
 

30 september 2019 

Werken aan een 
passend behandelplan 
 

- Ontwikkeling model Passend behandelplan 1.0 
- Input stakeholders 
- Overzicht projecten 2019-2022 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Regionale Oncologienetwerken 2 

Inhoudsopgave 

Inleiding 3 

1. Aanpak en werkwijze 4 

1.1 Opdracht 4 
1.2 Projectorganisatie 4 
1.3 Aanpak en fasering 5 

2. Model Passend behandelplan 1.0 6 

2.1 Basis voor het model Passend behandelplan 6 
2.2 Randvoorwaarde samen beslissen: 3 informatiecomponenten 6 
2.3 Informatiecomponent 1: Ziektegerichte behandelopties 7 
2.4 Informatiecomponent 2: Gezondheidssituatie en functioneren 8 
2.5 Informatiecomponent 3: Doelen en voorkeuren patiënt 8 
2.6 Duiden van de informatie en samen beslissen 8 
2.7 Randvoorwaarden voor implementatie 9 

3. Thema Passend behandelplan 2019-2022 9 

3.1 Doelstelling 9 
3.2 Subthema’s en projecten 9 
3.3 Rol werkgroep Passend behandelplan 10 

Bijlage A: Overzicht ronde langs stakeholders 12 

Bijlage B: Projecten thema  Passend behandelplan 2019-2022 15 

 

   



 

Regionale Oncologienetwerken 3 

Inleiding 

Er zijn in de afgelopen jaren veel ontwikkelingen gericht op het vergroten van de rol van de 
patiënt in de keuze voor een behandeling. De maatschappelijke relevantie ervan blijkt onder 
meer uit Rapportage van de Taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek van april 2018 en het 
Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 1,2, waarin samen beslissen als 
belangrijk aandachtspunt wordt genoemd. Juni 2019 publiceerde de Federatie Medisch 
Specialisten een document met hun visie op samen beslissen en wat er nodig is om het proces 
van samen beslissen te bevorderen 3. Het belang van een meer mensgerichte benadering bij 
de keuze voor een behandeling is tevens benadrukt vanuit de eerste fase (2014-2018) van het 
Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ (Citrien 1.0), waarin onder 
meer bleek dat de veronderstelling dat levensduur de belangrijkste indicator voor kwaliteit 
van zorg is, niet altijd klopt. Met name oudere patiënten blijken andere doelen, zoals 
zelfstandigheid of het uitoefenen van een hobby, soms belangrijker te vinden4.  
 
Passend behandelplan is naast Gegevenssets oncologie, Digitale uitwisseling en 
Waardegedreven financiering een van de vier nauw samenhangende hoofdthema’s van de 
tweede fase (2019-2022) van het Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale 
oncologienetwerken’ (Citrien 2.0). Dit programma richt zich op trefzekere oncologische zorg 
voor elke patiënt met kanker.  
 
Het thema Passend behandelplan is ontstaan uit een aantal projecten die elk op een eigen 
manier aandacht schonken aan een breder assessment van de patiënt met een grotere rol 
voor gezondheidssituatie en patiëntvoorkeuren en levensdoelen naast het ziektegerichte 
behandeladvies. Er zijn in Citrien 1.0 bijvoorbeeld projecten uitgevoerd rond samen 
beslissen, het gestructureerd in kaart brengen en vastleggen van de algemene 
gezondheidssituatie ten behoeve van het multidisciplinair overleg (MDO) en het meewegen 
van patiëntvoorkeuren en levensdoelen bij het in kaart brengen van behandelopties. Deze 
projecten waren kleinschalig en verspreid over het land. Het thema Passend behandelplan 
brengt de bevindingen van genoemde projecten en andere relevante initiatieven samen in 
een overkoepelend model, dat leidt tot een passende en optimale behandeling voor iedere 
patiënt met kanker.  
 
De projectgroep zocht samen met Citrienfonds-projectleiders en initiatiefnemers van 
relevante projecten afstemming met stakeholders zoals SONCOS, FMS, NFU, NVZ, ZN, NFK, 
NHG en verzekeraars om tot een gedragen model te komen. 
Het model Passend behandelplan wordt hier nu beschreven. Ook vindt u verderop in dit 
rapport een overzicht van de nieuwe projecten waarmee in de periode 2019-2022 wordt 
gewerkt aan verdere uitwerking en implementatie van het model Passend behandelplan. 
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1. Aanpak en werkwijze 

1.1 Opdracht 

Vanuit eerdere projecten ontstond de behoefte een informatie- en beslissingsmodel te 
ontwikkelen dat leidt tot een passend behandelplan voor iedere patiënt. Gestart is met het 
schetsen van het kader waarbinnen deze opdracht vorm zou moeten krijgen (Figuur 1). Later 
werd het model verder ontwikkeld en aangepast, met continue focus op het einddoel: een 
passend behandelplan. 
 
