
Carla Smits Bestuurslid en Programmamanager 
Centrum voor Oncologie

Jenny van Zutphen Coördinator MDO’s
Centrum voor Oncologie

Mark Tolboom Adviseur – Vintura

November 2020

Generieke Blauwdruk MDO 

Resultaat van het project Blauwdruk optimaal 
mdo - Radboudumc

November 2020



‐ Het project Blauwdruk optimaal mdo maakt deel uit van het 
Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken – thema 
Passend behandelplan.

‐ Het Radboudumc Centrum voor Oncologie heeft dit project in 
nauwe samenwerking met de oncologische ketens ingevuld.

‐ Deze Blauwdruk gebruikt voorbeelden uit de praktijk van het 
Radboudumc. Er wordt gerefereerd aan de IT-oplossingen die in 
het Radboudumc gebruikt worden. Hou daar rekening mee als u de 
Blauwdruk in uw eigen context gaat gebruiken.

‐ Meer informatie: ga naar de website of neem contact op met Carla 
Smits via carla.smits-caris@radboudumc.nl.

Project Blauwdruk optimaal mdo
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MDO-druk voor zorgprofessionals blijft toenemen

‐ Het bespreken van patiënten in MDO’s is een belangrijk onderdeel om te 
komen tot een juist en gedragen diagnose en behandelplan. Zowel de 
patiënt als de specialisten zijn gebaat bij een goed MDO. 

‐ Belasting voor zorgprofessionals is hoog:
‐ 1 MDO kost gemiddeld 1,5 uur
‐ Per MDO gemiddeld 10 zorgprofessionals aanwezig
‐ Iedere deelnemer bereidt +/- 30 min voor
‐ Per week zo’n 20 MDO’s per ziekenhuis
‐ Totale tijdsinvestering: 10 FTE per ziekenhuis

‐ Effectiviteit en efficiëntie moeten en kunnen beter. Het is van belang om 
de MDO’s meer te uniformeren en te komen tot een set van best practices 
voor het Radboudumc, de regio en Nederland.
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Het Citrienfonds stelt resources beschikbaar 
voor MDO verbetering

Doelstelling Citrien – Regionale oncologienetwerken (landelijk)
Meer persoonsgericht, passend behandelplan door een effectief en efficiënt georganiseerd 
multidisciplinair overleg (MDO).

SMART-doelen gesteld door Citrien – Regionale oncologienetwerken (landelijk)
1. Good practice voor het online inroepen van expert opinie doorontwikkeld, onderbouwd en 

geïmplementeerd voor 3 tumortypen per 31 december 2020.
2. Gebruik van Oncoguide in het MDO geïmplementeerd voor 3 tumortypen per 31 december 2020.
3. Model voor echelonnering geïmplementeerd en geëvalueerd in 5 proeftuinen voor verschillende 

tumortypen per 31 december 2020.
4. Implementatiehandleidingen ontwikkeld voor de werkwijzen onder 1, 2 en 3 en integrale 

implementatie van deze werkwijzen samen met werkwijzen voor regionaal casemanagement (PB 02) 
en samen beslissen (PB 03) in een oncologienetwerk in elke regio van Nederland per 31 december 
2022.
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Wat zijn de resultaten van dit project?

Belangrijkste resultaten
‐ Beschrijving van (types) MDO en de doelstelling
‐ Per type MDO beschrijving van:

‐ Optimaal proces: aanmelding & aanlevering, voorbereiding, bespreking, 
verslaglegging en terugkoppeling (rapportage)

‐ Echelonnering: welke patiënten uit de regio worden ingebracht?
‐ Rollen: wie doet wat?
‐ Implementatie shared decision making: hoe borgen we in het proces dat de wens 

van de patiënt optimaal wordt meegenomen/zelf kan kiezen?
‐ Randvoorwaarden/systemen: wat moet er op orde/aanwezig zijn?

‐ Blauwdruk voor optimale MDO’s in het Radboudumc, de regio en Nederland
‐ Gedragen nieuwe ontwerpen
‐ Implementeren van bovenstaande elementen met de regio
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Primair doel van het MDO is tot gedragen 
behandelopties voor de patiënt te komen

1. Primair doel van het MDO is te komen tot een eensluidende diagnose en/of optimale 
behandelopties passend bij de situatie van de patiënt waarbij de belangrijke 
afwegingen voor de behandelaar inzichtelijk worden vastgelegd. 

NB: het advies wordt geformuleerd o.b.v. geldende richtlijnen, maar wordt waar nodig 
aangepast o.b.v. de achtergrond/wensen van de patiënt.

2. Secundaire doelen van het MDO zijn:
‐ Onderwijs: kennisontwikkeling van AIOS en fellows
‐ Regionale samenwerking: versterken relatie/kennisuitwisseling en 

kennisverspreiding/verbeteren MDO-proces 
‐ Keten samenwerking: verbeteren interne samenwerking van alle 

specialismen/specialisten betrokken bij het MDO
‐ Wetenschap: inclusie van patiënten in trials voor wetenschappelijk onderzoek
‐ Klinische genetica: inclusie van patiënten voor erfelijkheidsonderzoek

2
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Het MDO is een actueel thema binnen verschillende instanties, zoals:
‐ IKNL – MDO 2.0

Werken aan een efficiënt echelonneringsmodel om patiënten volgens bepaalde criteria in te delen bij een 
specifiek regionaal MDO. Als dat nodig is, wordt aanvullende expertise ingeroepen.

‐ NVMO – Regionalisering van het MDO
Beschrijving hoe een regionaal MDO model eruit kan zien, inclusief de bijbehorende verantwoordelijkheden.

‐ Koersboek Oncologische Netwerkvorming

Bij het tot stand komen van deze blauwdruk is hier rekening mee 
gehouden

MDO in het land volop in beweging
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Maken van regionale afspraken

Om de afspraken voor samenwerking in de regio verder te verbeteren is er vanuit SONCOS een 
richtlijn opgesteld voor een Service Level Agreement (SLA). De afspraken met de regio bestaan uit 
twee delen:

1. Samenwerkingsovereenkomst tussen twee ziekenhuizen. Hierin worden de algemene juridische zaken 
rondom de samenwerking vastgelegd en deze wordt afgesloten tussen de bestuurders van de ziekenhuizen.

2. Specifieke afspraken per tumorsoort. Hierin worden de volgende punten afgesproken:
1. Multidisciplinaire bespreking (wanneer, voor welke patiënten, de deelnemers)
2. Aanmeldproces (hoe aanmelden, welke minimale gegevens, wanneer uiterlijk aanmelden)
3. Diagnostiek (welke minimale diagnostiek noodzakelijk)
4. Behandeling (waar vindt welk element van de behandeling plaats)
5. Wetenschappelijk onderzoek (mogelijkheid tot deelname aan lopende studies)
6. Aanvullende afspraken

Op bijgaande web-pagina is een algemeen voorbeeld van de template van SONCOS te vinden
https://www.soncos.org/kwaliteit/normeringsrapport/
Radboudumc heeft een specifiek document opgesteld dat op te vragen is bij het Centrum voor Oncologie.
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Centrale ondersteuning voor de MDO’s

Om het MDO-proces zo optimaal mogelijk te ondersteunen heeft het Radboudumc gekozen 
voor een centrale organisatie die de oncologische ketens ondersteunt, een onderdeel van 
Centrum voor Oncologie (CvO). Specifiek voor de MDO’s verzorgt het CvO de volgende 
dienstverlening
‐ Aanmaken patiëntdossier in het EPD
‐ MDO order plaatsen
‐ Voorbereiden MDO
‐ Klaarmaken bespreeklijsten en deze verspreiden naar de externe deelnemers
‐ Verslaglegging van het MDO
‐ Verspreiding van het MDO-verslag naar externe aanmelders en huisarts

Daarnaast kan het centrum worden benaderd om samen met de oncologische keten na te 
denken hoe het MDO verder te verbeteren
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Het MDO-proces bestaat uit 6 onderdelen
4

Aanmelding Voorbereiding Bespreking Verslaglegging Terugkoppeling 
patiënt

Terugkoppeling 
zorgverlener

• Interne aanmelding via 
EPD en externe 
aanmeldingen via 
aanmeldformulier.  
Aanleveren diagnostiek 
en uitslagen door 
verwijzers

• In sommige gevallen is 
een externe 
aanmelding een 
papieren aanmelding 
(is een advies aanvraag 
van extern huis op 
basis van dossier)

