
10 patiënten (63%)
onveranderd advies 

na inbreng wensen en 
kwetsbaarheid patiënt

6 patiënten (38%)
aangepast/aanvullend advies 

na inbreng wensen en 
kwetsbaarheid patiënt

16 patiënten

2 patiënten 
aangepast advies (niet of minder 

uitgebreid behandelen)

4 patiënten 
aanvullende maatregelen

MDO diagnose in 
algemeen ziekenhuis

doelen-
schuif

patiënt gesprek
behandelopties

diagnose en  
opstellen behandelopties

gesprek patiënt-
voorkeuren

Doelenschuif

Voorafgaand aan het MDO heeft de patiënt 
een gesprek met een verpleegkundige over 
behandel- en levensdoelen. Met behulp van 
de doelenschuif gaat de verpleegkundige 
met de patiënt in gesprek over wat voor hem 
belangrijk is. Bijvoorbeeld levensverlenging, 
pijnbestrijding, of het zo lang mogelijk kunnen 
uitoefenen van een hobby. Ook wordt de 
gezondheidsstatus van de patiënt in kaart 
gebracht. De uitkomsten worden door de 
verpleegkundige ingebracht in het MDO en 
meegewogen in het behandeladvies.

Patiëntenvoorkeuren in het MDO

Voordelen
•  Meewegen van patiëntgebondeninformatie leidt in 

meer dan een derde van de gevallen tot een ander 
behandeladvies

•  Patiënt wordt gestimuleerd om mee te denken over 
behandeldoelen in relatie tot zijn levensdoelen

•  Het behandeladvies is meer op maat voor de patiënt

•  Medisch technische beoordeling wordt 
samengebracht met levens doelen in het MDO, er is 
een totaal beeld beschikbaar (voorheen pas in een 
later stadium)

•  Maatschappelijk potentieel voordeel: Mensen in de 
pilot kozen niet altijd voor een in opzet curatieve 
behandeling

Nadeel
•  Intensievere begeleiding in het traject 

tot en met het MDO

Werkwijze

Effect

Pilot

De werkwijze is in pilotverband geïmplementeerd 
in vier ziekenhuizen in de zorg voor 
gynaecologisch oncologische patiënten.

•  Isala Klinieken
•  Medisch Centrum Leeuwarden 
•  Röpcke Zweers Ziekenhuis (Hardenberg) 
•  Universitair Medisch Centrum Groningen 

bespreken voor- en nadelen 
voor de patiënt

verpleegkundige 
+ internist 

ouerengeneeskunde
aanwezig

Complexe, zeer intensieve oncologische behandelingen kunnen grote 
gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren van 
oncogeriatrische  patiënten. De kunst is een goede balans te vinden tussen wat 
medisch technisch kan en de gezondheidsstatus en behandeldoelen van de patiënt. 
Een wetenschappelijk onderbouwde werkwijze in de besluitvorming voor deze 
oncogeriatrische patiënten ontbrak tot op heden. UMCG-ers hebben hiervoor een 
nieuwe, gestructureerde werkwijze ontwikkeld. 
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