledige omvang van de kinderoncologische pathologie. NKOC vindt het van
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groot belang dat deze medewerkers goed integreren in beide organisaties, bijvoorbeeld door
een gezamenlijk aanname- en opleidingsbeleid en vorming van een dedicated kinderoncologisch team.
Apotheek
Eerste voorkeur van het NKOC is een gemeenschappelijke kinderfarmacie van NKOC en
WKZ samen. Afhankelijk van de mogelijkheden kan deze faciliteit in het WKZ of in het NKOC
komen. Vanwege de (cytostatica)volumes die NKOC nodig heeft, is het niet waarschijnlijk dat
de huidige locatie van de satellietapotheek in het WKZ voldoende in omvang kan worden
uitgebreid. Dit moeten partijen bezien in relatie tot de nieuwe bereidingsunit in de nieuwbouw
van de apotheek van het UMC Utrecht. Waar alle bereidingen plaatsvinden en hoe zij de
logistiek regelen is nog onderwerp van discussie: in de centrale apotheek en dan vervoeren
naar de kinder-apotheek WKZ+NKOC, of bereiden in de kinder-apotheek. Het UMC Utrecht
beschikt over de benodigde expertise en faciliteiten om cytostatica te bereiden en heeft de
schaalgrootte om ‘state of the art’ te werken.
In de gesprekken staat ook de verstrekking van thuismedicatie vanuit deze apotheekorganisatie op de agenda. Veel kinderen krijgen zeer specifieke medicatie voorgeschreven voor de
thuissituatie. Dit sluit goed aan bij de recente ontwikkeling om complexe thuismedicatie die
specialisten voorgeschrijven te vergoeden via het ziekenhuisbudget.
Ook is een uitgebreide functie als ‘trial apotheek’ noodzakelijk met oa. sponsorshipfacilitieiten, leveren van trial-medicatie, pharmacovigilance en drug-accountibility. De opzet
van deze functie is onderwerp van verdere bespreking.
Sterilisatie
Voor sterilisatie van die steriele middelen die het NKOC niet in het OK-complex gebruikt,
maakt NKOC met DLA afspraken die zij vastleggen in een SLA.

Paramedische en psychosociale zorg en educatie
Samenwerking in de paramedische zorg en in de psychosociale zorg en samenwerking in
het onderwijs aan zieke leerlingen nemen NKOC en UMC Utrecht mee in de samenwerkingsovereenkomst. Hierover vindt nog overleg met de betrokken afdelingen plaats, waarbij
efficiënt ruimtegebruik van bestaande en benodigde nieuwe voorzieningen centraal staat.
Verpleegkundige zorg
Samenwerking in de verpleegkundige zorg nemen partijen mee in de samenwerkingsovereenkomst. Werving van de verpleegkundige staf voor het NKOC heeft de bijzondere aandacht. Er is een werkgroep actief die een gezamenlijk wervings- en opleidingsplan ontwikkelt. Dit plan zal na de zomer klaar zijn.
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4 Samenwerking wetenschappelijk onderzoek en opleiding
Om de samenwerkings- en synergiemogelijkheden in onderzoek en opleiding te bepalen is
het wenselijk één of meer bijeenkomst(en) te organiseren met de relevante spelers op De
Uithof en met het NKI-AVL. Deze bijeenkomsten zullen gaan over de kansen om het onderzoek op De Uithof ten volle te benutten en richten zich zowel op het fundamenteel moleculaire onderzoek (Molecular Medicin Institute) als op het klinisch patiëntgebonden onderzoek.
Een belangrijk thema in de ontwikkeling van het NKOC is vorming van een translationele
keten van onderzoeksgroepen en activiteiten.
Daarna kunnen partijen dan ook de mogelijkheden voor het delen van faciliteiten bespreken.
NKOC gaat er vanuit dat het gebruik kan maken van faciliteiten die op De Uithof al beschikbaar zijn.
Opleiding
Het NKOC heeft voor de eigen ontwikkeling een grote opleidingsbehoefte. Samen met het
UMC Utrechts zal het NKOC zowel voor medisch specialisten als voor andere disciplines
opleidingsbehoeftes en opleidingsplannen ontwikkelen.
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5 Samenwerking ondersteunende processen
Facilitaire dienstverlening
Het NKOC heeft met het Facilitair Bedrijf gesprekken gevoerd over de dienstverlening. De
nieuwe strategie van het Facilitair Bedrijf vormde in deze gesprekken het vertrekpunt. Op
basis van de daadwerkelijk verwachte afname van diensten door het NKOC werken partijen
het samenwerkingsmodel inhoudelijk uit. Het UMC Utrecht wil op basis van de behoeften en
wensen van het NKOC bezien of het een passend aanbod kan doen. Een paar opmerkingen
hierbij:
 Onderzocht moet worden of de capaciteiten van de huidige tunnelverbinding van het
UMC Utrecht, tussen locatie AZU en locatie WKZ, voldoende is om ook het NKOC te bedienen, uitgaande van de geplande omvang van het NKOC. Een eigen (al dan niet met
het WKZ gecombineerde) goederenontvangst en afvastation is een mogelijkheid.
 Voor een aantal zaken kan het NKOC gebruikmaken van bestaande structuren op de
Uithof.
Aan de hand van de dienstengids van het FB stellen het NKOC en het FB een voorlopig
dienstenpakket samen zodat het NKOC de kostenbesparing ten opzichte van de businesscase kan ramen.
NKOC en UMC Utrecht organiseren de komende maanden met verschillende afdelingen van
het Facilitair Bedrijf werksessies om de samenwerking inhoudelijk verder uit te werken. Dit is
van belang voor het Voorlopig Ontwerp van het NKOC. De werkgroep Facilitair stuurt dit proces aan. Uitgangspunt is dat NKOC in principe gebruik wil maken van de standaard dienstverlening van het FB. Daarnaast hebben het NKOC en het FB de ambitie uitgesproken om
een aantal innovaties te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van voeding.
Omdat levering van faciliteiten veel invloed heeft op de ontwikkeling van het Programma van
Eisen, is een werkoverleg tussen de relevante medewerkers uit beide organisaties gestart.