• Bij externe 
aanmeldingen wordt 
patiënt ingevoerd in 
EPD door CvO1

• (Hoofd)behandelaar/ 
AIOS of CvO vult MDO-
formulier dat als basis 
dient voor 
verslaglegging

• Opstellen en 
verspreiden van 
bespreeklijst, inclusief 
logische clustering 
patiënten

• Voorbereiding van het 
MDO door aanwezigen 
(medisch inhoudelijk) 
en CvO (logistiek)

• Het MDO start met 
finaliseren van de 
bespreeklijst door VZ

• (Hoofd)behandelaar/AIO
S presenteert casus  

• Gezamenlijke bespreking 
diagnostiek, bepalen 
stadiëring, discussie 
behandelopties, gevolgd 
door conclusies en 
beleid

• Externe ziekenhuizen 
bellen in via beeld-
verbinding 

• Real time zichtbaar 
verslaglegging door 
CvO

• Informatie discreet 
vastleggen waar 
mogelijk (o.a. 
behandeladvies)

• Voorzitter vraagt 
expliciet akkoord op 
MDO-verslag

• (Hoofd)behandelaar 
/AIOS koppelt 
uitkomsten terug aan 
patiënt en bepaalt 
samen met patiënt 
definitieve 
behandeling

• Bij afwijken van advies 
MDO, vindt 
terugkoppeling plaats 
in MDO

• Voor interne 
patiënten: huisartsen 
ontvangen het MDO-
verslag middels een 
brief (zorgmail) binnen 
2 werkdagen

• Voor externe patiënten 
vindt terugkoppeling 
aan externe aanmelder 
plaats via secure mail 
zo spoedig mogelijk na 
MDO

Pagina 13
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Drie verschillende stromen binnen het MDO
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Aanmelding Voorbereiding Bespreking

Door wie Verwerking Administratie Inhoud Herbeoordeling Presentatie Terugkoppeling 
naar …

1 Interne patiënt

(Hoofd)
behandelaar/
AIOS

n.v.t. CvO
(ideaal is 
(Hoofd)
behandelaar/
AIOS)

Presentie
(Hoofd)
behandelaar/
AIOS

Alleen verwezen 
patiënt met 
externe 
beeldvorming

(Hoofd)
behandelaar
/AIOS

Huisarts

2
Externe patiënt, 
deelnemer

(Hoofd)
behandelaar
extern 
ziekenhuis (via 
secretariaat)

CvO1 CvO Presentatie
(Hoofd)
behandelaar
extern 
ziekenhuis

Nee (Hoofd)
behandelaar
extern 
ziekenhuis

(Hoofd)
behandelaar
extern ziekenhuis 

3

Externe patiënt, 
geen deelnemer 
(= papieren 
aanmelding)

(Hoofd)
behandelaar
extern 
ziekenhuis (via 
secretariaat)

Afdeling 
(casemanager, 
secretariaat, 
specialist/AIOS)

CvO
(ideaal is 
Specialist/ 
AIOS)

Presentatie 
Specialist 
/AIOS

Indien gewenst Specialist/ 
AIOS

(Hoofd)
behandelaar
extern ziekenhuis

1: CvO = Centrum voor Oncologie
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Overzicht belangrijkste succesfactoren
5
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Fase Succesfactoren

1 Aanmelding

1 Bekendheid: goede bekendheid MDO bij externe 
ziekenhuizen

2 Aanmeldcriteria: heldere aanmeldcriteria, zowel intern 
als extern bekend

3 Aanmeldformulier: eenduidig en ‘klantvriendelijk’ 
aanmeldproces

4 Centrale ontvangst van aanmeldingen bij het Centrum 
voor Oncologie, papieren aanmeldingen bij afdeling

2 Voorbereiding

1 Medische inhoudelijke voorbereiding: helder belegd. 
Deelnemers komen voorbereid naar het MDO

2 Clustering: bespreeklijst met logische clustering van 
patiënten

3 Volledige diagnostiek: beelden en uitslagen volledig, 
tijdig en efficiënt aangeleverd (incl. XDS)

4 MDO-formulier: tijdig en juist. Basisgegevens patiënt, 
te bespreken data, voorstel beleid

5 Juiste ondersteuning: CvO ondersteunt bij opstellen 
van de bespreeklijst (en vullen van MDO-formulier)

3 Uitvoering

1 Aanwezigen: juiste personen/ specialismen op goede 
moment Efficiënte tijdsbesteding in- en extern

2 Verantwoordelijkheden: belegd bij juiste personen en 
rollen goed ingevuld (voorzitter, inbrengers, etc.)

Fase Succesfactoren

3 Uitvoering

3 Eenduidig proces: standaard volgorde in bijdrage vanuit 
verschillende specialismen

4 Cultuur: vergaderdiscipline (weinig verstoringen, goede 
tijdsbewaking) en optimale benutting van elkaars 
expertise

5 Faciliteiten en techniek op orde: beeldverbinding, 
schermen

4 Verslaglegging

1 Juist belegd: waar (organisatie) en wie (persoon)

2 Real time: zichtbaar op scherm. Expliciet accorderen 
na samenvatting voorzitter

3 Inhoud: zo veel mogelijk discreet vastgelegd. Ook 
overwegingen opgenomen

5 Terugkoppeling 
patiënt

1 (Hoofd)behandelaar: verantwoordelijk 

2 Juiste moment: goede aansluiting op MDO

6 Terugkoppeling 
zorgverlener

1 Juiste inhoud: alle benodigde relevante informatie

2 Juiste moment: terugkoppeling aan huisarts binnen 2 
werkdagen en (hoofd)behandelaar extern ziekenhuis 
binnen 1 werkdag

3 Betreft Huisarts en (hoofd)behandelaar extern 
ziekenhuis 
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Samenvatting

• Aanmelding van patiënt door interne aanmelder (via EPD) en externe aanmelders (via aanmeldformulier). Er is onderscheid 
tussen aanmelding externe patiënt (externe ziekenhuis presenteert patiënt via beeldverbinding) en zogenaamde ‘papieren 
aanmeldingen 1’ waarbij patiënten alleen op basis van informatie op papier worden besproken (en niet vooraf zijn gezien).

Succesfactoren

1 Bekendheid
Goede bekendheid MDO bij externe ziekenhuizen Dit zorgt voor de juiste instroom van patiënten 
op het MDO

2 Aanmeldcriteria Heldere aanmeldcriteria, zowel intern als extern bekend

3 Aanmeldformulier

Aanmeldformulier: Eenduidig en ‘klantvriendelijk’ aanmeldproces, inclusief verplichte velden
• Alle externe aanmeldingen via centrale procedure, intern via EPD. 
• Een aanmeldformulier geeft de mogelijkheid tot verplicht maken van invulvelden. Dit zorgt 

ervoor dat gegevens volledig zijn en eenvoudig in de Radboudumc systemen kunnen worden 
ingevoerd. 

• Er wordt expliciet gevraagd om gegevens aan te leveren in een ‘kopieerbaar format’.
• Klantvriendelijk: moet eenvoudig in gebruik zijn en zo min mogelijk tijd kosten om in te vullen.

4 Centrale ontvangst

Centrale ontvangst van aanmeldingen bij het Centrum voor Oncologie of afdeling
• CvO houdt de regie op de aanmeldingen. 
• Papieren aanmeldingen moeten binnenkomen bij de afdeling voor triage. Het secretariaat van 

de afdeling maakt patiëntdossier aan in EPD. 