 

 
Figuur 1: kaders Thema Passend behandelplan d.d. mei 2017 

 

 

1.2 Projectorganisatie 

In mei 2017 is een landelijke projectgroep gevormd vanuit het Citrienfondsprogramma ‘Naar 
regionale oncologienetwerken’. De samenstelling van de projectgroep was als volgt: 
 
Dr. W. (Wilma) Kuijpers, projectleider Citrien en Regionaal Oncologienetwerk West (LUMC) 
Drs. I. (Ineke) Middelveldt, linking pin regio Noordoost en projectleider Citrien (UMCG) 
Drs. F.M. (Floor) van Nuenen, projectleider Citrien (UMCG) 
Dr. M.G.H. (Martijn) van Oijen, klinisch epidemioloog (Amsterdam UMC) 
Dr. L. (Lieke) Welling, chirurg-oncoloog (LUMC) 
 
De projectgroep heeft zorgvuldig invulling gegeven aan de opdracht, inventariseerde 
relevante ontwikkelingen binnen en buiten het Citrienfondsprogramma en heeft in de 
projectleidersbijeenkomsten van het Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale 
oncologienetwerken’ contact en afstemming gehad met een bredere groep van projectleiders 
binnen dit thema. Verantwoording werd afgelegd aan de landelijke programmaleiding.  
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1.3 Aanpak en fasering 

 
Inventarisatie (september-december 2017) 
De projectgroep is gestart met het in kaart brengen van lopende en afgeronde projecten 
binnen de kwadranten in Figuur 1. Voor een uitgebreide beschrijving van de projecten zie 
www.oncologienetwerken.nl.  
 
Analyse en bepalen scope projectgroep (januari-februari 2018) 
Er is onderscheid gemaakt tussen de content van het model (de informatiedomeinen) en 
randvoorwaarden (financiering, logistiek). De informatie uit de bestaande regionale en 
landelijke projecten binnen en buiten Citrienfondsprogramma zijn meegenomen als continue 
input voor de ontwikkeling van het model en vice versa hebben we good practices onder de 
aandacht van lopende en op te starten projecten gebracht. In hoofdstuk 2 komt de 
doorontwikkeling van het model aan bod (bovenste twee kwadranten).  
 
Ontwikkeling conceptmodel en toetsing/bijstelling in ronde langs stakeholders (februari-
juni 2018) 
Met de kaders (Figuur 1) is een afstemmingsronde gemaakt langs diverse stakeholders. Deze 
hebben allemaal relevante input geleverd (zie bijlage A), op basis waarvan het model is 
verbeterd. In dit rapport (hoofdstuk 2) wordt het model Passend behandelplan beschreven 
zoals het er nu ligt, als uitkomst van het proces tot nu toe. Het model Passend behandelplan 
1.0 dient als startpunt voor het vervolg zoals beschreven in hoofdstuk 3. 
 
Vervolg: uitwerking en implementatie in de periode 2019-2022 
Op basis van de bevindingen van de projecten (www.oncologienetwerken.nl) en met het 
model als onderlegger is een aanvraag gedaan voor een vervolgtraject voor de komende vier 
jaar, die door ZonMw inmiddels is gehonoreerd. In 2019-2022 wordt hier verder aan gewerkt, 
uitgaande van de ontwikkelingen en bevindingen beschreven in dit rapport. Het model 
Passend behandelplan wordt uitgewerkt, getoetst en geïmplementeerd met meerdere 
projecten binnen de volgende subthema’s; echelonnering en expertopinie, juiste informatie 
en samen beslissen en regionaal casemanagement (zie pagina 14). 
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2. Model Passend behandelplan 1.0 

2.1 Basis voor het model Passend behandelplan 

Zoals beschreven in de inleiding, was de aanleiding van het landelijk thema Passend 
behandelplan gevormd door diverse landelijke ontwikkelingen en regionale projecten uit de 
eerste twee jaar van het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’. Er waren op 
kleine schaal interessante bevindingen en resultaten op deelgebieden van het 
multidisciplinaire proces. Gemeenschappelijk was de gedachte dat, om tot een passend 
behandelplan te komen, er een breder assessment van de patiënt nodig is dan alleen de 
tumorspecifieke kenmerken van de aandoening. De belangrijkste projecten die de basis 
hebben gevormd voor het model zijn: Samen beslissen in de praktijk (samen beslissen), 
Implementatie aanvullende patiëntgegevens, Keuzes van ouderen met kanker, Expertpanels 
uitbouwen en kennis delen en Inrichten van een multidisciplinair overleg (MDO). Deze 
projecten staan beschreven op oncologienetwerken.nl.  

