
  

  

Shared care in de Nederlandse kinderoncologische zorg 

 

Voorwoord 

De samenwerking tussen kinderoncologische en stamceltransplantatie centra (gezamenlijk hier 

afgekort tot KOC) en regionale ziekenhuizen (RZ) met betrekking tot de zorg voor kinderen (0-18 jaar) 

met een oncologische aandoening wordt aangeduid met het begrip shared care. Dit document 

beschrijft de wenselijkheid en organisatie van shared care in de kinderoncologische zorg in 

Nederland. Tevens worden de voorwaarden beschreven voor verantwoorde en bekwame 

samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen. Dit document is de landelijke richtlijn 

medebehandeling cq shared care overeenkomstig de afspraken tussen SKION, VOKK en de Inspectie 

voor de gezondheidszorg (IGZ). 
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1. Inleiding 

In Nederland is de behandeling van kinderen met een oncologische aandoening gecentraliseerd in 

zeven academische ziekenhuizen. Na het stellen van de diagnose en de stadiering in het KOC wordt 

de behandeling vastgesteld. Deze behandeling is gebaseerd op een nationaal of internationaal 

protocol en wordt uitgevoerd onder regie van het KOC, mede aan de hand van SKION richtlijnen. Er 

zijn vijf volwaardige (=allround) KOC (UMCG-Beatrix kinderkliniek, Groningen; UMCN- St Radboud, 

Nijmegen; Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis, Rotterdam; AMC-Emma Kinderziekenhuis, 

Amsterdam; VUmc, Amsterdam) en twee centra voor allogene stamceltransplantaties (UMCU-

Wilhelmina kinderziekenhuis, Utrecht en LUMC, Leiden). Deze zeven centra zijn landelijk 

georganiseerd in de SKION (Stichting KinderOncologie Nederland) met als doel onder meer het 

uniformeren van de zorg voor kinderen met kanker binnen Nederland. 

Minder complexe onderdelen van de behandeling van een kind met een oncologische aandoening 

kunnen deels ook plaatsvinden op andere locaties dan het KOC, zoals met name een RZ. De RZ en 

KOC dienen bekend te zijn met de diensten en producten van de VOKK zodat ze ouders, kinderen en 

jongeren daarop kunnen wijzen 

 

2. Motivatie voor shared care kinderoncologie 

Bij samenwerking in de uitvoering van de kinderoncologische behandeling spreken we van shared 

care; dat wil zeggen dat de zorg voor een patiënt gedeeld wordt tussen het KOC en het RZ. Het motto 

bij dergelijke verdeling van taken in een kinderoncologische behandeling is: "dichtbij wat kan en 

centraal wat moet". SKION streeft daarbij naar optimale shared care, daarin gestimuleerd door de IGZ 

die heeft gevraagd om uniforme landelijke richtlijnen voor shared care en de daarbij te gebruiken 

pendelstatus. Met de IGZ is afgesproken dat de voorliggende richtlijnen een opmaat zijn voor de 

inhoud van shared care bij verdere centralisatie van de zorg voor kinderen met een oncologische 

aandoening in Nederland in het Nationaal kinderoncologisch centrum (NKOC). Verdere centralisatie 

geldt dan zowel met betrekking tot de topzorg als tot de shared care. 

De belangrijkste redenen om shared care te willen aanwenden voor de kinderoncologische patiënt 

zijn: 

1. Gemak voor de patiënt om voor eenvoudige onderdelen van de behandeling in de eigen regio 

behandeld te worden.  

2. De korte reisafstand is een voordeel bv. bij complicaties die een spoedevaluatie behoeven en 

eventuele interventie, in de palliatieve fase en wanneer reizen praktische bezwaren heeft 

(fysieke belasting, financieel, werk, inzet van familie en/of vrienden).  

3. Het is motiverend voor de regionale zorgverleners om bij de zorg betrokken te zijn, en het is 

voor patiënt en ouders goed dat er een regionale kinderarts en verpleegkundige bij de zorg 

betrokken zijn. Daarmee wordt ook kennis van en ervaring met kinderoncologische patiënten 

in de regio gewaarborgd. 



  

  

Shared care kan variëren van alleen uitvoeren van laboratoriumbepalingen tot het toedienen van 

chemotherapie, en van alleen poliklinische beoordeling van patiënten in de intervallen tussen 

chemotherapiekuren in tot het klinisch behandelen van kinderen met koorts in aplasie. 

 

3. Vormgeving shared care 

 

3.1 Werkwijze  

Dit document stelt de uitgangspunten voor shared care.  

- In het KOC vindt de diagnostiek van de maligniteit plaats. Het KOC is vervolgens verantwoordelijk 

voor het opstellen van het behandelplan en de afspraken over shared care.  

- Per RZ dient te worden nagegaan welke zorg verantwoord mogelijk is. 

- Bepaalde aspecten van de behandeling vinden alleen plaats in het KOC: o.a. operatieve ingrepen, 

intensieve chemotherapie, radiotherapie, en megatherapie met stamcelrescue 

- Behandeling van complicaties van intensieve onderdelen van zorg vindt alleen plaats in een KOC; 

voorbeelden zijn koorts in neutropenie bij kinderen na intensieve chemotherapie kuren zoals bij high-

risk neuroblastoom, intensieve delen van ALL therapie, AML, en NHL na COPADM-kuur, etcetera. De 

initiële opvang kan wel in een RZ plaatsvinden, met name als daar spoed bij is. 

- Kwaliteitscriteria vormen de basis voor afspraken over meebehandeling. 

- Per behandelprotocol zal het KOC vastleggen in afstemming met het RZ, voor welke onderdelen van 

de therapie en voor welke complicaties op welk moment een patiënt in het KOC of RZ behandeld 

moet worden. 

- De regie van de zorg inclusief shared care voor kinderen met een oncologische aandoening ligt bij 

het KOC. 

 

3.2 Randvoorwaarden  

- Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit   

- Commitment aan afspraken van de staf kindergeneeskunde, verpleging, apotheek en Raad van 

Bestuur, afspraken die dus ook op al die niveaus moeten worden vastgelegd 

- Bereidheid te investeren in kennis en opleiding op kinderoncologisch terrein (faciliteiten, menskracht, 

kennis/scholing, vaardigheden) 

- Goede multidisciplinaire én ketensamenwerking 

- Kwaliteit dient te worden getoetst, afspraken zijn niet vrijblijvend (incidentmelding, evaluatiesysteem). 

