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ABSTRACT 

BACKGROUND – Patient preferences are found to be absent during the majority of oncological 

multidisciplinary team meetings (MDMTs). The absence of patient preferences and patient 

specific information (such as social status, physical- and mental health situation) is associated 

with patients’ non-compliance with treatment advice. The Werkgroep Neuro-Oncologie 

Volwassenen (WNOV) is a neuro-oncological MDMT in the UMCG. The aim of this 

explorative study was to objectify the presence and role of patient preference and patient 

specific information during MDMTs of the WNOV. Also, we wanted to identify a possible 

association between the absence of such information and patients’ non-compliance with 

treatments advised by the WNOV.  

METHODS – A retrospective database study was performed. The presence of both biomedical 

and patient specific information, advised treatments and treatment-compliance was scored 

from 497 WNOV-MDMT reports. Data were analyzed using descriptive statistics and 

regression analysis. Subsequently, we observed 137 case discussions from 7 WNOV-

MDMTs. Once again the presence of both biomedical and patient specific information was 

scored, using an observational tool. Data were analyzed using descriptive statistics and chi-

square.  

RESULTS –Both retrospective and observational data show very limited availability of patient 

specific information and patient preferences during WNOV-MDMTs (respectively present in 

20.2%-16.5% and .9%-21.9% of case discussions). Non-compliance of patients with 

treatments advised by the WNOV occurred in 10.7% of cases. Logistic regression showed no 

significant association between the absence of patient specific information during the MDMT 

and patients’ non-compliance with given treatment advise. Presence of the patient’s treating 

physician during the MDMT was significantly related with the availability of information on 

social status (p=0.026).  

CONCLUSION– Patient preferences and patient specific information were absent in the majority 

of the WNOV’s multidisciplinary team meetings. However, we did not find a significant 

association between the absence of such information and patients’ non-compliance with 

treatments advised by the WNOV.    
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SAMENVATTING 

ACHTERGROND – Patiënt specifieke informatie (zoals behandelvoorkeuren, levensdoelen, 

sociale status en inzichten over het lichamelijk- en psychisch functioneren van patiënten) zijn 

in de meerderheid van oncologische multidisciplinaire overleggen (MDO’s) afwezig. De 

afwezigheid van dergelijke informatie wordt in de literatuur geassocieerd met het niet 

navolgen van de door MDO’s gegeven adviezen. De WNOV is een neuro-oncologisch MDO 

in het UMCG. Het doel van dit onderzoek was het objectiveren en exploreren van de 

aanwezigheid en rol van patiënt specifieke informatie in de WNOV. Tevens werd een 

eventuele associatie onderzocht tussen de afwezigheid van dergelijke informatie en het niet 

navolgen van WNOV-behandeladviezen door patiënten.    

METHODE – Er werd een retrospectief dossieronderzoek verricht. De aanwezigheid van zowel 

biomedische alsmede patiënt specifieke informatie, geadviseerde behandelingen en navolging 

van geadviseerde behandeling werd gescoord uit 497 WNOV-MDO verslagen. Data werden 

geanalyseerd met gebruik van beschrijvende statistiek en logistische regressie analyse. 

Daarnaast werden 137 casusbesprekingen tijdens 7 WNOV-MDO’s geobserveerd. Tijdens het 

observeren werd middels een observatietool de aanwezigheid van biomedische en patiënt 

specifieke informatie gescoord. Data analyse werd verricht middels beschrijvende statistiek en 

chi-kwadraten.  

RESULTATEN – Zowel de retrospectieve als de observationele data toonden aan dat patiënt 

specifieke informatie en patiëntvoorkeuren slechts beperkt beschikbaar waren tijdens de 

WNOV-MDO’s (respectievelijk 0.2%-16.5% en 2.9-21.9%). Slechts 10.9% van de adviezen 

kregen geen navolging in de praktijk. Logistische regressie toonde geen significante associatie 

tussen de afwezigheid van patiënt specifieke factoren en het niet navolgen van WNOV-

adviezen. De beschikbaarheid van informatie over de sociale status van de patiënt tijdens de 

WNOV kende een significant verband met de aanwezigheid van de hoofdbehandelaar tijdens 

het MDO (p=0.026).   