Er zijn diverse gesprekken met stakeholders gevoerd om op basis van de beschreven kaders 
(Figuur 1) input te verzamelen voor een model Passend behandelplan en om de 
ontwikkelrichting te toetsen en bij te stellen. Dit betrof onder andere de landelijke Taskforce 
Oncologie, IKNL, NHG, FMS, SONCOS, NFU, NFK, ZN, Zilveren Kruis-Achmea, Menzis en 
Machteld Huber. Bijlage A geeft kort weer welke input is geleverd. 

De projecten en de input uit de ronde langs diverse stakeholders hebben de basis gevormd 
voor het in het hieronder beschreven model passend behandelplan 1.0.  

 

2.2 Randvoorwaarde samen beslissen: 3 informatiecomponenten 

Het model Passend behandelplan bestaat uit 3 stappen en is weergegeven in Figuur 2.  
 
Stap 1: Voor elke patiënt met kanker moet de volgende (geduide) informatie verkregen en 
beschikbaar zijn:  

a) Informatie over het spectrum aan state-of-the-art technische behandelmogelijkheden 
passend bij een ziektebeeld/-stadium (bron: ‘het huidige MDO’) 

b) Informatie over de algemene gezondheidssituatie van een patiënt; fysiek, 
psychologisch, sociaal en dagelijks functioneren (niet altijd/gestandaardiseerd in 
kaart gebracht bij elke patiënt, wel toenemend bij ouderen) 

c) Informatie over doelen/voorkeuren van de patiënt (komt vrijwel alleen impliciet in 
gesprek met behandelaar aan de orde en in studieverband). 

Stap 2: De informatie moet tijdig samengebracht en geduid worden. 
 
Stap 3: De samengebrachte en geduide informatie moet resulteren in een adequaat proces 
van ‘samen beslissen’ tussen zorgverlener(s) en patiënt met als eindresultaat een passend 
behandelplan. 
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Figuur 2: Model Passend behandelplan 1.0 
 
Hieronder worden de verschillende onderdelen van het model verder toegelicht: 
 

2.3 Informatiecomponent 1: Ziektegerichte behandelopties  

Zowel binnen als buiten het Citrienfondsprogramma zijn er projecten en initiatieven die zich 
met inhoudelijke echelonnering in oncologienetwerken, gericht op het betrekken van de 
juiste multidisciplinaire expertise bij iedere patiënt, bezighouden. Waar en door wie wordt 
welke casus besproken, zodat voor iedere patiënt alle state-of-the-art behandelopties met 
voor- en nadelen in beeld komen?  
 
Een belangrijk initiatief hierin is genomen door IKNL samen met SONCOS en Citrien om in het 
project MDO 2.0 een tumorspecifieke uitwerking te laten maken voor adequate en 
doelmatige echelonnering. Opdrachtgever voor dit initiatief is de Landelijke Taskforce 
Oncologie. In de stuurgroep van het project MDO 2.0 zit het SONCOS-bestuur, 
vertegenwoordiging van Comprehensive Cancer Networks CCN’s, het IKNL en Citrien.  
De opdracht aan de stuurgroep:  
 

• Opstellen van een raamwerk voor de echelonnering van MDO’s 
• Maken van een voorstel voor structurele financiering van de regionale MDO’s en 

expertopinie vanuit de ZVW en herallocatie consultgelden (zie ook hoofdstuk 4) 
• Monitoring voortgang en rapportage aan de Taskforce Oncologie 
• Communicatie naar achterban. 

 
Naast modelontwikkeling zal (mede vanuit Citrienfondsprogramma) in de komende jaren veel 
aandacht uitgaan naar definitie ontwikkeling, stroomlijning van het proces, duidelijke rol- en 
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taakverdeling, informatie- en beelduitwisseling, implementatie van echelonnering en 
financiering (zie bijlage B). 
  

