
Projectbeschrijving  
 
Passend behandelplan bij patiënten met een hersentumor 
 
Achtergrond: 
Patiënten die verdacht worden op of gediagnosticeerd worden met een hersentumor 
worden in Noord-Nederland allemaal aangemeld voor de Werkgroep Neuro-oncologie 
Volwassenen (WNOV). Dit WNOV is een multidisciplinair overleg met professionals van het 
UMCG, Martiniziekenhuis Groningen en Medisch Centrum Leeuwarden.  
In het WNOV worden alle aangemelde patiënten besproken en wordt overlegd wat de beste 
behandeloptie is voor iedere patiënt. De bespreking van de behandelopties tijdens het 
WNOV gebeurt vaak onder tijdsdruk en de hoofdbehandelaar van de patiënt is niet altijd zelf 
aanwezig.  
De persoonsgebonden context van de patiënt kan niet afdoende uit de aanmelding worden 
afgeleid, terwijl deze mogelijk wel invloed kan hebben op het behandeladvies. Uit eerder 
onderzoek bij oudere oncologische patiënten blijkt dat het meewegen van patiëntgebonden 
informatie wel degelijk kan leiden tot een ander behandeladvies. In dit project wordt 
getoetst of dit op dezelfde manier geldt voor patiënten met een hersentumor.  
 
Doel:  
Het doel van dit project is het structureel en expliciet verzamelen en toegankelijk maken van 
patiëntgebonden informatie ten behoeve van het besluitvormingsproces, om te komen tot 
een passend behandelplan voor elke patiënt. 
 

- Het project zet nadrukkelijk in op het besluitvormingsproces en niet op het 
behandelresultaat; 

- Voor visuele weergave van patiëntgebonden informatie tijdens de WNOV-bespreking 
zijn we afhankelijk van IT-ondersteuning. De invloed op de ontwikkeling hiervan is 
beperkt.  

 
Projectfasering  
Het project kent een looptijd van 2 jaar. (1 april 2019 – 1 april 2021)  
Het project is opgedeeld in verschillende fases; weergegeven in onderstaande figuur.  



 

Stand van zaken (januari 2020)  
 
Bij de start van het project is een situatieanalyse gedaan. Hieronder zijn de resultaten 
weergegeven.  
 
1. In kaart brengen van de huidige verwijssituatie.  
Patiënten worden aangemeld bij de WNOV vanuit heel Noord-Nederland. (Groningen, 
Friesland, Drenthe). Behandeling vindt echter alleen plaats in het UMCG (chirurgie, 
radiotherapie, systemische therapie), in het Martiniziekenhuis (chirurgie) en in het Medisch 
Centrum Leeuwarden (radiotherapie en systemische therapie).  
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2.In kaart brengen huidige situatie zorgproces en WNOV 
De huidige situatie van het zorgproces is in kaart gebracht doordat de projectleider 
gesprekken heeft gevoerd en heeft meegelopen met verschillende zorgprofessionals in het 
zorgtraject (neurochirurg, neuroloog, verpleegkundige en verpleegkundig specialist 
medische oncologie). Hierdoor werd inzichtelijk dat persoonsgebonden informatie in 
sommige gevallen wel werd uitgevraagd, maar niet structureel bij iedere patiënt. Daarnaast 
werd deze informatie niet gestructureerd vastgelegd, waardoor deze lastig vindbaar was 
voor andere professionals. Doordat verschillende professionals op diverse momenten 
informatie uitvragen is het onduidelijk waar informatie terug te vinden is en wordt 
informatie soms dubbel of te laat uitgevraagd aan patiënten. In sommige gevallen in de 
informatie er wel, maar is deze niet structureel beschikbaar voor iedere zorgverlener.  
 

 
 

 
 
 
Door observaties tijdens het WNOV blijkt dat de tijdsdruk inderdaad aanwezig is. Ongeveer 
25 patiënten worden wekelijks besproken in 90 minuten. Er is diversiteit in patiënten, 
variërend van nieuwe patiënten tot follow-up patiënten.  
Persoonsgebonden informatie zoals kwetsbaarheden, wensen van de patiënt, persoonlijke 
situaties en contextuele factoren worden in enkele gevallen wel degelijk besproken, maar dit 
is afhankelijk van patiënt en professional in hoeverre dit naar voren wordt gebracht. 
Duidelijke behandelwensen van patiënten worden wel meegenomen in het advies, maar dit 
is enkel wanneer de patiënt dit zelf actief ter sprake heeft gebracht. Dit wordt niet 
structureel besproken bij iedere patiënt.  
 