CONCLUSIE– Patiënt specifieke informatie en patiëntvoorkeuren was in de meerderheid van de 

WNOV-MDO’s afwezig. Er kon echter geen significante associatie tussen de afwezigheid van 

deze informatie en het niet navolgen van geadviseerde behandelingen worden aangetoond.    
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LIJST MET AFKORTINGEN 

BROC  Basic Registry Oncological Outcome  

CCC  Comprehensive Cancer Center 

EPD  Elektronisch patiëntendossier    

GBM  Glioblastoom  

KPS-score Karnofsky Performance Score  

MCL  Medisch Centrum Leeuwarden  

MDO  Multidisciplinair Overleg 

MDT-MODe Metric of Decision Making 

MZH  Martini Ziekenhuis 

UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen 

VWS  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

WNOV Werkgroep Neuro-Oncologie Volwassenen 
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1 INLEIDING 

Dit onderzoek exploreerde de rol van patiënt specifieke informatie in het 

besluitvormingsproces van de Werkgroep Neuro-Oncologie Volwassenen (WNOV) met 

betrekking tot de behandeling van glioblastomen. Dit onderzoek maakte deel uit van het 

project ‘Passend Behandelplan Hersentumoren’ van de WNOV in samenwerking met het 

Citrienfonds. 

Verschillende studies naar besluitvormingsprocessen van tumorwerkgroepen toonden aan dat 

patiënt specifieke informatie niet tot nauwelijks wordt besproken tijdens multidisciplinaire 

overleggen (MDO’s). Behandeladviezen worden veelal gemaakt op basis van biomedische 

informatie zoals beeldvorming, pathologie- en laboratoriumuitslagen1. Informatie over het 

fysiek, sociaal, psychisch functioneren en doelen en voorkeuren van de patiënt, de 

zogenaamde patiënt specifieke  informatie, kwam in het merendeel van de 

patiëntbesprekingen niet ten tafel en werden maar zeer zelden meegewogen bij het opstellen 

van een multidisciplinair behandeladvies bij kanker1,2. Desalniettemin bleek uit recente 

onderzoeken onder geriatrische oncologiepatiënten dat het structureel meewegen van 

dergelijke informatie in meer dan 25% van de patiëntbesprekingen leidde tot een ander, veelal 

conservatiever, behandeladvies3,4. Daarnaast leek de afwezigheid van patiënt specifieke 

informatie tijdens MDO’s ook van invloed te zijn op de navolging van uitgegeven MDO-

behandeladviezen. De voornaamste reden voor patiënten om voor een andere behandeling te 

kiezen bleek te berusten op een mismatch tussen het gegeven MDO-behandeladvies en de 

eigen voorkeuren5,6.  

 De vraag is of bij patiënten met een glioblastoom het structureel en expliciet 

beschikbaar en toepasbaar maken van patiënt specifieke informatie  in de WNOV ook leidt tot 

andere, passender behandeladviezen. Dit wordt onderzocht in de toekomstige pilotstudie 

binnen het Citrienfondsproject ‘Passend behandelplan Hersentumoren’a. Om de uitkomsten 

van deze pilotstudie te kunnen duiden was een nulmeting noodzakelijk. Ik heb middels 

explorerend retrospectief dossieronderzoek en observationeel onderzoek getracht de 

aanwezigheid van patiënt specifieke informatie tijdens de WNOV in kaart te brengen en de 

rol van deze informatie in het huidige besluitvormingsproces te analyseren. 

 

1.1 Het glioblastoom en de WNOV 

Dit onderzoek richtte zich voornamelijk op MDO’s waarin patiënten met de diagnose 

glioblastoom werden besproken. Het glioblastoom (GBM) is wereldwijd de meest 

voorkomende en tevens meest agressieve primaire hersentumor7. Glioblastomen zijn relatief 

zeldzaam, in de periode 2014-2017 werd de tumor bij 2799 Nederlanders gediagnosticeerd8. 

