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Inleiding
In de regio OncoZON worden in elk ziekenhuis lokale MDO’s colorectaal georganiseerd, waarin
colorectale patiënten worden besproken en de behandelopties worden afgestemd.
Complexe patiënten worden doorverwezen voor bespreking naar gespecialiseerde MDO’s.
Binnen de regio OncoZON zijn er verschillende visies en werkwijzen hoe om te gaan met
bespreking van complexe patiënten, consulentschap en opschaling naar een hoger niveau
MDO.
In het project MDO consultatie & verwijzing colorectale tumoren OncoZON is
geïnventariseerd hoe in de regio wordt omgegaan met bespreking en verwijzing voor
bespreking van colorectale patiënten, om te komen tot een visie op echelonering van de
MDO’s.
Doelstelling is een snelle en efficiënte wijze van bespreking, waarbij patiënten dichtbij
worden besproken en behandeld waar het kan, maar snel op een andere plek met meer
expertise terecht kunnen voor advies of behandeling wanneer dat nodig is.
Dit heeft geleid tot een voorstel voor echelonering van de bespreking van colorectale
patiënten in 3 niveaus:
Niveau 1. Lokaal MDO colorectaal
Bespreking van alle colorectale patiënten in het eigen ziekenhuis.
Niveau 2. Complex MDO colorectaal
Virtueel complex MDO colorectaal, waarin de behandelaars samen met de experts uit
het complexe MDO de patiënten bespreken en komen tot een behandeladvies.
Niveau 3. Expert MDO, bijv lever
Uitwisseling en bespreking van complexe casussen tussen verschillende expertcentra
op een specifiek gebied, bijv tussen de levercentra van Maastricht UMC+ en Maxima
Medisch Centrum.
De regio OncoZON heeft besloten deze echelonering te realiseren, om zo te komen tot een
uniforme, transparante en heldere methode van bespreking en behandeling binnen de hele
regio.
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1. Doelstelling
1.1 Situatieschets en probleemstelling
In de OncoZON regio wordt alle oncologische zorg aangeboden, van hoogvolume en laagcomplexe tumoren tot laagvolume maar hoog-complexe zorg. Slechts voor een aantal uiterst
zeldzame tumoren worden patiënten naar buiten de regio verwezen.
Conform SONCOS normen worden op dit moment álle patiënten in een Multidisciplinair
Overleg (MDO) in het eigen ziekenhuis besproken. Echter, hierbij zijn niet altijd de
experts/consulenten uit de OncoZON regio aanwezig. Naast dat dit in de praktijk niet
haalbaar is, is het ook niet wenselijk om elke patiënt in een regionaal MDO te bespreken. Er
is voldoende expertise voor laag-complexe patiënten op lokaal niveau aanwezig.
Dit wordt binnen de regio geborgd door de regionale, tumorspecifieke kwartaalbijeenkomsten
waar best practices worden ontwikkeld en kwaliteitsindicatoren met elkaar geanalyseerd.
Het is van belang dat er gedefinieerd wordt welke patiënten lokaal, regionaal of voor een
second opinion met een expert besproken moeten worden.
Binnen dit project is gekozen om voor colorectale tumoren verschillende levels MDO uit te
werken en de bijbehorende structuur te ontwerpen.

1.2 Doelstelling van het project
Per 1 jan 2018 is een MDO-structuur vastgesteld, waarin verschillende niveaus worden
onderscheiden: laag complex lokaal, complex regionaal, hoog complex/2nd opinion.
Patiënten worden tijdig op het juiste niveau besproken, waarmee kwaliteitsverbetering
wordt bereikt. Deze kwaliteitsverbetering is als volgt gedefinieerd:
- 100% van de oncologische patiënten colorectaal is multidisciplinair besproken.
- Een toename van het percentage patiënten geïncludeerd in trials.
- Verbetering van de kwaliteit van zorg in de regio OncoZON.

Dit wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van bestaande indicatoren.

1.3 Verwachte projectresultaten
Op 01-01-2018 is een MDO-structuur vastgelegd voor alle ziekenhuizen in de regio Zuidoost
Brabant en Limburg voor colorectale tumoren.
De beschrijving van de MDO-structuur bevat tenminste de volgende elementen:
- Beschrijving van de verschillende niveaus van MDO, de samenstelling en frequentie
- Criteria voor doorverwijzing naar een hoger level MDO
- Vastlegging van de wijze van aanlevering van gegevens ter bespreking van een patiënt in
het MDO
- Beschrijving van de (minimale) rapportage na bespreking van een patiënt.

1.4 Uitgangspunten
- De registratie van de indicatoren (zie doelstelling) is beschikbaar via IKNL of andere

registraties, zodat de doelstelling ook meetbaar gemaakt kan worden.
- Alle ziekenhuizen in de regio OncoZON zijn geïnformeerd over het project en werken mee.
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1.5 Projectafbakening
- Het project richt zich op de colorectale tumoren.

In scope: colon, rectum (primair, locally advanced, recidieven lokaal), metastasen (long,
lever, peritonitis carcinomatose).
Buiten scope: upper GI (maag, slokdarm) en pancreas.
- Het project richt zich op de regio Zuid-Oost Brabant en Limburg.
Samenwerking met instellingen buiten de regio wordt wel in kaart gebracht, maar niet in
het project meegenomen.
- De technische infrastructuur benodigd voor dit project valt buiten de scope. Deze wordt
(deels) opgepakt in de OncoZON-projecten Elektronische gegevensuitwisseling / XDS en
Registratie aan de bron.
- Als de MDO-structuur is uitgewerkt, voeren de ziekenhuizen zelf de lokale implementatie
uit daar waar het technische of organisatorische wijzigingen vraagt.
De regie wordt gevoerd vanuit het project, de lokale uitwerking zal door het ziekenhuis
opgepakt worden.

1.6 Randvoorwaarden
- De benodigde technische infrastructuur: XDS is een randvoorwaarde voor een goede

inrichting en organisatie van MDO’s.
- Uniforme registratie aan de bron.
- Alle ziekenhuizen zijn aangehaakt in het project en leveren hun bijdrage.