Human Resource Management
Overleg over samenwerking op gebied van Human Research Management is nog in de verkennende fase. Belangrijkste thema’s voor samenwerking zijn:
 Generieke regeling voor (deel)aanstellingen en nulaanstellingen over en weer
 Gaat het NKOC (delen van) de HRM-functie inhuren bij het UMC Utrecht,of gaat het
NKOC eventueel met een andere partner (zelf) organiseren?
 Afstemming tussen de arbeidsvoorwaarden (pensioenvoorziening, CAO) van de medewerkers die in dienst zijn bij het NKOC en die van de medewerkers die op dezelfde werkterreinen in dienst zijn van het UMC Utrecht. Dit om concurrentie tussen beide instellingen te voorkomen;
 Werving van personeel voor functies waarin samenwerking plaatsvindt. Hierin vormen de
verpleegkundige functies de hoofdmoot. NKOC en UMC Utrecht hebben afgesproken
gezamenlijk scenario’s voor instroom, doorstroom, mobiliteit en opleiding & ontwikkeling
te gaan ontwikkelen. Met deze scenario’s kunnen partijen loopbaanperspectieven ontwikkelen van junior tot en met gespecialiseerde verpleegkundige. Zo kunnen zij een kwalitatief goede verpleegkundige staf voor beide instellingen waarborgen.
Het NKOC zal eerst een aantal uitgangspunten moeten vaststellen voor de (keuze van)
CAO, de pensioenen en de hoofdlijnen van de arbeidsvoorwaarden voordat een verdiepende
verkenning van de kansen op synergie zinvol is. Voor de arbeidsvoorwaarden is het van be-
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lang te verkennen in hoeverre de samenwerking met het NKI-AVL relevant is als het NKOC
kiest voor de CAO ziekenhuizen. Hierna kan een in te stellen werkgroep P&O de samenwerking verder verkennen en uitwerken
Het NKOC is zeer geïnteresseerd in de wijze van samenwerken van het NKI-AVL en het
UMC Utrecht op dit gebied.

