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Besluitvorming bij ouderen  

met kanker 
Floor van Nuenen 

f.m.van.nuenen@umcg.nl 

Hanneke van der Wal- Huisman 

h.van.der.wal-huisman@umcg.nl 
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(potentiële) belangenverstrengeling Geen   

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 

Niet van toepassing  
 

 Sponsoring of onderzoeksgeld 

 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding 

 Aandeelhouder 
 Andere relatie, namelijk … 

  

 

Niet van toepassing  
 

Disclosure belangen spreker 
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Oncologische behandeling  

bij ouderen 

 Behandeling wordt vaak slechter verdragen 

 Comorbiditeit, polyfarmacie  

 Kwetsbaarheid (frailty) 

 Weinig evidence 

 Andere behandeldoelen 

 Levensverwachting v.s. time to benefit 

 Onderbehandeling v.s. overbehandeling 

 



5 © Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. 
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Kunnen we uitkomsten voorspellen? 
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Onco-geriatrische patiënt 

 

Voorkeuren en mate 

van kwetsbaarheid 

Medische behandel-

mogelijkheden 

- Harde indicatie? 
- Levensverwachting zonder ziekte? 
- Toevoeging behandeling aan 

levensverwachting? 
- Risico’s/ nadelen? 
- Wat is de last als er niet behandeld 

wordt? 
- Alternatieve behandelmogelijkheden? 
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Rol verpleegkundige 

 Relatie patiënt historisch anders dan arts 

 Meer ruimte voor gesprek 

 Kennis van aspecten t.a.v. dagelijks leven en 

functioneren 

 Tijd 

 

Het gesprek inclusief het geriatrisch assessment 

expliciteren het ‘onderbuik gevoel’ 
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Werkwijze 

 

Identificeren 
kwetsbare oudere 

patiënt 

 Polibezoek gyn 
onco  

 diagnostiek/ 
mogelijke 

behandeling   

Gesprek met 
verpleegkundige: 

patiëntvoorkeuren 

geriatrisch 
assessment     

MDO 

Diagnose en 
opstellen 

behandelopties 

 Polibezoek arts 

Bespreken 
behandelopties 
met de patiënt 
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Wat wil je weten en waarom   
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Bio-psycho-sociaal model 
 

4 assen: 

 Biologisch/somatisch: co-morbiditeit, polyfarmacie 

 Psychologisch: depressie, dementie, delirium 

 Sociaal: netwerk, woonsituatie 

 Functioneel: ADL, iADL, mobiliteit 
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Gesprek 

 

 Wat mag het kosten?  

 Wat moet het opleveren? 

 Wat moet behouden blijven? 
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Mobiliteit & prognose 

 



14 © Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. 

Timed up & go 

 

 

 

 

 

 

 
Huisman et al. ‘Timed up & Go’: A screening tool for predicting 30-day morbidity in onco-geriatric surgical patients? A multicenter cohort 

study. Plos One 2014 
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MDO 
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Patiënten - Citrien project 

 16 patiënten  

 77 jaar (67-89, mediaan 76) 

 10 ovariumcarcinoom  

 6 hooggradig endometriumcarcinoom  
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Resultaten: behandeladviezen 

250 patiënten 

153 (73%) onveranderd 

advies t.o.v. 

tumorwerkgroep 

56 (27%) aangepast 

advies t.o.v. 

tumorwerkgroep 

 

 

37 primair ingebracht,         

1 weigerde behandeling,    

3 missing data 

209 besproken in MDO na 

TWG 

Primair ingebracht 
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Behandeldoelen 
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Ervaringen 

 “De dokter heeft weinig tijd en gaat vooral in op de ziekte. Maar ik 

ben niet alleen mijn ziekte.” 

 

 “Ja, dat was heel prettig. Ook al was de dag druk en veel.” 

 

 “Zeker raad ik dit anderen aan. De vragenlijst laat mensen 

nadenken. Hoe zit het nou en hoe sta ik erin”.  
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Ervaringen zorgverleners 

 Blij met beschikbaarheid extra informatie  

 

 Systematische werkwijze helpt bij expliciteren wensen en mate van 
kwetsbaarheid patiënt 

 

 Verrijking rol verpleegkundige 

 

 Vergroting kennis over oudere patiënt op afdeling  

 

 Verbeterde interdisciplinaire samenwerking  

 

 Wanneer en hoe meewegen wensen en mate van kwetsbaarheid 

 

 Tijdsinvestering → leerproces → tijdsinvestering per patiënt ↓ 
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Conclusie 

 Meewegen patiëntvoorkeuren in het MDO heeft effect op het 

behandeladvies  

 

 Implementatie van gestructureerde werkwijze in de praktijk is 

haalbaar  

 

 Optimalisatie mogelijk (moment en manier van meewegen) 
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Interesse? 

 Barbara van Leeuwen (chirurg, b.van.leeuwen@umcg.nl) 

 Hanneke van der Wal-Huisman (verpleegkundige/ verplegingswetenschapper, 

h.van.der.wal-huisman@umcg.nl) 

 Pauline de Graeff (internist ouderengeneeskunde, p.de.graeff@umcg.nl) 

 Suzanne Festen (internist ouderengeneeskunde, s.festen@umcg.nl) 

 

 IKNL  

 

 Projectrapportage incl. handleiding                    voor implementatie 
(f.m.van.nuenen@umcg.nl) 
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ZonMW 

Het programma Naar regionale 

oncologienetwerken wordt gefinancierd door 

het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame 

en breed inzetbare verbeteringen in de 

gezondheidszorg te ontwikkelen en is 

mogelijk gemaakt door ZonMw. 
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Werkwijze 

 Domein  Onderdeel  Instrument  

Wensen Behandeldoelen Doelenschuif 

Somatisch Voedingstoestand VMS (MUST) 

Psychisch Risico op delier VMS 

Subjectieve 

geheugenklachten 

Anamnese 

Cognitie 6CIT (+ opleidingsniveau) 

Stemming PHQ-2 

Functioneel ADL/iADL KATZ-15 

Mobiliteit Timed Get Up and Go (2x) 

Vallen VMS (1x gevallen in de laatste 6 

mnd) 

Sociaal Sociale steun Anamnese 
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Timed up and go test 
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Psychisch  

 PHQ-2 

 

 

 6CIT 
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•Geriater / internist ouderengeneeskunde 

•Aangepaste behandeling / 
•Palliatief beleid 

•Reguliere behandeling 
•+/- perioperatieve adviezen 

•Mini CGA 

 

•Multidisciplinair overleg 

Implementatie 
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Oud = anders 

Opname in het ziekenhuis is voor oudere (kwetsbare) patiënten 

risicovoller dan voor jongere volwassenen! 

 

   Operatie/ Chemotherapie  

  vaker (ernstigere) complicaties  

  langzamer herstel        

         langere opname 

   verlies van zelfstandigheid en zelfredzaamheid 

  hogere mortaliteit 

  hogere toxiciteit 

 



29 © Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. 
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Bedankt voor uw aandacht. 

 


