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‘Shared Care = centraal  
wat moet, lokaal wat kan’
S. (Sam) Ruesink, beleidsadviseur Shared Care

Het Prinses Máxima Centrum werkt nauw samen met 20 ziekenhuizen 
in Nederland, de Shared Care Centra. Dit doen wij met als uitgangspunt: 
centraal wat moet, lokaal wat kan. Kinderen en ouders kunnen zo voor 
minder complexe onderdelen van de behandeling terecht in de regio, 
dicht bij huis. 

Deze onderdelen van de behandeling 
gebeuren onder regie van het Prinses 
Máxima Centrum. In het afgelopen jaar is 
de organisatie van de Shared Care verder 
geprofessionaliseerd. De Managing Direc-
tor Care heeft het voorzitterschap van de 
Shared Care op zich genomen. Voor de 
organisatie van de Shared Care zijn van-
uit het Máxima, samen met de regiover-
tegenwoordigers een team bestaande uit 
een onderwijscoördinator, beleidsadvi-
seur en voorzitter verantwoordelijk.

Landelijke Shared Care  
Commissie 
In 2018 is tevens de Landelijke Shared 
Care Commissie herstart en uitgebreid 
met een afvaardiging van diverse disci-
plines van het Prinses Máxima Centrum 
én een afvaardiging van verschillende 
disciplines van diverse Shared Care Cen-
tra. De Cliëntenraad en de VOKK zijn 

vanaf 2018 hierbij betrokken. Elk Shared 
Care Centrum heeft een eerste aan-
spreekpunt gekregen voor alle organisa-
torische zaken vanuit het Prinses Máxima 
Centrum. Deze kinderoncologen/regiover-
tegenwoordigers gaan jaarlijks langs in 
de desbetreffende Shared Care Centra en 
bieden onderwijs op verzoek en houden 
ook patiëntbesprekingen. Daarnaast zijn 
de stages voor kinderartsen en voor ver-
pleegkundig specialisten in het afgelopen 
jaar geaccrediteerd. Het Máxima biedt 
mogelijkheden voor bij- en nascholing 
voor de Shared Care Centra. Diverse 
systemen worden in het Prinses Máxima 
Centrum ingericht zodat ook Shared Care 
medewerkers toegang krijgen tot onder 
andere: Practocol Planner, iMáxima en 
het online leerportaal. Ten slotte heeft 
het Prinses Máxima Centrum een eerste 
nieuwsbrief uitgestuurd naar alle Shared 
Care Centra.

Shared Care

Landelijke Shared Care 
Commissie opgericht

2 Landelijke Shared Care  
onderwijsmeetings  

georganiseerd met als  
thema Transitie (maart) en  

Leukemie (september)  

200
zorgprofessionals uit de Shared 

Care centra aanwezig 

SKION
Laatste Landelijke  

Shared Care SKION dag 

 
Diverse Shared Care Centra 

bezocht in onze ronde  
door Nederland 

Organisatie van de  
shared care samen verder  

geprofessionaliseerd 

Eerste nieuwsbrief

Een algemeen e-mailadres
sharedcare@prinsesmaxima-

centrum.nl 

Flevoziekenhuis (Almere), Amsterdam UMC (Amsterdam), Amphia Ziekenhuis (Breda), Reinier de Graaf gasthuis/
Haga (Delft), Deventer Ziekenhuis (Deventer), Gelderse Vallei (Ede), Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), Medisch 
Spectrum Twente (Enschede), Admiraal de Ruijter Ziekenhuis (Goes), UMCG (Groningen), Dijklander Ziekenhuis 

(Hoorn), Medisch Centrum Leeuwarden (Leeuwarden), MUMC+ (Maastricht), St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein), 
Radboud UMC/Amalia (Nijmegen), Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam), ErasmusMC/Sophia (Rotterdam), Jeroen 

Bosch Ziekenhuis (‘s Hertogenbosch), VieCuri (Venlo), Isala Klinieken (Zwolle)
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