Afhankelijk van de grootte en lokalisatie in het brein kan het GBM een groot scala aan 

symptomen teweeg brengen waaronder epileptische insulten, gedragsverandering, 

 
a Het Citrienfonds werd in 2014 opgericht door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) om ervoor te zorgen dat ‘de kwaliteit van de zorg goed blijft, beter wordt, toegankelijk en 

betaalbaar blijft’. Het Citrienfonds bestaat uit 4 programma’s waaronder het programma ‘Naar 

regionale oncologienetwerken’. Dit programma draagt bij aan de realisatie van trefzekere zorg voor 

iedere oncologische patiënt, dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Het project ‘Passend 

behandelplan Hersentumoren’ wordt verricht als onderdeel van dit programma12.  
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neurologische uitval, spraak- en visusstoornissen7. De prognose van het GBM is zeer 

ongunstig en kent een gemiddelde levensverwachting van 1-2 jaar na diagnosestelling8. 

Genezing van het GBM is tot op heden niet mogelijk, derhalve is behandeling gericht op 

levensverlenging met zoveel mogelijk behoud van kwaliteit van leven. Er zijn meerdere 

behandelmodaliteiten die kunnen worden ingezet ter behandeling van het GBM: 

chemotherapie, radiotherapie, chirurgische therapie, behandeling in trialverband, wait-and-

scan beleid, combinaties hiervan of niets doen. De meest gekozen therapie optie bij 

glioblastomen is chirurgische resectie van de tumor gevolgd door een combinatie van chemo- 

en radiotherapie8. Gezien de multidisciplinaire aard van de behandeling van hersentumoren, 

vindt de totstandkoming van een behandelplan grotendeels plaats in een MDO.  

 In de regio Noord-Nederland worden patiënten met de (radiologische 

waarschijnlijkheids-) diagnose GBM besproken in de WNOV. De WNOV bestaat uit 

neurochirurgen, neurologen, neuropathologen, neuroradiologen, oncologen en 

radiotherapeuten uit de Noordelijke behandelcentra (UMCG, MCL, MZH). Afhankelijk van 

de vraagstelling geeft de WNOV middels een MDO advies over tumordiagnostiek, -

behandeling en follow-up. Binnen de WNOV wordt tevens de zorg voor patiënten 

gecoördineerd en worden logistieke aspecten van de behandeling besproken. Naast 

glioblastomen bespreekt de WNOV ook patiënten met tumoren van het ruggenmerg, 

laaggradige hersentumoren en hersenmetastasen. In dit onderzoek werd in eerste instantie de 

besluitvorming omtrent glioblastomen onderzocht, gezien het Citrienfondsproject ‘Passend 

behandelplan Hersentumoren’ onder deze groep patiënten uitgevoerd zal worden.   

 

1.2 De rol van patiëntvoorkeuren in het MDO 

Het bespreken van patiënten in een MDO, zoals de WNOV, is binnen de oncologische zorg in 

veel richtlijnen als standard of care opgenomen. Bespreking van de patiënt in het MDO vindt 

veelal plaats voorafgaand aan het behandelkeuzegesprek met de patiënt. Binnen het MDO 

komen artsen en andere gezondheidsmedewerkers van verschillende disciplines samen om op 

basis van de beschikbare biomedische en casus specifieke informatie een evidence-based 

advies te geven betreffende diagnostiek of behandeling van de ziekte9. Dit advies wordt 

vervolgens door de hoofdbehandelaar met de desbetreffende patiënt besproken. Het bespreken 

van patiëntencasussen in MDO’s kent meerdere voordelen zoals behandeladviezen van hogere 

kwaliteit, betere zorgcoördinatie en verbeterde intercollegiale communicatie2. Echter zijn er, 

ondanks de wereldwijde implementatie van MDO’s in de oncologische zorg, weinig studies 

verricht naar het besluitvormingsproces wat plaatsvindt tijdens deze bijeenkomsten9.  

 Ondanks de centrale positie van het MDO in de zorg voor kankerpatiënten, blijken 

MDO-adviezen in de praktijk niet altijd opgevolgd te worden door patiënten en diens 

hoofdbehandelaars. Het niet overeenkomen van behandeladviezen met de 

gezondheidssituatie, individuele voorkeuren en doelen van de patiënt zou hier de voornaamste 

reden voor zijn5,6. De discrepantie tussen MDO behandeladviezen en definitieve 

behandelkeuzes van patiënten roept vragen op omtrent de efficiëntie van MDO’s. In de 

klinische praktijk kan het niet opvolgen van het MDO-advies door patiënten leiden tot de 

noodzaak tot herbespreking binnen het MDO en daarmee vertraging van de behandeling10. 