- Een minimum aan patiëntenstroom met als richtgetal gemiddeld minimaal vijf (categorie A) of 

minimaal tien (categorie B) kinderen met een oncologische aandoening per jaar in medebehandeling 

over een periode van 3 jaar gemeten. 

 

Om de uitgangspunten en randvoorwaarden meer praktische inhoud te geven zijn er twee categorieën 

van shared care onderscheiden en wordt per ziekenhuis bepaald in welke categorie zij vallen. 

 



  

  

3.3 Categorieën shared care 

De volgende categorieën van kinderoncologische shared care worden nu onderscheiden (appendix): 

A. Een ziekenhuis dat eenvoudige poliklinische zorg kan bieden, en eenvoudige 

cytostaticatoedieningen. Daarnaast klinische opvang en behandeling van ―koorts in 

neutropenie‖ of andere complicaties indien het geen complicaties betreft na intensieve delen 

van de zorg, en de patiënt niet ziek en het beloop naar verwachting ongecompliceerd is. 

B. Een ziekenhuis dat zorg conform categorie A kan bieden, alsmede uitgebreidere 

poliklinische zorg, inclusief diagnostiek op het gebied van bijwerkingen, en dat meer 

complexe poliklinische en/of klinische cytostaticakuren kan verzorgen. Daarnaast 

uitgebreidere klinische zorg (medium/high care). 

 

 

De criteria per zorgcategorie zijn: a) expertise, b) scholing (zie ook paragraaf 5), en c) huisvesting. 

 

Categorie A: 

 Een ziekenhuis dat poliklinische kinderoncologische basiszorg en ongecompliceerde 

klinische zorg kan bieden: 

- Poliklinische toediening van cytostatica die geen extra oncologische maatregelen vereisen 

en toe kunnen worden gediend in maximaal 2 uur, zoals vincristine, actinomycine-D, l-

asparaginase en lage doseringen methotrexaat en ara-C. 

 - Toediening van bloedproducten, bestraald indien nodig. 

- Eerste beoordeling en opvang én klinische behandeling bij koorts in neutropenie bij niet-

zieke patiënten met een naar verwachting ongecompliceerd beloop. 

 

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan door de afdeling: 

1. Ten minste één kinderarts dient over voldoende aantoonbare basiskennis van en affiniteit 

met de kinderoncologie te beschikken. Deze kinderarts woont minimaal 1 keer per 2 jaar een 

cursus of congres kinderoncologie bij, en minimaal 1 keer per jaar de multidisciplinaire 

patiëntenbespreking in het KOC, én doet gedurende minimaal 1 week per 2 jaar een 

kinderoncologie stage in het KOC. 

2. Minimaal drie verpleegkundigen dienen de bijscholingscursus kinderoncologie gevolgd te 

hebben, zoals verzorgd door een KOC. Tevens volgen zij minimaal 1 keer per 2 jaar een 

kinderoncologie cursus of congres. 

3. Poliklinische en klinische afdeling voor kinderen met opvangmogelijkheid in een infectie-

arme omgeving en ARBO gekwalificeerde toediening van cytostatica 

 

Categorie B: 

 Het RZ biedt zorg op het niveau van categorie A alsmede: 

- Poliklinische en/of klinische toediening van cytostatica al dan niet in combinatie en al dan 



  

  

niet meerdaags, via infusies langer dan 2 uur durend, uitgezonderd intensieve 

cytostaticakuren waarbij en waarna ernstige complicaties te verwachten zijn. 

- Klinische behandeling van complicaties (niveau medium/high care), met uitzondering van 

complicaties zoals boven beschreven na intensieve delen van zorg, die in een KOC moeten 

worden behandeld. 

 

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan door de afdeling: 

1. Ten minste twee kinderartsen dienen over aantoonbaar voldoende kennis van en ervaring 

met de kinderoncologie te beschikken. Zij wonen minimaal 1 keer per jaar een 

kinderoncologie cursus of congres bij. Deze kinderartsen dienen minimaal twee keer per jaar 

de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen in het KOC bij te wonen én een 

kinderoncologiestage aldaar te vervullen gedurende minimaal 1 week per jaar. 

2. Naast minimaal drie verpleegkundigen per ziekenhuis die de bijscholingscursus 

kinderoncologie gevolgd hebben, dient minimaal één verpleegkundige de opleiding tot 

specialistisch verpleegkundige kinderoncologie (SVKO) gevolgd te hebben. Bij meerdaagse 

klinische cytostaticakuren, dienen minimaal drie verpleegkundigen de opleiding tot 

specialistisch verpleegkundige kinderoncologie (SVKO) gevolgd te hebben. Tevens volgen zij 

minimaal 1 keer per 2 jaar een kinderoncologie cursus. 

3. Poliklinische en klinische afdeling voor kinderen met opvangmogelijkheid in een infectie-

arme omgeving en ARBO gekwalificeerde toediening van cytostatica. 

4. Een klinische afdeling voor kinderen met rooming-in-faciliteiten en mogelijkheid van 

boxverpleging, bij voorkeur met drukregulatie. 

5. Een mogelijkheid tot dagverpleging. 

 

3.4 Voorwaarden overige afdelingen regionale ziekenhuis  

Voor categorie A geldt dat het wenselijk is dat er een maatschappelijk werker en/of kinderpsycholoog 

beschikbaar is die bekend is met de problemen bij ernstig zieke kinderen, evenals een pedagogisch 

medewerker met affiniteit met deze patiëntengroep. In een categorie B RZ is dit alles vereist. 

 

Voor alle categorieën geldt dat de ziekenhuisapotheek bekend dient te zijn met de kinderoncologische 

behandelprotocollen en de bindende regels voor cytostatica bereiding, controle en uitgifte, en in staat 

is tot het bereiden van cytostatica in volumina en doseringen die geschikt zijn voor kinderen van alle 

leeftijden en gewichten.  Er is een goede multidisciplinaire en ketensamenwerking met o.a. nakomen 

van (schriftelijk vastgelegde) afspraken over communicatie, controle en uitgifte van cytostatica door 

apotheek. 

