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“Patiënt-specifieke informatie als aanvulling op de klinische blik”  

 

Het programma Naar regionale oncologienetwerken werkt aan trefzekere zorg voor 

iedere patiënt met kanker. Een passend behandelplan is daar een belangrijk element in. 

Passend wil zeggen dat het medisch-technisch volgens de actuele richtlijnen is, maar óók 

dat het past bij de persoon. Het UMCG voert op dit moment een pilot uit met het 

expliciet en gestructureerd in kaart brengen van de patiënt-specifieke informatie voor 

patiënten met een hersentumor.  

 

Inmiddels is van 35 patiënten deze informatie in kaart gebracht. Het is nog te vroeg om te 

kunnen zeggen in hoeverre het behandelplan verandert doordat deze patiënt-specifieke 

informatie nu meeweegt. Desalniettemin is projectleider Floor van Nuenen ervan overtuigd 

dat het model Passend behandelplan de gezamenlijke besluitvorming over de behandeling 

van patiënt en zorgverleners kan verbeteren. “Uitgangspunt van deze pilot is dat het 

toevoegen van patiënt-specifieke informatie in het mdo de besluitvorming gaat verbeteren. 

Uit een eerste, retrospectief onderzoek bij patiënten met hersentumoren blijkt dat patiënt -

specifieke informatie en patiëntvoorkeuren voorheen slechts beperkt beschikbaar waren 

tijdens de mdo’s. De waarde van het toevoegen van de informatie lijkt samen te hangen met 

het doel van het mdo. Wordt het mdo gezien als een plaats waar expertise verzameld wordt 

en verschillende opties in kaart gebracht, dan is de informatie veelal van meerwaarde. Wordt 

het mdo beschouwd als een plaats waar gezamenlijk gesproken wordt over de medisch-

technisch hoogst haalbare behandeloptie voor iedere patiënt, dan wordt het gesprek over de 

individuele behandelkeuze pas gevoerd in de spreekkamer. In dat laatste geval is het 

meewegen van de patiënt-specifieke informatie in het mdo minder van waarde.” 

Van Nuenen benadrukt dat het model Passend behandelplan niet voorschrijft wannéér de 

patiënt-specifieke informatie (gezondheidssituatie en doelen en voorkeuren) moet worden 

uitgevraagd en besproken, maar wel dát het moet worden meegenomen in de gezamenlijke 

besluitvorming tussen patiënt en zorgverlener. 

 

Aanvulling op klinische blik  

Ook op de vraag wélke informatie het meest relevant is, wordt wisselend geantwoord, zo 

blijkt uit de pilot. Van Nuenen vervolgt: “De informatie over de algemene dagelijkse 

levensverrichtingen geeft een vrij helder beeld van de activiteiten van een patiënt en vormt 

daarmee een goede aanvulling op de klinische blik van de arts. Dit heeft niet altijd 

rechtstreeks invloed op het behandeladvies, maar kan wel aanzetten om specifieke 

zorgvragen vroegtijdig te signaleren en te ondervangen. Ook het expliciet uitvragen van 

praktische omstandigheden – zoals vervoer naar het ziekenhuis – blijken wel degelijk van 

toegevoegde waarde te zijn, aangezien deze relevant lijken voor de haalbaarheid en 

uitvoerbaarheid van een specifieke behandeling.”   

 

Het uitvragen, in kaart brengen en voor ieder inzichtelijk maken van de benodigde informatie 

vraagt om adequate (IT-)ondersteuning. Op dat gebied zijn in deze pilot ook stappen gezet. 

Meer informatie daarover volgt.  

 

 

 

 

https://www.oncologienetwerken.nl/sites/default/files/2020-11/Rapport%20nulmeting%20regionaal%20MDO%20neuro%20oncologie%20noord%20nl.pdf
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Kader:  

Mini-documentaire over het model Passend behandelplan  

Het model Passend behandelplan is erop gericht om naast informatie over de medisch-

technische behandelopties ook structureel en expliciet de gezondheidssituatie en de doelen 

en voorkeuren van een patiënt in kaart te brengen. Door de medisch-technische invalshoek te 

combineren met deze patiënt-specifieke informatie kunnen zorgverleners samen met de 

patiënt een weloverwogen besluit nemen over de behandeling. Bekijk hier de mini-docu die 

we recent over dit onderwerp hebben gemaakt.  

 

 

Meer weten?  

Voor meer informatie over dit project kunt u kijken op www.oncologienetwerken.nl of 

contact opnemen met projectleider Floor van Nuenen via f.m.van.nuenen@umcg.nl 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EnOZ2x4a5xI&feature=youtu.be
http://www.oncologienetwerken.nl/
mailto:f.m.van.nuenen@umcg.nl