Meerdere studies hebben onderzocht hoe verschillende tumorwerkgroepen patiënt specifieke 

informatie meewegen bij het opstellen van behandeladviezen. Hieruit blijkt dat patiënt 
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specifieke informatie niet tot nauwelijks besproken wordt tijdens MDO’s en 

behandeladviezen gebaseerd worden op veelal biomedische informatie1,2. Onder biomedische 

informatie valt onder andere de medische voorgeschiedenis, comorbiditeit, beeldvorming- en 

pathologie uitslagen. Artsen zelf geven veelal aan patiënt specifieke informatie voldoende 

mee te wegen tijdens multidisciplinaire besluitvormingsprocessen. Uit onderzoek van Lamb 

et al. blijkt echter dat artsen het aandeel patiënt specifieke informatie wat zij delen tijdens 

MDO’s structureel overschatten9. Het is onduidelijk hoe artsen die zitting nemen in de 

WNOV hun eigen bijdrage aan de informatievoorziening van het MDO beoordelen.   

 Het effect van het structureel meewegen van patiënt specifieke informatie tijdens 

MDO’s werd met name binnen de geriatrische oncologie onderzocht. Bij geriatrische 

patiënten spelen levensdoelen, de individuele voorkeuren en gezondheidssituatie  een grotere 

rol door onder andere de beperkte levensverwachting, comorbiditeit, fysiologische 

veranderingen en het gebrek aan evidence-based behandelopties11. Meerdere studies 

concluderen dat het meewegen van patiënt specifieke informatie tijdens het MDO leidt tot een 

ander of aangepast behandeladvies bij ouderen. Zowel Festen et al. als Hamaker et al. vonden 

een significante impact van structurele integratie van patiëntvoorkeuren in het MDO3,4. In 

meer dan 25% van de gevallen werd na meewegen van de patiënt specifieke informatie een 

ander behandelplan geadviseerd3. Dergelijk onderzoek is nog niet onder neuro-oncologische 

patiëntbesprekingen verricht.  

 De complexiteit die geriatrische oncologiepatiënten typeert, wordt ook gedeeltelijk 

terug gezien bij patiënten met een GBM. Mogelijk is het meewegen van patiënt specifieke 

informatie tijdens het MDO ook van invloed op de behandeladviezen van de WNOV aan 

patiënten met een GBM. Echter, anders dan bij tumoren die zich elders in het lichaam 

bevinden, beïnvloeden hersentumoren ook direct het mentale functioneren van patiënten. Het 

is met deze reden twijfelachtig hoe en in welke mate met name informatie over 

behandelvoorkeuren en levensdoelen betrouwbaar te gebruiken zijn tijdens MDO’s. Er is naar 

ons weten geen literatuur beschikbaar over de rol van patiënt specifieke informatie in neuro-

oncologische MDO’s.   

  

1.3 Doelstelling 

In deze stage wetenschap werd de nulmeting voor de toekomstige pilotstudie binnen het 

Citrienfondsproject ‘Passend behandelplan Hersentumoren’ verricht. Het doel van deze 

nulmeting was het verkrijgen van objectieve inzichten over de aanwezigheid en rol van 

patiënt specifieke informatie in het huidige besluitvormingsproces van de WNOV. Daarnaast 

werd gezocht naar mogelijke associaties tussen de afwezigheid van patiënt specifieke 

informatie tijdens de WNOV en de keuze van patiënten om een andere behandeling te kiezen 

dan door de WNOV aan hen werd geadviseerd.  
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2 ONDERZOEKSVRAAG 

In dit onderzoek heb ik getracht de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden:  

• ‘‘Is er een associatie tussen de afwezigheid van patiënt specifieke informatie tijdens de 

WNOV-besprekingen en het niet opvolgen van hieruit voortkomende 

behandeladviezen door patiënten met een glioblastoom?’’  

 

Daarnaast werden de volgende deelvragen onderzocht:  

• Welke medische en patiënt specifieke informatie is beschikbaar tijdens de WNOV?  

• In hoeverre komen de behandeladviezen van de WNOV overeen met de definitieve 

behandelkeuze van patiënten gediagnosticeerd met glioblastoom?  

• Hoe vaak wordt een door de WNOV geadviseerde behandeling door de patiënt 

voltooid?  