1.7 Relatie met andere projecten en/of initiatieven
-

Raakvlakken zijn er met de beide andere projecten binnen OncoZON.
Raakvlakken met de andere projecten van Citrienfonds ZonMw.
Projecten bij IKNL om de MDO's te stroomlijnen.
Lokale projecten in ziekenhuizen om de MDO's te verbeteren.
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2. Naar oncologische netwerken
2.1 De visie vanuit het Citrienfonds
ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Het
financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis, om
daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren, oa. door middel van het Citrienfonds.
Vanuit het Citrienfonds is subsidie beschikbaar gesteld om de oncologische netwerken in
Nederland te stimuleren. Een van de thema’s van het Citrienfonds is het MDO in regionale
netwerken. Het MDO staat centraal in oncologienetwerken. Het is gericht op de beste
behandeling voor iedere patiënt en het reduceren van praktijkvariatie.
Uitgangspunten hierbij zijn:
- Alle benodigde expertise is betrokken bij de medisch technische beoordeling.
- Een brede integrale benadering in het MDO.
Meegewogen wordt de medisch technische beoordeling, de patiëntvoorkeuren en de
kwetsbaarheid van de patiënt.
- Shared decision making: samen met de patiënt wordt na het MDO de keuze voor het
behandeltraject gemaakt, waarbij levensdoelen en behandeldoelen samen komen.
- De uitvoering van het behandeladvies is dichtbij als het kan, maar verder weg als het
moet.
De patiëntvoorkeur is belangrijk om vooraf in kaart te brengen.

Spreek over behandelopties ipv behandelplan. De behandelopties uit het MDO worden door de
arts met de patiënt besproken om te komen tot een behandelplan dat past bij de voorkeuren
en wensen van de patiënt.
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2.2 Uitdagingen richting de toekomst
De huidige MDO-praktijk kent een aantal uitdagingen richting de toekomst:
- De behandeling wordt steeds individueler en vraagt steeds meer expertise
Specifieke kennis en expertise zijn toenemend een voorwaarde voor een adequate
beoordeling.
- Het behandeltraject loopt vaak over meerdere zorginstellingen.
- De inrichting van de MDO’s wordt steeds meer regionaal en tumorspecifiek.
De bestaande consulentstructuur voldoet niet meer voor complexe casuïstiek.
- De vergoeding voor het voeren van MDO’s en voor de inzet van experts is nog niet
adequaat geregeld. Uitzondering hierop is de tegemoetkoming in de kosten van het
consultensysteem.

2.3 Online expertpanel
Met behulp van een expertpanel kan snel beoordeeld worden waar een patiënt het beste
besproken kan worden en of curatie/resectie mogelijk is. Deze informatie kan worden
meegenomen in de regionale bespreking bij het bepalen van de behandelopties.
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3. OncoZON: de huidige situatie
3.1 Inventarisatie huidige situatie
De huidige situatie binnen OncoZON is in kaart gebracht door:
- Interviews met specialisten en overige betrokkenen in alle negen OncoZON ziekenhuizen
en bij Maastro.
- Bijwonen van MDO’s CRC bij alle ziekenhuizen.
- Zelfevaluaties bij alle MDO’s.
- Cijfermatige analyse op basis van beschikbare cijfers van IKNL over 2015.

3.2 Verwijzing en expertisecentra
In OncoZON zijn een aantal expertisecentra aanwezig.
In elk ziekenhuis is een MDO bespreking, waarin colorectale patiënten besproken worden. Bij
kleinere ziekenhuizen maakt deze bespreking deel uit van een breder MDO, waarin meerdere
tumorsoorten multidisciplinair besproken worden. De grotere ziekenhuizen hebben specifieke
MDO’s GE of colorectaal. In de toekomst zullen steeds meer ziekenhuizen naar
tumorspecifieke, gespecialiseerde MDO’s gaan.
In Maastricht UMC+ en in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven zijn gespecialiseerde MDO’s
voor complexe colorectale patiënten. Patiënten met levermetastasen worden verwezen naar
gespecialiseerde MDO’s in Maastricht UMC+ of naar Maxima Medisch Centrum.

Anna ziekenhuis
Elkerliek ziekenhuis

Catharina ziekenhuis
Rectum T4, recidief rectum,
HIPEC, radiotherapie, IORT

Maxima Medisch Centrum
Levermetastasen

VieCuri

Laurentius ziekenhuis
TEM

Sint Jans Gasthuis
Zuyderland ziekenhuis
Maastricht UMC+
Rectum T4, recidief rectum,
levermetastasen
Maastro Clinic
Radiotherapie

Regionale Oncologienetwerken

10

Verwijzingen:
Naar Maastricht UMC+ wordt verwezen:
-

Zuyderland:
Laurentius:
Sint Jans Gasthuis:
VieCuri:

complex colorectaal carcinoom en levermetastasen
complex colorectaal carcinoom en levermetastasen
levermetastasen
complex colorectaal carcinoom en levermetastasen

Naar Catharina Ziekenhuis Eindhoven wordt verwezen:
complex colorectaal carcinoom
- Anna ziekenhuis:
Elkerliek
ziekenhuis:
complex colorectaal carcinoom
complex colorectaal carcinoom
- Maxima MC:
complex colorectaal carcinoom
- Sint Jans Gasthuis:
complex colorectaal carcinoom
- VieCuri:
Hele
regio:
HIPEC
Naar Maxima Medisch Centrum wordt verwezen:
levermetastasen
- Anna ziekenhuis:
Catharina
ziekenhuis:
levermetastasen
- Elkerliek ziekenhuis: levermetastasen

3.3 Noord- en Zuid OncoZON
De verwijzing in Noord-OncoZON verloopt anders dan die van Zuid-OncoZON.
Noord-OncoZON: open MDO
In Noord-OncoZON hebben alle ziekenhuizen een keer per week een MDO CRC, waarin alle
eigen patiënten worden besproken. Deze lokale MDO’s hebben doorgaans geen consulent die
inbelt. Bij de kleinere ziekenhuizen maakt dit wekelijkse MDO deel uit van een breder MDO
waarin diverse tumorsoorten besproken worden. Bij enkele MDO’s wordt ingebeld door
oncologische consulenten vanuit Maastricht, wekelijks of een enkele keer per maand.
De complexe patiënten worden doorverwezen naar het complexe MDO, dat een keer per
week plaatsvindt in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. In dit complexe MDO zitten oa.
radiologen met colorectale expertise, een HPB-chirurg uit het MMC, een HIPEC-chirurg en een
GE-chirurg met specialisatie LARC en recidief rectum.
De verwijzende ziekenhuizen bellen om de beurt in bij dit overleg. De verwijzer bespreekt in
het MDO de eigen patiënten met de CRC-specialisten in het MDO. De verwijzer is daardoor
meteen geïnformeerd over het behandeladvies en de vervolgafspraken. Daarvan wordt nog
een brief nagestuurd.
Patiënten met levermetastasen worden doorverwezen naar Maxima MC. Daar worden de
patiënten besproken in een lever-MDO. Hierop wordt nog niet ingebeld door verwijzers.
Voor- en nadelen van de verwijsstructuur Noord-OncoZON
Het open MDO zoals wordt gehanteerd in de noordelijke OncoZON regio heeft de
volgende voor- en nadelen:
Voordelen:
- De verwijzer is bij de bespreking en kent de overwegingen en discussies achter het
behandeladvies.
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- De verwijzer kan zelf informatie inbrengen in het MDO over de patiënt en vragen