3. Vergelijken van soortgelijke werkwijzen.  
Uit eerder onderzoek is gebleken dat het meewegen van patiëntgebonden informatie in 
ongeveer 1/4 van de gevallen leidt tot een ander behandeladvies. Dit was het geval bij 
oudere patiënten (>70) met diverse solide tumoren. Op basis van dit onderzoek is 
geïnventariseerd welke informatie werd uitgevraagd, op welk moment en door welke 
professional om een beeld te krijgen van mogelijke werkwijzen.  

WNOV WNOV  
3,6,9,12 mnd na 

einde behandeling 

WNOV 

(PA uitslag) 
WNOV 

na beëindigen 
radiotherapie 

WNOV 

na beëindigen 
chemotherapie 



 
Hieronder is een voorbeeld van een nieuwe werkwijze weergegeven.  
 
 
 

 
 
Fase 2: voorbereiding van de introductie 
In de volgende fase van het project wordt een inventarisatie gedaan van hetgeen nodig is 
om de nieuwe werkwijze te implementeren. Hierbij wordt gekeken naar:  
 

- Welke persoonsgebonden informatie is relevant voor de besluitvorming?  
- Wat wordt nu al uitgevraagd en hoe wordt dit vastgelegd?   
- Wie moet de informatie uitvragen bij patiënten? 
- Hoe kan de informatie teruggebracht worden in het WNOV?  

 
Tegelijkertijd wordt er gestart met de analyse van het patiënten cohort van 2019, waar 
persoonsgebonden informatie nog niet structureel en expliciet werd meegewogen in het 
WNOV. Dit om een vergelijkingscohort te hebben om te toetsen of er verschil in 
besluitvorming wordt opgemerkt.  
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De vraagstellingen hierbij zijn:  
- Wat was het behandeladvies/behandelopties vanuit het WNOV? 
- Wat was de behandelkeuze van de patiënt?  
- Is de behandeling volbracht?  

Op basis van deze vragen en enkele demografisch kenmerken wordt de oude werkwijze 
vergeleken met de nieuwe werkwijze.    
 
Stuurgroep  
Bij de start van fase 2 is een stuurgroep gevormd. Deze bestaat uit professionals van de drie 
behandelcentra en bevat een neuroloog, een verpleegkundig specialist en een neurochirurg.  
 
Mascha Schuurmans – Medisch Centrum Leeuwarden (neuroloog) 
Wilma van der Woude – Martini Ziekenhuis Groningen (verpleegkundig specialist)  
Michiel Wagemakers - Universitair Medisch Centrum Groningen (neurochirurg)   
 
Tevens is er nauw contact met de Hersentumor Contactgroep, een werkgroep binnen de 
Vereniging Hersenletsel.nl. Zij leveren input op inhoud en proces door regelmatig aan te 
haken bij het stuurgroepoverleg.  
 
Citrienfonds  
Het Citrienfonds heeft tot doel om kwalitatieve en duurzame verbeteringen in de zorg te 
realiseren. Het project passend behandelplan bij patiënten met een hersentumor is 
onderdeel van het Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’.  
Het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ is opgedeeld in vier thema’s.  
 

• Passend behandelplan 
• Gegevenssets oncologie 
• Digitale uitwisseling  
• Waardegedreven financiering  

 
Het project passend behandelplan bij patiënten met een hersentumor is onderdeel van het 
thema Passend behandelplan.  
Trefzekere zorg vraagt een passend behandelplan voor iedere patiënt met kanker. Een 
passend behandelplan is altijd toegesneden op de persoon. Het verenigt de best beschikbare 
behandelmogelijkheden met informatie over iemands algemene gezondheidstoestand en de 
doelen en wensen van de patiënt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                             
 
 

                                         
 


