
Reactie Radboudumc: 

Omroep Max bereidt een uitzending voor over de ziektegeschiedenis van een jongen die in het 

Radboudumc behandeld werd voor acute leukemie en aan de gevolgen van een ernstige 

schimmelinfectie is overleden. Het Radboudumc betreurt het overlijden van deze patiënt zeer. We 

vinden het verschrikkelijk wat de familie van deze patiënt heeft meegemaakt. We hebben met de 

familie meerdere gesprekken gevoerd over het verloop van de behandeling, waarbij wij onze 

welgemeende verontschuldigingen hebben aangeboden voor de zaken die niet goed verlopen zijn. Zo 

hadden we de familie beter moeten informeren over het feit dat en het waarom we op bepaalde 

punten niet conform de (nationale) behandelprotocollen hebben gehandeld. We hebben veel van 

deze calamiteit geleerd en hebben verbeteringen doorgevoerd. We hebben de familie hier steeds 

over geïnformeerd. Indien de familie daar behoefte aan heeft, blijven wij beschikbaar voor een 

gesprek.   

Het Radboudumc heeft deze casus destijds als mogelijke calamiteit gemeld bij de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ). Er heeft vervolgens een zogenaamde calamiteitenanalyse plaatsgevonden, 

waarbij tot in detail alle gevolgde procedures zijn doorgenomen. Hieruit zijn conclusies getrokken en 

verbetermaatregelen voorgesteld, die inmiddels allemaal zijn doorgevoerd. Het rapport hierover is 

aan de IGZ verstuurd en ook aan de familie van de overleden patiënt ter beschikking gesteld. Wij 

hebben begrepen dat het rapport door de familie ook aan omroep Max ter inzage is gegeven. De IGZ 

heeft het calamiteitenrapport van het Radboudumc beoordeeld en geconcludeerd dat deze 

calamiteit goed is onderzocht en dat passende verbetermaatregelen zijn genomen.    

In de uitzending zal  door de programmamakers aandacht  besteed worden aan de kwaliteit van de 

zorg op de afdeling Kinderoncologie van het Radboudumc. Het ziekenhuis behandelt al jaren 

kinderen met kanker. Daarbij staat de kwaliteit, continuïteit en veiligheid van zorg voorop.    

Het Radboudumc werkt, net als drie andere universitaire medische centra (umc’s), sinds eind 

2014 samen met het Prinses Máxima Centrum (PMC) en de zorgverzekeraars aan concentratie van 

kinderoncologische zorg in Utrecht. In deze periode is ook landelijk besloten dat de behandeling van 

kinderen met kanker in de borst – en buikholte alleen in Utrecht zal plaatsvinden. De umc’s voeren 

soms nog wel een deel van de behandeling van deze kinderen uit, maar dan wel onder leiding van en 

in overleg met het PMC. Het PMC zal naar verwachting in mei 2018 volledig in gebruik zijn. Deze 

ontwikkeling heeft wel aanleiding gegeven tot het vertrek van personeelsleden, zowel artsen, 

verpleegkundigen als paramedici. Om deze reden heeft het Radboudumc in de periode van januari – 

augustus 2015 geen nieuwe patiënten met kinderkanker opgenomen.  

In het Radboudumc werken op dit moment vier geregistreerde kinderoncologen en twee 

geregistreerde kinderhematologen die samen met drie verpleegkundig specialisten en een 

verpleegkundig team met veel inzet en toewijding op een verantwoorde wijze zorg aan kinderen met 

kanker verlenen. Daarnaast is er ook een belangrijke inbreng van specialisten van de afdelingen 

Orthopedie, Neurologie, Neurochirurgie en Radiotherapie.  

Het Radboudumc staat in rechtstreekse verbinding met het PMC om de overgang van onderdelen 

van de behandeling van kinderen met kanker, op het moment dat het PMC geheel geopend zal zijn, 

zo optimaal mogelijk te begeleiden. Van de specifieke kennis van het PMC kan ook nu al gebruik 

gemaakt worden.  



Redacteur Hélène van Beek (MAX) stelde concreet onderstaande vragen. De antwoorden van 

Radboudumc zijn in rood weergegeven. 