stellen.
- Gezamenlijk wordt afgesproken wat de vervolgacties zijn en in welk ziekenhuis die

opgepakt gaan worden. Wederzijds is hier duidelijkheid over.
- Kennis wordt gedeeld over de mogelijkheden van behandeling en overwegingen
hieromtrent vanuit het expertcentrum richting de verwijzers.
- Laagdrempelig kunnen de verwijzers vragen stellen aan het expertcentrum, bijv
over andere casussen.
Nadelen:
- De verwijzer bepaalt zelf welke patiënten worden doorverwezen naar het
complexe MDO. Dit leidt mogelijk tot onderverwijzing.
- Het complexe MDO is een extra MDO waarvoor de verwijzer tijd moet reserveren.
Zuid-OncoZON: consulentschap en verwijzing
In Zuid-OncoZON hebben alle ziekenhuizen een keer per week een MDO CRC, waarin alle
eigen patiënten besproken worden. Maastricht UMC+ heeft 2x per week een MDO, waarin
zowel de eigen CRC-patiënten besproken worden, de doorverwezen complexe patiënten en
de patiënten met levermetastasen.
De HPB-chirurg uit het Maastricht UMC+ belt in als consulent bij de lokale MDO’s.
In het complexe MDO van Maastricht UMC+ kan niet worden ingebeld door verwijzers. De
verwijzers krijgen na bespreking in het complexe MDO een behandeladvies retour via een
brief.
Voor- en nadelen van de verwijsstructuur Zuid-OncoZON
Het gesloten MDO met consulentschap zoals wordt gehanteerd in de zuidelijke
OncoZON regio heeft de volgende voor- en nadelen:
Voordelen:
- In lokale MDO’s denkt een expert mee bij de behandeling en doorverwijzing.
- De verwijzer is naast het lokale MDO geen extra tijd kwijt aan andere MDO’s.
Nadelen:
- De verwijzer is extra tijd kwijt aan het verzamelen van de informatie en evt
nabellen.
- In het complexe MDO kent niemand de patiënt persoonlijk; heeft niemand de
patiënt gezien.
- De overwegingen en discussies achter het behandeladvies van het verwijzend
ziekenhuis zijn niet bekend bij de verwijzer.
- Soms ontstaat onduidelijkheid over het verdere traject van de patiënt en waar dat
wordt uitgevoerd. De regie is niet altijd duidelijk (gecommuniceerd).
- Vertraging ontstaat in de doorlooptijd door onderlinge communicatie en
afstemming.
- De expert is niet altijd bij het lokale MDO aanwezig, bijv bij technische problemen
rondom het inbellen of bij spoed-OK’s.

3.4 Zelfevaluatie & observaties MDO
Alle CRC-MDO’s van de 9 OncoZON ziekenhuizen zijn bezocht om de praktijk te observeren.
Aan alle ziekenhuizen is gevraagd om minimaal drie MDO’s te evalueren aan de hand van het
IKNL zelfevaluatieformulier MDO. Van zeven ziekenhuizen zijn de resultaten ontvangen.
Conclusies
- MDO’s beginnen en eindigen doorgaans op de afgesproken tijd, ongeacht het aantal te
bespreken patiënten.
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- MDL-artsen en nucleair geneeskundigen maken niet overal standaard deel uit van het MDO

bij de GE-bespreking.
- In de zuidelijke OncoZON ziekenhuizen wordt veel gebruik gemaakt van IKNL consulenten
-

-

-

oncologie en chirurgie (HPB). In de noordelijke OncoZON regio is dit niet het geval.
In alle MDO’s treedt verstoring op door het in- en uitlopen van mensen en door piepers /
mobiele telefoons.
Het in- en uitlopen gebeurt veel vaker bij MDO’s waarin meerdere tumorsoorten besproken
worden.
Seinen worden zowel in als buiten het overleg opgenomen, afhankelijk van de persoon.
Hier lijken geen afspraken over te zijn of te worden gehandhaafd.
Op een enkel ziekenhuis na worden in alle ziekenhuizen trials overwogen en besproken.
In één ziekenhuis typt de voorzitter zelf de conclusies in het patiëntendossier. In alle
andere ziekenhuizen doet een secretaresse of verpleegkundige dit, op aangeven van de
voorzitter.
Video-conferencing is doorgaans goed geregeld. Als de techniek een keer hapert, dan is
dat wel een forse en kostbare verstoring van het overleg.
Het geluid van videoconferencing is niet altijd goed verstaanbaar. Dat heeft effect op de
verstaanbaarheid en volwaardige discussie door alle deelnemers.
Alle MDO’s hebben een vaste voorzitter.
Niet elke voorzitter is even streng en consequent in het leiden van de bespreking, het
aanspreken op orde en concentratie en het samenvatten van de conclusies per patiënt.
Dit heeft effect op de kwaliteit en effectiviteit van de bespreking.