• Wat zijn redenen voor het vroegtijdig afbreken van door de WNOV geadviseerde 

behandelingen?   

• Is er een verband tussen de fysieke aanwezigheid van de hoofdbehandelaar tijdens de 

WNOV en de aanwezigheid van patiënt specifieke informatie tijdens de WNOV?  

• In welke mate wordt mondeling door artsen additionele patiënt specifieke informatie 

toegevoegd tijdens de WNOV?  
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3 METHODE 

Dit onderzoek is verricht in twee delen: (1) een retrospectief dossieronderzoek en (2) een 

mixed-methode studie met een observationele en dossieronderzoek component. Er is gekozen 

om complementair aan het retrospectieve dossieronderzoek ook observationeel onderzoek te 

verrichten om ook de mondelinge informatie-uitwisseling tijdens de WNOV te kunnen 

analyseren.  

 

3.1. Retrospectief dossieronderzoek  

 

3.1.1. Design en setting 

Dit onderzoek werd verricht als multicenter retrospectief dossieronderzoek. Gedurende het 

onderzoek werden elektronische patiëntendossiers geraadpleegd van patiënten die wegens een 

glioblastoom onder behandeling in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Martini 

Ziekenhuis Groningen (MZH) en/of het UMCG zijn geweest of daar nog onder behandeling 

zijn.  

 

3.1.2. Includeren van patiëntbesprekingen 

Identificatie van geschikte patiëntbesprekingen werd verricht met gebruik van het programma 

‘Basic Registry Oncological Outcome’ (BROC) wat door het Comprehensive Cancer Center 

(CCC) van het UMCG in de periode 2017-2019 werd gebruikt om MDO’s te faciliteren. 

Middels de geïntegreerde datagenerator in BROC werden patiëntbesprekingen van patiënten 

met een glioblastoom in 2018-2019 geïdentificeerd. Na toepassen van de in- en exclusie 

criteria konden patiëntbesprekingen worden geïncludeerd. Inclusie criteria waren: leeftijd van 

de patiënt ≥18 jaar, de pathologische diagnose of radiologische waarschijnlijkheidsdiagnose 

glioblastoom, aanmelding voor het WNOV door een deelnemend behandelcentrum (MCL, 

MZH, UMCG). Patiënten werden uitgesloten van deelname indien ≤17 jaar oud, ‘geen 

toestemming voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek’ geregistreerd was in het EPD 

en/of patiënten werden aangemeld door een arts werkzaam in een ander ziekenhuis dan de 

drie deelnemende behandelcentra.  

 

3.1.3. Dataverzameling 

Middels de gegevens uit BROC werd het bijbehorende elektronische patiëntendossier 

geïdentificeerd in Chipsoft of Epic (beide elektronische patiëntendossiers). Vervolgens 

werden de onderzoeksvariabelen en uitkomsten uit de dossiers geëxtraheerd en verwerkt in 

een Excel bestand. Voor dataextractie werden zowel  verslagen van MDO’s als ook brieven 

naar aanleiding van polibezoeken geraadpleegd. De onderzoeksvariabelen en -uitkomsten met 

in dit onderzoek gehanteerde definities worden gedefinieerd en geëxpliceerd in tabel A, 

bijlage 1, pagina 25.   

De volgende variabelen op patiënt niveau werden verzameld: 1) leeftijd, 2) geslacht. 

Met betrekking tot het glioblastoom werden de volgende gegevens verzameld: 1) tumor 

locatie en 2) tumorstatus (primaire tumor/recidief). De meeste variabelen betroffen de 

aanwezigheid van specifieke items in de schriftelijke informatievoorziening aan de WNOV 

door de hoofdbehandelaar van de patiënt: de aanwezigheid van informatie over 1) medische 
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voorgeschiedenis, 2) comorbiditeit, 3) radiologische beeldvorming, 4) pathologie, 5) 

karnofsky-score, (6) psychisch functioneren, (7) fysiek functioneren, (8) sociale status, (9) 

behandelvoorkeuren en (10) levensdoelen. Voor de variabelen 6 t/m 10 werd eveneens 

aangegeven of de informatie ‘expliciet’ of ‘impliciet’ omschreven stond. Met betrekking tot 

het WNOV-behandeladvies werd de volgende informatie uit de conclusie van het MDO-

verslag verzameld: (1) aantal woorden in behandeladvies, (2) uit hoeveel behandelopties het 

advies bestond, (3) welke behandelmodaliteiten in het advies waren opgenomen, (4) of het 

advies concreet was, (5) of de leeftijd van de patiënt als onderbouwing voor het advies in de 

conclusie van het MDO-verslag was opgenomen. De primaire uitkomstmaat van dit 

onderzoek betrof het wel of niet opvolgen van het WNOV-behandeladvies door de patiënt. 