-  Kan ik een overzicht krijgen van de kinderoncologen die vanaf 2011 op de afdeling 
kinderoncologie hebben gewerkt. En dan gaat het me niet om arts in opleiding, fellows, 
internisten, volwassen oncologen, maar echt om kinderoncologen.  

-      Wie waren de opeenvolgende afdelingshoofden sinds 2011 bij kinderoncologie ? 
Het is ons niet duidelijk wat de toegevoegde waarde is van het verstrekken van de namen 
van kinderoncologen.  

 
Wat betreft aantallen: 
2011: 8 kinderoncologen 
2012: 8 kinderoncologen 
2013: 8 kinderoncologen 
2014: 9 kinderoncologen 
2015: 8 kinderoncologen 
2016: 6, verdeeld in 4 kinderoncologen en 2 kinder-hematologen 
 

In de periode 2011-2013 was er een afdelingshoofd. In de periode daarna is deze functie door vier 
personen op interim basis ingevuld.  
 

Hij heeft de brief die IGZ n.a.v. de melding van het overlijden van Mylan aan Radboudumc schreef, 

nooit toegestuurd gekregen. Langs deze weg vraag ik jullie om die brief wel alsnog beschikbaar te 

stellen. Zie daarvoor de bijgevoegde machtiging van dhr. en mevr. Tilburg 

Deze brief is inmiddels aan de familie toegestuurd.  

Ook willen we graag de notulen van een (staf)bijeenkomst van kinderoncologie zien, medio 2014, 

waarop is besloten dat de kinderoncologen in Radboudumc afwijken van het landelijk SKION protocol 

ALL-11. In het protocol staat namelijk dat er bij de behandeling van ALL op enig moment preventief 

een antischimmel medicijn moet worden gegeven. Sinds 2014 gebeurde dit in het 

Radboudziekenhuis standaard niet (meer). 

Er zijn geen notulen van deze bijeenkomst. Dit is ook terug te lezen in het rapport aan de IGZ dat 

jullie in handen hebben. Door alle betrokkenen is bevestigd dat deze afspraak gemaakt is en 

sindsdien is ook volgens deze afspraak gehandeld.  

Tot slot nodigen we verantwoordelijk bestuurder Cathy van Beek uit voor onze uitzending, woensdag 

28 september a.s., om 19.25 uur, live uitgezonden op NPO2. 

We zouden het zeer op prijs stellen, en journalistiek gezien ook vanzelfsprekend en goed vinden 

wanneer mevr. Van Beek namens Radboudumc toelichting geeft over de gang van zaken bij 

kinderoncologie. 

Het Radboudumc gaat niet in op deze uitnodiging. De reden hiervoor is dat wij niet in de situatie 

willen komen waarbij wij in het openbaar over de ziektegeschiedenis van een overleden kind 

debatteren.  

Hebben jullie een personeelstekort op de afdeling kinderoncologie ? 



Nee. 

Is er thans een kinderoncoloog als hoofd in Radboudumc ? 

De afdeling kinderoncologie van het Radboudumc maakt onderdeel uit van het Amalia 

kinderziekenhuis. Het kinderziekenhuis staat onder leiding van prof. dr. K. Noordam.  Om de 

kinderoncologen de gelegenheid te geven zich zoveel mogelijk toe te kunnen leggen op de 

patiëntenzorg, is er voor organisatorische en bestuurlijke zaken een waarnemend  afdelingshoofd 

benoemd. Het betreft hier prof. dr. ir. J. Van der Hoeven, die tevens hoofd is van de afdeling 

Medische Oncologie van het Radboudumc. 

Gaan jullie shared care leveren voor Prinses Maxima Centrum , zoals de bedoeling is ? 

Op dit moment doet de afdeling Kinderoncologie “shared care” voor patiënten met tumoren van 

onder anderen borst- en bukholte, die voor het grootste deel in het PMC behandeld worden. Er vindt 

overleg plaats over hoe de shared care zal worden voortgezet op het moment dat het PMC in 2018 

volledig open zal zijn. 

Zowel SKION als VOKK maken zich  in onze reportage zorgen over de kwaliteit bij kinderoncologie 

Radboudumc. Wat is jullie reactie ? 

De kwaliteit van zorg is op orde. Dit beeld wordt gedeeld door Skion en VOKK. 

 


