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Ook wat blaasverwijderingsoperaties betreft

Ieder jaar moet bij ongeveer 700 mensen de blaas verwijderd worden
vanwege blaaskanker. Ziekenhuizen die deze operaties zelden doen,
boeken minder goede resultaten en daarom vergoedt CZ vanaf 1 januari
2012 alleen nog operaties in ziekenhuizen die minimaal tien keer per jaar
een blaasverwijdering uitvoeren. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis vinden
jaarlijks zo’n 25 van zulke operaties plaats en de kwaliteit van de zorg
voor blaaskankerpatiënten is er goed. Uroloog dr. Schrier vertelt waarom.

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is de kwaliteit van de

seerd verpleegkundige en multidisciplinair overleg tussen

zorg voor blaaskankerpatiënten goed. Uroloog dr. Schrier

de verschillende specialisten zoals de uroloog en oncoloog.

vertelt waarom. “Ik voer deze operatie ieder jaar zo’n 25

Dr. Schrier: “Ik kan me voorstellen dat kleinere ziekenhuizen

keer uit. Dat doe ik altijd samen met dezelfde collega-

het vervelend vinden dat CZ hen voor een blaasverwijde-

uroloog. Maar je kunt nog zo goed opereren; zonder een

ringsoperatie straks geen contract meer biedt. Maar dat

goed team ben je nergens. Daarom werken we in het hele

betekent niet dat het meteen een minder goed ziekenhuis

traject samen met dezelfde mensen. De medewerkers op

is. Voor andere blaaskankerbehandelingen, zoals blaas-

de operatiekamer, de oncologie- en stomaverpleegkundigen

spoelingen met medicijnen, kan een patiënt vaak prima bij

en de zorgverleners op de afdeling zijn nauw betrokken bij

het ziekenhuis in de buurt terecht.”

de zorg rondom deze operaties. Daardoor zijn we goed op
elkaar ingespeeld. Oncologie en kijkoperaties zijn speer-

Wat betekent dit voor u?

punten van ons ziekenhuis en daarom investeren we in de

Als een ziekenhuis niet voldoet aan de eisen voor blaas-

nieuwste technieken waar we ook de blaasverwijdering mee

verwijdering, kan het betekenen dat u bij dat ziekenhuis

doen. Daardoor heeft de patiënt een paar kleine wondjes

een deel zelf moet betalen. Dit hangt af van uw polis. Soms

in plaats van één grote wond en verliest hij minder bloed

moet u misschien wat verder reizen. Dat is lastig, maar

tijdens de operatie. Dat leidt tot een sneller herstel en

u krijgt dan ook de beste kans op een zo goed mogelijk

minder complicaties.”

resultaat van de behandeling. Overigens betekent dit niet
dat blaaskankerpatiënten niet meer terecht kunnen bij

De patiënt staat voorop

deze ziekenhuizen. Het kan zijn dat een ziekenhuis andere

“Het belang van de patiënt moet volgens dr. Schrier altijd

behandelingen rond blaaskanker wel heel goed doet, zoals

voorop staan. “Het is nu eenmaal zo dat in ziekenhuizen

blaasspoelingen. Voor deze andere behandelingen kan CZ

waar deze ingreep minder dan tien keer per jaar wordt uit-

wel een contract met het ziekenhuis hebben gesloten.

gevoerd, de kans op complicaties tijdens en na de operatie
veel groter is. Daarom vind ik het goed dat er nu minimale
kwaliteitseisen zijn. Pas dan kun je spreken van voldoende

Wilt u persoonlijk advies over waar u de beste zorg kunt krijgen? Bel dan op werkdagen CZ Zorgadvies Oncologie via (013) 594 91 10. Op www.cz.nl/blaasverwijdering
vindt u de scores van de ziekenhuizen terug.

ervaring om de ingreep veilig uit te kunnen voeren. Ik vind
persoonlijk dat het minimum aantal operaties zelfs nog wel
wat hoger zou mogen zijn”.
CZ adviseert over beste zorg
CZ sluit vanaf 1 januari 2012 geen contracten meer met
ziekenhuizen die niet aan minimale kwaliteitscriteria voor
blaasverwijdering voldoen. Die criteria zijn op basis van

Uroloog dr. Schrier: ”Het belang van de
patiënt moet altijd voorop staan”
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literatuuronderzoek en gesprekken met de beroepsvereniging van urologen en patiëntenverenigingen bepaald. CZ
beoordeelt de ziekenhuizen op onder andere het aantal
operaties per ziekenhuis, begeleiding door een gespeciali-

CZ Zorgadvies Oncologie; één aanspreekpunt voor uw
vragen over kanker
Krijgt u of uw naaste te maken met blaaskanker?
CZ ondersteunt u zo goed mogelijk, bijvoorbeeld met
CZ Zorgadvies Oncologie. U kunt er terecht voor advies
over in welk ziekenhuis u de beste zorg kunt vinden,
advies over een second opinion of vergoedingen. Het
is raadzaam om voordat u een behandeling ondergaat
eerst contact op te nemen met CZ Zorgadvies Oncologie. Een ervaren verpleegkundige kijkt samen met u
wat in uw situatie nodig is.
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