6
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1: Papieren aanmelding = vraag expertise / advies vanuit expertise centrum

Aanmelding Voorbereiding Terugkoppeling 
patiënt

Terugkoppeling 
zorgverlener

Uitvoering

Verslaglegging



# Stap Wie Toelichting

1
Aanmelden interne 
patiënt

(Hoofd)behandelaar/AIOS Plaatst order in EPD en vult gewenste gegevens in

2
Aanmelden externe 
patiënt

(Hoofd)behandelaar extern 
ziekenhuis

Meldt patiënt aan via aanmeldformulier via het portaal (verplichte velden) of secure mail. Komt binnen bij CvO

3
Papieren 
aanmelding

(Hoofd)behandelaar extern 
ziekenhuis

Meldt patiënt aan via aanmeldformulier via het portaal (verplichte velden) of secure mail. Komt binnen bij 
secretariaat afdeling

4
Aanleveren 
benodigde gegevens

(Hoofd)behandelaar extern 
ziekenhuis

Levert onderzoeksverslagen en diagnostiek aan via het portaal (evt. in combi met stap 2/3) en XDS of secure 
mail

5
Patiëntdossier 
aanmaken in EPD

A. CvO 
B. Secretariaat afd.

Maakt patiëntdossier aan in EPD o.b.v. beschikbare gegevens

6 Triage Specialist Besluit of patiënt eerst moet worden opgeroepen (stap 7) of patiënt direct besproken kan worden op het MDO

7
Patiënt oproepen 
voor eerste gesprek

(Hoofd)behandelaar/AIOS Roept patiënt op voor eerste gesprek (reguliere proces)

Aanmelden interne 
patiënt

1

Aanmelden externe 
patiënt

2

Papieren aanmelding

3

Triage

6

Aanleveren 
benodigde gegevens

4
Patiënt vastleggen in 

EPD

5A

Patiënt oproepen 
voor eerste gesprek

7

Patiënt klaar voor 
voorbereiding

Aanleveren 
benodigde gegevens

4
Patiënt vastleggen in 

EPD

6

5B
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Op MDO

Eerst op de poli

Aanmelding Voorbereiding Terugkoppeling 
patiënt

Terugkoppeling 
zorgverlener

Uitvoering

Verslaglegging



Ad 1. Aanmelding interne patiënt
• Het betreffende specialisme zorgt voor de aanmelding (=order plaatsen in EPD) van de patiënt op het MDO 

(via EPD).
• In de aanmelding moet expliciet worden vermeld als het wenselijk is dat de patiënt besproken wordt met 

een specialisme buiten het kernteam (bijv. geriatrie).

Ad 2 & 3. Aanmelding externe patiënten & papieren aanmelding
• Na papieren aanmelding volgt triage bij het betreffende specialisme. Hier wordt besloten of patiënten nog 

voor het MDO op de poli gezien kunnen/ moeten worden of ongezien op het MDO kunnen worden besproken.
• Per tumorsoort bestaat een aanmeldformulier met daarin de gevraagde gegevens. (Zie appendix B voor 

standaard aanmeldformulier)
• Er wordt verzocht om gegevens op een kopieerbare manier aan te leveren (dus geen PDF’s van gescande 

brieven, maar tekst).

Ad 4. Aanleveren gegevens
• Indien mogelijk wordt beeldvorming aangeleverd via XDS in het portaal.
• Advies IKNL: Streef naar digitale gegevensuitwisseling voor de volgende data: reden van verwijzing; 

anamnese, uitslagen lichamelijk onderzoek en (beelden) aanvullend onderzoek; voorkomen kanker in familie; 
ziektegeschiedenis; medicatie; comorbiditeit; voedingstoestand; fysieke en psychosociale klachten; 
behandelwensen van de patiënt. (Zie appendix B voor standaard aanmeldformulier)

Ad 5. Patiëntdossier aanmaken in EPD
• O.b.v. de aangeleverde gegevens wordt een minimaal dossier aangemaakt voor verslaglegging.

Stappen in meer detail
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Aanmelding Voorbereiding Terugkoppeling 
patiënt

Terugkoppeling 
zorgverlener

Uitvoering

Verslaglegging



Samenvatting

• Het MDO-formulier vormt de basis voor verslaglegging van het MDO. Het formulier bevat naast basisgegevens de 
onderzoeksuitslagen en vraagstelling om te bespreken op het MDO (evt. met voorlopig conclusie en voorstel beleid). Het 
MDO-formulier wordt initieel gevuld door Hoofdbehandelaar/ AIOS of CvO.

• Het CvO stelt een bespreeklijst op, welke wordt verspreid onder aanwezigen. De bespreeklijst wordt vooraf gestuurd aan 
extern genodigden. De bespreeklijst bevat een logische clustering van patiënten. De clustering heeft als doel tijdens het 
MDO zo effectief en efficiënt met een ieders tijd om te gaan. Invulling van de clustering kan verschillen per tumorketen.

• Alle aanwezigen zorgen voor medisch inhoudelijke voorbereiding. (Hoofd)behandelaars/AIOS bereiden patiëntpresentatie 
voor én zorgen dat alle benodigde gegevens beschikbaar zijn.

• Het CvO verzorgt (in afstemming met secretariaat afdeling) de logistieke voorbereiding.

Succesfactoren

1
Medische 
inhoudelijke 
voorbereiding

• Medische inhoudelijke voorbereiding is goed uitgevoerd. Alle deelnemers komen voorbereid naar het 
MDO

• Aanvullend op de medische inhoudelijke voorbereiding is er een coördinator van organisatorische zaken: 
verspreiden agenda, overlegruimte reserveren, organisatie van bespreking

2 Clustering • Logische clustering van patiënten op de bespreeklijst, zodat efficiënt en effectief met een ieders tijd 
wordt omgegaan

3
Volledige 
diagnostiek

• Beelden en uitslagen van diagnostiek zijn volledig, tijdig aangeleverd en beschikbaar op MDO
• Beelden worden efficiënt aangeleverd via XDS

4 MDO-formulier
• Vooraf is een MDO-formulier gevuld met hierin basisgegevens patiënt, te bespreken gegevens en 

voorstel conclusies / beleid. Dit MDO-formulier wordt tijdens de bespreking verder aangevuld en wordt 
dan het uiteindelijke MDO-verslag

5
Juiste 
ondersteuning

• CvO ondersteunt bij opstellen van de bespreeklijst en vullen van MDO-formulier
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# Stap Wie Toelichting

1
Vullen standaard MDO-
formulier

CvO of 
(hoofd)behandelaar/AIOS

Vult vooraf per patiënt in EPD het standaard MDO-formulier (in evt. NoteWriter) o.b.v. de 
aangeleverde gegevens / het aanmeldformulier. Bevat belangrijkste te bespreken punten en dient 
als basis voor het verslag.

2
Opstellen (geclusterde) 
bespreeklijst

CvO
Stelt bespreekvolgorde vast o.b.v. afspraken. Mogelijke clustering:
- Per ziekenhuis / tumorsoort / betrokken specialisme
- Clustering automatisch inrichten o.b.v. vastgestelde criteria in EPD

3 Verspreiding bespreeklijst CvO
Finaliseert en verspreidt de bespreeklijst (extern) 24 uur voor het MDO, zodat de individuele 
deelnemers zich kunnen voorbereiden op het MDO. Intern is bespreeklijst beschikbaar in EPD

4 Logistieke voorbereiding CvO
Zorgt voor logistieke voorbereiding van het MDO (opstarten audiovisuele middelen, tijdig openen 
lijn, etc.)

5
Individuele inhoudelijke 
voorbereiding

Deelnemers
Verzorgen eigen voorbereiding op het MDO. Deze bestaat in elk geval uit voorbereiden van 
patiëntpresentatie en zorgen voor complete informatie ((her)beoordeling diagnostiek/ uitslagen)

Verspreiding 
bespreeklijst

3

Vullen standaard 
MDO-formulier

1
Opstellen 

(geclusterde) 
bespreeklijst

2

Logistieke 
voorbereiding

4

Individuele 
inhoudelijke 

voorbereiding

5

Gereed voor start 
MDO

6
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Ad 1. Standaard MDO-formulier
• Er is een digitaal ingevuld MDO-formulier beschikbaar met daarin een duidelijke vraagstelling en/of het 

voorstel aangaande het medische beleid. Vooraf wordt per patiënt al het standaard MDO-verslag gevuld met 
basisgegevens en relevante data (hetgeen daadwerkelijk wordt besproken in het MDO).

• Het MDO-formulier bevat minimaal items over: samenvatting ziektegeschiedenis; resultaten beeldvormende 
technieken; radiologiebeelden; lab uitslagen; uitslagen PA; deelname aan trials; vraagstelling; voorstel 
behandeling; motivatie bij afwijken richtlijn; conclusie. Zie appendix C voor standaard MDO-formulier.

• Het formulier wordt bij voorkeur opgesteld in NoteWriter (met mogelijkheid tot discreet vastleggen).

Ad 2. Bespreeklijst, inclusief juiste clustering
• Patiënten worden geclusterd tot een logische volgorde o.b.v. vooraf vastgestelde criteria, bijv. betrokken 

ziekenhuis, tumortype, betrokken specialisme, voor behandeling versus na behandeling etc.
• Het CvO is als coördinator verantwoordelijk voor het opstellen en verspreiden van de bespreeklijst. De 

bespreeklijst wordt 24 uur voor het MDO via secure mail aan de externe deelnemers aan het MDO gestuurd. 
(interne deelnemers hebben via EPD direct en altijd toegang tot de bespreeklijst).