3.5 MDO werkwijze
Belangrijke voorwaarden voor een goed lopend en effectief MDO zijn1:
Afspraken
- Het MDO heeft een vaste voorzitter. Er is adequate administratieve/secretariële
ondersteuning en coördinatie.
- Er zijn afspraken over de wijze waarop deelnemers afzeggen en de vervanging van
deelnemers. Er zijn afspraken over wanneer en hoe bijeenkomsten worden
geannuleerd. Piepers, telefoons en/of verstorende elementen worden tot een
minimum beperkt.
- De conclusie van het MDO wordt ter plekke en voor iedereen zichtbaar vastgelegd.
Het behandeladvies wordt bij voorkeur voor iedereen zichtbaar direct in het
patiëntendossier genoteerd. Het verslag wordt binnen twee werkdagen naar de
huisarts en de verwijzend specialist gestuurd. Er zijn afspraken over welke leden
toegang hebben tot het patiëntendossier. Er zijn afspraken wanneer een patiënt
verwezen wordt naar een palliatief team.
- Assistenten in opleiding en studenten krijgen de gelegenheid MDO’s bij te wonen.
Gebruik van apparatuur bij videoconferencing
De bespreekruimte is geschikt om scans, foto’s en pathologie-uitslagen te presenteren en
heeft faciliteiten voor videoconferencing. IKNL geeft de volgende adviezen voor gebruik van
apparatuur bij videoconferencing:
- De videoconferencing-apparatuur en de projectie hebben HD-kwaliteit en de
mogelijkheid voor het verzenden van zowel videobeelden als PC-datastromen.
- De videoconferencing-apparatuur is bereikbaar via internet.
- De data worden beveiligd via AES-encryptie.
- Er is gezorgd voor voldoende verbindingscapaciteit.
- Er zijn maatregelen getroffen om de videoconferencing-datastromen zonder
vertraging door de firewall heen te loodsen.
1

Kwaliteitscriteria Multidisciplinair Overleg, IKNL, versie 1, Februari 2016.
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- Tijdens de oncologiebespreking zijn zowel de deelnemers op de andere locatie, als

de deelnemers in de eigen locatie constant in beeld.
- Het verdient de voorkeur dat de spreker duidelijk zichtbaar wordt geprojecteerd.
- De inrichting en de belichting in de kamer voldoen aan technische eisen die gelden
-

-

-

-

voor videoconferencing.
Als meer dan 10 personen aan een bespreking deelnemen, wordt gebruik gemaakt
van twee projectieschermen: één scherm voor de videobeelden van de deelnemers
en één scherm voor dataprojectie (patiëntpresentatie, radiologiebeelden etc.).
De projectie moet voor alle deelnemers goed zichtbaar zijn.
De camera bevindt zich vlak naast, onder of boven de twee projectieschermen,
zodat de communicatie met de overige deelnemers levensecht lijkt
Alle deelnemers zijn goed in beeld bij de camera (en face), zowel qua
cameraopstelling, tafelschikking als belichting. Voor een goed camerabeeld dient
de achtergrondmuur niet te wit te zijn en bevat de achtergrondmuur bij voorkeur
contrast. In ieder geval mag de camera niet op een buitenraam gericht zijn
(voorkomen van tegenlicht).
De microfoon heeft voldoende capaciteit voor de omvang van de ruimte en het
aantal deelnemers. De microfoon is zodanig geplaatst dat de deelnemers goed
verstaanbaar zijn.
Er kan snel geschakeld worden tussen de verschillende datastromen (ZIS, PACS
etc.). Als dit, vanwege lokale infrastructuur, niet efficiënt kan via één PC, wordt
een extra PC/laptop geplaatst.

Situatie in OncoZON
Alle MDO’s hebben een voorzitter. Dit is doorgaans een oncoloog, maar in een enkel MDO is
dit een chirurg. Het aantal deelnemers varieert sterk, mede afhankelijk van de aanwezigheid
van opleiding in het ziekenhuis en van hoe tumorspecifiek het MDO is.
De meeste MDO’s hebben administratieve ondersteuning: een medewerker die de
verslaglegging van de bespreking verzorgt in het MDO. In een enkel ziekenhuis doet de
voorzitter dit zelf.
In twee ziekenhuizen maakt een geriatrisch assessment deel uit van de anamnese van oudere
patiënten voor de bespreking.

3.6 Feedback vanuit interviews
De volgende feedback gaven de zorgverleners in de interviews over de wijze van MDO en
verwijzing:
- Voor verwijzers is het belangrijk om goed en tijdig geïnformeerd te worden over het

-

behandelplan en hoe de taakverdeling daarin zal zijn. De uitwisseling lijkt beter te
verlopen op MDO’s, waarop de verwijzer zelf inbelt.
De lijnen zijn doorgaans kort. Onderlinge relaties spelen een rol bij de doorverwijzing.
Bekende artsen in andere ziekenhuizen worden gebeld.
De rol van verpleegkundig specialisten wordt steeds belangrijker.
De expertise van leverchirurgie is in toenemende mate belangrijk.
Een gezamenlijk MDO leidt ook tot kennisuitwisseling en afstemming van behandelingen op
elkaar.
Snelle en duidelijke uitwisseling van informatie tussen verwijzend en ontvangend
ziekenhuis is essentieel. Het is van belang dat beide partijen geïnformeerd zijn en dat
duidelijk is wie welke actie oppakt.
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- Het meenemen van de kwetsbaarheid van een patiënt bij de beoordeling is divers

georganiseerd. De meeste ziekenhuizen zijn hierin nog zoekende.
- Hoe meer deelnemers het MDO bijwonen, hoe belangrijker een strakke voorzitter is.

Ditzelfde geldt bij inbellers.

3.7 De verwijzing binnen OncoZON in cijfers
In samenspraak met IKNL zijn cijfers verzameld over de verwijzingspraktijk voor colorectale
patiënten. Deze cijfers konden opgeleverd worden over 2015.
Deze cijfers geven een beeld van de behandeling en verwijzing van colorectale patiënten op
dat moment (2015).

3.8 Relevante overige ontwikkelingen
De volgende ontwikkelingen zijn relevant in de toekomst om rekening mee te houden.
- Digitale beslisondersteuning.
Vanuit IKNL zijn OncoGuide en OncoLinq ontwikkeld. In internationaal verband speelt
Watson een steeds grotere rol.
- De verwijzing in netwerken wordt steeds meer regionaal georganiseerd. Dit leidt tot
ziekenhuisoverstijgende processen. Wet- en regelgeving en financiële aanpassingen zijn
nodig om dit in goede banen te leiden. Denk bijvoorbeeld aan de juridische status van een
expertpanel en hoe de expertbeoordeling financieel te vergoeden.
- In het VUmc/AMC wordt geëxperimenteerd met een online expertpanel voor
levermetastasen, ter ondersteuning van de lokale MDO’s.
- Voor een optimale beoordeling van een patiënt is in toenemende mate expertkennis nodig,
voor oa. radiologie, chirurgie en leverchirurgie. Adequate kennisuitwisseling tussen
ziekenhuizen revisiediagnostiek zijn daarbij belangrijk.
- De geriatrische expertise wordt in toenemende mate belangrijk; het meewegen van de
kwetsbaarheid.
- Shared decision making: het meewegen van de voorkeuren van de patiënt bij het komen
van een behandeladvies naar een behandelplan.
- Digitalisering van uitwisseling van gegevens en beelden.