 

Voor alle categorieën geldt dat het laboratorium in staat moet zijn tot bloedonderzoek via een 

vingerprik. 

 



  

  

4. Informatiestroom tussen KOC en RZ: samenwerking en communicatie 

De behandeling van een kinderoncologische patiënt gebeurt in samenwerking tussen een KOC en RZ. 

Deze samenwerking dient duidelijk omschreven te zijn. Tevens is goede communicatie en uitwisseling 

van informatie essentieel voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg. Patiënt en ouders worden 

geïnformeerd over het feit dat shared care met RZ een standaardaspect van de behandeling is, hoe 

deze zorg is opgezet en wat de centrale rol is van de pendelstatus. De afspraken en de uitwerking 

kunnen per KOC en per RZ variëren maar zijn in ieder geval schriftelijk vastgelegd.  

 

4.1 Samenwerking 

De samenwerking tussen algemeen kinderarts en kinderarts-oncoloog en andere zorgverleners is 

gericht op de kwaliteit en continuïteit van de behandeling van de individuele patiënt. De regie van de 

oncologische diagnostiek, behandeling en ketenzorg ligt bij het KOC. Hiervoor vigerende richtlijnen: 

A - Het KOC informeert het RZ over diagnose en behandelplan (in ieder geval schriftelijk); er is een 

duidelijke taakverdeling. 

B - Het is bij iedere patiënt te allen tijde duidelijk wie de hoofdbehandelaar is in beide centra (regionaal 

en in centrum) en de communicatie over de patiënt wordt bij voorkeur tussen deze professionals 

(laagdrempelig) gevoerd.  

C - Bij belangrijke problemen rond de patiënt of bij ernstig zieke patiënten of op verzoek van de 

regionale kinderarts neemt het KOC de patiënt altijd direct over voor verdere diagnostiek en/of 

behandeling. 

D - De behandelprotocollen en het werkboek Supportive Care (NVK) zijn beschikbaar via de SKION 

website en de uitgewerkte richtlijnen voor supportive care zijn beschikbaar vanuit het KOC. 

E - Er is structureel overleg tussen algemeen ziekenhuis en KOC door vaste contactpersonen. 

 

4.2  Communicatie 

A - Overdracht van informatie, zowel door artsen als verpleegkundigen, geschiedt tenminste 

schriftelijk in het pendeldossier met vastlegging van relevante bevindingen betreffende met name 

anamnese en lichamelijk onderzoek, actuele medicatie, relevante uitslagen van aanvullend onderzoek 

en bijwerkingen (appendix). 

B - Er is een duidelijke afspraak met ouders over het primaire contactadres in beide ziekenhuizen voor 

overleg vanuit de thuissituatie.  

C - Er zijn afspraken over contact tussen RZ en KOC bij infectie, afwijkende laboratoriumwaarden, 

bijwerkingen en toxiciteit. 

D -  Veranderingen in de dosering van cytostatica die tevoren klaargemaakt dienen te worden, worden 

met het RZ gecommuniceerd per fax of email en zo spoedig mogelijk vastgelegd in de pendelstatus. 



  

  

E - SAEs worden prompt gemeld aan het KOC, welke vervolgens zorgt voor melding bij de SKION. 

Toxiciteit dient gemonitord te worden volgens NCI-CTC schema’s, aan de hand van het SKION 

toxiciteits document (appendix). 

F - Het KOC is 24 uur bereikbaar voor ad hoc overleg. 

 

5. Toelichting kwaliteitseisen regionale ziekenhuizen (zie ook basistabel): 

5.1 Verpleging 

Scholing en regelmatige bijscholing is noodzakelijk met het oog op kennis en vooral bekwaamheid in 

verpleegkundige handelingen rondom chemotherapie. Tijdens en na de klinische en poliklinische 

toediening van cytostatica is de aanwezigheid van een verpleegkundige met kennis van zaken en 

ervaring noodzakelijk. Ook dient de verpleging op de hoogte te zijn van regelgeving m.b.t. het omgaan 

met cytostatica en de excreta van de patiënt die chemotherapie ondergaat (urine, faeces, braaksel 

etc.). De KOC hebben zich verplicht tot twee typen bijscholing: 

A - Actieve participatiestages op de (poli)klinische afdeling  van het bijbehorend KOC. De nadruk hier 

ligt op het omgaan met de port-a-cath en andere intraveneuze toegangssystemen, intraveneuze 

toediening van diverse cytostatica, kennis van bijwerkingen van cytostatica en de omgang met, 

communicatie en voorlichting aan de patiënt en familie. De stages zijn verplichte bijscholing voor het 

team van kinderoncologische verpleegkundigen van ieder RZ en dienen in totaal één week of langer 

per jaar (categorie B) of per twee jaar (categorie A) te worden doorlopen.  De bijscholing heeft ook tot 

doel de regionale verpleegkundigen in contact te brengen met specialistisch kinderoncologisch 

verpleegkundigen met het oog op drempelverlagende verpleegkundige consultatie vanuit het RZ. 

B - Opleiding kinderoncologisch specialistische verpleegkundige. Uitgebreide opleiding gericht op 

verdieping van kennis en inzicht in de kinderoncologische ziektebeelden en oncologische therapieën. 

Aanwezigheid van minimaal één verpleegkundige (en minimaal drie in geval van klinische 

meerdaagse kuren) met deze opleiding is verplicht voor ziekenhuizen met type zorg B. 

 

De KOC centra organiseren ook één of meerdere vergaderingen per jaar voor de regionale 

kinderartsen en verpleegkundigen. Dit overleg is gericht op het regionale beleid voor de 

kinderoncologische shared care en op bij- en nascholing. Het bijwonen ervan is verplicht voor ieder 

ziekenhuis participerend in de zorg voor kinderen met kanker, door minimaal 1 kinderarts en minimaal 

1 verpleegkundige uit het RZ. 

 

5.2 Kinderartsen 

Scholing en regelmatige bijscholing is verplicht met het oog op kennis en bekwaamheid in medische 

kinderoncologische (be-)handelingen. Bij toediening van chemotherapie dient de aanwezige kinderarts 

praktische vaardigheden te beheersen (bv. aanprikken en afsluiten porth-a-cath en Broviac) en kennis 

te hebben van de voorwaarden waaraan de patiënt moet voldoen alvorens cytostatica toe te dienen 



  

  

(bv. op basis van klinisch beeld en laboratoriumgegevens) en de mogelijke complicaties van 

(specifieke) cytostatica.   