2.4 Informatiecomponent 2: Gezondheidssituatie en functioneren 

Het inschatten van de gezondheidssituatie van een patiënt is van essentieel belang in het 
besluitvormingsproces om te komen tot een passend behandelplan. In praktijk wordt veel 
gebruikt gemaakt van verschillende performance status scores (WHO-PS en KPS). Echter, 
omvatten deze schalen alleen het fysieke functioneren van een patiënt waardoor belangrijke 
informatie over het functioneren van de patiënt op andere domeinen, zoals psychologisch, 
sociaal en dagelijks functioneren, die van invloed kan zijn op het besluitvormingsproces om 
te komen tot een passend behandelplan niet of onvoldoende meegewogen worden. Daarnaast 
blijkt dat wanneer ook wordt gevraagd naar de andere dimensies van functioneren (bijv. door 
middel van PROMs) een betere inschatting gemaakt kan worden van de prognose voor een 
individuele patiënt 5,6. Met name in de geriatrische oncologie is er ervaring met het 
structureel verzamelen en meewegen van alle gezondheidsdomeinen in de vorm van een 
Comprehensive Geriatric Assessment (CGA). 
 
Een semigestructureerd gesprek met de patiënt is een haalbare en efficiënte methode 
gebleken 7,8. Hierbij worden verschillende reeds beschikbare instrumenten (WHO-PS, MUST, 
G8, GARS, GFI, ADL, iADL, 6CIT, ICF-model, VMS thema’s) ingezet die gezamenlijk een beeld 
geven van de algehele gezondheidssituatie van de patiënt, want geen van deze instrumenten 
dekken alle dimensies.  
 

2.5 Informatiecomponent 3: Doelen en voorkeuren patiënt 

Naast het in kaart brengen van de algehele gezondheidssituatie van de patiënt is het van 
belang inzicht te krijgen in de doelen en voorkeuren van de patiënt, wie is deze patient,  wat 
is belangrijk in zijn/haar leven en wat zou volgens hem/haar het doel van de behandeling 
moeten zijn. Het is wenselijk hier expliciet naar te vragen, want de doelen en voorkeuren 
verschillen van patiënt tot patiënt en de notie van zorgverleners aangaande de preferenties 
van de individuele patient blijkt  regelmatig  incorrect 9,10.  
 
Een geschikt hulpmiddel hierbij is de Outcome Prioritization Tool (OPT), waarbij de patiënt 
wordt gevraagd de behandeldoelen levensverlenging, onafhankelijkheid bewaren, 
pijnbestrijding of andere klachten verminderen ten opzichte van elkaar te prioriteren door 
het plaatsen van schuifjes op een schaal van 0-100 11,12. Het resultaat hiervan is het startpunt 
van een gesprek met de zorgverlener over wat voor de patiënt belangrijk is in het leven en 
welk doel hij of zij met de behandeling wil bereiken.  
 

2.6 Duiden van de informatie en samen beslissen 

Cruciaal is dat op enig moment tijdens of na het multidisciplinair overleg (MDO) deze 
informatiecomponenten bij elkaar komen, waarna zorgverleners samen met de patiënt een 
passend behandelplan opstellen. De behandelopties met hun verschillende voor- en nadelen 
worden bekeken in de bredere context van de patiënt (gezondheidssituatie en doelen en 
voorkeuren). Het model geeft ruimte voor verschillende werkwijzen. Hoe, waar en wanneer 
de informatie bij elkaar komt kan variëren, net als hoe, waar en wanneer de gezamenlijke 
afweging met de patiënt precies plaatsvindt. Voor een grondige inventarisatie van bestaande 
initiatieven en aanbevelingen voor de wijze waarop ‘samen beslissen’ kan worden 
geïmplementeerd verwijzen we naar de publicatie van het project ‘Samen beslissen in de 
praktijk’ op www.oncologienetwerken.nl. 
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2.7 Randvoorwaarden voor implementatie 

Uit de projecten van Citrien 1.0 is gebleken dat financiering van oncologienetwerken, 
beschikbaarheid en uitwisseling van data tussen huisarts en ziekenhuis en ziekenhuizen 
onderling, scholing van medici, verpleegkundigen, ondersteunend personeel en (logistieke) 
afspraken over wie wanneer wat doet in het zorgtraject belangrijke randvoorwaarden zijn 
voor succesvolle implementatie van het model in de dagelijkse praktijk. Deze belemmeringen 
komen grotendeels overeen met de resultaten de peiling onder medici, uitgevoerd door de 
FMS 3  In Citrien 2.0 worden good practices (door)ontwikkeld en getest op de realisatie van 
deze randvoorwaarden binnen de thema’s Waardegedreven financiering, Digitale uitwisseling 
en Gegevenssets oncologie. Tussen de thema’s zal continue afstemming plaatsvinden. Een en 
ander is tevens vastgelegd in de ‘Agenda Oncologische Netwerkzorg 2019-2022’ die op 19 
december 2018 is aangeboden door de Taskforce Oncologie aan minister Bruins van Medische 
Zorg en Sport.   
 