4. Literatuur over MDO colorectaal
4.1 Belang van MDO’s
MDO's kunnen gezien worden als een soort van second opinion, die wordt uitgevoerd door een
groep. Deze second opinion bestaat uit review van de casus, evidence based aanbeveling en
expert opinion.
Algemene impact van een MDO1
Een literatuurstudie is gedaan naar het effect van MDO's op de kwaliteit van zorg.
27 wetenschappelijke studies zijn beoordeeld en vergeleken. Deze studies betroffen diverse
soorten oncologische MDO’s.
Geconcludeerd werd dat MDO's leiden tot significante veranderingen in de manier waarop
kankerpatiënten worden beoordeeld en behandeld. Bij 4%-45% van de patiënten besproken in
een MDO leidt dit tot aanpassingen. Patiënten die besproken zijn in een MDO hebben een
hogere kans op accurate en volledige preoperatieve stadiering en op neo-adjuvante en
adjuvante behandeling.
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Deze veranderingen leiden evident tot verbetering van de kwaliteit van zorg, omdat ze in lijn
zijn met klinische richtlijnen.
In de studies is echter nog niet bewezen, dat veranderingen in behandelplan ook leiden tot
significante verbeteringen in patiënttevredenheid en kwaliteit van leven. Voorts is er zwak
bewijs dat een MDO leidt tot verminderde mortaliteit.
Grotere kans op deelname aan een clinical trial 2
Een studie uit 2015 geeft aan dat een wekelijks MDO waaraan de specialisten deelnemen
werd geassocieerd met een lagere mortaliteit bij o.a. stage IV colorectaal kanker. Patiënten
die werden behandeld door artsen die wekelijks aan een MDO deelnemen hadden een grotere
kans op deelname aan een clinical trial.
Aanwezigheid specialisten en beschikbaarheid informatie 3
De premisse dat een team van specialisten juiste beslissingen zal nemen over kankerzorg is
afhankelijk van twee aspecten: de aanwezigheid van adequate informatie waarmee een
onderbouwde beslissing kan worden genomen en juiste bijdragen van de verschillende
betrokken specialisten.
Richtlijnen vs MDO 4
MDO's hebben minder toegevoegde waarde in gebieden waar al goede standaard richtlijn-zorg
wordt toegepast, maar zijn vooral nuttig bij complexe behandelingen.
Richtlijnen in kankerzorg worden ontwikkeld in multidisciplinaire expertpanels, zijn
gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en zijn gemakkelijk toegankelijk. Studies hebben
aangetoond dat wanneer zorg wordt gegeven in lijn met wetenschappelijke richtlijnen de
behandeluitkomsten verbeteren, vaak met een vermindering van beslag op resources en
tegen minder kosten.
Richtlijnen dienen ook om de gebruikelijke behandelopties te identificeren en om tegenwicht
te geven aan dominante persoonlijkheden of specialismen in een MDO. De richtlijnen dienen
als systeem van zelfcorrectie en balans.
Het af en toe afwijken van richtlijnen is een teken van een hoge-kwaliteit MDO en
kankerzorg. Het zeer regelmatig afwijken van richtlijnen is zeer waarschijnlijk een teken van
een biased MDO van lagere kwaliteit.
Knelpunten voor effectief functioneren van een MDO
‒ (Geregelde) afwezigheid van de deelnemers wegens tijdgebrek of onbeschermde
MDO-tijden
‒ Gebrek aan administratieve ondersteuning
‒ Gebrek aan middelen
Positieve resultaten in een MDO zijn afhankelijk van de aanwezigheid van goede faciliteiten,
goede voorbereiding en selectie van casussen, het format en de structuur van het MDO,
expertise, efficiënt leiderschap en de interactie tussen de aanwezige specialisten.
MDO's geven ondersteuning aan de deelnemers, maar de team interactie is niet altijd
harmonieus en bevorderlijk voor effectieve communicatie.
MDO's zorgen voor discussie, verspreiding en implementatie van algemene klinische
praktijkrichtlijnen. MDO's helpen het vangen van casussen voor klinische trials.
MDO leidt tot verandering van beleid 5
Een Amerikaanse studie uit 2015 toonde de voordelen van een MDO aan, oa. verbeterde
consistentie, continuïteit, coördinatie en kosteneffectiviteit van de zorg.
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Hoewel 84% van de medici behoorlijk zeker waren van hun oorspronkelijke behandelplan,
leidde in 36% van de gevallen het MDO tot een ander behandelplan. Bij 72% van de
aanpassingen betrof het een grote verandering, bijv in type operatie of ipv operatie ander
type behandeling.
Een studie naar MDO's bij rectumcarcinoom liet het volgende zien:
‒ Hogere overeenstemming met aanbevolen behandelingen volgens de richtlijn
‒ Verminderde positieve snijvlakken na resectie
‒ Verbeterd gebruik van de pre-operatieve MRI en stadieringsnauwkeurigheid
‒ Verbeterd gebruik van multi-modaliteit therapie, inclusief neo-adjuvante en
adjuvante chemo
‒ Verbeterde preoperatieve mortaliteit en overleving
Gemiddeld waren 3 min nodig per patiënt om te bespreken. (upper- en lower GI).
De bespreektijd was aanzienlijk korter bij oudere patiënten (64 jaar vs 57 jaar).
In 36% van de gevallen leidde de bespreking in een MDO tot een verandering in behandeling,
waarvan 72% een grote verandering was en 28% kleine veranderingen betrof.
Stadieringsnauwkeurigheid zou kunnen leiden tot een grotere toepassing van neoadjuvante
therapie.
De veranderingen in behandelplan waren groot, ongeacht de expertise van de specialist.

