
Reactie Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ): 
  
1:  Vader Tilburg zou graag de brief lezen die IGZ over deze zaak stuurde naar Radboudumc. Die 
heeft vader nooit gekregen. Ik mag die in het kader van het journalistieke onderzoek nu opvragen. 
In de bijlage de machtiging van vader en moeder Tilburg, waarin ze mij toestemming geven dit te 
doen. De familie is ook nooit verteld dat er een IGZ-rapport was verschenen over kinderoncologie 
en dat Radboud vlak na het overlijden van Mylan een opnamestop had voor kinderoncologie. 
 
IGZ: De inspectie heeft de ouders middels een eigen brief geïnformeerd. De inspectie verwijst melders 
altijd naar de zorgaanbieder voor aanvullende informatie over het onderzoek en de 
verbetermaatregelen. Het is aan het ziekenhuis om de ouders te informeren. 
Ik raad je aan dit verzoek bij het Radboudumc neer te leggen. Het Landelijk Meldpunt Zorg zou de 
ouders hierbij ook behulpzaam kunnen zijn. 
 
Zie ook het rapport Concentratie kinderoncologie op koers (2016) op onze website: 
http://www.igz.nl/zoeken/document.aspx?doc=Concentratie+kinderoncologie+op+koers+maart+201
6&docid=9583 
  
2: IGZ schrijft in 2008 in een eerder rapport over concentratie van kinderoncologie dat SKION niet 
alleen protocollen moet maken en implementeren, maar er ook op moet toezien dat ze worden 
gevolgd. Het staat ook in het jaarverslag 2014 van SKION. 
We hebben kinderoncoloog Wouter Kollen van de Raad van Toezicht van SKION op band die zegt 
dat handhaven op protocollen NIET de taak van SKION is. Hoe zit het nu? Wie moet er 
controleren? En wie doet het in de praktijk ? 
 
IGZ: Het opstellen en volgen van (behandel)protocollen ligt primair bij de raden van bestuur van de 
instellingen zelf. Daarop moeten zij in hun eigen kwaliteitssysteem toezien. Daarnaast wordt het 
toezien op protocollen ook getoetst in kwaliteitsvisitaties van de wetenschappelijke 
beroepsverenigingen. 
  
Wanneer de inspectie meldingen of signalen krijgt dat er iets niet in orde is, gaan wij kijken bij de 
betreffende instelling(en). Verder nemen wij instellingen voor kinderoncologie ook mee in ons 
reguliere risicotoezicht. Dat houdt in dat we op basis van gesignaleerde risico’s, meldingen en 
indicatoren nader onderzoeken doen als dat nodig lijkt te zijn. 
  
De inspectie volgt de ontwikkelingen in de kinderoncologie zeer nauwgezet: bij een melding over 
calamiteiten in de zorg voor kinderen beoordeelt de inspectie nadrukkelijk de mogelijke samenhang 
met de concentratie van de kinderoncologie als onderdeel van het onderzoek naar de oorzaken. Ook 
kijkt zij daarbij of de geldende protocollen en richtlijnen zijn gevolgd. 
  
3: IGZ is grote voorstander van concentratie van kinderoncologie omdat de overlevingscijfers 
daardoor omhoog zouden gaan. Maar was zich ook bewust van de negatieve gevolgen van 
concentratie voor de kwaliteit van de zorg in de umc’s met een afdeling kinderoncologie die in 
2018 gaat sluiten. Personeel loopt daar weg, de sfeer is slecht, er is bijna geen geld meer. Zou IGZ 
tijdens de live-uitzending van Meldpunt toelichting willen geven ? (Woensdag 28 september 2016 
om 19.25 uur op NPO2.) 
 
IGZ: De wens tot concentratie van de kinderoncologie komt primair voort uit veldpartijen, waaronder 
ouderverenigingen en SKION.  De inspectie is een toezichthouder, dat betekent dat zij inhoudelijk niet 
sturend zal optreden. Overigens is uit de literatuur bekend dat bij aandoeningen die zeldzaam zijn 
concentratie van zorg meestal leidt tot hogere kwaliteit van zorg. 

http://www.igz.nl/zoeken/document.aspx?doc=Concentratie+kinderoncologie+op+koers+maart+2016&docid=9583
http://www.igz.nl/zoeken/document.aspx?doc=Concentratie+kinderoncologie+op+koers+maart+2016&docid=9583


  
De inspectie is zich terdege bewust van de mogelijke ‘bijwerkingen’ van concentratie van zorg, in het 
bijzonder van de kinderoncologie. Daar besteden we ook aandacht aan in het rapport over 
Concentratie van kinderoncologie (2016): 
  
‘De gevolgen voor de kindergeneeskunde in de kinderoncologische UMC’s verschillen per regio. 
Vermindering van het aantal patiënten is beperkt omdat de concentratie nog maar een kleine 
doelgroep betreft. Uit Groningen is één medisch specialist vertrokken en vervangen en zijn geen 
verpleegkundige professionals vertrokken. In Rotterdam dreigde een knelpunt in de chirurgische 
behandeling van kinderen met niet-oncologische aandoeningen door het vertrek van een 
gespecialiseerde kinderchirurg. In Nijmegen noodzaakte het vertrek van kinderoncologen en 
gespecialiseerde verpleegkundigen tot een tijdelijke opnamestop voor nieuwe patiënten. Dit is 
inmiddels opgelost door detachering van medisch specialisten uit het PMC en de aanstelling van 
nieuwe specialisten. 
In februari 2016 bevestigden de kinderoncologische UMC’s op verzoek van de inspectie dat de 
medische en verpleegkundige bezetting voor de kinderoncologie door het invullen van vacatures 
weer voldoende is en dat zij dit tot 2018 ongewijzigd handhaven. Landelijk is er geen probleem bij de 
behandeling van complexe niet-oncologische aandoeningen door het vertrek van kinderchirurgen.’` 
  
Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de bestuurders van de kinderoncologische centra zelf om 
in de periode van verdergaande concentratie van zorg de risico’s in kaart te brengen en te 
voorkomen dat de kwaliteit van zorg in gevaar komt. 
  
Wat betreft de beantwoording in de uitzending: 
De IGZ is van mening dat vragen over risico’s van concentratie van kinderoncologie het beste kunnen 
worden beantwoord door SKION en/of een van de betrokken kinderoncologische centra. Daarom 
kiest IGZ ervoor de beantwoording van deze vragen schriftelijk te doen. 
  
4. IGZ is bezig met interviews voor een nieuw rapport over concentratie van kinderoncologie, 
specifiek over de kwaliteit van d zorg die is / blijft in de umc’s (shared care). Kan je dat 
bevestigen? Wanneer komt het uit? 
 
IGZ: We zitten nu in de oriënterende fase van een vervolgonderzoek op het gebied van shared care. Ik 
kan nog niet zeggen wanneer we over dit onderzoek zullen publiceren. 
 