 

3. Thema Passend behandelplan 2019-2022  

3.1 Doelstelling 

Het thema Passend behandelplan richt zich op het realiseren van trefzekere zorg door middel 
van een passend behandelplan voor iedere patiënt met kanker. Om hier een begin mee te 
maken is het doel dat eind 2022 in elke (UMC-) regio voor tenminste één tumortype een 
passend behandelplan op basis van het model beschikbaar is. 
 

3.2 Subthema’s en projecten 

Om bovenstaande doelstelling te realiseren worden 16 regionale projecten gestart die 
onderverdeeld zijn in drie subthema’s:  

Echelonnering en expert opinie 
Dit subthema richt zich op een effectief en efficiënt georganiseerd multidisciplinair overleg 
(MDO). Er worden meerdere good practices voor het online inroepen van expert opinie, voor 
het gebruik van Oncoguide als ‘routeplanner’ naar de juiste behandelopties in het MDO en 
voor tumorspecifieke echelonnering ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd. 
 
Regionaal casemanagement 
Dit subthema richt zich op het organiseren van patiëntgerichte samenwerking in het netwerk. 
Daartoe wordt gewerkt aan breed inzetbare good practices voor afstemming tussen 1e, 2e, en 
3e lijn en voor de inzet van een regionaal casemanager in het oncologienetwerk. 
 
Juiste informatie en samen beslissen 
Dit subthema richt zich op het verzamelen en beschikbaar stellen van complete 
ziektegerichte en persoonsgerichte informatie en het op basis daarvan ‘samen beslissen’ door 
patiënt en zorgverlener(s). Hiervoor worden meerdere good practices ontwikkeld, 
geëvalueerd en geïmplementeerd. 
 
Zie bijlage B voor een overzicht van de projecten per subthema. 

Belangrijke aspecten die te maken hebben met digitale uitwisseling, patiëntgegevens en 
financiering/regelgeving vallen niet binnen de scope van dit thema maar zijn ondergebracht 
in de andere hoofdthema’s (zie www.oncologienetwerken.nl). Wel vindt er continue 
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afstemming plaats tussen de thema’s en zijn alle thema’s ‘dienstbaar’ aan het realiseren van 
een passende behandeling voor iedere patiënt met kanker.  

 

3.3 Rol werkgroep Passend behandelplan 

De werkgroepleden (zie volgende pagina) bewaken dat alle projecten binnen het thema 
Passend behandelplan inhoudelijk blijven bijdragen aan het einddoel: de realisatie van een 
passend behandelplan voor elke patiënt met kanker. Hiertoe brengen ze de projectleiders 
van de verschillende proeftuinen uit de regio’s met elkaar in contact en sturen ze actief op 
het behouden van de goede koers en het behalen van de juiste resultaten. Ook zorgen zij 
voor samenwerking en afstemming met belanghebbenden zoals de NFK, IKNL, alle betrokken 
netwerken en zorgverleners en andere belangrijke stakeholders waaronder FMS, SONCOS, 
V&VN oncologie, NHG, NVZ, NFU, en ZN.  
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Dr. M.G.H. (Martijn) van Oijen   klinisch epidemioloog (Amsterdam UMC) 
Dr. L. (Lieke) Welling   chirurg-oncoloog (LUMC) 
 
 
  



 

Regionale Oncologienetwerken 12 

Bijlage A:  Overzicht ronde langs stakeholders  

Februari 2018: NFK, IKNL en Machteld Huber 
 
De aanwezigen onderschrijven de gedachten in de roadmap. Concrete suggesties voor 
verbetering: 

• Toevoegen zingeving uit model Positieve gezondheid aan kwadrant wensen/doelen. 
Dit van tevoren laten invullen voor de patiënt 

• Er mag prominenter naar voren komen dat alle informatie-elementen ‘ergens’ 
verbonden moeten worden en vervolgens aan bod moeten komen in de spreekkamer 

• In het model meenemen dat uit het MDO meerdere opties met voor- en nadelen 
moeten komen (ongeacht of patiëntvoorkeuren zijn meegenomen in het MDO) 

• Zodra deze (via NFK) beschikbaar is: onafhankelijke keuze-informatie toevoegen als 
4e pijler waarop een behandelplan tot stand komt. 