Ad 5. Individuele inhoudelijke voorbereiding
• Indien het niet lukt om patiëntgegevens tijdig beschikbaar te hebben, dient terugkoppeling aan het CvO 

plaatst te vinden door de (hoofd)behandelaar/AIOS. De patiënt wordt dan van de bespreeklijst gehaald.

Stappen in meer detail
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Samenvatting

• Het MDO start met finaliseren van de bespreeklijst door de voorzitter. Vervolgens wordt voor elke patiënt hetzelfde proces doorlopen
• (Hoofd)behandelaar/AIOS presenteert casus en vraagstelling patiënt. Bij externe aanmeldingen gebeurt dit via beeldverbinding
• Gezamenlijke bespreking diagnostiek (radioloog, patholoog, rest), bepalen stadiëring, discussie behandelopties, gevolgd door 

conclusies en beleid
• Voorzitter vraagt expliciet akkoord op verslag aan (hoofd)behandelaar 

Succesfactoren

1 Aanwezigen

• De juiste personen/ specialismen zijn aanwezig als zij ook daadwerkelijk een rol hebben (bijv. externe 
deelnemers alleen als patiënten uit dit ziekenhuis worden besproken)

• Aanwezige specialismen verschilt per MDO. Indicatief: (hoofd)behandelaar, radiologie, pathologie, 
medische oncologie, radiotherapie, chirurgie

2
Verantwoordelijk-
heden

• Verantwoordelijkheden: belegd bij juiste personen en rollen goed ingevuld (voorzitter, aanmelder, etc.)
• Presentatie van patiënt door (hoofd)behandelaar/AIOS die MDO-formulier heeft ingevuld
• De voorzitter balanceert zijn/haar rol tussen toevoegen medische inhoud en leiden van de vergadering

3 Eenduidig proces

• Volgorde bespreeklijst wordt gevolgd. Ook is een standaard volgorde in bijdrage vanuit verschillende 
specialismen. Dit zorgt voor ‘rust’ in het MDO. Standaard volgorde (verschilt per MDO)

• Er is een goede vraagstelling voor ondersteunende disciplines, zoals radiologen, pathologen en nucleair 
geneeskundigen

• Relevante informatie wordt efficiënt gepresenteerd, zowel verbaal als op schermen getoond, zodat alle 
leden van het MDO de gelegenheid krijgen om een bijdrage te leveren aan de discussie

4 Cultuur
• Huishoudelijk regels aanwezig waar iedereen zich aan houdt. Zie appendix D
• Goede vergaderdiscipline (weinig verstoringen, goede tijdsbewaking) 
• Iedereen krijgt ruimte om bij te dragen waar relevant; optimale benutting van elkaars expertise

5 Faciliteiten • Faciliteiten en techniek op orde: goede beeldverbinding en geluidsversterking, voldoende schermen
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Start MDO, finaliseren 
bespreeklijst

1

Inbrengen externe 
patiënt

2

Inbrengen interne 
patiënt

3

Samenvatting en 
akkoord op verslag

9

Bespreken 
diagnostiek

5

Vaststellen stadiëring
(conclusie)

6

Discussie 
behandelopties

Conclusies: advies en 
beleid (inclusief 
overwegingen)

Afsluiting MDO

10

7

8

Inbrengen papieren 
aanmelding

4= repeterend 
proces voor elke 

patiënt

6
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# Stap Wie Toelichting

1 Start MDO Voorzitter Opent het MDO tijdig en stelt definitieve bespreeklijst vast

2 Inbrengen externe patiënt Extern ziekenhuis Presenteert patiënt en vraagstelling

3 Inbrengen interne patiënt
(Hoofd)behandelaar/AI
OS

(Hoofd)behandelaar/AIOS die voorbereiding heeft gedaan presenteert patiënt en 
vraagstelling

4 Inbrengen papieren aanmelding Specialist/AIOS Zie 3. Door specialist/AIOS die voorbereiding heeft gedaan (o.b.v. triage)

5 Bespreken diagnostiek Specialist Diagnostiek wordt besproken volgens vaste volgorde

6 Vaststellen stadiëring Allen, voorzitter Stadiëring volgt uit gezamenlijke discussie Voorzitter concludeert

7 Discussie behandelopties Allen Aansluitend op richtlijn en persoonlijke situatie van de patiënt worden opties gevormd

8 Advies en beleid (inclusief overwegingen) Voorzitter
Samenvatting van conclusie m.b.t. advies en beleid, inclusief overwegingen en of de 
patiënt kandidaat is voor een studie

9 Samenvatting en akkoord verslag CvO, voorzitter Verslag in EPD op het scherm. Voorzitter vat samen en vraagt expliciet om akkoord

10 Afsluiting MDO Voorzitter Sluit het MDO en mogelijke rondvraag
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6

Ad 1. Start MDO, finaliseren bespreeklijst
• De voorzitter zit de vergadering voor, zorgt dat alle patiënten worden besproken binnen de gestelde tijd en 

stimuleert de aanwezigheid van alle teamleden. 
• Hij/zij voert een check uit of de ingebrachte patiënt voldoet aan de afgesproken criteria voor het bespreken 

binnen het betreffende MDO (anders wordt deze niet besproken en doorgeschoven naar volgend MDO, dus 
complete MDO order – hierdoor geen additionele voorbereidingen noodzakelijk). Dit geldt ook voor externe 
patiënten. Specialisten hebben hierbij de gelegenheid om aan te geven welke patiënten eventueel van de 
bespreeklijst gehaald moeten worden. Zo ontstaat een compleet overzicht van alle te bespreken patiënten 
en kan de tijd goed worden verdeeld. 

Ad 3. Eenduidig proces
• Bij iedere patiënt wordt deelname aan studie overwogen o.b.v. de recente in- en exclusiecriteria.

Stappen in meer detail
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Succesfactoren

1 Juist belegd • Alle verslaglegging is belegd bij het CvO. 

2 Real time • Real time: voor alle aanwezige deelnemers zichtbaar op het scherm. 
• De voorzitter vat de conclusies en advies beleid samen en vraagt expliciet akkoord van de aanwezigen. 

Het uiteindelijke resultaat is de gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

3 Discreet, inclusief 
overwegingen

• Inhoud wordt zo veel mogelijk discreet vastgelegd. Hierbij kan NoteWriter of een gestructureerd 
formulier worden gebruikt. 

• Overwegingen worden opgenomen in het verslag.

6

Samenvatting

• Verslaglegging start met het openen en zichtbaar tonen van het patiëntdossier en MDO-formulier door CvO. Het MDO-
formulier dient als basis voor verslaglegging. 

• Tijdens de bespreking vindt realtime verslaglegging plaats (door CvO), zichtbaar op het scherm. Waar mogelijk wordt 
informatie discreet vastgelegd. Overwegingen worden in apart veld vastgelegd en worden opgenomen in het verslag.
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Start 
verslaglegging

1
Aanvullen relevante 

diagnostiek

2

Vastleggen 
definitieve diagnose, 
inclusief stadiëring

3

Discreet vastleggen 
advies en beleid

5

Vastleggen 
overwegingen

4

Accorderen 
MDO-verslag

6

# Stap Wie Toelichting

1
Start 
verslaglegging

CvO
Openen standaard MDO-formulier en patiëntdossier, deze zichtbaar tonen op het scherm. 
Het MDO-formulier bevat naast basisgegevens de op het MDO te bespreken punten en 
dient als basis voor het verslag

2 Aanvullen relevante diagnostiek CvO Relevante (aanvullende) gegevens ophalen uit EPD tijdens het MDO

3 Vastleggen CvO Formuleren conclusies en stadiëring

4 Vastleggen overwegingen CvO Samenvatting van belangrijkste punten uit de discussie richting het advies vastleggen

5 Discreet vastleggen advies en beleid CvO Afhankelijk van de tumorsoort zijn discrete opties beschikbaar

6 Accorderen MDO-verslag Voorzitter Discussie samenvatten en herhalen conclusies inclusief overwegingen 
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Het advies en beleid worden tijdens het MDO voor alle aanwezigen zichtbaar genoteerd zodat dit direct door de aanwezigen 
geaccordeerd kan worden.