Financieel-administratieve beheersing
De samenwerking zoals in deze blauwdruk vraagt afspraken over financiële verrekening en
administratieve organisatie. NKOC en UMC Utrecht onderzoeken hoe zij de registratie van
zorgactiviteiten eenduidig aan de verantwoordelijke zorgverlener kunnen koppelen als basis
voor de declaraties van zorgprestaties aan de zorgverzekeraars of onderling tussen NKOC
en UMC Utrecht. Dit hangt direct samen met te maken keuzes rond het gebruik van ICTapplicaties van het UMC Utrecht door het NKOC (zie ook bij ICT).
Daarnaast onderzoekt het NKOC in welke mate het NKOC financieel-administratieve faciliteiten van het UMC Utrecht wil inhuren. Dit hangt ook samen met de gewenste samenwerking
in Facilitaire Dienstverlening en in HRM en met de in gebruik zijnde geïntegreerde ERPapplicatie.
De onderlinge verbondenheid moeten partijen in fiscaal opzicht zorgvuldig voorbereiden. De
constructie moet passen binnen het Convenant Horizontaal Toezicht zoals het UMC Utrecht
heeft gesloten met de Belastingdienst. Dit om, fiscale complicaties en belastingdruk voor
zowel NKOC als UMC Utrecht te voorkomen,
Ook verkennen NKOC en UMC Utrecht of samenwerking in planning & control en externe
contractering logisch is.
ICT
Het NKOC heeft een ICT-strategie opgesteld, met als doel kaders en richting te geven aan
de ondersteuning van NKOC-processen met ICT. Binnenkort start verkenning van de match
hiervan met de in gebruik zijnde applicaties in het UMC Utrecht en met de lopende voorbereiding van de nieuwe ICT-strategie 3.0. Na een globale verkenning volgen over diverse applicaties verdiepende gesprekken met materiedeskundigen van het UMC Utrecht, om cruciale ontwikkelgebieden op tijd te identificeren. Op basis van deze verkenning kunnen NKOC en
UMC Utrecht gezamenlijk in gesprek gaan met relevante leveranciers.
Op korte termijn vindt overleg plaats over de samenwerkingsmogelijkheden rond de fysieke
ICT-infrastructuur van het NKOC. Bij het ontwerpen van het gebouw zijn hierover heldere
uitspraken nodig. De intentie is om aansluiting te zoeken bij de bestaande, recent vernieuwde infrastructuur van het UMC Utrecht. Gegeven de intensiteit van de researchfunctie van
het NKOC, is in ieder geval een verdieping nodig rond de lopende Strategiestudie Research
IT, gecombineerd met de ervaring van het NKI-AVL met research IT.
Het NKOC heeft aan de DIT gevraagd een regievoorstel te doen, waarmee wordt gewaarborgd dat de ICT voor het NKOC op tijd klaar is met optimale inspanning, bijvoorbeeld door
aan te sluiten bij de strategische ontwikkelagenda ICT.
Een procesmanager van de DIT formuleert de komende periode een antwoord op de ICT
visie van het NKOC. Focus hierin is onderscheiding van complexe investeringsprojecten van
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hoge prioriteit en standaard applicatiemanagement. Gezamenlijk stellen zij daarna een implementatieplan voor ICT op.
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Bijlage 1 NKOC: missie en doelen
De missie van het NKOC is:
Het Nationaal Kinderoncologisch Centrum wil voor alle kinderen met kanker genezing
bereiken met minimale bijwerkingen en optimale ontwikkelingskansen naar volwassenheid door topzorg en toponderzoek te bewerkstelligen in een nationaal kinderoncologisch centrum behorend tot de allerbeste centra van de wereld. Voor kinderen die
niet kunnen genezen wil het NKOC de best mogelijke palliatieve zorg bieden aan het
kind en het gezin
In het NKOC gaat wetenschappelijke toponderzoek naar kinderkanker plaatsvinden (in samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, het
UMC Utrecht en het Hubrecht Instituut) en er vindt concentratie van de topzorg voor kinderen
met kanker plaats in samenwerking met het UMC Utrecht / WKZ. Op zorggebied gaat het
NKOC in de toekomst ook samenwerken met shared care centra in het land. Dit zijn gekwalificeerde ziekenhuizen verspreid over het land die minder complexe delen van de behandeling gaan verzorgen onder regie van het NKOC.
De doelstellingen van het NKOC zijn:
 Een genezingspercentage van meer dan 90% in 2025, door ontwikkeling van nieuwe
behandelingen en terugdringing van overlijden als gevolg van bijwerkingen van de behandeling.
 Late effecten van behandeling verminderen door verbetering van de behandelingen, zodat in 2025 minder dan 50% van de overlevenden te maken heeft met gezondheidsproblemen. Kinderen die niet kunnen genezen en hun gezinnen zo goed mogelijk begeleiden.
 In 2020 het beste kinderoncologische onderzoeksinstituut van Europa zijn en tot de vijf
beste kinderoncologische onderzoeksinstituten van de wereld behoren.
 In 2020 beschikken over een internationaal erkende topopleiding tot kinderartsoncoloog
en over een topopleiding voor kinderoncologische expertise voor andere specialismen uit
binnen- en buitenland.
Het NKOC verwacht 550 nieuwe patiënten per jaar. In totaal krijgt het NKOC dan jaarlijks
ongeveer 800-1200 patiënten onder behandeling (tweede- en derdejaars behandelingen en
recidieven). Hiervoor heeft het NKOC 80 tot 90 klinische bedden, zes IC-bedden, 30 tot 50
dagbehandelingplaatsen en twee tot 5 OK’s nodig. De zorg komt organisatorisch in drie
units: een unit hematologische oncologie, een unit solide tumoren en een unit neurologische
oncologie. Deze drie units verdeelt het NKOC over twee ruimtes: één voor hematologische
oncologie en één voor solide tumoren en voor neurologische oncologie. Ongeveer 75% van
de patiëntenzorg vindt plaats in het NKOC en ongeveer 25% in de zogenaamde shared care
centra.
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Bijlage 2 Mijlpalen NKOC 2012
In het Bestuurlijk Overleg UMC Utrecht - NKOC is afgesproken dat beide partijen de belangrijkste beslismomenten uit de overallplanning vastleggen in een mijlpalen planning. Deze
planning maakt deel uit van het Plan van Aanpak om te komen tot een goede samenwerking.
De mijlpalen worden gebruikt voor besturing van het samenwerkingsproces, beheersing van
de (financiële) risico’s en bepaling van de voortgang.
Afgesproken is dat het Bestuurlijk Overleg ongeveer 1 keer per kwartaal besluitvormend bijeenkomt en verder maandelijks (in een desgewenst klein comité) vergadert om de voortgang
te monitoren en richtinggevende besluiten te nemen.
De volgende mijlpalen vragen om bestuurlijke besluitvorming:
29 Mei 2012

