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– Toelichting op projectuitvoering binnen Radboudumc om te komen 

tot een blauwdruk voor het optimaliseren van het MDO
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MDO-druk voor zorgprofessionals blijft toenemen

– MDO’s zijn belangrijk 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 25 MDO’s per ziekenhuis

– Totale tijdsinvestering: 14 FTE per ziekenhuis

– Effectiviteit en efficiëntie verbeteren. Het is van belang om het MDO’s

meer te uniformeren en te komen tot een set van best practices voor 

Radboudumc, de regio en Nederland
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Wat wilde we met ons project bereiken?

– Belangrijkste doelstellingen

– Beschrijving van MDO en de doelstelling

– Kernelementen uit de MDO beschrijving:

– Optimaal proces

– Afspraken met de regio

– Rollen binnen het MDO

– Randvoorwaarden / systemen

– Blauwdruk voor optimale MDO’s voor Radboudumc, de regio en Nederland
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Definiëren 

randvoorwaarden

Ontwikkelen 

blauwdruk

Implementeren 

verbeteringen

2 3 4

AANPAK

• Samen met de zorgprofessionals en de experts uit het oncologisch centrum

• Leren van elkaar

• Gewerkt met pilot om snel te bepalen of werkt

Inventarisatie 

huidige MDO’s
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Verbeteren van MDO’s – dat doe je samen!
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De blauwdruk voor MDO’s

Aanmelding
Voor-

bereiding
Uitvoering

Verslag-
legging

Terug-
koppeling
patiënt

Terug-
koppeling
huisarts

• Per stap de 

• succesfactoren bepaald

• benodigde taken / rollen om proces optimaal te ondersteunen

• best practices van o.a. de verschillende pilot ketens

• Een aanpak gedefinieerd om te komen tot een verbeterplan voor de ketens
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• Standaard MDO proces gedefinieerd
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# Stap Wie Toelichting

1
Aanmelden interne 

patiënt
Hoofdbehandelaar Maakt order aan in EPD en vult gewenste gegevens in

2
Aanmelden externe 

patiënt

Specialist extern 

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

3
Papieren 

aanmelding

Specialist extern 

ziekenhuis

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

secretariaat afdeling

4
Aanleveren 

benodigde gegevens

Specialist extern 

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

5
Patiënt vastleggen 

in EPD

A. CvO

B. Secretariaat afd
Maakt dossier aan in EPD o.b.v. beschikbare gegevens

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

7
Patiënt oproepen 

voor eerste gesprek
Hoofdbehandelaar 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

Aanmelding Voorbereiding
Terugkoppelin
g patiënt

Terugkoppelin
g zorgverlener

Uitvoering

Verslaglegging

Op MDO

Eerst op de poli



Status van succesfactoren in het MDO

Succesfactoren Status* Toelichting

1
. A

a
n

m
e

ld
in

g

1 Bekendheid: goede bekendheid MDO bij externe verwijzers

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

2
. V

o
o

rb
e

re
id

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 conclusie

5 Juiste ondersteuning: CvO ondersteunt bij opstellen van de 
bespreeklijst

= Gaat goed: behouden

= Te verbeteren, opnemen in verbeterplan

= Verbetermogelijkheid, maar geen prioriteit MDO

= Onbekend of niet van toepassing
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Stappenplan voor opzet 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 deelnemers)

3. 
Opstellen 

van 
afspraken 
met extern 
ziekenhuis

3.1 Benoem trekker vanuit externe 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 resultaten 

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

(video vergaderen, digitale beschikbaarheid 
gegevens)

3.6 Bespreek de huishoudelijke regelementen
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



… en nu het woord aan de ‘gebruikers’

• Han Bonenkamp, chirurg-oncoloog Radboudumc, betrokken bij het 

stroomlijnen van het mdo melanomen

– Camilla Basart, projectmanager oncologienetwerk Oncomid



VEEL SUCCES EN PLEZIER MET HET OPTIMALISEREN VAN JULLIE MDO



Keuze sessies

– Het mdo verbeteren – dat doe je samen. Hoe werk je aan draagvlak bij alle disciplines? Hoe 
motiveer je een tumorwerkgroep om het eigen mdo onder de loep te nemen? Met Carla 
Smits en Mark Tolboom.

– Het perspectief van de zorgverleners. De tumorwerkgroep melanoom in het Radboudumc
optimaliseerde haar regionale mdo met behulp van de Blauwdruk. Waarom deden zij dat, 
hoe ging het en wat leverde het op? Inspiratie uit de praktijk, door chirurg-oncoloog Han 
Bonenkamp.

– Ervaringen met de Blauwdruk in een andere regio. Camilla Basart gebruikt de Blauwdruk in 
Oncomid (Midden-Nederland), waar zij projectmanager is. Is de Blauwdruk makkelijk in te 
zetten in een andere regio? Hoe gaat zij te werk en hoe loopt het?

– Het epd als succesfactor. Het epd is een belangrijke succesfactor voor een optimaal 
mdo. Jenny van Zutphen is coördinator van de mdo’s in het Radboudumc Centrum voor 
Oncologie en KNO arts Jimmy Honings . Zij weten hoe je het EPD zo inricht dat het de mdo’s
goed ondersteunt.