Interne patiënten
• Het CvO zorgt voor de verslaglegging
• Het MDO-verslag wordt uiterlijk binnen twee werkdagen na het MDO teruggekoppeld aan de huisarts middels Zorgmail

Externe patiënt, deelnemer
• Het CvO zorgt voor de verslaglegging 
• Het MDO-verslag wordt zo spoedig mogelijk aan de externe aanmelder verstuurd middels secure mail
• Het CvO zorgt niet voor de correspondentie naar de huisarts

Externe patiënt, geen deelnemer (= papieren aanmelding)
• Het CvO zorgt voor de verslaglegging 
• Het MDO-verslag wordt zo spoedig mogelijk aan de externe aanmelder verstuurd middels secure mail
• Het CvO zorgt niet voor de correspondentie naar de huisarts

Stappen in meer detail
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Succesfactoren

1 (Hoofd)behandelaar
verantwoordelijk

• De (hoofd)behandelaar is verantwoordelijk voor het bespreken van de uitkomsten van het MDO met de 
patiënt. Indien de patiënt, in overleg met de (hoofd)behandelaar, besluit om af te wijken van de in het 
MDO geadviseerde behandeling, koppelt de (hoofd)behandelaar dit terug in het MDO.

2 Juiste moment • Het moment van terugkoppelen aan de patiënt dient goed aan te sluiten op het MDO, zodat wachttijd 
(en daarmee onzekerheid voor de patiënt) wordt voorkomen. Streven is binnen 2 werkdagen.

6

Samenvatting

• (Hoofd)behandelaar koppelt uitkomsten terug aan patiënt. Indien de patiënt uit een extern ziekenhuis komt, vindt de 
terugkoppeling plaats door de specialist van het externe ziekenhuis.

• Indien de patiënt, in overleg met de (hoofd)behandelaar, besluit om af te wijken van de in het MDO geadviseerde 
behandeling, koppelt de (hoofd)behandelaar dit terug in het MDO.
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Plannen 
terugkoppeling 

patiënt

2

Gereed voor terug-
koppeling huisarts

6
Bespreken 

behandeladvies

3

Aanpassing?

4
Vastleggen besluit en 
terugkoppeling MDO

5
Ja

Nee

Interne patiënt?

1

Terugkoppeling door 
(hoofd)behandelaar 
extern ziekenhuis

7

Ja

Nee

6

# Stap Wie Toelichting

1 Interne patiënt?

2 Terugkoppeling aan de patiënt plannen (Hoofd)behandelaar

3 Bespreken behandeladvies (Hoofd)behandelaar Bespreekt behandeladvies en –opties en onderliggende overwegingen met de patiënt

4 Aanpassing? (Hoofd)behandelaar
Gaat met patiënt in gesprek en gezamenlijk wordt bepaald of het behandeladvies wordt 
overgenomen of dat aanpassing nodig is

5 Vastleggen besluit en terugkoppeling MDO (Hoofd)behandelaar
Legt het besluit van de patiënt vast. Indien wordt afgeweken van het behandeladvies 
wordt terugkoppeling gegeven in het MDO

6 Gereed voor terugkoppeling huisarts (Hoofd)behandelaar Gereed voor terugkoppeling aan huisarts

7
Terugkoppeling door (hoofd)behandelaar  
extern ziekenhuis

(Hoofd)behandelaar 
extern ziekenhuis

Voor externe patiënten zorgt het CvO z.s.m. na het MDO (binnen 1 werkdag) voor 
terugkoppeling aan het externe ziekenhuis, welke de terugkoppeling aan de patiënt en 
de huisarts verzorgt

Einde proces
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6

Ad 2 en 3. Plannen en bespreken behandeladvies (interne patiënten)
• Op basis van in het MDO geformuleerde advies volgt een gesprek met de patiënt. Het advies is om dit gesprek 

met de patiënt binnen twee werkdagen na het MDO te voeren, dit zodat het advies vanuit het MDO en de 
keuze van de patiënt ten aanzien van de behandeling in één brief met de huisarts kunnen worden gedeeld. Dit 
maakt een MDO-brief vanuit CvO overbodig.

• Het is aan te bevelen het gesprek met de patiënt te voeren voordat de MDO-brief naar de huisarts wordt 
verstuurd. Dit omdat de correspondentie met de huisarts voor de patiënt zichtbaar is in mijnRadboud. 
Hierdoor zou de situatie kunnen ontstaan dat de patiënt de correspondentie heeft gezien voordat deze is 
besproken door de (hoofd)behandelaar.

Ad 4 en 5. Vastleggen (afwijkend) besluit
• Tijdens het MDO geven de aanwezigen een advies voor beleid ten aanzien van behandelopties, eventuele 

nadere diagnostiek en/of deelname aan wetenschappelijke studies. 
• Indien in overleg met de patiënt wordt afgeweken van dit advies, wordt dit beargumenteerd vastgelegd in het 

EPD en besproken in het eerstvolgende MDO.

Stappen in meer detail
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Succesfactoren

1 Juiste inhoud • De inhoud van de terugkoppeling bevat alle benodigde relevante informatie.

2 Juiste moment • Het juiste moment van terugkoppelen aan de huisarts is binnen 2 werkdagen na het MDO, bij voorkeur 
heeft de terugkoppeling aan de patiënt dan ook al plaatsgevonden. Dit voorkomt dat de patiënt 
communicatie leest voordat hij/zij een gesprek heeft gehad. Tevens biedt dit de mogelijkheid om de 
definitieve keuze van de patiënt (incl. eventuele aanpassingen op het MDO advies) mee te nemen en 
hoeft er geen aparte MDO-formulier door CVO naar de huisarts te worden verstuurd.

6

Samenvatting

• Huisartsen ontvangen de MDO-brief via Zorgmail. De MDO-brief bevat het gehele verslag. De MDO-brief dient uiterlijk twee 
werkdagen na het MDO te worden verstuurd en is dan ook in te zien in het EPD en mijnRadboud.

• Het CvO stuurt alleen een MDO-brief aan de huisarts als het om interne patiënten gaat.
• Het gesprek met de patiënt dient idealiter binnen 2 werkdagen na het MDO plaats te vinden. Voordeel van deze manier 

van werken is:
• advies vanuit het MDO en de terugkoppeling van dit gesprek kunnen samen met de gekozen behandeling met de 

huisarts worden gedeeld. Dit maakt een aparte MDO-brief voor de huisarts door CvO overbodig. 
• hiermee voorkom je dat de huisarts brieven ontvangt met reeds achterhaalde informatie.
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Einde proces

5
Versturen MDO-brief aan 

huisarts

3

Interne patiënt?

1 Ja

6

# Stap Wie Toelichting

1 Interne patiënt? - Verschillend proces voor interne patiënten versus externe aanmeldingen

2 Genereren MDO-brief CvO
Op basis van het MDO-verslag en evt. aanvullingen uit het gesprek met de patiënt, genereerd 
het CvO de MDO-brief aan de huisarts

3 Versturen MDO-brief aan huisarts (Hoofd)behandelaar/CvO

De (hoofd)behandelaar verstuurt de brief aansluitend aan de terugkoppeling aan de patiënt 
naar de huisarts en andere verwijzende specialisten

Let op: indien terugkoppeling aan de patiënt later dan 2 werkdagen is, wordt het MDO-verslag 
in een MDO-brief binnen twee werkdagen gestuurd (door CvO) aan de huisarts en volgt een 
tweede brief aan de huisarts (door (hoofd)behandelaar) na terugkoppeling aan de patiënt

4
Versturen MDO-verslag aan extern 
ziekenhuis

CvO
Voor externe patiënten zorgt het CvO z.s.m. na het MDO (binnen 1 werkdag) voor 
terugkoppeling van het MDO-verslag aan het extern ziekenhuis, welke de terugkoppeling aan de 
patiënt en de huisarts verzorgt

Genereren MDO-brief

2
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1. Inleiding
(Achtergrond, relatie met Citrien, leeswijzer voor dit document)

2. Doelstelling van het MDO
(Doel van MDO, plaats in behandelproces, en wat in Europa)

3. Ontwikkelingen rond het MDO
(MDO2.0, Echelonnering, juridisch, regionale afspraken)

4. Het MDO-proces
(Afbakening, processtappen, rollen en verantwoordelijkheden, juridische aspecten)

5. Factoren die succes van een MDO bepalen 
(Checklist voor bepalen succes)

6. Blauwdruk van het MDO
(Een beschrijving per processtap)

7. Opzetten van een regionaal MDO
(Een praktisch stappenplan om dit op te zetten en verder te verbeteren)

8. Verbeterplan per MDO
(Toelichting op aanpak)



Stappenplan voor opzetten regionaal MDO

1.
Voor-

bereiding

1.1 Benoem trekker vanuit het centrum voor de 
opzet van een regionaal MDO

1.2 Beschrijf samen met de voorzitter van MDO 
de noodzaak / aanleiding voor het regionale 
MDO

1.3 Bepaal de regionale ziekenhuizen die 
mogelijk gaan deelnemen in het MDO

1.4 Bepaal per ziekenhuis of er reeds een 
samenwerkingsovereenkomst is

2. 
Opstellen 

tumor-
specifieke 
vereisten

2.1 Bepaal inclusiecriteria (welke patiënten) en 
minimaal noodzakelijk uitgevoerde 
diagnostiek

2.2 Bepaal deelnemers van het MDO (centrum + 
externe ziekenhuizen)

3. 
Opstellen 

van 
afspraken 

met extern 
ziekenhuis

3.1 Benoem trekker vanuit extern ziekenhuis
3.2 Bespreek het aanmeldproces (hoe 

aanmelden, welke minimale gegevens, 
wanneer uiterlijk aanmelden)