Blauwdruk samenwerking UMC-NKOC.
Lening tranche 1: in RVB UMC dd 08.05.2012 (besluitvormend)
Intentie samenwerking/grondoverdracht NKOC-UU-UMC Utrecht

Juni 2012

Concept governance NKOC
Bouwenveloppe en locatie: vastleggen / verzilveren
Start bestemmingsprocedures i.o.m. gemeente Utrecht

Juli 2012

Concept samenwerkingsovereenkomst NKOC- UMC Utrecht
Oplevering plan van aanpak voor het ondernemingsplan

September 2012

Ondernemingsplan, inclusief externe validatie (bestuurlijke afronding):
Samenwerkingsovereenkomst + SLA’s
Governance NKOC en participatie opties
Besluit uitwerken mini NKOC n.a.v. globale verkenningen (Transitieplan)
Start Voorlopig Ontwerp bouw

December 2012

Overdracht grond
Startbesluit mini NKOC (shop in shop in WKZ, Transitieplan)
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Bijlage 3 Overzicht gevoerde gesprekken en betrokken stakeholders

De projectdirectie van het NKOC en de programmamanager van het UMC Utrecht hebben
gesprekken gevoerd met de managementteams van:











Divisie Laboratorium en Apotheek (twee gesprekken)
Divisie Heelkundige specialismen en de voorzitter van het snijdend overleg van het
WKZ (twee gesprekken)
Divisie Beeld (twee gesprekken en een rondleiding en inhoudelijk debat)
Divisie Vitale Functies (twee gesprekken)
Divisie Kinderen (diverse gesprekken)
Divisie hersenen: afdelingshoofden Neuro-oncologie
Facilitair Bedrijf (drie gesprekken)
Directie Informatie Technologie (drie gesprekken)
Directie Informatievoorziening en Financiën (O. Rip, M. Appelman)
Directie Personeel en Organisatie
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Bijlage 4 Samenwerking NKOC en NKI-AVL
Het NKI-AVL en het NKOC hebben een lange historie van samenwerking. Vanaf het initiatief
heeft het NKI-AVL het NKOC met raad en daad bijgestaan. Aanvankelijk was het de intentie
om het NKOC te vestigen annex het NKI-AVL. Maar na een periode van heroverweging is
gezamenlijk besloten dat vestiging op de Uithof een betere keuze was, omdat daar de specialistische kindergeneeskudige ondersteuning bij de behandeling beter gewaarborgd kan
worden.
Met het initiatief tot samenwerking tussen het UMC Utrecht en het NKI-AVL is de mogelijkheid tot samenwerking tussen het NKI-AVL en het NKOC weer versterkt. Ook op het gebied
van hoogtechnologische behandeling en research blijven de kans op samenwerking zeer
aanwezig: radiotherapie en met name protonenbestraling, nucleaire geneeskunde,
(dier)experimenteel onderzoek, etc.. Op het gebied van translationeel onderzoek ontstaat de
mogelijkheid om patiëntgebonden onderzoek gedurende alle levensfasen te koppelen.
Na de keuze voor de Uithof heeft het NKOC allereerst de inhoudelijke samenwerking met
het UMC Utrecht verkend en uitgewerkt. Hierbij is uitgegaan van de principes die het NKOC
van belang vindt om efficiënt en effectief kwalitatief goede zorg en research te bieden aan
kinderen met kanker en hun ouders. De uitgangspunten van deze samenwerking zijn in deze
blauwdruk vastgelegd. De basis voor de gesprekken met het UMC Utrecht over de blauwdruk is een eerdere verkenning geweest van de synergie tussen NKOC en NKI-AVL.
Gebleken is dat bij sommige onderdelen het van belang blijft om de samenwerking met NKIAVL (al dan niet in samenhang met UMC Utrecht) nader te onderzoeken. Hieronder wordt
een niet limitatief overzicht van de mogelijkheden weergegeven, zowel gebaseerd op de bevindingen in de blauwdruk als op de kennis die het NKOC heeft opgedaan in de eerdere verkenning van de samenwerking.
Te onderzoeken samenwerkingskansen:
 medische samenwerking (radiotherapie, oncologische medebehandeling en consultfunctie)
 gebruik van door het NKI-AVL, met name in het AVL-UMCU te exploiteren ondersteunende voorzieningen (HR-ondersteuning, research-ICT, unieke (dure) apparatuur, etc.)
 opzetten van onderzoeksprogramma’s.

