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Met de regionale oncologienetwerken verandert de organisatie van de zorg. Het multidisciplinair
overleg (MDO) verandert mee. Patiënten worden niet langer enkel in het eigen ziekenhuis besproken. Complexere patiënten worden besproken in een regionaal MDO of zelfs een regionaal of
landelijk expertpanel. Voor de regionale MDO’s en expertpanels bestaat vooralsnog geen adequate
financiering. Drs. Ineke Middelveldt, themamanager van het thema ‘Waardegedreven financiering’
binnen het Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’, en dr. Bas Geerdes, medisch
manager bij IKNL, bespreken het belang van en de mogelijkheden voor financiering van MDO in
regionaal verband.
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