
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/AIOS 
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
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Afdeling Heelkunde RadboudUMC

4 Casemanagers + ondersteuners

Logistiek, patientencontact
aanmelden MDO 
terugkoppeling MDO



MDO Melanoom

Melanoom Centra:

RadboudUMC
Isala Zwolle
MST Enschede
Zuyderland Heerlen
Rijnstate Arnhem

Regionale Ziekenhuizen:

Nijmegen
Den Bosch
Uden
Ede
Doetinchem
Apeldoorn
Venlo
Boxmeer
Tiel
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MDO scan

Terugkoppeling door wie en naar wie?
Wie informeert patiënt?
Wie roept patiënt op?



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
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Verbeterplan

*Terugkoppeling aanmelding aan verwijzers regionaal
*Aanmelden conform stromen binnen MDO
*Terugkoppeling advies door CvO