Uitgangspunten van het NKI-AVL
Voor de samenwerking tussen NKI-AVL en NKOC hanteert het NKI-AVL de volgende uitgangspunten:
 NKI-AVL en NKOC zijn allebei bijzondere algemene ziekenhuizen, gespecialiseerd in
oncologische aandoeningen, die ook een academische functie hebben. Het is voor de
hand liggend dat NKOC en NKI-AVL samen optrekken in verkrijgen van de noodzakelijke
extra ‘funding’ voor deze functies;
 Opzetten / delen van facilitaire diensten die voor het AVL-Utrecht worden opgezet;
 Opzetten van opleiding en scholing voor het hele scala van medisch professionals (verpleegkundig, medisch ondersteunende disciplines, medisch specialisten);
 Ontwikkelen van transnationale onderzoekslijnen is een speerpunt van het NKI-AVL; de
ambitie van het NKOC sluit daar bij aan;
 Een gezamenlijk zorgprogramma met het UMC Utrecht en het NKOC op het gebied van
transitie, zorg voor adolescenten en follow up.
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NKOC ‘Principles’
‘Voor de grootste genezingkans met een optimale ontwikkeling tot
volwassenheid van kinderen met kanker’

Missie
Het Nationaal Kinder Oncologisch Centrum (NKOC) wil voor alle kinderen met kanker
genezing bereiken met minimale bijwerkingen en optimale ontwikkelingskansen naar
volwassenheid door topzorg en toponderzoek te bewerkstelligen in een nationaal
kinderoncologisch centrum behorend tot de allerbeste centra van de wereld. Voor kinderen,
die niet genezen kunnen worden, wil het NKOC de best mogelijke palliatieve zorg bieden
aan het kind en het gezin.

De ‘NKOC Principles’ zijn een richtsnoer voor iedereen die betrokken is of gaat worden bij de
opzet, invulling en daadwerkelijk laten functioneren van het NKOC.

NKOC
‘Áls alleen het beste goed genoeg is’

15 juni 2010

NKOC ‘Principles’
‘Voor de grootste genezingkans met een optimale ontwikkeling tot
volwassenheid van kinderen met kanker’
In het NKOC staat alles in dienst van de best-mogelijke, integrale zorg voor het kind met
kanker in ontwikkeling tot volwassene met zijn eigen unieke eigenschappen, aanleg en
problemen in de socio-culturele context van het eigen gezin en familie, in het NKOC wordt de
zorg geleverd door excellente medewerkers binnen multidisciplinaire teams in een maximaal
effectieve werkomgeving en in het NKOC wordt volledig geïntegreerd toponderzoek verricht
voor betere behandelingen met minder bijwerkingen in de toekomst.
Deze principes worden verder uitgewerkt in de volgende 5 principles:

‘Principles’
1. ‘De best-mogelijke behandeling’
2. ‘Genezing voor optimale ontwikkeling van het kind’
3. ‘Betere genezing in de toekomst’
4. ‘Aandacht en ontwikkeling voor topmedewerkers’
5. ‘Midden in de samenleving’

Kernwaarden
De begrippen en waarden die het wezen van het NKOC en al haar medewerkers weergeven
en daarmee de NKOC cultuur en uitstraling bepalen zijn:

‘Betrouwbaar’
‘Compassie’
‘Excellent’
‘Duurzaam’

Strategische Doelen
-

-

-

-

Een genezingspercentage van >90% in 2025 realiseren door het ontwikkelen van
nieuwe effectieve behandelingen en het terugdringen van overlijden ten gevolge van
bijwerkingen.
Voor kinderen die niet kunnen genezen en hun gezinnen de kwaliteit van leven zo
goed mogelijk maken door optimale palliatieve zorg.
De late effecten van behandeling terug te dringen door het aanpassen van de huidige
behandelstrategieën en nieuwe behandelingen te ontwikkelen zodat in 2025 <50%
van de overlevenden klinisch relevante gezondheidsproblemen heeft.
In 2020 het beste kinderoncologische onderzoeksinstituut van Europa zijn en tot de
top vijf van de kinderoncologische onderzoeksinstituten van de wereld behoren.
In 2020 een internationaal erkende topopleiding tot kinderarts-oncoloog herbergen en
een topopleiding in kinderoncologische expertise voor andere specialismen uit
binnen- en buitenland.
In 2020 behoren tot de beste en meest innovatieve werkgevers in de Zorg met een
laag verloop aan medewerkers en een grote aantrekkingskracht voor toptalent.

