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Missie 
Het patiëntenpanel vormt de verbindende schakel tussen de patiënt als groep en het 
oncologiecentrum. Zij wil dat doen door de wensen en gevoelens van groepen patiënten te 
verzamelen en in adviezen om te zetten.  
 
Visie 
Het panel geeft die missie vorm door middel van de volgende taakuitoefening:  

• Inzicht krijgen in de wensen en behoeften van patiënten  (onderzoek - vragenlijsten). Dit 
betekent:  
 Inzicht krijgen in de positieve en negatieve punten (knelpunten) van ervaren zorg 

(onderzoek - vragenlijsten); 
 Nieuwe ideeën genereren; 
 Nieuwe ideeën te toetsen. 

• Het patiëntenpanel functioneert als een adviesorgaan voor het oncologiecentrum en 
beschikt over een vaste stemgerechtigde vertegenwoordiging in de oncologiecommissie. 

• Communiceren over nieuwe ontwikkelingen binnen het Oncologiecentrum. 
• Op de hoogte zijn en gehouden worden van de lopende projecten binnen het 

Comprehensive Cancer Center en andere bronnen van relevante beleidsvorming. 
• Voorstellen bespreken  

 
Op deze wijze krijgt de patiënt invloed in het besluitvormingsproces binnen de oncologie.  
 
Hoe en hoe vaak vergaderen 
Het panel vergadert viermaal per jaar. Maximaal 2 uur. Indien gewenst kunnen afzonderlijke 
bijeenkomsten worden belegd.  Besluitvorming: in principe op basis van consensus, anders beslist 
de voorzitter op basis van de gehoorde meningen. 
 
Aantal leden en werving nieuwe leden 
Minimaal 8 maximaal 12 leden. 
 
Communicatie van en naar het panel kan op verschillende manieren geschieden:  
Het panel maakt gebruik van verschillende communicatielijnen 

1. Terugkoppelingen van panel naar zorgverleners:  
• Individueel; 
• Nieuwsbrieven; 
• Via de RVT  leiders 
• Oncologiecommissie (twee leden w.o. de voorzitter) 
 

2. Terugkoppeling zorgverleners naar panel:  
• Na elk advies geeft de medewerker van het Oncologiecentrum in het eerstvolgend 

overleg een terugkoppeling van de resultaten. 
3. Communicatie met de patiënt 

• Website 
• Nieuwsbrief 

4. Communicatie met andere patiëntvertegenwoordigingen 



Het patiëntenpanel heeft adviesbevoegdheid en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het 
Oncologiecentrum. Het panel is geen medezeggenschapsorgaan zoals vastgelegd in de WMCZ (Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorgsector) omdat deze rol wordt ingevuld door de Cliëntenraad 
Maastricht UMC+.  
  
Oncologiecommissie en zorglijnen 
Twee leden van het patiëntenpanel hebben zitting in de Oncologie commissie. Zij koppelen patiënt 
relevante onderwerpen terug naar het panel. Zij vertegenwoordigen het panel binnen de 
oncologiecommissie en spreken namens hen. 
 
Op verzoek van de hieronder genoemde zorglijnen participeert het patiëntenpanel met een of 
twee vertegenwoordigers in het periodieke overleg van die zorglijnen. De verschillende zorglijnen: 

• Gastro-intestinale tumoren 
• gynaecologische tumoren 
• hematologische tumoren 
• hepatobiliaire tumoren  
• Hoofd/hals tumoren 
• Huid tumoren 
• Mamma tumoren 
• Long tumoren 
• Neurologische tumoren  
• Sarcomen  
• Urologische tumoren 
• palliatieve zorg, pijnbestrijding  
• psychologische zorg 
• oncologische revalidatie 

 
Het panel kan indien daartoe behoefte of aanleiding is, gasten uitnodigen. Dit ter informatie of ter 
aanvulling van ontbrekende kennis. 
 
  



Gedragsregels: 

Binnen het patiëntenpanel staat centraal dat we patiënten, zorgverleners en elkaar op respectvolle 
wijze tegemoet treden en met elkaar omgaan. De activiteiten binnen het patiëntenpanel zijn 
volledig gericht op het welzijn en de behoeften  van de patiënt. Daarbij houden we rekening met 
de  structuur en beleidsvoering binnen het Oncologiecentrum. Professioneel gedrag staat hierin 
voorop. 
 
Afspraken patiëntenpanel 

1. De voorzitter is de bewaker van de agenda en doelstellingen tijdens het patiëntenpanel.  
2. De notulist stelt de notulen samen, welke na afloop van de vergadering rond gestuurd 

word naar alle belanghebbenden. 
3. Indien er op- of aanmerkingen zijn betreffende de notulen, worden deze gecommuniceerd 

met de notulist. 
4. We spannen ons allemaal in om te leren van, en besluiten te nemen met en elkaar. We 

luisteren aandachtig naar de ander, stellen vragen, en brainstormen over 
antwoorden/oplossingen. Elkaar ondersteunen in het creëren van een kritische kijk op de 
vraag of het beleidsvoorstel is het belangrijkste doel van de bijeenkomsten van het 
patiëntenpanel. 

5. We waken allemaal voor een veilige omgeving waarin alle vragen gesteld en alle 
opmerkingen gemaakt mogen worden. We houden rekening met elkaar. Alles wat we 
tijdens de bijeenkomsten bespreken, wordt vertrouwelijk behandeld en dus niet met 
derden besproken. 

6. Leden van het panel doen, indien zij in gesprek of in contact zijn met leden uit de 
werkorganisatie, geen toezeggingen omtrent het te voeren beleid of uitspraken over het 
uitgevoerde beleid. 

 
Het panel maakt jaarlijks een jaarverslag op (binnen 2 maanden na afloop van het kalenderjaar) en 
stelt voor het einde van het jaar een werkplan voor het komende jaar op. Zij hebben minimaal 1 x 
per jaar een gesprek met de directeur van het Oncologiecentrum. 
 
Leden van het patiëntenpanel hebben recht op reiskostenvergoeding conform het reisbesluit van 
het MUMC. 


