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(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 

Geen  

 Sponsoring of onderzoeksgeld 
 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding 
 Aandeelhouder 
 Andere relatie, namelijk … 

 Geen 

Disclosure belangen spreker 

 



Tips voor het typen van 

de tekst: 

 

• Gebruik maximaal  

6 opsommingstekens. 

• Per zin maximaal  

6 woorden. 

• Meer vertellen? Maak 

een nieuwe sheet. 

• Cijferinformatie in een 

aparte sheet. 

Onco-geriatrische patiënt 

Voorkeuren en 
mate van 
kwetsbaarheid 

Medische 
behandel-
mogelijkheden 
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Kunnen we uitkomsten voorspellen? 
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Tips voor het typen van 

de tekst: 

 

• Gebruik maximaal  

6 opsommingstekens. 

• Per zin maximaal  

6 woorden. 

• Meer vertellen? Maak 

een nieuwe sheet. 

• Cijferinformatie in een 

aparte sheet. 

Werkwijze 

Identificeren 
patiënt ≥ 65 jaar 

 Polibezoek gyn 
onco  

 diagnostiek/ 
mogelijke 

behandeling   

Gesprek met 
verpleegkundige: 

patiëntvoorkeuren 

geriatrisch 
assessment     

MDO 

Diagnose en 
opstellen 

behandelopties 

 Polibezoek arts 

Bespreken 
behandelopties 
met de patiënt 

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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Tips: 

 

• Deze dia is optioneel. 

• Als u een grafiek 

invoegt, wordt 

automatisch het 

juiste kleurenpalet 

gebruikt. 

Patiënten 

- 16 patiënten  

- 77 jaar (67-89, mediaan 76) 

- 10 ovariumcarcinoom  

- 6 hooggradig endometriumcarcinoom  
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Tips: 

 

• Deze dia is optioneel. 

• Als u een grafiek 

invoegt, wordt 

automatisch het 

juiste kleurenpalet 

gebruikt. 

Maakt het verschil? 

Behandeladviezen 

 

 

16 patiënten 

10 (63%) onveranderd 

advies na inbreng  

wensen en 

kwetsbaarheid patiënt 

6 (38%) 

aangepast/aanvullend 

advies na inbreng wensen 

en kwetsbaarheid patiënt 

2 (13%) 

aangepast  

advies# 

4 (25%) 

aanvullende 

maatregelen* 

Van Leeuwen 2016; N=100  

Hamaker 2014; N=659  
#minder intensieve behandeling 

*aanvullende maatregelen t.b.v. een passender behandelplan 

en/of een soepeler verloop van het behandel- en/of zorgtraject 
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Tips: 

 

• Deze dia is optioneel. 

• Als u een grafiek 

invoegt, wordt 

automatisch het 

juiste kleurenpalet 

gebruikt. 

Ervaringen 

“De dokter heeft weinig tijd en gaat vooral in op 

de ziekte. Maar ik ben niet alleen mijn ziekte.” 
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“Ja, dat was heel prettig. Ook al was 

de dag druk en veel.” 



Tips: 

 

• Deze dia is optioneel. 

• Als u een grafiek 

invoegt, wordt 

automatisch het 

juiste kleurenpalet 

gebruikt. 

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 ↓ 

  Regionale Oncologienetwerken 9 



Tips: 

 

• Deze dia is optioneel. 

• Als u een grafiek 

invoegt, wordt 

automatisch het 

juiste kleurenpalet 

gebruikt. 

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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Tips: 

 

• Deze dia is optioneel. 

• Als u een grafiek 

invoegt, wordt 

automatisch het 

juiste kleurenpalet 

gebruikt. 

Interesse? 

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

Hanneke van der Wal-Huisman (verpleegkundige, 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 
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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. 
 