 
Stakeholders die zeker betrokken moeten worden: 

• NHG of een huisartsenafdeling van een ziekenhuis. Praten over hoe de huisarts zijn 
rol ziet in het multidisciplinair proces. Samen met NFK? 

• Verzekeraars 
• V&VN. 

 
 
April 2018: SONCOS-bestuur 
 
Op basis van de uitnodiging voor de bijeenkomst op 9 februari voor de roadmap MDS en de 
berichtgeving in de landelijke taskforce oncologie heeft het bestuur van SONCOS ons 
gevraagd aan te sluiten bij hun bestuursvergadering. Van tevoren hadden ze de 
kernboodschap en de kwadranten ontvangen en ze wilden graag meer horen over de 
bedoeling van een en ander.  
 
Na een korte toelichting op de status (prematuur) en de bedoeling van het ontwikkelen van 
de roadmap en een model passend behandelplan, is aan de hand van de kwadranten 
gediscussieerd. 

• Belangrijk is om flexibel te zijn ten aanzien van werkwijze en volgorde en niet toe te 
werken naar rigide model waarin wordt gedicteerd hoe, wat, waar, wanneer dient 
plaats te vinden. Bij de initiatieven in den lande worden soms binnen maar ook vaak 
juist buiten het MDO-moment de gezondheidssituatie en eventueel 
patiëntvoorkeuren in kaart gebracht. Waarbij het geheel dus niet op één moment in 
de tijd plaatsvindt, maar in een proces waarbij uiteindelijk met de patiënt samen 
een keuze wordt gemaakt 

• Een vraag was of patiëntenorganisaties beogen dat de patiënt zelf deelneemt aan 
het MDO. Naast dat het niet haalbaar lijkt, is er geen input in die richting geweest  

• In het vraagstuk van de bekostiging kwam de beoogde herbesteding van de 
consultgelden aan de orde. Ook het advies van de taskforce ‘juiste zorg op de juiste 
plek om diagnose en behandeling uit elkaar te halen in de zorgproducten’ is kort 
besproken. Met name dat laatste zou kunnen helpen om de adviesrol zoals beoogd in 
het multidisciplinaire proces betaald te laten worden, maatschappelijk interessant 
als dat leidt tot gemiddeld lagere kosten in de behandeling, zoals in ieder geval voor 
de geriatrische doelgroep uit het onderzoek van Barbara van Leeuwen (UMCG) bleek 

• Het aantonen van lagere behandelkosten is volgens het SONCOS-bestuur cruciaal om 
te komen tot implementatie, omdat alleen dan draagvlak zal ontstaan om meer geld 
te besteden aan het proces vóór het vaststellen van het behandelplan  
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• In het kwadrant randvoorwaarden werd nog de IT-infrastructuur/XDS genoemd als 
belangrijke factor in het realiseren van een goede werkwijze, omdat er veel 
netwerkzorg plaatsvindt. Ook kwaliteitstoetsing werd als aandachtspunt benoemd.  

 
Conclusie was dat iedereen wel achter het gedachtengoed kan staan, maar dat er veel 
vraagtekens bestaan over de implementeerbaarheid, de doelmatigheid en de wijze waarop de 
inrichting moet plaatsvinden ook in relatie tot het bestaande MDO. Algemeen wordt het door 
iedereen als een grote verworvenheid gezien dat nu (bijna) alle patiënten in een MDO worden 
besproken, dat er nog gewerkt moet worden aan tumorspecifieke regionale echelonnering en 
dat daarmee ongewenste variatie uit het zorgsysteem wordt gehaald. Naast de medisch 
technische beoordeling in het MDO moet zeker aandacht zijn voor gezondheidssituatie en 
patiëntvoorkeuren, maar het SONCOS-bestuur zal hierin pas gaan sturen als de meerwaarde 
en mogelijke werkwijzen in regionale pilots duidelijk worden, en doelmatigheid is 
aangetoond.  
 
