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“Professioneel en leergierig als we zijn, zorgen we er met opleiding, onderzoek 
en een actieve focus op innovatie voor dat we altijd de beste zorg volgens de 
laatste standaarden bieden.”   
(Bron: missie DZ, jaarverslag 2018) 

 

 
Achtergrond 
In het Deventer Ziekenhuis draait goede zorg om aandacht. Aandacht voor kwaliteit, 
aandacht voor samenwerking, aandacht voor goed werkgeverschap, maar vooral aandacht 
voor de patiënt.` 
Dit betekent ook aandacht voor de beste zorg. Daarom doen we wetenschappelijk 
onderzoek, leiden we artsen op en investeren we in technologie. Want als we de 
zorgervaring van de patiënt beter kunnen maken, de zorg dichterbij kunnen brengen of zelfs 
zorg kunnen voorkomen, dan doen we dat. 
Bron: https://www.dz.nl/over-ons/visie-en-missie#aandacht-voor-de-beste-zorg 
 
Leren en onderzoeken houdt het DZ scherp. Daarom zijn we trots lid van de Samenwerkende 
Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en volgen we de nieuwste ontwikkelingen, 
investeren veel in innovatie en wetenschappelijk onderzoek.  
Hierdoor houden we toegang tot state-of-the-art behandelingen en mogelijkheden om deze 
snel en veilig beschikbaar te maken voor de patiënt. (immunotherapieën, 
operatietechnieken, kwaliteit van leven)  
 
Strategie van het DZ is dat de medisch specialistische zorg als geheel moet worden 
ontvlochten in een vijftal specifieke en relevante thema’s, de oncologische zorg is een van 
die vijf thema’s.  
 
Het doen van wetenschappelijk onderzoek in de oncologie is daarmee een belangrijk 
onderdeel van de zorg in het DZ, dat gecoördineerd wordt door de afdeling research 
oncologie.  
 
 
Ambitie Research oncologie. 
 
“Research oncologie ambieert een leidende rol in de wijde regio en is in staat om als 
verwijscentrum te functioneren voor hoog complexe studies zowel voor 
onderszoekersgeïnitieerd als commercieel onderzoek” 
 
De ambitie van de research oncologie sluit naadloos aan bij de missie en visie van het DZ en 
werkt, overeenkomstig de strategie van het Deventer Ziekenhuis, vakgroep overstijgend, 
waarbij het zorgpad leidend is.  
Oncologisch wetenschappelijk onderzoek is per definitie onderzoek dat multidisciplinair 
wordt uitgevoerd.  
De research oncologie coördineert onderzoek voor de vakgroepen: heelkunde, medische 
oncologie, longgeneeskunde, urologie, hematologie, radiologie en klinische farmacie.  
 

https://www.dz.nl/over-ons/visie-en-missie#aandacht-voor-de-beste-zorg
https://www.stz.nl/
https://www.stz.nl/
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Doelstellingen 
 

1) De research oncologie wil door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek 
kwalitatief hoogstaande zorg en behandeling bieden, waardoor de nieuwste 
behandelingen en behandelmethoden beschikbaar zijn voor de patiënten uit de regio 
en daarbuiten. We richten ons daarbij op de volgende vijf tumorgroepen:  
1. Mammacarcinoom  
2. Colorectaal carcinoom 
3. Urologische tumoren 
4. Longtumoren  
5. Hematologische maligniteiten 

 
Zo houden we toegang tot state of the art behandelingen en mogelijkheden om deze snel en 
veilig beschikbaar te maken voor de patiënt (immunotherapieen, operatietechnieken, 
kwaliteit van leven)  
 

2) Research oncologie ziet het als noodzakelijke voorwaarde dat er actief en intensief 
wordt samengewerkt met onderzoeksgroepen*, het Antoni van Leeuwenhoek 
ziekenhuis/Nederlands Kanker Instituut AvL/NKI en met academische centra. 
Deelname aan studies geïnitieerd door deze centra geniet de voorkeur.  
Daarnaast beoogt de research oncologie een optimale samenwerking met de 
ziekenhuizen in de regio. 

*Huidige lidmaatschappen: BOOG (mamma), DCCG (colorectaal), DUOS (Urologie), 
NVALT (long), HOVON (hematologie), EORTC (European organisation for research and 
treatment of cancer) 

 
3) Deelname aan klinisch onderzoek, kwaliteit van leven en translationeel onderzoek. 

Zowel onderzoekersgeïnitieerd als door een commercieel bedrijf geïnitieerd 
onderzoek.  Er wordt geparticipeerd in fase 1b t/m fase 4 onderzoek.  
 

4) Het bereiken van een hogere output van wetenschappelijke publicaties door: 
1) Meer nadruk op participatie in fase 1b en fase 2 trials.  
2) Meer DZ geïnitieerd onderzoek opzetten door het intensiveren van de 

samenwerking met UTwente  
 
 
 
 
.  
 
 

 