Bij- en nascholing vindt plaats door het volgen van regionale cursussen kinderoncologie en/of het 

bijwonen van andere cursussen en/of congressen kinderoncologie, het bijwonen van multidisciplinaire 

patiëntenbesprekingen in het KOC, en door het doen van kinderoncologische stages in het KOC. De 

stages zijn verplichte bijscholing voor de kinderarts(en) met als aandachtsgebied kinderoncologie van 

ieder RZ, en dienen in totaal één week of langer per jaar (categorie B) of per twee jaar (categorie A) te 

worden doorlopen.  De bijscholing heeft ook tot doel de regionale verpleegkundigen in contact te 

brengen met specialistisch kinderoncologisch verpleegkundigen met het oog op drempelverlagende 

verpleegkundige consultatie vanuit het RZ. 

 

De KOC centra organiseren één of meerdere vergaderingen per jaar voor de regionale kinderartsen 

en verpleegkundigen. Dit overleg is gericht op het regionale beleid voor de kinderoncologische shared 

care en op bij- en nascholing. Het bijwonen ervan is verplicht voor ieder ziekenhuis participerend in de 

zorg voor kinderen met kanker, door minimaal 1 kinderarts en minimaal 1 verpleegkundige uit het RZ. 

 

Buiten deze bijscholing vanuit de regionale KOC is er gelegenheid tot bijscholing op het jaarlijkse 

congres van de NVK  en de jaarlijkse en landelijke SKION-dagen.  

 

5.3 Faciliteiten en patiëntenstroom 

Afhankelijk van de mate van shared care dienen bepaalde faciliteiten aanwezig te zijn. Tenminste 

dient voldaan te worden aan: 

- een apotheek die cytostatica volgens EMP-richtlijnen maakt, en ze verstrekt in kleine volumina waar 

nodig; 

- de middelen om port-a-cath's aan te prikken en centrale lijnen te hepariniseren; 

- de mogelijkheid tot geïsoleerde verpleging; 

- de mogelijkheid tot het toedienen van al dan niet bestraalde bloedproducten; 

- de mogelijkheid om (continue) sondevoeding toe te dienen; 

- poliklinisch consult met isolatie van andere potentieel besmettelijke patiënten zoals met 

waterpokken; 

- de mogelijkheid tot bloedafnames d.m.v. vingerprik en daarbij passende micro-bepalingen; 

- de mogelijkheid tot klinische opvang in een infectie-arme omgeving; 

- relevante behandelprotocollen en richtlijnen voor 'supportive care' in de kinderoncologie dienen 

beschikbaar te zijn, zo mogelijk via SKION. 



  

  

De kwaliteit van de shared care is sterk afhankelijk van de ervaring van de algemeen kinderarts en de 

overige teamleden. Het RZ moet derhalve een gegarandeerde instroom van kinderen met een 

oncologische aandoening hebben, met als richtgetal gemiddeld vijf of meer (categorie A) of tien of 

meer (categorie B) oncologische patiënten per jaar in medebehandeling (berekend over een 

driejaarsperiode) om te kunnen participeren in de zorg voor kinderen met kanker. In dunbevolkte 

gebieden kan overwogen worden om de kwaliteit van zorg in zeldzame situaties zwaarder te laten 

wegen dan het getalscriterium, ter beoordeling aan het KOC en de IGZ. 

 

Uitgangspunt bij het bovenstaande is dat op het moment van de behandeling van een individuele 

patiënt de vereiste kennis en ervaring beschikbaar is, in een geschikte omgeving. 

 

Tot slot dient gezegd te worden dat daadwerkelijke implementatie van deze richtlijnen tijd zal kosten, 

waarbij ook regionale verschillen kunnen optreden. 

 

SKION, werkgroep Shared Care  

 

Marianne Naafs-Wilstra (VOKK) 

Hanneke de Ridder (SKION) 

Max van Noesel (Erasmus MC-Sophia) 

Netteke Schouten-van Meeteren (AMC/EKZ) 

Rienk Tamminga (UMCG) 

Gert-Jan Kaspers (VUmc, tevens afgevaardigde van RvT en voorzitter) 

 

SKION, RvT 

24 maart 2011 

 



  

  

Categorieën voor medebehandeling kinderoncologische patiënten, SKION shared care model 

 
De RZ en KOC dienen bekend te zijn met de diensten en producten van de VOKK zodat ze ouders, kinderen en jongeren daarop kunnen wijzen 
1
Onder intensieve therapie wordt verstaan bv. hoge dosis chemotherapie met autologe stamcel reinfusie, de intensieve fase van de behandeling van ALL (inductie en reinductie en 1

e
 deel ―continuation treatment‖), kuren  voor 

AML, hoog-risco neuroblastoom etc. 

Categorie 
kinder-
oncologische 
zorg 

Omschrijving categorie Behandeling 
Expertise en scholing 

 
Huisvesting 

A Poliklinische 
kinderoncologische 
basiszorg en 
ongecompliceerde 
klinische zorg 
 
Richtgetal is gemiddeld 
vijf of meer patiënten/jaar 
in medebehandeling 
gemeten over drie jaar 

1. eerste opvang en initiële 
behandeling van een patiënt met 
complicaties na intensieve 
therapie

1
, waarna doorverwijzing 

naar KOC 
 
2. andere supportive care situaties bij 

niet-zieke patiënt met een naar 
verwachting ongecompliceerd 
beloop 

 
3. poliklinische toediening cytostatica 

die geen extra oncologische 
maatregelen vragen en in 
maximaal 2 uur worden 
toegediend (bv. vincristine, l-
asparaginase, methotrexaat) 

 
 
 

1. Minimaal één kinderarts met aantoonbaar 
voldoende basiskennis van en affiniteit met 
de kinderoncologie 

 
2. Minimaal drie verpleegkundigen per 

ziekenhuis dienen de bijscholingscursus 
kinderoncologie gevolgd te hebben 

 
3. Deze verpleegkundigen wonen minimaal 1 

keer per 2 jaar een kinderoncologie cursus 
of congres bij 

4. Deelname aan een kinderoncologie 
cursus of congres door de 
kinderarts(en), minimaal 1 keer per 2 
jaar 

 
5. Deelname door de kinderarts aan de 

multidisciplinaire patiëntenbespreking in 
het KOC, minimaal 1 keer per jaar 

 
6. De kinderarts doet gedurende minimaal 

1 week per 2 jaar een kinderoncologie 
stage in het KOC 

 