NKOC
‘Áls alleen het beste goed genoeg is’

15 juni 2010
pg.2

NKOC Principle 1. ‘De best-mogelijke behandeling’
Kanker bij kinderen is een levensbedreigende ziekte waardoor de
1e prioriteit ligt bij genezing. In het NKOC dient alles in dienst te
staan van de behandeling van het kind met kanker. Het NKOC
streeft ernaar om het beste kinderoncologisch centrum ter wereld
te zijn om de allerbeste behandeling mogelijk te maken.

Kinderkanker is de meest voorkomende doodsoorzaak op de kinderleeftijd in Nederland.
Momenteel genezen ~75% van de kinderen met kanker. De laatste tien jaar is het
genezingspercentage nauwelijks verder toegenomen. Van de kinderen die niet overleven,
overlijdt ongeveer 25-35% aan de gevolgen van complicaties.
Om de huidige genezingskansen van kinderen met kanker te maximaliseren dienen de
meest effectieve kanker behandelingen te worden toegepast en moet het aantal kinderen dat
overlijdt ten gevolge van complicaties zo veel mogelijk worden teruggedrongen.
A

De grootste kans op overleving
1. Meest effectieve kanker behandeling
bundeling van beste behandelaars in MDTs
resources en expertise delen met partnerinstituut
selectie best-available treatment met EBM methoden
maximale participatie in (inter)nationale trials

2. Minimaliseren overlijden door complicaties
supportive care met maximale effectiviteit
Verantwoording voor gehele zorgketen
Shared care
veilig en verantwoord met actieve monitoring
'centraal wat centraal moet, lokaal wat lokaal kan’

3. Best-mogelijke kwaliteit van leven als genezing niet mogelijk is
Multidisciplinaire palliatieve zorg voor kind en gezin, communicatie met kind,
centrale rol van ouders, liefst thuis, gegarandeerde continuïteit van
gespecialiseerde transmurale zorg, vertrouwensrelatie met ervaren
behandelaar, ‘eigen’ casemanager als centraal aanspreekpunt en coördinator

B

Zorg is georganiseerd rondom de patiënt
1. Zorg organisatie rondom patiënt, niet rondom arts/afdeling/logistiek proces
2. Gehele behandeling in 1 unit (kliniek, dagbehandeling, polikliniek)
3. Per unit volledig geïntegreerde multidisciplinaire staf in teams
4. Alle medewerkers van het NKOC zijn dienstbaar aan dit proces
5. Primair gericht op effectiviteit en patiënten-uitkomsten,
daarna op organisatie en medewerkers
6. Actieve betrokkenheid van ouders bij zorgproces (“therapeutic alliance”)

C

Actief Kwaliteitsbeleid
1. Expliciete kwaliteits-eisen+normen+indicatoren
2. Evidence-based richtlijnen voor beste zorg
3. Actieve kwaliteitsevaluatie en verbetercyclus
4. Internationale kwaliteit site-visits
5. Maximale transparantie over kwaliteitsbeleid en uitkomsten

NKOC
‘Áls alleen het beste goed genoeg is’
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NKOC Principle 2. ‘Genezing voor optimale ontwikkeling van het kind’
Kinderen met kanker worden genezen voor de rest van hun leven.
Wij streven naar een zo goed mogelijke ontwikkeling van kind
naar volwassene.

De best-mogelijke medische behandeling voor kanker wordt gegeven aan kinderen in
ontwikkeling. Het doormaken van kanker en de noodzakelijke behandeling gaat gepaard met
mogelijke verstoringen van de normale ontwikkeling van het kind. Het is daarom belangrijk
om de patiënt in alle fasen van de behandeling te zien als een individu in ontwikkeling met
zijn eigen unieke eigenschappen, aanleg en problemen in de socio-culturele context van het
eigen gezin. Alle medewerkers moeten zich continu bewust zijn van de invloed van hun
handelen op de ontwikkeling van het kind en hun handelen wegen in het licht van later
welbevinden en actieve autonome participatie in alle belangrijke domeinen van het leven van
zowel de patiënt als het gezin. De belangrijkste domeinen van ontwikkeling zijn fysieksomatisch, cognitief-intellectueel, emotioneel-psychisch, spiritueel en sociaalmaatschappelijk.
Het NKOC streeft naar een optimaal leefklimaat voor patiënten en gezin en naar interactieve
stimuleringsprogramma’s om de ontwikkeling maximaal te ondersteunen en stimuleren. Het
NKOC gebouw is een integraal onderdeel van de zorgconcepten en draagt actief bij aan het
verwezenlijken van de NKOC doelstellingen.