 
 
Mei 2018: ZN, Zilverenkruis Achmea en Menzis 
 
Punten die naar voren kwamen n.a.v. de bespreking van de roadmap: 
 

• Men veronderstelde dat in de bestaande praktijk altijd al bij de intake ook de 
gezondheidssituatie en de doelen en voorkeuren van de patiënt in kaart worden 
gebracht. Dit is niet zo. Vaak is de patiënt nog niet eens gezien als deze in het MDO 
wordt besproken en/of de arts die de patiënt wel heeft gezien (eventueel in een 
tweedelijns ziekenhuis) is niet bij het MDO 

• Er zit vaak een groot verschil tussen wat dokters zeggen wat ze doen en wat er 
daadwerkelijk gebeurt en hoe de patiënt het ervaart. In eerste instantie zegt men 
verschillende informatiecomponenten mee te wegen, maar in het gesprek blijkt dat 
dit anders wordt ervaren. Patiënten weten vaak niet dat er een 
besluitvormingstraject gaande is  

• Dokters zitten in de actiemodus. Iets niet doen past vaak niet. Patiënten weten vaak 
niet dat ‘niet behandelen’ ook een optie is. Het is al winst als hier meer 
bewustwording voor komt 

• In de laatste decennia is kwaliteit gedefinieerd als ‘langer leven’. Patiënten hebben 
vaak andere doelen. Langer leven is lang niet altijd het belangrijkste doel  

• Praktijkvariatie is sterk gereduceerd door de komst van het MDO.  
 
 
ZN 

• Waar jullie mee bezig zijn past binnen hoofdlijnenakkoord. Het gaat over werken in 
netwerken en over de juiste zorg op de juiste plek. Meer geld dan er in het 
hoofdlijnenakkoord staat is er niet en kan je dus niet besteden. De zorg hoeft ook 
niet per se goedkoper te worden. Het gaat erom dat je met de beschikbare middelen 
zoveel mogelijk mensen de juiste zorg kunt geven. Afspraken worden gemaakt tussen 
individuele zorgverzekeraars en individuele zorgaanbieders. Als er goede initiatieven 
zijn, zijn ze wel degelijk bereid dit te gaan financieren 

• Informatie-uitwisseling tussen instellingen zou echt gerealiseerd moeten worden, dit 
is een onmisbare randvoorwaarde. Het in kaart brengen van de wensen van de 
patiënt en samenwerken binnen ziekenhuizen en netwerken (als de patiënt ergens 
binnenkomt en dan doorverwezen wordt, of echelonnering) vereist meereizen van de 
informatie met de patiënt 

• Het in kaart brengen van de wensen van de patiënt past prima binnen de DBC  



 

Regionale Oncologienetwerken 14 

• Ten aanzien van het Rapport ‘De juiste zorg op de juiste plaats’: suggestie voor het 
scheiden van de DBC voor diagnostiek en behandeling. ZN heeft het rapport 
afgekeurd, vanwege de stelselwijziging die dit veroorzaakt 
(bekostigingssystematiek). 

 
Menzis 

• Eigenlijk zou je prikkelvrij de alternatieven moeten kunnen wegen. Er zit iets 
verkeerd in het bekostigingssysteem als je regelmatig moet opereren om je brood te 
verdienen. Kan niet opereren betekenen dat je je volumenormen niet haalt? Er zou 
geen verschil in financieel belang moeten zijn tussen wel of niet opereren. 

 
Zilveren Kruis Achmea 

• Er zit waarschijnlijk meer ruimte in het DBC-systeem dan mensen denken. Dus dit 
model zou moeten passen in de DBC-structuur. Kan echter wel leiden tot verschuiven 
van kosten van het ene DBC naar de andere. Hier moet je afspraken over maken 

• Veel zorgverzekeraars staan open voor aanpassingen in de vergoedingen. Er worden 
kleine afspraken gemaakt over een bedrag voor patiënt x met een aandoening i.p.v. 
vergoeden verrichtingen. Er zijn veel manieren waarop je de totaalsom af kunt 
spreken. Je wilt passende zorg en daar wil je de juiste prikkels voor neerleggen. 

 
 
Hoe verder: 
 

• Samen beslissen is een van de speerpunten van Menzis en zij staan dus zeker open 
voor pilots op dit gebied. Bij voorkeur wel in een ziekenhuis waar veel patiënten bij 
Menzis gecontracteerd zijn 

• Proeftuinen ontwikkelen. Af en toe moet je gewoon dingen gaan proberen. Kijk wel 
of het qua omvang (aantal patiënten, marktaandeel) de moeite waard is 

• Voor zorgverzekeraars is Citrien toch min of meer op afstand. Goed om een brede 
groep een keer te vertellen over de inzichten (bekendheid creëren) en 
vervolgstappen te bespreken. Ook vertellen wat niet gelukt is en waarom niet 

• Impactmeeting ‘Naar regionale oncologienetwerken’: Specifiek iets voor 
zorgverzekeraars organiseren om hen te informeren. Dan kunnen we ingaan op 
punten die voor hen relevant zijn/waar we graag feedback op ontvangen. 

