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Projecttitel:  
(Door)ontwikkeling en verspreiding van een multidisciplinair systeem voor oncologische 
besluitvorming / MDS Roadmap 
 
Coördinerend umc’s: UMCG, AMC/VU en LUMC 
Betrokken umc’s/regio’s: alle regio’s en umc’s  
 
 
Hoofdthema/ 
roadmap 

Bij het thema ‘MDO’. De bevindingen en good practices van alle projecten uit 
fase 1 en 2 binnen dit thema hebben geleid tot een gezamenlijke visie op 
oncologische besluitvorming in brede zin met de inrichting van een 
multidisciplinair systeem met als centrale doelstelling een optimaal en passend 
behandelplan voor iedere patiënt. De doorontwikkeling van deze visie en de 
verspreiding ervan ten behoeve van toepassing in de dagelijkse praktijk zijn 
onderwerp van dit projectvoorstel.  
 

Samenhang met 
andere projecten 
fase 3 

De projectleiders van alle actuele projecten binnen het thema MDO worden 
actief betrokken bij de doorontwikkeling van de visie en de toepassing ervan in 
diverse oncologienetwerken. 
   

Startpunt 
resultaten fase 2 

Er wordt gebruik gemaakt van de good practices en ervaringen uit fase 1 en 2 
om de componenten van het multidisciplinair systeem door te ontwikkelen en 
de visie aan te scherpen en gemeengoed te laten worden binnen 
oncologienetwerken in Nederland.  
 

Doel Intern doel: eind 2018 is er een integrale visie op de oncologische 
besluitvorming ‘anno 2020’. Ook wordt deze visie door het projectteam actief 
uitgedragen en dragen alle projecten onder het thema bij aan de centrale 
doelstelling. 
 
Externe doelstelling: 
Eind 2018 hebben oncologienetwerken kennis genomen van de visie zodat ze 
elementen/componenten kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk van hun 
multidisciplinair systeem. Hiermee willen we een transitie in gang zetten naar 
een meer patiëntgerichte benadering. 
  

Stakeholders Voorlopige lijst stakeholders:   
- Projectleiders van alle fase 1 en 2  en actuele projecten binnen het 

thema MDO 
- NFK 
- IKNL 
- Landelijke Taskforce Oncologie 
- NHG 
- FMS 
- SONCOS 
- NVZ, NFU, SAZ 

 
Een formele stakeholderanalyse zal verricht worden binnen dit project. 
 

Implementatie - Evaluatie bevindingen en good practices binnen de Citrienprojecten en 
andere relevante initiatieven.  

- Doorontwikkeling visie 
- Ontwikkelen van een dynamische toolbox o.b.v. de bevindingen en 

good practices t.b.v. de inrichting van het multidisciplinair systeem 
binnen oncologienetwerken.  

- Verspreiden en implementeren van de visie en toegankelijk maken van 
de toolbox bij stakeholders in oncologienetwerken. 



-   
Projectduur Jan-maart: Evaluatie good practices en doorontwikkeling visie  

April-juni: toolbox ontwikkeling 
Juni-dec: verspreiden visie en good practices onder stakeholders in 
oncologienetwerken. 
 

Beoogd resultaat - Naast adequate medisch technisch beoordeling in het juiste echelon 
worden patiëntgebonden informatie en patiëntvoorkeuren 
meegewogen om samen met de patiënt te komen tot optimaal en 
passend behandelplan. De visie is uitgewerkt en beschikbaar (maart 
2018) 

- Bijpassende good practices zijn in kaart gebracht (maart 2018) 
- Eind 2018 hebben alle regio’s toegang tot een webbased toolbox 

gevuld met lessons learned en good practices die kan helpen bij de 
inrichting van het multidisciplinair systeem in oncologienetwerken.    

- Eind 2018 hebben oncologienetwerken kennis genomen van de visie 
en de toolbox zodat ze elementen/componenten kunnen toepassen bij 
het realiseren van een meer patiëntgerichte benadering in hun 
multidisciplinair systeem.  

-  
Risico Als we de lessons learned niet voldoende kunnen samenbrengen in een 

overkoepelende visie en beschikbaar maken voor oncologienetwerken bestaat 
het risico dat de inspanningen van de afgelopen jaren enkel lokaal tot 
verbeteringen hebben geleid terwijl de potentie voor verspreiding juist groot is 
door de opzet van het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken.  
 

Bijdrage aan 
netwerkvorming 

Dit project levert een bijdrage aan de vorming van netwerken in de zin dat het 
multidisciplinair systeem een inspiratie en verbindend element kan zijn in een 
netwerk. Tevens is het multidisciplinair systeem een netwerk op zich. 
 

Begroting AMC/VU, LUMC en UMCG leveren alle formatie voor de projectuitvoering: 3 x 
NWP Academisch 0,3 FTE (12 maanden)  

	