A

Minimaliseren van late gezondheidsproblemen na kinderkanker
1.Gebruik effectieve, minst beschadigende behandelingen (primaire preventie)
2.Structurele lange-termijn follow-up voor overlevenden (secundaire preventie)
3.Onderzoek lange-termijn effecten

B

Volledig integrale zorg gericht op ontwikkeling
Domeinen: emotioneel-psychisch, intellectueel-cognitief, fysiek-somatisch,
spiritueel, sociaal-maatschappelijk
Ontwikkelingspotentie van kind en gezin optimaal gebruiken
Gezinsleven vindt maximale doorgang in het NKOC
ouder-onderkomen naast elke patiëntenkamer
minimaliseren logistieke vertragingen (oa. poli/dagbeh. buiten filetijden)

Zorg komt naar de patiënt
Alle medewerkers werken bewust en continu aan ontwikkeling v.h. kind
Ontwikkelingsgerichte zorg ook buiten de muren van het NKOC
C

NKOC gebouw faciliteert en ondersteunt genezingsproces
Het NKOC gebouw draagt actief bij aan de doelstellingen van het NKOC
zowel betreffende functionaliteit als betreffende leefomgeving. De ruimtelijke
kwaliteiten van het gebouw zijn integraal onderdeel van de zorgconcepten.
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NKOC Principle 3. ‘Betere genezing in de toekomst’
Verbetering van genezingkansen voor kinderen met kanker kan
alleen bereikt worden door onderzoek op topniveau, waarbij de
volledige translationele onderzoeksketen wordt doorlopen van
laboratorium experimenten naar nieuwe geneesmiddelen en naar
late effecten.
Onderzoek is het middel om vooruitgang in genezing en kwaliteit van overleven van kinderen
met kanker te bewerkstelligen. Alle patiënten zijn doel en onderdeel van onderzoek. In het
NKOC zal het gehele spectrum van wetenschappelijk onderzoek op topniveau worden
bedreven, dwz. fundamentele tumorbiologie – translationeel laboratorium onderzoek –
(pre)klinische rationele geneesmiddelen ontwikkeling - klinische studies – psychosociaal
onderzoek – ‘outcome’ onderzoek. Het kind in ontwikkeling binnen het gezin en zijn/haar
kanker staan centraal in het onderzoek.
Al het patiëntgebonden onderzoek speelt zich direct in de NKOC zorgunits af, het onderzoek
en de onderzoekers komen letterlijk naar de patiënt. Preklinisch onderzoek met
patiëntenmaterialen en in kinderoncologische modelsystemen speelt zich in het NKOC
Molecular Medicine Instituut af, dat fysiek in het NKOC is gelegen met actieve interactie
tussen patiënten en wetenschappers.
Er zal een uitmuntende infrastructuur gerealiseerd moeten worden om toponderzoek te
faciliteren, te denken valt oa. aan fysieke onderzoeksfaciliteiten in de zorgunits, structurele
weefselopslag, proefdierfaciliteiten, bioinformatica/ICT, klinisch trial bureau, medischethische procedures en sponsorship faciliteiten. Dit zal deels in een ‘shared resources’
model met de onderzoeksgroepen van het partnerinstituut gerealiseerd worden.
A
Geïntegreerde Zorg en Onderzoek
1. Onderzoek komt naar de patiënt en is voor de patiënt
2. Geïntegreerd gebouw voor zorg en onderzoek
3. Structurele interactie onderzoek(ers) en patiënten
Maximale interactie tussen onderzoekers onderling en met klinici
Patiëntengesprekken in kliniek door laboratorium mensen
Patiëntenbezoeken aan laboratoria
Klinisch-biologische besprekingen over patiënten casuistiek

B

Volledige translationele onderzoeksketens
1. Vaste teams van leidende translationeel lab. leider+klinisch
onderzoeksleider
2. Preklinische tumorbiologie-nieuwe geneesmiddelen ontwikkeling,
(incl.farmacogenetica)
3. Vroege geneesmiddelen trials
4. Geïntegreerd klinisch onderzoek met klinische trials- psychosociaallange termijn follow-up.

C

Onderzoek van wereldklasse
1. Werving en selectie van ambitieuze en betrokken toponderzoekers
2. Concurrerende onderzoeksbudgetten,
3. Samenwerking excellente kanker-onderzoeksinstituten,
4. Externe internationale site visits
5. Onderzoekers ‘belonen’ en ‘afrekenen’ betreffende prestaties
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NKOC Principle 4. ‘Aandacht voor en ontwikkeling van topmedewerkers’
Topzorg en toponderzoek wordt mogelijk gemaakt door excellente
medewerkers die maximaal presteren in een uitmuntende en
effectieve werkomgeving met een continue motivatie voor
verbetering.