 
  
Juni 2018: Federatie Medisch Specialisten 
 

• We spreken met Marjon Kallewaard, directeur kwaliteit. De FMS onderschrijft het 
belang van de integrale mensgerichte benadering en het belang van samen beslissen 
volledig. Zij hebben een werkgroep Samen beslissen die momenteel een visie schrijft 
op de plaats van samen beslissen in de praktijk. Zij zullen aspecten van ons model 
incorporeren en werkgroeplid Lieke Welling treedt op als adviseur. Daarnaast wordt 
afgesproken ook in de toekomst samen op te trekken indien mogelijk. Bij verschijnen 
van dit rapport was de visie reeds gepubliceerd. (Zie ook 
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/FMS_Visiedoc-
SamenBeslissen%282019%29_v03.pdf).   
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Bijlage B:  Projecten thema  
Passend behandelplan 2019-2022 

 
Projecten per subthema Regio Tumortype 

PB0
1 

Echelonnering en expert opinie 

 
 

1. Good practice online inroepen expertopinie 
doorontwikkeld, onderbouwd en geïmplementeerd 
voor 3 tumortypen 

Amsterdam 
UMC, loc. VUmc 

Colorectaal carcinoom, 
levermeta's, neuro-
oncologie, advanced 
rectum, optioneel 
longcarcinoom 

2. Gebruik Oncoguide in het MDO geïmplementeerd 
voor 3 tumortypen 

Amsterdam 
UMC, loc. AMC 

Colorectaal carcinoom, 
slokdarm/maag, 
prostaat 

3. Implementeren en evalueren model echelonnering 
(nauwe samenwerking IKNL Roadmap MDO 2.0) 

 

 

3a Consolidatie (landelijke) expertpanels en 
implementatie tertiaire echelonnering 

Amsterdam 
UMC, loc. VUmc 

Zeldzame maag-darm 
tumoren 

3b Integratieproject echelonnering MDO, basisdossier 
oncologie en IHE-XDS 

MUMC colorectale tumoren 

3c Ontwikkeling en implementatie effectief, efficiënt 
MDO  

Radboud UMC gynaecologische 
onco,neuro oncologie, 
slokdarm 

3d Echelonnering MDO urologische oncologie Erasmus UMC urologische tumoren 

3e Regionale MDO's binnen de UNIEK-regio UMCU mamma/urologie/hemat
ologie/schildklier-
endocrien/longen/hoofd
-hals/weke delen  

 

 

 

PB0
2 

Regionaal casemanagement  
 

 

1. Communicatie met 1e lijn 
 

 

1a Ontwikkelen en testen afstemming 2e/3e en 1e lijn  UMCG nnb 

1b Implementeren 2e/3e naar 1e lijn in regio AMC Amsterdam 
UMC, loc. AMC 

nnb 

2 Rol casemanager 

 

 

2a. Ontwikkelen en testen inzet regionaal casemanager LUMC nnb 

2b. Implementeren inzet regionaal casemanager in 
regio VUmc 

Amsterdam 
UMC, loc. VUmc 

nnb 

3 Oncologische thuisbehandeling  Erasmus UMC Alle (waarbij 
behandeling thuis 
gegeven kan worden) 
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PB0
3 

Juiste informatie en samen beslissen 

 

 

1. Ontwikkelen en testen good practices samen 
beslissen  

 
 

1a PROMS in de spreekkamer  Amsterdam 
UMC, loc. AMC 

slokdarm/maag (of 
pancreas of colorectaal) 

1b Passend behandelplan in de palliatieve fase MUMC Alle (palliatief) 

1c Gezondheidssituatie en voorkeuren in MDO 
hersentumoren 

UMCG Neuro-oncologie 
(gliomen) 

1d Passend behandelplan bij darmkanker LUMC Colorectaal (maar kan 
nog wijzigen) 

1e Implementatie passend behandelplan bij nader te 
bepalen tumortype 

UMCU nnb 

1f PROMS in de spreekkamer borstkanker Erasmus UMC Mamma carcinomen 

1g Integraal digitaal palliatief zorgplan toegankelijk 
voor gehele zorgnetwerk 

UMCG Alle (palliatief) 
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