
 

 
 
 
 
 
 1/3 

 
 
 
 
 
Huisartsen missen vaak informatie als het gaat om samen met de patiënt te 
kunnen beslissen. Is de ziekte curatief of palliatief, wat zijn de voors en 
tegens? Medio 2019 is daarom het project Informatie Uitwisseling Ziekenhuis 
Eerste Lijn (INFUZE) van start gegaan. 
 
INFUZE is onderdeel van het thema Passend Behandelplan. Dit thema wordt 
uitgewerkt binnen het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken en 
heeft tot doel een passend behandelplan te realiseren voor iedere patiënt met 
kanker.  
 
Optimaliseren 
In het project wordt getracht de huisarts en de 
patiënt te faciliteren om samen te beslissen over de 
best passende behandeling. Dit wordt gedaan door 
vanuit het ziekenhuis de informatievoorziening naar 
de huisarts te optimaliseren, door in ieder geval de 
behandelopties, de voors en tegens en het 
behandeldoel toe te voegen aan de informatie. Zie 
ook het schema hiernaast.  
 
 
 
 

Verbetering informatievoorziening 
ziekenhuis / huisarts 

Behandeldoel

Voors en 
tegens 

Behandelopties

Figuur 1: doelstelling INFUZE 
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Fasering  
Het project kent verschillende fases die doorlopen worden (figuur 1).  
De situatieanalyse uit fase 1 is afgerond. Een samenvatting van de resultaten is 
weergegeven in figuur 2.  

 
  

Situatie 
analyse

Inventarisatie
Aanpassingen 
stakeholders 

Aanpassen 
werkproces Pilot  Evalueren Implementeren 

MCN 2x 

Hoe zien de huidige brieven eruit?
•Conclusie 
•Beleid 
•Afspraken/besproken met patiënt 
•Opmerkingen voor huisarts
•Opmerking voor andere zorgverlener

Is er behoefte bij patiënten voor gesprek met 
huisarts?
•59% patiënten heeft behoefte aan contact
•discrepantie is tussen wat patiënten wensen of 
verwachten van de huisarts en wat zij werkelijk 
ervaren.

Overleggen huisartsen nu met patiënten over 
behandelopties?
•Steekproef huisartsen laat divers beeld zien
•Behandelopties ontbreken vaak in de brief
•niet alle patiënten wensen zich tot huisarts. 

Welke informatie ontbreekt volgens huisarts?
•vasthouden aan conclusie onderzoek  Stegmann et 
al,.(2019) 

•Steekporef huisartsen geeft aan dat opties vaak 
ontbreken. 

Fase 1: Situatie analyse

Figuur 2fasering project  

Figuur 3: resultaat situatie analyse 
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Betrokkenen  
In het project zijn diverse disciplines betrokken; 
 
• Mariken Stegmann; huisarts i.o. /onderzoeker 
• Daan Brandenbarg; onderzoeker huisartsgeneeskunde  
• Hanneke Huisman-van der Wal; verpleegkundig onderzoeker 
• Suzanne Festen; internist ouderengeneeskunde  
• Anne Loes van den Boom; abdominaal en oncologisch chirurg 
• Floor van Nuenen en Vera Hanewinkel; projectleiders Citrienfondsprogramma 

Naar Regionale Oncologienetwerken  
 
Ook is een adviesraad opgericht waarin patiënten en naasten zijn opgenomen en 
waarin ook de belangrijkste medische disciplines vertegenwoordigd zijn. Deze 
adviesraad komt twee keer per jaar bij elkaar om input te leveren op het 
project en mee te denken over specifieke vraagstellingen. 
 
Fase 2 
In fase 2 wordt bij verschillende stakeholders informatie verzameld om te 
toetsen hoe de informatie-uitwisseling geoptimaliseerd moet worden. Dit wordt 
gedaan met patiënten, huisartsen, medisch specialisten en met 
verpleegkundigen. Hiervoor worden focusgroepen georganiseerd medio februari 
2020.  
 
 
Meer informatie  
INFUZE is onderdeel van het Citrienprogramma Naar regionale oncologie 
netwerken. Dit programma stimuleert de verdere ontwikkeling van 
oncologienetwerken met projecten binnen vier thema's (Passend behandelplan, 
Digitale uitwisseling, Gegevenssets oncologie en Waardegedreven financiering). 
Het UMCG doet met meerdere projecten binnen de vier thema’s mee.  
 
Wil je meer informatie over INFUZE of deelnemen aan een focusgroep? Stuur 
dan een bericht naar Vera Hanewinkel (v.c.hanewinkel@umcg.nl)  
  