3.3 Bepaal moment waarop MDO plaatsvindt
3.4 Bespreek verslaglegging van MDO (wie 

maakt verslag, wie koppelt terug)
3.5 Bespreek de technische randvoorwaarden 

(videovergaderen, digitale beschikbaarheid 
gegevens)

3.6 Bespreek de huishoudelijke reglementen
3.7 Ondertekenen tumorspecifiek SLA

4.
Start de 
samen-
werking

4.1 Testen van de technisch infrastructuur
4.2 Deelname aan het regionale MDO
4.3 Evaluatie van het regionale MDO
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1. Inleiding
(Achtergrond, relatie met Citrien, leeswijzer voor dit document)

2. Doelstelling van het MDO
(Doel van MDO, plaats in behandelproces, en wat in Europa)

3. Ontwikkelingen rond het MDO
(MDO2.0, Echelonnering, juridisch, regionale afspraken)

4. Het MDO-proces
(Afbakening, processtappen, rollen en verantwoordelijkheden, juridische aspecten)

5. Factoren die succes van een MDO bepalen 
(Checklist voor bepalen succes)

6. Blauwdruk van het MDO
(Een beschrijving per processtap)

7. Opzetten van een regionaal MDO
(Een praktisch stappenplan om dit op te zetten en verder te verbeteren)

8. Verbeterplan per MDO
(Toelichting op aanpak)



Verbeterplan MDO

Resultaat van het project Blauwdruk 
optimaal mdo - Radboudumc

November 2020



Doel van het document

1. Inzicht geven in het optimale MDO-proces en succesfactoren hierin

2. Een concreet verbetervoorstel, inclusief actieplan voor het MDO 
beschrijven
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Inhoudsopgave

1. Werkwijze
(Gevolgd proces, totstandkoming van dit document)

2. Factoren die succes van een MDO bepalen 
(Checklist voor bepalen succes)

3. Implicaties van succesfactoren op het MDO
(In welke mate wordt al invulling gegeven, welke verbetermogelijkheden)

4. Ambitie van het MDO en prioritering van verbetermogelijkheden
(Wat willen we uiteindelijk bereiken? Op welke verbetermogelijkheden gaan we ons in eerste instantie richten)

5. Actieplan
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Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking 
met direct betrokkenen

‐ Generieke blauwdruk voor een optimaal MDO en succesfactoren 
hierin als vertrekpunt genomen. Input vanuit diverse MDO’s is 
meegenomen.

‐ Interviews met casemanager en keteneigenaar om het proces voor 
het MDO specifiek te maken en te identificeren welke 
succesfactoren van toepassing zijn:
‐ Wat gaat al heel goed en moeten we behouden?
‐ Wat kunnen we nog verder verbeteren en hoe gaan we dat 

aanpakken?

1
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Stappenplan voor verbeteren MDO

1. 
Voor-

bereiding

1.1 Beschrijf samen met de voorzitter van het 
MDO de noodzaak / aanleiding voor verdere 
verbetering van het MDO

1.2 Plan meeting met beleidstumorwerkgroep 
(45 min)

2. 
Identificeer 
verbeter-

opties

2.1 In groepsdiscussie: 
- bepalen van issues / verbeterideeën
- doorlopen van succesfactoren per MDO 
stap

2.2 Gezamenlijk prioriteren van de 
verbeterstappen

3. 
Opstellen 
verbeter-

plan

3.1 Maken van het verbeterplan
3.2 Samen met keteneigenaar planning 

koppelen aan het plan en plan accorderen

4. 
Start de 

verbeter-
ing

4.1 Start uitvoer van de verbetering
4.2 Evaluatie van de verbeteringen



Overzicht belangrijkste succesfactoren
5
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Fase Succesfactoren

1 Aanmelding

1 Bekendheid: goede bekendheid MDO bij externe 
ziekenhuizen

2 Aanmeldcriteria: heldere aanmeldcriteria, zowel intern 
als extern bekend

3 Aanmeldformulier: eenduidig en ‘klantvriendelijk’ 
aanmeldproces

4 Centrale ontvangst van aanmeldingen bij het Centrum 
voor Oncologie, papieren aanmeldingen bij afdeling

2 Voorbereiding

1 Medische inhoudelijke voorbereiding: helder belegd. 
Deelnemers komen voorbereid naar het MDO

2 Clustering: bespreeklijst met logische clustering van 
patiënten

3 Volledige diagnostiek: beelden en uitslagen volledig, 
tijdig en efficiënt aangeleverd (incl. XDS)

4 MDO-formulier: tijdig en juist. Basisgegevens patiënt, te 
bespreken data, voorstel beleid

5 Juiste ondersteuning: CvO ondersteunt bij opstellen van 
de bespreeklijst (en vullen van MDO-formulier)

3 Uitvoering

1 Aanwezigen: juiste personen/ specialismen op goede 
moment. Efficiënte tijdsbesteding in- en extern

2 Verantwoordelijkheden: belegd bij juiste personen en 
rollen goed ingevuld (voorzitter, inbrengers, etc.)

Fase Succesfactoren

3 Uitvoering

3 Eenduidig proces: standaard volgorde in bijdrage vanuit 
verschillende specialismen

4 Cultuur: vergaderdiscipline (weinig verstoringen, goede 
tijdsbewaking) en optimale benutting van elkaars 
expertise

5 Faciliteiten en techniek op orde: beeldverbinding, 
schermen

4 Verslaglegging

1 Juist belegd: waar (organisatie) en wie (persoon)

2 Real time: zichtbaar op scherm. Expliciet accorderen na 
samenvatting voorzitter

3 Inhoud: zo veel mogelijk discreet vastgelegd. Ook 
overwegingen opgenomen

5 Terugkoppeling 
patiënt

1 (Hoofd)behandelaar: verantwoordelijk 

2 Juiste moment: goede aansluiting op MDO

6 Terugkoppeling 
zorgverlener

1 Juiste inhoud: alle benodigde relevante informatie

2 Juiste moment: terugkoppeling aan huisarts binnen 2 
werkdagen en (hoofd)behandelaar extern ziekenhuis 
binnen 1 werkdag

3 Betreft Huisarts en (hoofd)behandelaar extern 
ziekenhuis 



Status van succesfactoren in het MDO

Succesfactoren Status* Toelichting

1
. A

an
m

e
ldin

g

1 Bekendheid: goede bekendheid MDO bij externe 
ziekenhuizen

2 Aanmeldcriteria: heldere aanmeldcriteria, zowel intern 
als extern bekend

3 Aanmeldformulier: eenduidig en ‘klantvriendelijk’ 
aanmeldproces

4 Centrale ontvangst van aanmeldingen bij het Centrum 
voor Oncologie of de afdeling, papieren aanmeldingen 
bij afdeling

2
. Voorbereid

in
g

1 Medische inhoudelijke voorbereiding: helder belegd 
Deelnemers komen voorbereid naar het MDO

2 Clustering: bespreeklijst met logische clustering van 
patiënten

3 Volledige diagnostiek: beelden en uitslagen volledig, 
tijdig en efficiënt aangeleverd (incl. XDS)

4 MDO-formulier: tijdig en juist. Basisgegevens patiënt, 
te bespreken data, voorstel beleid

5 Juiste ondersteuning: CvO ondersteunt bij opstellen 
van de bespreeklijst (en vullen van MDO-formulier)

= Gaat goed: behouden

= Te verbeteren, opnemen in verbeterplan

= Verbetermogelijkheid, maar geen prioriteit MDO

= Onbekend of niet van toepassing

3
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Status van succesfactoren in het MDO

Succesfactoren Status* Toelichting

3
. U

itvoerin
g

1 Aanwezigen: juiste personen/ specialismen op goede 
moment. Efficiënte tijdsbesteding in- en extern

2 Verantwoordelijkheden: belegd bij juiste personen en 
rollen goed ingevuld (voorzitter, inbrengers, etc.)

3 Eenduidig proces: standaard volgorde in bijdrage vanuit 
verschillende specialismen

4 Cultuur: vergaderdiscipline (weinig verstoringen, goede 
tijdsbewaking) en optimale benutting elkaars expertise

5 Faciliteiten en techniek op orde: beeldverbinding, 
schermen

4
. Verslagleggin

g

1 Juist belegd: waar (organisatie) en wie (persoon)

2 Real time: zichtbaar op scherm. Expliciet accorderen na 
samenvatting voorzitter

3 Inhoud: zo veel mogelijk discreet vastgelegd, ook 
overwegingen opgenomen

= Gaat goed: behouden

= Te verbeteren, opnemen in verbeterplan

3

= Verbetermogelijkheid, maar geen prioriteit MDO

= Onbekend of niet van toepassing
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Status van succesfactoren in het MDO

Succesfactoren Status* Toelichting

5
. 