Het personeel in alle disciplines en geledingen is de meest bepalende factor van het niveau
van het NKOC op alle terreinen, van onderzoek tot genezingskansen tot individuele
patiënten belevingen en lange termijn uitkomsten. Het is daarom van cruciaal belang dat het
NKOC excellent en maximaal gemotiveerd personeel heeft, zowel door continue scholing en
ontwikkeling van bestaande medewerkers, als door een wervingsbeleid gericht op het
aantrekken van excellent personeel. Tevens dient het gebouw de medewerkers actief te
ondersteunen in het behalen van maximale resultaten op het gebied van genezing, het
minimaliseren van bijwerkingen en het optimaliseren van de ontwikkeling van kind en gezin.

A

Excellente medewerkers; werving en ontwikkeling
1. Opleiding en scholing, persoonlijke ontwikkeling
2. Monitoring persoonlijke prestaties
3. Directe terugkoppeling van functioneren door patiënten vereniging
4. Sabbaticals met expliciete doelstellingen voor alle disciplines

B

Een maximaal effectieve en stimulerende werkomgeving
1. Gebouw maximaal effectief voor medewerkers (zorg en research)
expliciete design keuzes voor effectief functioneren van staf
efficiente logistiek
verblijfsfaciliteiten voor medewerkers
fysiek prettige en stimulerende werkomgeving

2. Organisatorisch effectieve en stimulerende werkomgeving
volledig geintegreerde multidisciplinaire staf per unit
actieve inbreng alle relevante disciplines

C

Maatschappelijke ontwikkelingen over werk en scholing worden actief
geïncorporeerd en geïnitieerd
combinatie gezin-werk
bv 12-uurs diensten
bv. NKOC kinderopvang
bv. Ziekenhuisschool open voor kinderen medewerkers

secundaire arbeidsvoorwaarden
adequate beloning voor prestaties
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NKOC Principle 5. ‘Middenin de samenleving’
Het NKOC staat midden in de samenleving, zowel uit
verantwoording naar de kinderen met kanker en hun gezinnen, als
vanuit maatschappelijke betrokkenheid bij de medewerkers en als
onderneming.

Momenteel is naar schatting 1 op de 450 jong-volwassenen in onze samenleving een
overlevende van jeugdkanker, dit aantal zal in de komende decennia verder oplopen. Het
NKOC voelt zich medeverantwoordelijk voor de manier waarop de maatschappij
overlevenden van kinderkanker opneemt en kansen biedt voor ontwikkeling en ontplooiing.
Dit impliceert een solidaire opstelling van het NKOC met de (ex)patiënten en het gezamenlijk
uitoefenen van morele, politieke of andere druk om maatschappelijke aanpassingen te
bewerkstelligen, positieve elementen van het overleven van kinderkanker te benadrukken en
onjuiste ideeën over kinderkanker en (ex-)patiënten te corrigeren. Ook zal het NKOC
activiteiten ontplooien om de maatschappij actief voor te bereiden op de toename van aantal
jong-volwassenen die overlevenden van jeugdkanker zijn. Tevens zal het NKOC een actieve
rol spelen bij het vergroten van de betrokkenheid van de maatschappij bij kinderen en
gezinnen met kanker tijdens en na de therapie in het NKOC.
Ook is het NKOC een zorginstelling die onderdeel is van onze hedendaagse maatschappij
en ambieert om een actieve rol te spelen op belangrijke maatschappelijke terreinen, zoals
milieu, energie en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.
Het NKOC biedt maatschappelijke organisaties de kans te participeren in en binnen het
NKOC.
A

Het NKOC is een instelling met een sociaal-maatschappelijke verantwoording
1. voor patiënten en overlevenden
bereidt maatschappij voor op instroom van grote aantallen
‘overlevenden’
maatschappelijke betrokkenheid binnen NKOC

2. voor medewerkers
Innovatief omgaan met balans werk-gezin
Actief ondersteunen van excellentie bij medewerkers
Sterke interactie onderzoekers met patiënten

3. voor maatschappleijke organisaties
VOKK kantoor in NKOC
KiKa vertegenwoordiging in NKOC

B

Het NKOC streeft naar duurzame resultaten
1. Voor patiënten
Grootste genezingskansen met zo min mogelijk bijwerkingen
Maximale ontplooiingsmogelijkheden als volwassene

2. Voor medewerkers
Continue scholing en opleiding gericht op excellentie
Innovatief beleid voor balans in werk en in werk-gezin verhouding

3. Voor milieu
Meest innovatieve ziekenhuis wat betreft:
energie
CO2 uitstoot
water huishouding
milieuvervuiling
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