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Ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland werken samen om patiënten met
kanker de beste zorg te leveren, nu en in de toekomst.
Deze samenwerking komt tot uiting in EMBRAZE kankernetwerk. De naam
EMBRAZE staat voor het Engelse Embrace = omarmen. Ook is EMBRAZE
een samenvoeging van de namen van het ERasmus MC, BRAbant en
ZEeland.
Welke ziekenhuizen werken samen in EMBRAZE?
• Instituut Verbeeten
• Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
• Amphia Ziekenhuis
• Jeroen Bosch Ziekenhuis
• Bravis ziekenhuis
• ZorgSaam ziekenhuis
• Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
• Zuidwest Radiotherapeutisch
• Erasmus MC
Instituut
Wat is het doel van EMBRAZE?
Het doel is om door samenwerking:
• U de best mogelijke zorg dicht bij huis/regio te bieden
• De kwaliteit van zorg continue te verbeteren
• De kans op genezing verder te vergroten
Waarom deze samenwerking?
De overheid stelt steeds meer eisen aan de kwaliteit van de oncologische
zorg. Een belangrijk onderdeel van deze eisen vormen de zogenaamde
volumenormen. Dit zijn normen waarbij een ziekenhuis een behandeling
alleen nog maar mag uitvoeren wanneer zij voldoende van dit soort
behandelingen per jaar uitvoert. Dit leidt er toe dat niet meer alle
ziekenhuizen alle behandelingen bij kanker zelf uitvoeren.
Hierdoor verwijzen ziekenhuizen u door naar een ander ziekenhuis dat wel
voldoet aan de volumenorm. U gaat dan voor onderzoek en nazorg naar
uw eigen ziekenhuis en voor een gedeelte van de behandeling gaat u naar
een ander ziekenhuis.

Wat doet EMBRAZE?
De samenwerkende ziekenhuizen bundelen hun kennis, kunde en hun
kracht. De zorgprofessionals van EMBRAZE:
• Bespreken welke diagnostische onderzoeken voor u nodig zijn.
• Maken samen met u afspraken over uw behandelingen.
• Maken samen met u afspraken over deelname aan wetenschappelijke
onderzoeken.
• Sturen een goede overdracht naar uw huisarts.
EMBRAZE maakt zich ook sterk voor het blijvend verbeteren van de
kankerzorg:
• Zorg volgens de laatste richtlijnen en afgestemd tussen de
ziekenhuizen.
• Zorg door een team van experts. Samen hebben ze veel ervaring en
behandelen ze meer dan 10% van de patiënten in Nederland.
• Zorg die continue verbetert. Jaarlijks worden de uitkomsten van de
behandeling onderling besproken en nieuwe inzichten gedeeld.
• Samenwerking met patiënten vertegenwoordiging, huisartsen en het
• Interaal Kankercentrum Nederland (IKNL).
Kankerzorg in EMBRAZE, wat betekent dit voor u?
Uw huisarts verwijst u door naar de specialist. In het ziekenhuis vinden
meerdere onderzoeken plaats. Zorgprofessionals uit de EMBRAZE
ziekenhuizen bespreken gezamenlijk in een regionaal overleg (MDO
genaamd) de uitkomsten van uw onderzoeken. Samen geven ze een
advies voor de beste behandeling. Uw ‘eigen specialist’ bespreekt dit
voorstel met u.
Afhankelijk van de soort kanker die u hebt, kan het zijn dat een gedeelte
van de behandeling in een ander EMBRAZE ziekenhuis plaatsvindt.
De EMBRAZE ziekenhuizen hebben onderling goede afspraken gemaakt,
hoe snel u geholpen wordt, welke informatie nodig is en wanneer u weer
teruggaat naar uw ‘eigen specialist’.
Wanneer u niet in een EMBRAZE ziekenhuis geholpen kunt worden
verwijzen wij u naar een academisch centrum in uw regio. Wilt u in een
ander ziekenhuis geholpen worden dan verwijst de specialist u door naar
de instelling van uw keuze.

Delen van gegevens
Uw gegevens worden met toestemming van u, digitaal over beveiligde
lijnen verstuurd naar het EMBRAZE ziekenhuis. In bepaalde situaties is het
delen van uw medische gegevens noodzakelijk. Dit kan zijn wanneer de
operatie bijv. in een ander ziekenhuis plaatsvindt als waar de onderzoeken
zijn verricht.
Door uw medische gegevens door te sturen:
• Voorkomen we dat u de onderzoeken opnieuw moet ondergaan.
• Zorgen we ervoor dat de juiste medische gegevens tijdig aanwezig zijn.
• Zorgen we dat uw medische gegevens compleet zijn.
Alle EMBRAZE ziekenhuizen voldoen aan de Wet bescherming
persoonsgegevens.
Hebt u een klacht?
Loopt de behandeling anders dan u verwacht? Neem dan contact op met
uw behandelaar. Aarzel niet, samen met u proberen we dan direct tot een
oplossing te komen.
Komt u er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris
van het ziekenhuis waar u onder behandeling bent.
Meer informatie?
Op de website www.embraze.net vindt u uitgebreide informatie over het
kankernetwerk. Hebt u vragen, mail dan naar info@embraze.net
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