Te
rugkopp

e
lin

g 
patië

n
t

1 (Hoofd)behandelaar: verantwoordelijk 

2 Juiste moment: goede aansluiting op MDO

6
. Teru

gkop
p
elin

g 
zorgverlen

er

1 Juiste inhoud: alle benodigde relevante informatie

2 Juiste moment: terugkoppeling aan huisarts binnen 2 
werkdagen en extern ziekenhuis  binnen 1 werkdag

3 Betreft Huisarts en (hoofd)behandelaar extern 
ziekenhuis 

= Gaat goed: behouden

= Te verbeteren, opnemen in verbeterplan

3

= Verbetermogelijkheid, maar geen prioriteit MDO

= Onbekend of niet van toepassing
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Ambitie van het MDO

[geef antwoord op de onderstaande vraag]
‐ Waar willen we over een paar jaar staan?

4
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Om het MDO te verbeteren, gaan we vooral 
inzetten op

[geef antwoord op de onderstaande vraag]
‐ <samenvatting van punten uit overzicht, inclusief beknopte 

toelichting waarom dit prioriteit heeft>

4
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Ons actieplan ziet er als volgt uit
5

Optimalisatie Acties Wie Wanneer

1. A
an

m
eldin

g

1

2

2. Voorb
ereid

in
g

1

2
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Ons actieplan ziet er als volgt uit
5

Optimalisatie Acties Wie Wanneer

3. U
itvoerin

g

1

2

4. Verslagleggin
g

1

2
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Ons actieplan ziet er als volgt uit
5

Optimalisatie Acties Wie Wanneer

5
. Teru

gkop
pelin

g 
patiën

t

1

2

6. Teru
gkop

pelin
g 

zorgverlen
er

1

2
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A. Echelonnering

B. Standaard aanmeldformulier

C. Standaard MDO-formulier

D. Huishoudelijk reglement

E. Beroepsgeheim en privacy 

Bijlage



Echelonnering van het MDO

Van ziekenhuis MDO tot regionaal tumorspecifiek MDO
Het uitgangspunt is dat een patiënt wordt besproken in het MDO waar de 
benodigde expertise aanwezig is.
• Voor patiënten met een veelvoorkomende vorm van kanker is dat het 

MDO van het regionale ziekenhuis waar eventueel een consulent uit een 
universitair medisch centrum aanwezig is.

• Voor complexe zorg is bespreking nodig in een tumorspecifiek regionaal 
MDO, in een topklinisch ziekenhuis of een UMC. Bij deze tumorspecifieke 
MDO’s is veel gespecialiseerde expertise aanwezig.

• De behandeling van patiënten met zeldzame tumoren wordt besproken in 
het regionale tumorspecifieke MDO van een gespecialiseerd centrum. Alle 
patiënten met die specifieke zeldzame tumor in de regio worden 
besproken.

Er ontstaat zo een echelonnering van MDO's, waarbij patiënten worden 
besproken in een regionaal MDO als dat nodig is en in een 
ziekenhuisspecifiek MDO als dat kan.

Bron: IKNL website
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Huidig aanmeldingsproces externe ziekenhuizen
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Bevindingen van huidig proces

• Patiënten worden op veel verschillende 
manieren aangemeld
• Verschillende aanmeldformulieren 

(format, invul velden,..)
• Manier van levering (mail, fax,..)
• Aanmeldproces verschilt per MDO
• Inefficiëntie door dubbelwerk en 

administratieve last (aparte EPD-
systemen)

• Onduidelijke taak- en rolverdeling
• …

Voorbeelden huidig proces en formulieren

B

MDO



Verschillende scenario’s mogelijk voor eerste stap in 
stroomlijning
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Waar leggen we de 
verantwoordelijk-

heid voor het 
structureren van 
aanmeldgegevens

B

Externe ziekenhuizen

Scenario 1: 
aanmelding volledig via portal 
formulier Radboudumc 
inclusief uploaden van 
bijlagen; Radboudumc kan 
aanmelding snel overzetten 
van portal formulier naar MDO-
formulier

Scenario 2: 
aanmeldingsinstructies voor 
externe ziekenhuizen, 
aanmelding via Word-
document en bijlagen per 
secure mail; aanmelding wordt 
handmatig ingevoerd door 
Radboudumc centraal loket in 
MDO-formulier

Scenario 3: 
aanmeldingsinstructies voor 
externe ziekenhuizen, maar 
free-format; aanmelding wordt 
handmatig ingevoerd door 
Radboudumc in MDO-formulier

HuidigOpmaat richting XDS

Toekomst is beweging richting XDS om 
aanmeldingen  verder te automatiseren. Echter 
voor ziekenhuizen met veel aanmeldingen blijven 
we nu scenario 2 aanbieden



Minimale vereisten voor aanmelding MDO

Aanmelding MDO Radboudumc 
‐ MDO: 
‐ Datum bespreking: 
‐ Vraagstelling:
‐ Gewenste disciplines:

Patiëntgegevens
‐ Patiënt (voorletters + achternaam):
‐ Patiënt (achternaam partner):
‐ BSN: 
‐ Geslacht:
‐ Geboortedatum: 
‐ Adres: 
‐ Postcode:
‐ Woonplaats: 
‐ Telefoonnummer: 
‐ Patiënt nummer: 
‐ Meerling:
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Verwijzer gegevens
• Eerste/vervolg bespreking in MDO: 
• Naam en specialisme:
• Ziekenhuis:
• Contactgegevens: tel + email:
• Contactpersoon:

Relevante medische gegevens
• Type kanker en stadium:
• Voorgeschiedenis:
• Anamneses:
• Lichamelijk onderzoek:
• Aanvullend onderzoeken:
• Radiologie verslagen:
• Pathologie uitslagen:
• Beleid tot nu toe:
• Wens van de patiënt: 

• Portal formulier aan te passen voor elk specifiek 
MDO

• Uniformeren met (specifiek) MDO-formulier in EPIC
• Uniformeren met de gegevensset Oncologie 

B

Onderdeel van de SLA tussen de ziekenhuizen



Bijlage

A. Echelonnering

B. Standaard aanmeldformulier
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D. Huishoudelijk reglement

E. Beroepsgeheim en privacy 



MDO-formulier
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C

• Het MDO-formulier vormt de basis voor verslaglegging van het MDO. Het formulier bevat naast basisgegevens de 
onderzoeksuitslagen en vraagstelling om te bespreken op het MDO (evt. met voorlopige conclusie en voorstel 
beleid). Het MDO-formulier wordt initieel gevuld door (hoofd)behandelaar/AIOS of CvO.

• Verslaglegging start met het openen en zichtbaar tonen van het patiëntdossier en MDO-formulier door CvO. Het 
MDO-formulier dient als basis voor verslaglegging. 

• Tijdens de bespreking vindt realtime verslaglegging plaats (door CvO), zichtbaar op het scherm. Waar mogelijk 
wordt informatie discreet vastgelegd. Overwegingen worden in apart veld vastgelegd en worden opgenomen in het 
verslag.