4.2 Leverresectie
Significante verbetering overleving stage IV CRC door MDO 6
Onderzoek liet zien dat de 3-jaars overleving steeg na invoering van het MDO van 25,4% naar
38,2%. Bij patiënten met levermetastasen steeg de 3-jaars overleving van 22,3% naar 32,9%.
Het MDO droeg bij aan een verbeterde toepassing van neoadjuvante chemo, zorgvuldige
patiënt-selectie voor primaire tumorresectie (lagere mortaliteit) en een grotere resectie van
levermetastasen.
Bij patiënten met stadium IV CRC is een zorgvuldige selectie van de patiënten voor passende
behandeling belangrijk maar complex. De status van de patiënt, de reikwijdte van de
metastasen, de ernst van de metastasen, de symptomen van de primaire tumor en het
chirurgische en anesthesische risico moeten allemaal zorgvuldig in overweging genomen
worden.
Leverresectie kan leiden tot lange termijn overleving bij CRC patiënten. Echter, tot 77% van
de patiënten met levermetastasen had initieel irresectabele ziekte, en in 12,5% werden ze
resectabel na systemische therapie.
Een MDO verhoogde niet alleen het % leverresectie (19,6% vs 35,2%) maar verhoogde ook de
3-jaars overleving bij patiënten met levermetastasen (22,3% vs 32,9%). Het grotere aantal
patiënten dat neoadjuvante chemo ontving, kan mogelijk een rol hebben gespeeld in het
grotere % leverresectie.
Het aantal patiënten dat herhaalde leverresectie onderging, steeg na het invoeren van een
MDO.
Intenser gebruik van verschillende technieken voor levermetastasen, zoals vena porte
embolisatie, gestadieerde OK's en de toepassing van radiofrequente ablatie na instellen van
het MDO spelen een belangrijke rol.
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MDO verbeterde de communicatie tussen specialisten, wat zonder twijfel het resectie-%
verhoogde, maar het leidde tegelijkertijd tot een daling van onnodige operaties en van
chirurgische mortaliteit door zorgvuldiger patiënt-selectie.
Variatie tussen ziekenhuizen en tussen behandelaars
Britse studies uit 2012 en 2013 toonden aan dat zelfs in een hoog-volume kankernetwerk in
de UK bijna tweederde van de patiënten met tumoren die in een lokaal MDO als nietresectabele werden beoordeeld toch als potentieel resectabel werden beoordeeld door de
leverspecialisten.
De verwijzingspercentages varieerden aanzienlijk tussen ziekenhuizen. De definitie van
resectabiliteit was in colorectale MDO’s anders dan in lever-MDO’s. Beslissingen varieerden
tussen colorectale en leverspecialisten bij bijna de helft van de patiënten.
Als oorzaken voor deze verschillen werden benoemd:
- Gebrek aan kennis in het colorectaal MDO over de huidige praktijk en de definities van
resectabiliteit. Dit kan mede veroorzaakt zijn door de snelle toename van kennis en
vaardigheden op dit gebied.
- Verschillen van inzicht over zorg tussen leverspecialisten en colorectaal specialisten.
- Verschillen in beoordeling tussen leverchirurgen onderling over resectabiliteit en de
optimale operatieve benadering.
Tussen de leverchirurgen bleek consensus over het feit dát er iets gedaan kon worden om de
uitkomst te verbeteren. Over welke interventie dat dan moest zijn, was wel verschil van
inzicht. Hieruit blijkt dat er nog geen duidelijke definitie was over wat de optimale
behandelstrategie is. Consensus richtlijnen voor het behandelen van deze complexe casussen
moeten worden ontwikkeld.
Deze studie constateerde tevens dat een aantal scans in het onderzoek volgens de
leverchirurgen van onvoldoende kwaliteit waren om een beslissing op te baseren. Deze scans
waren in de praktijk wel gebruikt voor besluitvorming in het lokale MDO, leidend tot
palliatieve chemo.7
Het belang van gezamenlijke besluitvorming in MDO’s tussen chirurgen en oncologen wordt
benadrukt vanwege de timing van gecombineerde behandelingen van systemische chemo en
resectie. Wanneer door systemische therapie tumoren geheel verdwijnen van de beelden,
kunnen ze lastig nog chirurgisch verwijderd worden. Uit evidence blijkt echter dat 80% van
deze tumoren nog vitaal tumor-materiaal bevatten en later terugkomen.
Situatie in Nederland
In Nederland werden in 2015 per jaar ongeveer 2500 patiënten gediagnosticeerd met
colorectaal carcinoom en synchrone metastasen (stage IV). De prognose is de laatste 20 jaar
significant verbeterd, hoofdzakelijk door een betere overleving van patiënten met
geïsoleerde levermetastasen. Het percentage patiënten dat een leverresectie onderging in
het zuiden van Nederland is gestegen van 8% in 2004 naar 24% in 2012.
In recente jaren zijn de criteria voor leverresectie uitgebreid. Neo-adjuvante therapie ter
verkleining van irresectabele colorectale metastasen en nieuwe technieken zoals vena-port
embolisatie en radiofrequente ablatie verhogen de lange termijn overleving.
Studies8 laten zien dat resectabiliteit verschillend wordt beoordeeld tussen lokale CRC
specialisten teams en een tertiair leverspecialisten team. Zelfs tussen leverspecialisten
onderling is er variatie in de beslissing van resectabiliteit.
De keuze voor leverresectie blijkt in sterke mate af te hangen van de vaardigheden en
ervaring van de verantwoordelijk chirurg.
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Aangezien leverresectie de enige mogelijke overleving biedt, is het belangrijk dat alle in
aanmerking komende patiënten worden geïdentificeerd. 9
Een andere Nederlandse studie uit 2016 constateert een grote inter-ziekenhuis en interregionale variatie in de toepassing van leverchirurgie. Van alle patiënten die leverchirurgie
hebben gekregen, is 42% geopereerd in het ziekenhuis van primaire diagnose. Patiënten
gediagnosticeerd in expertcenters hadden een hogere kans om leverchirurgie te krijgen.
Gemiddeld 12% van alle patiënten kreeg een leverresectie:
Variatie

Gemiddelde

Algemene ziekenhuizen:

2-26%

11%

Levercentra

4-24%

14%

10-22%

16%

UMC's

Voor chemotherapie is de variatie veel kleiner: 65% in algemeen ziekenhuis, 65% in
levercentrum en 64% in een UMC.
Twee belangrijke oorzaken liggen volgens de studie ten grondslag aan de variatie:
- Verschillen in vaardigheid en ervaring van de verantwoordelijke chirurg.
De beoordeling van resectabiliteit blijkt verschillend tussen lokale CRC-specialistenteams
en een tertiair leverspecialistenteam, maar ook tussen leverspecialisten onderling.
- De strategie van doorverwijzing.
Waar sommige ziekenhuizen alle patiënten met levermetastasen doorverwijzen naar een
expertcentrum, deden andere ziekenhuizen dat alleen voor patiënten waarvan de lokale
behandelaars inschatten dat dat zij voor resectie in aanmerking komen. Op deze manier
worden patiënten vergeten die marginaal in aanmerking komen, of die kandidaat zijn voor
het terugbrengen van de metastasen met neo-adjuvante therapie.
Aangezien er ook een substantiële variatie was tussen ziekenhuizen waarin leverchirurgie
wordt uitgevoerd, zal het betrekken van een leverchirurg in een lokaal MDO de variatie niet
helemaal oplossen. Onderzoek heeft uitgewezen dat zelfs tussen leverchirurgen aanzienlijke
variatie bestaat over de beslissing tot resectie.
Een oplossing hiervoor is een panel, zoals wordt toegepast bij de CAIRO V en CHARISMA
studie, waarin na radiologische beoordeling 3 leverchirurgen de resectabiliteit beoordelen.10

4.3 Rectumcarcinoom
Een Amerikaanse studie uit 201611 heeft getoond dat een MDO de technische aspecten van de
zorg voor patiënten met rectumcarcinoom verbetert. Na verloop van tijd en na training van
de deelnemers aan het MDO wordt verbetering geconstateerd. De theorie is dat dit komt door
onmiddellijke feedback van experts, zoals de patholoog en de radioloog, die ertoe leidt dat
de chirurg beter wordt in het bereiken van betere resultaten bij een grotere groep patiënten.
(Complete TME in geresecteerde specimen.) Daarmee worden ook de uitkomsten voor de
patiënt verbeterd.
De studie benoemt directe en indirecte effecten van het MDO.
Directe effecten ontstaan door het bespreken van de bestaande gegevens en het aanbevelen
van verdere benodigde onderzoeken en evaluatie voor OK.
Indirecte effecten ontstaan bijv doordat de specialisten weten dat de patiënten openlijk
besproken worden in MDO. Dat creëert een extra motivatie om ervoor te zorgen dat alle
aspecten van de preoperatieve work-up compleet zijn en beïnvloedt op een competitief
niveau de kwaliteit van de operatie.
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Kwaliteitsverbetering ontstaat doordat radiologen de ziektegebieden laten zien die
meegenomen moeten worden door de patholoog, doordat pathologen laten zien waar de
marges zitten en doordat chirurgen aangeven waneer de MRI niet voldoende informatief was.
Inter-specialist kwaliteitsverbetering ontstaat op een collegiaal niveau.
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5. Voorstel voor echelonering OncoZON
5.1 Echelonering
De visie van OncoZON op echelonering van colorectale patiënten is dat elk ziekenhuis een
eigen MDO heeft voor bespreking van de niet-complexe patiënten.
Regionaal zijn er twee virtuele expert-MDO’s: een in Noord-OncoZON en een in ZuidOncoZON.
Expertpanels wisselen kennis uit op specifieke onderwerpen, bijv een expertpanel voor
levermetastasen.
De voordelen die worden nagestreefd met zo’n regionaal expert-MDO zijn gezamenlijke
besluitvorming met de verwijzer voor wederzijds begrip van de overwegingen en wijze van
besluitvorming, kennisoverdracht vanuit de experts over voortschrijdende inzichten richting
lokale behandelaars, gezamenlijke afstemming van vervolgbehandelingen in wederzijdse
transparantie en daarmee het creëren van vertrouwen en van een gezamenlijke organisatie
van de optimale zorg voor alle colorectale patiënten.
Een belangrijk aandachtspunt is om zorg te dragen voor een optimale uitwisseling vanuit de
initiële ziekenhuizen naar de complexe MDO’s. Het insturen van patiënten voor bespreking
dient laagdrempelig te zijn en soepel te verlopen wat betreft gegevens- en beelduitwisseling.
Uniforme registratie aan de bron en XDS-gegevensuitwisseling gaan hierin ondersteunen.
Virtuele MDO’s

Gezien de aantallen patiënten en ziekenhuizen wordt gekozen voor twee virtuele complexe
MDO’s, die wekelijks worden gehouden. Eén MDO is op korte termijn niet te realiseren met
het aantal ziekenhuizen dat hierop in zou bellen en het aantal patiënten.
Aan beide virtuele expert-MDO’s nemen superspecialisten deel die vanuit diverse disciplines
gespecialiseerd zijn in colorectaal carcinoom. Zij bespreken met elkaar de complexe
patiënten die door de ziekenhuizen zijn aangedragen voor bespreking.
De hoofdbehandelaar uit het ziekenhuis van binnenkomst belt in op het MDO en neemt deel
aan de bespreking van de eigen patiënten.
In het MDO komen de superspecialisten in samenspraak met de behandelaar na bespreking
van de patiënt tot een diagnose en behandeladvies. Afgestemd wordt waar de
vervolgbehandeling van de patiënt plaats zal vinden en op welk moment de patiënt terug
gaat naar het initiële ziekenhuis, indien de vervolgbehandeling ergens anders plaatsvindt.
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Patiënten met levermetastasen worden altijd besproken in het complexe virtuele MDO met
tenminste één HPB-specialist, voordat besloten wordt dat ze niet-resectabel zijn en palliatief
beleid wordt gestart.
De MDO’s zijn virtueel in die zin, dat ze niet gebonden zijn aan één ziekenhuis. De
superspecialisten van de diverse ziekenhuizen stemmen met elkaar af wie aanschuift bij het
MDO. De praktische zaken rondom het MDO, zoals agendavoering, organisatie rondom videoconferencing, afstemming van de deelnemers e.d. worden wel vanuit één ziekenhuis
gecoördineerd.
Doel en deelnemers per MDO
Lokaal MDO CRC
Doel:

Bespreken van alle CRC-patiënten in het betreffende ziekenhuis.

Deelnemers (conform de SONCOS-eisen):
•
•
•
•
•
•
•
•

Oncologisch chirurg
Oncoloog
MDL-arts
Radioloog
Radiotherapeut
Patholoog
Nucleair geneeskundige
Casemanager

Evt aanvullend:
- Geriater
- Secretaresse
- Oncologisch verpleegkundige

Aandachtspunten:
Alle patiënten met levermetastasen dienen gezien te worden een HPB-chirurg.
Complex MDO CRC
Doel:

Bespreken van complexe CRC-patiënten en het afstemmen en timen van de
optimale behandeling van deze patiënten.