1. Poliklinische en klinische 
afdeling voor kinderen en 
jeugdigen met 
opvangmogelijkheid in 
een infectie-arme 
omgeving 

2. ARBO-gekwalificeerde 
toediening van cytostatica 

 

B Uitgebreide  poliklinische 
zorg en diagnostiek bij 
complicaties, tevens 
klinische zorg (medium/  
high care) en 
cytostaticatoediening 
poliklinische/of klinisch 
  
Richtgetal is gemiddeld 
tien of meer 
patiënten/jaar in 
medebehandeling 
gemeten over drie jaar 

1. Als categorie A, plus: 
 
2. opvang en klinische behandeling 

van andere complicaties in 
medium of high care, met 
uitzondering van complicaties na 
intensieve therapie 

 
3. poliklinische en/of klinische 

toediening van meer complexe 
en/of meerdaagse cytostatica en 
cytostaticakuren, die echter niet 
intensief zijn1 

1. Minimaal twee kinderartsen met 
aantoonbaar voldoende kennis van en 
ervaring met de kinderoncologie 

 
2. Minimaal drie verpleegkundigen per 

ziekenhuis dienen de bijscholingscursus 
kinderoncologie gevolgd te hebben 

 
3. Minimaal één verpleegkundige met  

opleiding tot specialistisch verpleegkundige 
kinderoncologie (SVKO). Bij meerdaagse 
cytostaticakuren geldt dit voor minimaal 3 
verpleegkundigen 

 
4. Deze verpleegkundigen wonen minimaal 1 

keer per 2 jaar een kinderoncologie cursus 
of congres bij 

 

5. Deelname aan een kinderoncologie 
cursus of congres door de kinderartsen, 
minimaal 1 keer per jaar 

 
6. Deelname door de kinderartsen aan de 

multidisciplinaire patiëntenbespreking in 
het KOC, minimaal 2 keer per jaar 

 
7. De kinderarts doet gedurende minimaal 

1 week per jaar een kinderoncologie 
stage in het KOC 

 
8. Een maatschappelijk werker en/of 

kinderpsycholoog, bekend met de 
problemen bij ernstig zieke kinderen 

 
9. Pedagogisch medewerker met affiniteit 

met kinderoncologie 
 

1. Als categorie A, plus: 
 
2. Mogelijkheid tot 

dagverpleging.  
 
3. Klinisch afdeling met 

rooming-in faciliteiten en 
mogelijkheid tot 
boxverpleging, bij 
voorkeur met 
drukregulatie 

 



  

 

SKION-Locatie:     —Kinderoncologie:  therapie voortgang en 

toxiciteit 

Naam:       geboortedatum:   
 Patiëntnummer: 

Datum /             / /             / /             / /             / 

Kuur no /dag/week:     

Gewicht/Lengte     

Lichaams 
oppervlakte 

    

RR     

Lanski/Karnofsky (%)     

Tanner stage  G             P             M G             P             M G             P             M G             P             M 

Transfusie     

Hb           (mmol/l)     

Thrombo (x10
9
/l)     

Leuko     (x10
9
/l)     

Neutro    (x10
9
/l)     

Ciproxin     

Itra-/fluconazol     

Bactrimel     

6-MP                 (…%)                            (            %)                            (            %)                            (            %)                            (            %) 

MTX                 (…%)                            (            %)                            (            %)                            (            %)                            (            %) 

Dexa/Pred     

     

     

NCI Grade 0-5 0-5 0-5 0-5 

                                          CONSTITUTIONAL 

Allergic reaction 
(NCI) 

    

Cushingoid     

Fatigue     

Insomnia     

INFECTIONS 

Febrile neutropenia Grade:       agent: Grade:       agent: Grade:       agent: Grade:       agent: 

Infection w/o neutrop     

Wound complication     

GASTRO-INTESTINAL 

Anorexia     

Constipation     

Diarrhea     

Mucositis/stomatitis     

Nausea  

   

Typhlitis     

Gastric ulcer     

Vomiting      

Pancreatitis     

BONE TOXICITY 

Fracture: grade & 
date 

    

Osteonecrosis/AVN     

HEARING / AUDITORY 

Hearing     

Otitis, middle ear     

NEUROLOGICAL TOXICITY 

Pain (specify organ)     

Ataxia     

CSF leak     

Leukencephalopathy     

Mood alteration, 
select 

    

Neuropathy motor     

Seizure     

                   HEMATOLOGY       

Hemorrhage     

Thrombosis     

SKIN TOXICITY 

Acne     



  

 

Skin changes     

Hair loss     

Hyperpigment     

Hypopigment     

Striae     

OTHER  

Other (status dd)                                 (dd          
) 

                                (dd          
) 

                                (dd          
) 

                                (dd          
) 

Other (status dd)                                 (dd          
)                               

                                (dd          
) 

                                (dd          
) 

                                (dd          
) 

Other (status dd)                                 (dd          
) 

                                (dd          
) 

                                (dd          
) 

                                (dd          
) 

Other (status dd)                                 (dd          
)                               

                                (dd          
) 

                                (dd          
) 

                                (dd          
) 

Other (status dd)                                 (dd          
) 

                                (dd          
) 

                                (dd          
) 

                                (dd          
) 

Other (status dd)                                 (dd          
)                               

                                (dd          
) 

                                (dd          
) 

                                (dd          
) 

Other (status dd)                                 (dd          
) 

                                (dd          
) 

                                (dd          
) 

                                (dd          
) 

Other (status dd)                                 (dd          
)                               

                                (dd          
) 

                                (dd          
) 

                                (dd          
) 

Other (status dd)                                 (dd          
) 

                                (dd          
) 

                                (dd          
) 

                                (dd          
) 

 (Classification according to NCI Common-Toxicity-Criteria, modified )  FOR ALL ITEMS: 0 = NORMAL; 
5=DEATH 



  

 

