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Project Blauwdruk optimaal mdo

‐
‐
‐

‐

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.
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Doel van dit document

‐

Komen tot een regionaal MDO met ziekenhuizen uit de omgeving
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Centrale ondersteuning voor de MDO’s
Om het MDO-proces optimaal te ondersteunen heeft het Radboudumc gekozen voor een
centrale organisatie die de oncologische ketens ondersteunt, als 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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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

Stappenplan voor opzetten regionaal MDO

1.
Voorbereiding

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

3.
Opstellen
van
afspraken
met extern
ziekenhuis

2.
Opstellen
tumorspecifieke
vereisten

2.1 Bepaal inclusiecriteria (welke patiënten) en
minimaal noodzakelijk uitgevoerde
diagnostiek
2.2 Bepaal deelnemers van het MDO (centrum +
externe ziekenhuizen)

4.
Start de
samenwerking

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

4.1 Testen van de technisch infrastructuur
4.2 Deelname aan het regionale MDO
4.3 Evaluatie van het regionale MDO
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Het MDO-proces bestaat uit 6 onderdelen

Aanmelding

• 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

Voorbereiding

(Hoofd)behandelaar/ •
AIOS of CvO vult MDOformulier 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)

1: CvO = Centrum voor Oncologie
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Bespreking

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 beeldverbinding

Verslaglegging

Terugkoppeling
patiënt

Real time zichtbaar • (Hoofd)behandelaar •
verslaglegging door
/AIOS koppelt
CvO
uitkomsten terug aan
Informatie discreet
patiënt en bepaalt
vastleggen waar
samen met patiënt
mogelijk (o.a.
definitieve
behandeladvies)
behandeling
•
Voorzitter vraagt
• Bij afwijken van advies
expliciet akkoord op
MDO, vindt
MDO-verslag
terugkoppeling plaats
in MDO

Terugkoppeling
zorgverlener
Voor interne
patiënten: huisartsen
ontvangen het MDOverslag middels een
brief (zorgmail) binnen
2 werkdagen
Voor externe patiënten
vindt terugkoppeling
aan externe aanmelder
plaats via secure mail
zo spoedig mogelijk na
MDO

4

Drie verschillende stromen binnen het MDO
Aanmelding
Door wie

1

Interne patiënt

2

Externe patiënt,
deelnemer

3

Externe patiënt,
geen deelnemer
(= papieren
aanmelding)

(Hoofd)
behandelaar/
AIOS

n.v.t.

Administratie

Inhoud

Bespreking
Herbeoordeling

Presentatie

Terugkoppeling
naar …

CvO
(ideaal is
(Hoofd)
behandelaar/
AIOS)

Presentie
(Hoofd)
behandelaar/
AIOS

Alleen verwezen (Hoofd)
patiënt met
behandelaar
externe
/AIOS
beeldvorming

Huisarts

(Hoofd)
CvO1
behandelaar
extern
ziekenhuis (via
secretariaat)

CvO

Presentatie
(Hoofd)
behandelaar
extern
ziekenhuis

Nee

(Hoofd)
behandelaar
extern
ziekenhuis

(Hoofd)
behandelaar
extern ziekenhuis

(Hoofd)
behandelaar
extern
ziekenhuis (via
secretariaat)

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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Verwerking

Voorbereiding

Afdeling
(casemanager,
secretariaat,
specialist/AIOS)
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Overzicht belangrijkste succesfactoren

Fase

1 Aanmelding

Succesfactoren
1

Bekendheid: goede bekendheid MDO bij externe
ziekenhuizen

2

Aanmeldcriteria: heldere aanmeldcriteria, zowel intern
als extern bekend

3
4
1

2 Voorbereiding

3 Uitvoering
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Fase

Succesfactoren
3

Eenduidig proces: standaard volgorde in bijdrage vanuit
verschillende specialismen

4

Aanmeldformulier: eenduidig en ‘klantvriendelijk’
aanmeldproces

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

5

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

Faciliteiten en techniek op orde: beeldverbinding,
schermen

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

1

(Hoofd)behandelaar: verantwoordelijk

2

Juiste moment: goede aansluiting op MDO

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

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)

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

4

5

6

Uitvoering

Verslaglegging

Terugkoppeling
patiënt

Terugkoppeling
zorgverlener
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1.

Werkwijze
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Actieplan

4.

Documenten ter ondersteuning van de samenwerking

Pagina 12

5

Ons actieplan ziet er als volgt uit

Optimalisatie
1. Aanmelding

1

2

2. Voorbereiding

1

2
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Acties

Wie

Wanneer

5

Ons actieplan ziet er als volgt uit

Optimalisatie
3. Uitvoering

1

2

4. Verslaglegging

1

2
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Acties

Wie

Wanneer

5

Ons actieplan ziet er als volgt uit

Optimalisatie
5. Terugkoppeling
patiënt

1

2

6. Terugkoppeling
zorgverlener

1

2
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Acties

Wie

Wanneer
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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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Verschillende scenario’s mogelijk voor eerste stap in
stroomlijning
Externe ziekenhuizen

Waar leggen we de
verantwoordelijkheid voor het
structureren van
aanmeldgegevens

Scenario 1:
aanmelding volledig via portal
formulier Radboudumc
inclusief uploaden van
bijlagen; Radboudumc kan
aanmelding snel overzetten
van portal formulier naar MDOformulier
Opmaat richting XDS

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

Toekomst is beweging richting XDS om
aanmeldingen verder te automatiseren. Echter
voor ziekenhuizen met veel aanmeldingen blijven
we nu scenario 2 aanbieden
Pagina 18

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

B

Minimale vereisten voor aanmelding MDO
• Portal formulier aan te passen voor elk specifiek
MDO
• Uniformeren met (specifiek) MDO-formulier in EPIC
• Uniformeren met de gegevensset Oncologie

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:

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:

Onderdeel van de SLA tussen de ziekenhuizen
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Verslaglegging MDO voorbeeld 1
Gegenereerd verslag:
Werkgroep:
GYNONCO
Datum bespreking: 1‐9‐2020
Aanmelder:
Ziekenhuis van aanmelding:
Hoofdbehandelaar: …
Betreft mini MDO: Nee

Multidisciplinair overleg
…

Aanvullend onderzoek __
Laboratorium onderzoek:
Beeldvormend onderzoek: Mr Abdomen Cervix ….
Pathologie:
Cervixcytologie d.d. 12‐08‐2020, elders: ….

Vraagstelling:
uitslag OIN en pa en MRI, beleid

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

Notulen
__Nieuw MDO traject ____

Conclusie:
__xx jarige patiënte met stadium IIIC1 cervixcarcinoom__

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

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

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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Status bespreking: akkoord werkgroep__
Aanwezigheidslijst:
Lijst met alle namen

D

Huishoudelijk reglement MDO

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.
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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)

D

Huishoudelijk reglement MDO
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
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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

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.