• Op de volgende pagina’s zijn een aantal voorbeelden gegeven.
• Notewriter is een oplossing binnen EPD systeem van Radboudumc waarmee het mogelijk is om op een snelle 

en gestructureerde manier het MDO voor te bereiden en deze voorbereiding als basis te gebruiken voor het 
verslag

• Verslag wordt automatisch gegenereerd o.b.v. het ingevulde MDO-formulier



MDO-formulier (voorbeeld 1)
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MDO-formulier (voorbeeld 1)
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Verslaglegging MDO voorbeeld 1

Gegenereerd verslag: 
Werkgroep: Multidisciplinair overleg 
GYNONCO
Datum bespreking: 1‐9‐2020
Aanmelder: …
Ziekenhuis van aanmelding: 
Hoofdbehandelaar: …
Betreft mini MDO: Nee

Vraagstelling: 
uitslag OIN en pa en MRI, beleid

Notulen
__Nieuw MDO traject  ____

Behandeling tot nu toe
27‐08‐2020: Onderzoek in narcose: Postoperatieve conclusie: 
Conclusie/Klinisch stadium ten minste IB3.

Relevante voorgeschiedenis
Para 1, 1 x vaginale partus (dochter xx jaar oud) ….

Verkorte anamnese
Patiënte had 08‐2020 twee episodes van hevig ….

Lichamelijk onderzoek
Geschatte body mass index is 20,07 kg/…

Algemene indruk: vitale patiënte, slank…
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Aanvullend onderzoek __
Laboratorium onderzoek:  

Beeldvormend onderzoek: Mr Abdomen Cervix ….

Pathologie: 
Cervixcytologie d.d. 12‐08‐2020, elders: ….

Overig onderzoek: 27‐08‐2020:
Onderzoek in narcose:
geen suspecte lymfeklieren supraclaviculair …

Conclusie: 
__xx jarige patiënte met stadium IIIC1 cervixcarcinoom__

Beleid:
Curatief. Chemoradiotherapie.
‐ Plannings PET volgt 
‐ geen onderzoek in narcose na afronden behandeling 
Patiënt in behandeling voor 1e primaire tumor  
Advies/beleid volgens protocol: ja

Status bespreking: akkoord werkgroep__

Aanwezigheidslijst:
Lijst met alle namen



MDO-formulier (voorbeeld 2)
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Verslaglegging MDO voorbeeld 2
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Verslaglegging

Patiënt: Dhr. … 
Werkgroep: Tumorwerkgroep 
Colorectaal
Datum bespreking: 28‐8‐2020
Aanmelder:

Vraagstelling: 
bespreken PA
12‐2019 cT3 MRF ‐ N1 distaal rectumcarcinoom met 1 …

Notulen 28-8-2020:

Anamnese en Lichamelijk onderzoek__
Patiënt: Eerder besproken / Lopend MDO traject. ____...

Eerder besproken in verband met:  Conclusie: 
Aanvulling conclusie door MDO: ycT3MRF+ ….

Aanvullend onderzoek __
Laboratorium onderzoek: x____
Endoscopisch onderzoek: x____
Beeldvormend onderzoek: Ct Thorax + Abdomen I.v…
____

Pathologie: 24‐8‐2020: CONCLUSIE   …

Conclusie: 
Kankerstadiëring
Geen stadiering CRC voor deze patiënt

Patiënt in behandeling voor: ____
Aanvulling conclusie door MDO: __ypT2N0 rectumcarcinoom__

Beleid
Opzet behandeling: ____
Voorgestelde behandeling: ____
Toelichting beleid: __Follow‐up __

Klinische studie: ____

Advies/beleid volgens protocol: __ja. __
Status MDO: __akkoord werkgroep. __
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Huishoudelijk reglement MDO
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D

Aanmelden
Aanmelden via EPIC-order … , uiterlijk tot … , voorafgaand aan MDO.
Bij uitzondering bestaat de mogelijkheid een patiënt na dit tijdstip aan te 
melden, mits er telefonisch overleg heeft plaats gevonden met de 
radioloog, dan wel patholoog over gewenst onderzoek.
Alle relevante vakjes dienen te worden aangeklikt; met name discipline, 
PA en radiologisch onderzoek.

Patiënten van extern dienen vóór …. uur aangemeld te worden om de lijst 
voor te kunnen bereiden. 

Vervolgens dient na aanmelding voor elke patiënt de voorbereidende 
aantekening van het MDO ingevuld te worden zodat alle benodigde 
informatie vermeld is en het MDO efficiënter verloopt.

Te bespreken patiënten
Voor elke patiënt geldt: 

 Duidelijke vraagstelling: kort en bondig, noem tumor en vraag 
(op 1 regel ± 75 karakters)

 Volledig ingevulde voorbereidende aantekening volgens vast 
format

Aanmelding nieuwe patiënten:
 Indien beeldvorming elders verricht: beeldvorming met 

verslagen ter herbeoordeling aanbieden aan radiologie 
 Indien PA elders verkregen: PA ter herbeoordeling laten 

opvragen 

Aanmelding follow-up patiënten:
 Alleen nieuwe bevindingen tijdens follow-up (geen evaluatie 

van reguliere follow-up zonder afwijkende bevindingen)



Huishoudelijk reglement MDO
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D

Wijze van vergaderen
 Volgorde van bespreking van patiënten volgens de (uitgeprinte) lijst. 

I.o.m. de voorzitter kan, voorafgaand aan de vergadering, de volgorde 
aangepast worden.

 Inbreng door degene die de patiënt heeft aangemeld, danwel 
plaatsvervanger van betreffende discipline, met presentatie van 
klachten, voorgeschiedenis en beeldvorming van de patiënt.

 Radiologische bevindingen
 Nucleaire bevindingen
 PA bevindingen
 Discussie / inbreng betrokken disciplines
 Formulering conclusie en beleid (definitief behandelplan en eventueel 

vervolgdiagnostiek) door de inbrenger van de patiënt
 Verslaglegging door notulist van het MDO:

- Aanwezigheid wordt op naam/functie digitaal geregistreerd
- De bevindingen (diagnose/conclusie, het behandelplan en

eventueel verder onderzoek) worden tijdens de bespreking in het
dossier van de patiënt verwerkt en ter plaatse mondeling
geaccordeerd door de voorzitter

 Vaststellen en registratie van hoofdbehandelaar
 Voorzitter sluit casus af en initieert bespreking van de volgende patiënt 

Na de bespreking
Degene die de patiënt heeft ingebracht is verantwoordelijk voor de 
terugkoppeling van de uiteindelijke diagnose en het behandelplan met de 
patiënt en zorgt (indien nodig) voor adequate verwijzing (of het laten 
uitvoeren daarvan) naar andere disciplines in of buiten het Radboudumc.
Het verslag van de bespreking wordt zo snel mogelijk verstuurd naar de 
externe aanmelder en binnen twee werkdagen naar de huisarts.

Vergaderdiscipline
 De vergadering begint strikt op tijd en uw ICT ondersteuning voor 

videoconferencing is op orde
 U stuurt de voorzitter een bericht van verhindering of latere komst of 

zorgt voor een goed geïnformeerde vervanger
 Gebruik altijd de microfoon

 Beantwoorden van Gsm's is nooit zittende aan tafel
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‐ Bij een collegiaal consult van zorgverleners die rechtstreeks bij de behandeling van deze patiënten zijn 
betrokken, hoeft geen toestemming gevraagd te worden aan de patiënt voor het delen van deze informatie 
(KNMG, collegiaal consult). Wel geldt de eis dat alleen informatie verstrekt mag worden die noodzakelijk is 
om de vereiste taken uit te kunnen voeren. Een radioloog uit een ander ziekenhuis is dus rechtstreeks 
betrokken bij de behandeling van een patiënt als hij beelden opnieuw beoordeelt.

‐ Zodra een arts een patiënt in een regionaal MDO bespreekt, doorbreekt hij zijn geheimhoudingsplicht. Dit 
mag dus alleen met toestemming vóóraf van de patiënt. Dat betekent dat patiënten op de hoogte gesteld 
moeten worden van het voornemen dat hun behandeling besproken gaat worden in een MDO met 
specialisten uit andere ziekenhuizen.

‐ Voor de uitwisseling van gegevens bij de voorbereiding van het MDO geldt de Gedragscode Elektronische 
Gegevensuitwisseling in de Zorg.

‐ Zie ook de handreikingen voor de praktijk van de zorgverlener in het rapport ‘Privacy van patiënten bij 
elektronische gegevensuitwisseling’.

Beroepsgeheim en privacy
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Bron: IKNL website





Naar regionale oncologienetwerken wordt gefinancierd door het Citrienfonds.
Het Citrienfonds werkt aan de juiste zorg met de juiste informatie op de juiste plek. 
Het is een initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 
(NFU) en mogelijk gemaakt door ZonMw.