LANSKI (For children < 9 years of age) 

 

100  Fully active, normal 
90 Minor restrictions in physically strenous activity 
80 Active, but tires more quickly  
70 Both greater restriction of, and less time spent in play activities 
60 Up and around, but minimal active play; keeps busy with quieter 
activity 
50 Gets dressed but lies around much o.t day, no active play but able to 
participate in all quiet play and activities 
40 Mostly in bed; participates in quiet activities 
30 In bed; needs assistance even for quiet play  
20 Often sleeping; play entirely limited to very passive activities 
10 No play; does not get out of bed  
0 Unresponsive 
 

KARNOFSKY (For children > 10 years of age) 

 
100 Normal; no complaints 
90 Able to carry on normal activities; minor signs or symptoms of disease 
80 Normal activity with effor  
70 Cares for self. Unable to carry on normal activity orable to do active 
work 
60 Ambulatory.  Requires some assist. in activities of daily living and self-
care 
50 Requires considerable assistance of frequent medical care 
40 Disabled; requires special care and assistance 
30 Severely disabled; hospitalization indicated/ death not 
imminent 
20 Very sick; hospitalization and active support treatment 
10 Moribunt   
0 Dead 
 

Grade 1 2 3 4 

Allergic reaction Transient flushing/rash; 
fever>38ºC 

Rash/flushing/urticaria/dyspnoe. 
Fever>38ºC 

Symptomatic 
bronchospasm / edema 
/ hypotension 

Anafylaxis 

CONSTITUTIONAL 

Cushingoid - present - - 

Fatigue Mild fatigue over 
baseline 

Moderate, interfering with some 
ADL 

Severe fatigue 
interfering with ADL 

Disabling 

Insomnia Occ. sleeplessness Sleeplessness, interf. with 
function 

Interfering with ADL Disabling 

INFECTIONS 

Febrile neutropenia - - present Life threatening (sepsic 
shock) 

Infection w/o neutrop  Localised, local therapy indicated I.V. AB/fungal/viral 
therapy 

Life threatening (sepsic 
shock) 

Wound complication Incisional separation of 
=25% of wound, no 
deeper than superficial 
fascia 

Incisional separation >25% of 
wound with local care; 
asymptomatic hernia 

Symptomatic hernia 
without evidence of 
strangulation; fascial 
disruption/dehiscence 
without evisceration; 
primary wound closure 
or revision by operative 
intervention indicated; 
hospitalization or 
hyperbaric oxygen 
indicated 

Symptomatic hernia with 
evidence of strangulation; 
fascial disruption with 
evisceration; major 
reconstruction flap, grafting, 
resection, or amputation 
indicated 

GASTRO-INTESTINAL 

Anorexia Loss of appetite without 
alteration in eating 
habits 

Oral intake altered without 
significant weight loss or 
malnutrition; oral nutritional 
supplements indicated 

Significant weight loss 
or malnutrition (e.g., 
inadequate oral caloric 
and/or fluid intake); IV 
fluids, tube feedings or 
TPN indicated 

Life-threatening 
Consequences  

Constipation Mild, occassional 
therapy 

Persistent, constant therapy Interfering with ADL Life threatening (e.g. 
obstruction) 

Diarrhea <4 stools/day 4-6 stools/dy ; iv fluids < day  7 stools/dy, 
incontinence 

Life threatening    

Mucositis/Stomatitis* 
(whole GI-tract) 

Erythema of the mucosa Patchy ulcerations or 
Pseudomembranes  

Confluent ulcerations or 
pseudomembranes; 
bleeding with minor 
trauma  

Tissue necrosis; significant 
spontaneous bleeding; life-
threatening consequences 

Mucositis / stomatitis* 
(whole GI-tract) 

Mucositis (functional/ 
symptomatic) – Select  

Upper aerodigestive tract sites: 
Minimal symptoms, normal diet; 
minimal respiratory symptoms 
but not interfering with function 
Lower GI sites: Minimal 
discomfort, intervention not 
indicated 

Upper aerodigestive 
tract sites: Symptomatic 
but can eat and swallow 
modified diet; 
respiratory symptoms 
interfering with function 
but not interfering with 
ADL Lower GI sites: 
Symptomatic, medical 
intervention indicated 
but not interfering with 
ADL 

Upper aerodigestive tract 
sites: Symptomatic and 
unable to adequately aliment 
or hydrate orally; respiratory 
symptoms interfering with 
ADL Lower GI sites: Stool 
incontinence or other 
symptoms interfering with 
ADL 

Nausea Adequate food intake Decreased intake, can eat Almost no food intake  TPN necessary 

Typhlitis Asymptomatic, 
pathologic or 
radiographic findings 
only 

Abdominal pain; mucus or blood 
in stool 

Abdominal pain, fever, 
change in bowel habits 
with ileus; peritoneal 
signs 

Life-threatening 
consequences (e.g., 
perforation, bleeding, 
ischemia, necrosis); 
operative intervention 
indicated 



  

 

Gastric ulcer 

 Drug treatment of symptoms Bleeding, no perforation Perforation/bleeding; Surgery 

Vomiting  1 x in 24 hrs 2 – 5 x/dy; iv fluids < 24 hrs  6 x/dy, iv fluids 24 
hrs 

Life threatening 
consequences   

Pancreatitis Asymptomatic, enzyme 
elevation and/or 
radiographic findings 

Symptomatic, medical 
intervention indicated 

Interventional radiology 
or operative intervention 
indicated 

Life-threatening 
consequences (e.g. 
circulatory failure, 
hemorrhage, sepsis) 

BONE TOXICITY 
Fracture Asymptomatic,radiograp

hic findings only (e.g., 
asymptomatic rib 
fracture on plain x-ray, 
pelvic insufficiency 
fracture on MRI, etc.) 