Deelnemers (evt via videoconferencing):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radioloog met CRC-expertise
HPB-chirurg
Internist-oncoloog met CRC-expertise
GI- oncologisch chirurg, gespecialiseerd in LARC en recidief rectum
HIPEC-chirurg
Nucleair geneeskundige met CRC-expertise
Radiotherapeut met CRC-expertise
Patholoog met CRC-expertise
Initiële behandelaar die patiënt heeft ingestuurd voor bespreking
Casemanagers

Aandachtspunten:
•
Revisie van de beeldvorming voorbereidend op het MDO.
•
Bepalen en afstemmen van de behandeling en volgorde.
•
Beoordeling van palliatieve patiënten en herbeoordeling na 3-6 behandelingen.
Expert MDO
Doel:

Uitwisseling en bespreking van complexe casussen tussen verschillende
expertcentra, bijv tussen de levercentra van Maastricht UMC+ en Maxima
Medisch Centrum.

Deelnemers:
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De behandelend specialisten van de expertcentra.
Aandachtspunten:
De wijze van bespreken. Dit kan op casusniveau wanneer een ingewikkelde
casus zich voordoet, of door periodiek retrospectief complexe casussen te
bespreken.

5.2 Randvoorwaarden
Voor een optimale bespreking van het MDO en voor verdere verbetering van de kwaliteit
hiervan dienen de volgende randvoorwaarden verder te worden opgepakt en ingevuld:
- Financiële compensatie voor patiënten die in het MDO besproken worden.
De huidige manier van vergoedingen is niet toegesneden op de nieuwe manier van
regionale samenwerking tussen specialisten en tussen ziekenhuizen. Met name de grote
behoefte aan tumorspecifieke besprekingen is binnen de huidige structuur en financiering
niet structureel haalbaar. Om de inzet van de medisch specialisten in regionaal
overlegverband te borgen, is een andere manier van financieren noodzakelijk.
In het voorgestelde echeloneringsmodel worden patiënten besproken door experts in een
MDO, die daarvoor niet via een financiële constructie worden gecompenseerd.
Binnen het landelijke Citrien-programma wordt in het project Financiering van MDO’s
regionale oncologie van het UMCG een verkenning gedaan naar de financieeladministratieve mogelijkheden en beperkingen voor adequate financiering middels
scenario-analyses. Daarnaast is IKNL ook bezig met een voorstel om de huidige
consultgelden in te zetten voor regionale expertpanels.
- Afstemming van de richtlijnen binnen OncoZON voor onderzoek en verslaglegging van:
i)
Radiologische bevindingen
ii) Nucleaire bevindingen
iii) Pathologische bevindingen
Het voorgestelde echeloneringsmodel leidt tot steeds meer uitwisseling van bevindingen
van radiologie, nucleaire geneeskunde en pathologie tussen ziekenhuizen en MDO’s.
Dit vraagt om een uniforme benadering en uitwisseling van deze bevindingen OncoZONbreed.
‒ Commitment en medewerking van de betrokken zorgprofessionals.
‒ Informatie-uitwisseling die de processen optimaal ondersteunt en die voldoet aan de
AVG-wetgeving.
Hier raakt dit plan van aanpak aan de projecten XDS-gegevensuitwisseling en uniforme
registratie aan de bron, die ook binnen het Citrienprogramma zijn uitgevoerd in de regio
OncoZON.

6. Implementatie
Implementatie van dit voorstel tot echelonering betekent dat de volgende zaken dienen te
worden georganiseerd:
1.

Organiseren van een regionaal complex MDO OncoZON Zuid.

De ziekenhuizen uit Zuid-OncoZON (Zuyderland, Maastricht UMC+, Laurentius en evt
VieCuri) organiseren samen een complex MDO colorectaal.
Hiertoe zal een werkgroep gestart worden met leden uit de deelnemende
ziekenhuizen die gezamenlijk de opzet van dit MDO verder uitwerken.
De uitwerking behelst onder andere de volgende aandachtspunten:
a. Dag en tijd
Dag en tijd waarop het MDO wordt gehouden.
b. Organisatie
Verantwoordelijkheid voor de organisatie van het MDO vastleggen: wie zorgt
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voor faciliteiten, planning, afhandelen van storingen, maken van de agenda
e.d.
c. Deelnemers
Deelnemers aan het complexe MDO: overzicht maken van specialisten uit de
deelnemende ziekenhuizen die de benodigde expertise hebben om zitting te
nemen in het complexe MDO.
Bepalen van de wijze waarop de aanwezigheid van de benodigde expertise in
het MDO georganiseerd wordt.
d. Proces
Wijze van aanmelding van patiënten voor het MDO en wijze van
communiceren van het behandeladvies uitwerken.
e. Informatie-uitwisseling
Wijze van informatie-uitwisseling:
Afhankelijk van de technische mogelijkheden, zoals XDS, wordt bepaald hoe
relevante informatie wordt uitgewisseld ter voorbereiding van het MDO,
waaronder patiëntgegevens en beeldvorming.
f. Virtueel overleg
Wijze van virtueel overleg: bepalen van de plek vanuit wordt ingebeld en de
volgorde waarin dit gebeurt.
2.

Evaluatie en bijstelling MDO OncoZON Noord
In Noord-OncoZON wordt sinds zo’n twee jaar een wekelijks complex MDO
colorectaal georganiseerd.
In Q2 van 2018 wordt de huidige werkwijze van het MDO colorectaal van OncoZON
Noord geëvalueerd.
De resultaten van de evaluatie dienen als input voor organisatie en verbetering van
de MDO’s van zowel OncoZON-Noord als OncoZON-Zuid.

3.

Organiseren van een expert MDO – lever
Het organiseren van het expert MDO-lever (echelon 3) wordt vanuit de
Citrien/OncoZON projectorganisatie opgepakt als Citrien project fase 3.
Hierin worden de OncoZON-projecten Echelonering MDO’s colorectaal, registratie
aan de bron en XDS samengebracht in één project van implementatie voor de
organisatie van een expert MDO lever.

Evaluatie en verbreding
De implementatie van dit echeloneringsmodel zal zorgvuldig dienen te worden geëvalueerd.
Als de ervaringen van de deelnemende ziekenhuizen positief zijn en het verwachte positieve
effect op de kwaliteit van zorg gerealiseerd wordt, kan overwogen worden om dit model uit
te breiden naar andere tumorsoorten binnen OncoZON of naar andere regio’s.
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