
De 
beste zorg 
dichtbij



De beste zorg dichtbij
Het Diaconessenhuis, Groene Hart Ziekenhuis en 
Rijnland Ziekenhuis werken intensief samen in het 
Oncologie Netwerk West. De belangrijkste reden 
hiervoor is om kennis en ervaring te bundelen en de 
kwaliteit van de zorg voor patiënten met kanker nog 
verder te verbeteren. Binnen ons samenwerkings-
verband wordt een totaalpakket van zorg rondom 
veelvoorkomende kankersoorten geboden. Hierdoor 
zijn wij in staat om u de beste oncologische zorg 
te bieden, in de veilige setting van het ziekenhuis, 
dichtbij in de eigen regio. 

Graag vertellen wij u hier meer over aan de hand 
van onze vijf speerpunten:

• Korte wachttijden• Zorg dichtbij• Ervaren behandelteams• Patiënt centraal• Eén aanspreekpunt

De beste zorg dichtbij  |  pagina 3pagina 2  |  Oncologie Netwerk West



Korte wachttijden
Wanneer u klachten of afwijkingen heeft die (mo-
gelijk) samenhangen met een vorm van kanker, wilt 
u snel weten waar u aan toe bent. Daarom streven 
wij ernaar dat u zo snel mogelijk terecht kunt voor 
onderzoek en diagnose. Nadat de diagnose is vast-
gesteld, starten wij snel met uw behandeling. Elke 
behandeling verloopt via een vast ‘zorgpad’ zodat 
de verschillende onderzoeken en behandelingen 
goed op elkaar aansluiten. U kunt alle wachttijden 
vinden op de website van uw ziekenhuis.

Zorg dichtbij
Wij helpen u zoveel mogelijk in uw eigen ziekenhuis. 
Hier vinden dan ook de diagnostische onderzoeken, 
de meeste behandelingen, de controles en nazorg 
plaats. Een beperkt aantal hooggespecialiseerde 
behandelingen vindt plaats op één centrale locatie. 
Dit is nodig om de hoogst mogelijke kwaliteit van 
zorg te kunnen garanderen. Als een behandeling op 
een andere locatie dan uw eigen ziekenhuis nodig 
is, regelen we dat voor u. Op deze manier maken we 
het voor u zo makkelijk mogelijk en wordt het reizen 
tot een minimum beperkt. 

Ervaren behandelteams
U bent bij onze behandelteams in goede handen. 
Elk team bestaat uit artsen en verpleegkundigen 
van de drie ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn 
in bepaalde soorten kanker. Het behandelteam 
bespreekt altijd gezamenlijk de resultaten van de 
onderzoeken. Hiermee komen zij tot een behandel-
plan dat het beste bij uw situatie past. Gezamenlijk 
hebben de teams meer kennis, meer ervaring en 
meer behandelmogelijkheden. Dit leidt tot betere 
genezingskansen en de hoogste kwaliteit van zorg. 
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Patiënt centraal
Wij regelen de zorg rondom uw situatie, afhanke-
lijk van de diagnose en passend bij uw wensen. 
Onze behandelteams omringen u met alle zorg en 
deskundigheid, maar vanzelfsprekend heeft u altijd 
zeggenschap over uw behandeling. Stel altijd gerust 
uw vragen en laat het ons weten wanneer u twijfels 
heeft of ergens mee zit. Neem ook voldoende 
bedenktijd bij het nemen van beslissingen. We zijn 
transparant over onze resultaten, waardoor u als 
patiënt inzicht heeft in wat u van ons kunt verwach-
ten. Wilt u inzage in uw dossier, dan regelen wij dat 
voor u.

Eén aanspreekpunt
De diagnose ‘kanker’ kan bij u veel losmaken en de 
behandeling kan ingrijpende gevolgen hebben voor 
u en de mensen om u heen. Daarom is er binnen  
het Oncologie Netwerk West voor iedere patiënt een 
‘casemanager’ beschikbaar. Dit is een gespeciali-
seerd verpleegkundige die u tijdens uw behandel-
traject zal begeleiden en het eerste aanspreekpunt 
zal zijn voor alle vragen van u en uw naasten.  
De casemanager coördineert samen met u uw 
behandeltraject en heeft doorlopend nauw contact 
met uw andere zorgverleners. 

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op de websites van  
de ziekenhuizen. Hier vindt u informatie over de  
verschillende onderzoeks- en behandelmogelijk-
heden bij kanker, de behandelteams en alle  
patiëntenfolders.
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Waar vindt u ons?
Het Oncologie Netwerk West is een samenwerkingsverband van het  
Diaconessenhuis Leiden, Groene Hart Ziekenhuis en Rijnland Ziekenhuis.

Diaconessenhuis Leiden
www.diaconessenhuis.nl

Houtlaan 55
2334 CK 
Leiden 
071 517 81 78

Groene Hart Ziekenhuis
www.ghz.nl

Locatie Gouda
Bleulandweg 10
2803 HH 
Gouda
0182 50 50 50 

Locatie Zuidplas
Doortocht 40
2914 KA  
Nieuwerkerk a/d IJssel
0180 33 16 99

Locatie Schoonhoven
Oranjeplaats 21
2871 TL  
Schoonhoven
0182 50 50 87

Rijnland Ziekenhuis
www.rijnland.nl

Locatie Alphen a/d Rijn
Meteoorlaan 4
2402 WC  
Alphen a/d Rijn
0172 46 74 67

Locatie Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA 
Leiderdorp
071 582 82 82

Contact

leiden

gouda

alphen 
a/d Rijn

nieuweRkeRk 
a/d ijssel

leideRdoRp

schoonhoven