Symptomatic but nondisplaced; 
immobilization indicated 

Symptomatic and 
displaced or open 
wound with bone 
exposure; operative 
intervention indicated 

Disabling; amputation 
indicated  

Osteonecrosis/AVN Asymptomatic, 
radiographic findings 
only  

Symptomatic and interfering with 
function, but not interfering with 
ADL; minimal bone removal 
indicated (i.e., minor 
sequestrectomy)  

Symptomatic and 
interfering with ADL; 
operative intervention or 
hyperbaric oxygen 
indicated  

Disabling Death 

AUDITORY / HEARING 

Hearing* Threshold shift or loss of 
15 – 25 dB relative to 
baseline, averaged at 2 
or more contiguous test 
frequencies in at least 
one ear; or subjective 
change in the absence 
of a Grade 1 threshold 
shift 

Threshold shift or loss of >25 – 
90 dB, averaged at 2 contiguous 
test frequencies in at least one 
ear 

Pediatric: Hearing loss 
sufficient to indicate 
therapeutic intervention, 
including hearing aids 
(e.g., =20 dB bilateral 
HL in the speech 
frequencies; =30 dB 
unilateral HL; and 
requiring additional 
speech-language  
related services) 

Pediatric: Audiologic 
indication for cochlear 
implant and requiring 
additional speech-language 
related services 

Hearing* — Hearing loss not requiring 
hearing aid or intervention (i.e., 
not interfering with ADL) 

Hearing loss requiring 
hearing aid or 
intervention (i.e., 
interfering with ADL) 

Profound bilateral hearing 
loss (>90 dB) 

Otitis, middle ear Serous otitis Serous otitis, medical 
intervention 

Otitis with discharge, 
mastoiditis 

Necrosis of canal soft tissue 
or bone 

NEUROLOGICAL TOXICITY 

Pain-specify organ Mild pain, not interfering Moderate pain, interfering with 
function, not ADL 

Severe pain, interfering 
with ADL 

Disabling 

Ataxia Asymptomatic Symptomatic, not 
interfering with ADL 

Symptomatic, interfering 
with ADL; mechanical 
assistance indicated 

Disabling 

CSF leak Transient headache Symptomatic, not interfering with 
ADL 

Symptomatic, interfering 
with ADL 

Life-threatening; disabling 

Leukoencephalopathy 
(radiographic) 

Mild Moderate severe  

Mood-alteration, select 
agitation/anxiety/depres
sion/euphoria 

Mild mood alteration  Interfering with function,  not ADL Severe, interf with ADL Suicidal 

Neuropathy 
Motor 

Asymptomatic, 
weakness on 
examination only 

Symptomatic, interfering with 
function but not with ADL 

Weakness intrefering 
with ADL, assisted 
walking 

Life threatening, disabling, 
paralysis 

Seizure  One brief seizure, well controlled, 
or infrequent focal motor seizures 
not interfering with ADL 

Seizures with altered 
consciousness, poorly 
controlled seizure 
disorder, with 
breakthrough 
generalized seizuresc 

Seizures of any kind which 
are prolonged, repetitive, or 
difficult to control  

HEMATOLOGY  

Hemorrhage Mild, intervention not indicated Transfuse, intervention 
radiol/endoscopic/surger
y 

Very severe, major urgent 
intervention 

Thrombosis Mild, intervention not indicated Anticoagulation Severe, organ dysfunction 

SKIN TOXICITY 

Acne Intervention not 
indicated 

Intervention indicated Pain, disfigurement, 
ulceration, 
desquamation 

- 

Changes in the skin Erythema Dry desquamation, vasculitis, 
pruritus 

Moist desquamation, 
ulceration 

Exfoliative dermatitis, 
necrosis 

Hair loss Thinning or patchy Complete - - 

Hyperpigment Slight or localized Marked or generalized   

Hypopigment Slight or localized Marked or generalized   

Striae Mild Cosmetically significant   

* For the categories Mucositis/Stomatitis and Hearing two separate gradings are given. Please choose between both 
categories for the worst grade and fill out this grade on the form.



  

 

 

Samenwerkingsovereenkomst  ‘Meebehandeling kinderoncologische patiënten’ 

 

naam ziekenhuis: 

naam kinderarts (contactpersoon): 

postadres:  

postcode: 

e-mail: 

telefoon: 

 

Als ziekenhuis willen we het volgende niveau van kinderoncologische zorg verlenen (zie bijlage): 

□ A. Het ziekenhuis biedt poliklinische basiszorg, inclusief de opvang en klinische behandeling van ―koorts bij 

neutropenie‖ of andere complicaties, indien geen complicaties na intensieve therapie en een naar verwachting 

ongecompliceerd beloop. 

□ B. Het ziekenhuis biedt zorg conform model A én uitgebreidere poliklinische en klinische zorg, met uitsluiting van 

complicaties na intensieve therapie en het toedienen van intensieve chemotherapie. 

 

Het ziekenhuis voldoet aan de door de SKION gestelde voorwaarden en afspraken voor het verlenen van 

kinderoncologische zorg:  

□ Blijkens ondertekening is er draagvlak van de maatschap Kindergeneeskunde, de ziekenhuisapotheek, eventuele 

andere gremia zoals Oncologiecommissie, én Raad van Bestuur 

□ Het ziekenhuis voldoet aan de criteria behorende bij het gekozen niveau van kinderoncologische zorg (zie bijlage) 

□ Bereidheid tot medewerking aan de jaarlijkse evaluatie waarin wordt vastgesteld of het ziekenhuis voldoet aan de 

gestelde criteria 

□ Participatie van de betrokken kinderartsen en verpleegkundigen in de IKNL-Werkgroep Kindertumoren  

 

De kinderoncologische centra verplichten zich de steun te bieden, op het gebied van patiëntenzorg, opleiding en 

onderwijs, conform de in 2010 geaccordeerde SKION richtlijnen. 

 

Aldus verklaard, d.d. ………………………………… te …………………………………………… 

 

Handtekening R.v.B.  Handtekening    Handtekening 

    Vz. ………………………..  Vz. Maatschap 

         Kindergeneeskunde 

 

Naam:    Naam:     Naam: 

 

 

Handtekening hoofd apotheek Handtekening hoofd KOC     

 

  

       

Naam:    Naam:  



  

 

Pendelstatus richtlijnen SKION 
De behandeling van een kind met kanker vindt plaats in een kinderoncologisch centrum (KOC) in nauwe samenwerking 
met een regionaal ziekenhuis (RZ). Communicatie tussen deze centra vindt onder andere plaats met behulp van de 
pendelstatus. In de navolgende tekst worden de voorwaarden beschreven waaraan een dergelijke pendelstatus moet 
voldoen. Ouders kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze wijze van communicatie, maar spelen wel een 
belangrijke rol zolang het elektronisch patiëntendossier (EPD) niet is gerealiseerd. De dossiers in de ziekenhuizen blijven 
de officiële statussen, de pendelstatus is een hulpmiddel voor optimale communicatie. 
SKION heeft, daarin gestimuleerd door de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ), als beleid om in 2010 te komen tot 
een landelijk uniforme shared care inclusief een landelijk uniforme pendelstatus, in het kader van optimale zorg voor 
kinderen met een oncologische aandoening in Nederland. 
 
1. Gebruikersrichtlijn en betrokken professionals. 
De ouders/verzorgers brengen de pendelstatus bij elk bezoek van de patiënt aan het ziekenhuis voor consult of opname 
mee en geven deze af om in te vullen door de betrokken professional. Zij vragen deze bij vertrek uit het ziekenhuis 
ingevuld retour. 
 
De professional is verantwoordelijk voor het invullen van de pendelstatus. Elk ziekenhuisbezoek dient gedocumenteerd te 
worden in de pendelstatus. De betrokken professional zet in de decursus-kantlijn: datum, naam, ziekenhuis en functie en 
vult de decursus aan met gegevens uit anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvullende diagnostiek, beleid en therapie, 
vervolgafspraak. Het behandelschema wordt in geval van cytostaticatoediening met datum en dosis bijgewerkt. De 
medicatielijst wordt zo nodig bijgewerkt met paraaf en datum.  
 
Bij een eerste gebruik van de pendelstatus voor een nieuwe patiënt wordt door het KOC het blad met betrokken 
professionals, de probleemlijst, de brieven, behandelingsprotocol, medicatielijst en laatste labuitslagen ingevuld. 
 
Labuitslagen die telefonisch worden doorgegeven kunnen door ouders worden ingevuld in de lijst. 
 
Het voorblad met de gebruikersinformatie bevat een lijst met betrokken professionals in KOC, ziekenhuis en eerste lijn.  
 

Betrokkenen professionals  

KOC    (kliniek/polikliniek) 
Tel 
Fax 
Mail 

 
- behandelend kinderarts-oncoloog = rode draad 
- eerst verantwoordelijk verpleegkundige (EVV) 
- psychologie 
- maatschappelijk werk 

Regionaal ziekenhuis  (kliniek/polikliniek) 
Tel  
Fax  
Mail 

 
- kinderarts 
- verpleegkundige kinderoncologie 
 

Eerste lijn 
Huisarts 
 
Thuiszorg 
 
Apotheek 

Tel Fax Mail 

 
 
2- Patiëntgegevens  

A.  Personalia en individuele ziektegegevens: naam, geboortedatum, patiëntnummer UMC, lijstje gewicht & lengte incl. 
datum, datum diagnose, aard van de maligniteit en stagering, gekozen behandelprotocol, allergieën, medische 
hulpmiddelen als port-a-cath, ommaya, sonde. 
B. Gegevens over persoonlijke benadering leiden tot continuïteit in de aanpak van het kind en ouders, hetgeen helpt om 
onzekerheid en angst te reduceren en kans op autonomie te vergroten.  
Specifieke afspraken voor de aanpak bij een individuele patiënt over: 
- keuze pijnmeetinstrument  
- begeleiding en beloop van pijnlijke/vervelende procedures en ingrepen 
- ontspanningstechniek 
- wijze van communicatie met het kind over ziekte en behandeling 
- medicatietoediening  

 
3- Probleemlijst 

Lijst relevante voorgeschiedenis en medische problemen met datum en toegepaste interventie 
 

4- Brieven 
Brieven invoegen die samenvattend en informatief zijn. De pendelstatus moet echter niet een volwaardige 3

e
 status 

worden, naast de kliniek en polikliniekstatussen. 
 



  

 

      5- Ziektebeloop 
Een ziekenhuisbezoek wordt gedocumenteerd door een professional (kinderarts, verpleegkundige, andere specialist) met 
relevante aspecten uit anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvullende diagnostiek, beleid. Voor de kantlijn wordt datum, 
leesbare naam en professie ingevuld, evenals het ziekenhuis. M.n. die aspecten van anamnese, lichamelijk onderzoek en 
laboratoriumuitslagen die invloed hebben op voortgang en wijziging therapie moeten duidelijk vermeld worden. 
 
      6- Behandelingsprotocol  
Stroomdiagram van het gespecificeerde behandelprotocol en de individuele kuren, en de uitgewerkte richtlijnen (dwz 
criteria voor start van een kuur en specifieke supportive care van het betreffende behandelprotocol).  
 
      7- Medicatielijst  
De medicatielijst biedt de mogelijkheid om gedetailleerde medicatieafspraken weer te geven, zodat de medebehandelaar 
hier snel inzicht in verkrijgt. Denk aan orale cytostatica en specifieke supportive care medicatie (anti-emetica, SDD etc.). 
Bij (herhaal)receptuur door verschillende behandelaars streeft men naar overeenkomstige toedieningsvormen en 
voorschrijfstrategie om onnodig wisselen van producten en toedieningswijze bij kinderen te voorkomen. 
 

Datum 
start 

Datum 
stop 

Medicament keerdosis 
en 
frequentie 

Toedieningsvorm Paraaf 

 
 

     

 
 

     

 
Zorg voor voldoende ruimte om te schrijven. Ouders gebruiken de lijst ook vaak in de thuissituatie en daarbij wordt dan 
bijv. gevraagd om een extra naam van een medicament op te schrijven (bijv. bactrimel = cotrimoxazol etc). Eventueel 
horizontale afdruk van de pagina en/of flinke regelhoogte. 
 
      8- Laboratoriumuitslagen 
Een separate lijst met overzicht van laboratoriumuitslagen maakt deel uit van de pendelstatus. In de praktijk zijn met 
name de gegevens van het volledig bloedbeeld voor de pendelstatus van belang. 
 

Datum  
Paraaf 

        

Hb         

Leukocyten         

Neutrofielen         

Lymfocyten         

Thrombocyten         

         

         

         

 
 
10. Toxiciteitscore  
Invullijst met toxiciteitscore waarbij NCI-CTC gradering wordt gebruikt om de toxiciteit van kinderoncologische 
behandeling te documenteren. Zie bijlage. 
 