Secundair werd ook gekeken naar redenen voor patiënten om van het WNOV-behandeladvies 

af te wijken, het voltooien van de behandeling door de patiënt en redenen om de behandeling 

vroegtijdig te staken. Deze data werd uit brieven naar aanleiding van polibezoeken verzameld. 

 

3.1.4. Statistische analyse 

Statistische analyse werd uitgevoerd middels het programma IBM-SPSS. De 

patiëntenpopulatie, beschikbare informatie tijdens de WNOV, behandelbesluiten en de mate 

van volbrengen van de behandeling werden geanalyseerd middels beschrijvende statistiek. 

Middels een binaire logistische regressie analyse werd onderzocht of er sprake was van een 

associatie tussen de afwezigheid van informatie in de schriftelijke aanmelding en het maken 

van een andere behandelkeuze dan door de WNOV aan de patiënt geadviseerd werd.  

 

3.2. Observationeel onderzoek  

 

3.2.1. Design en setting 

In de periode 24 juni 2020 t/m 19 augustus 2020 werden 7 MDO-besprekingen van de 

WNOV in het UMCG geobserveerd en de bijbehorende MDO-verslagen geanalyseerd. De 

WNOV is een periodiek overleg dat wekelijks plaatsvindt op woensdagmiddag. Deelnemers 

uit het Martini Ziekenhuis en Medisch Centrum Leeuwarden waren middels videoverbinding 

bij het MDO aanwezig. Na afloop van het MDO werd uit het bijbehorende MDO-verslag in 

het EPIC EPD data over de schriftelijke informatievoorziening verzameld.    

Alle observaties werden verricht door eenzelfde niet-participerende observant (SK). 

Voorafgaand aan data verzameling werden deelnemers aan het WNOV middels een mailing 

op de hoogte gesteld van dit onderzoek en de aanwezigheid van de observant.   

 

3.2.2. Dataverzameling 

Observaties werden verricht met een door het onderzoeksteam zelf samengestelde 

observatietool. Hierbij werden componenten van de gevalideerde observatietool voor 

beoordeling van MDO-kwaliteit (MDT-MODe) van Lamb et al. gebruikt en een 

observatietool voor besluitvorming tijdens MDO’s van prof. dr. van der Weijden van de 

universiteit van Maastricht9,13. De observatietool werd voorafgaand aan dataverzameling door 

meerdere onderzoekers simultaan getest waarna voldoende inter-rater reliability werd bereikt 

(>90% overeenkomstige observaties).  De gebruikte observatietool is opgenomen in de bijlage 
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2, zie pagina 28. De onderzoeksvariabelen en -uitkomsten met in dit onderzoek gehanteerde 

definities worden gedefinieerd en geëxpliceerd in tabel B, bijlage 3, pagina 29.    

 Per individuele patiëntenbespreking werd genoteerd in welk behandelcentrum de 

patiënt werd behandeld, of de patiënt werd besproken wegens een GBM en of diens 

hoofdbehandelaar aanwezig was ten tijde van de bespreking. Met behulp van de 

observatietool werd de mondelinge informatievoorziening tijdens het MDO gescoord. Na 

afloop van het MDO werd de informatievoorziening in de schriftelijke aanvragen op dezelfde 

items gescoord als de items opgenomen in de observatietool. Er werd gescoord op 

aanwezigheid van informatie over 1) medische voorgeschiedenis, 2) comorbiditeit, 3) 

radiologische beeldvorming, 4) pathologie, 5) Karnofsky-score, (6) psychisch functioneren, 

(7) fysiek functioneren, (8) sociale status, (9) behandelvoorkeuren en (10) levensdoelen. Voor 

de variabelen 6 t/m 10 werd eveneens aangegeven of de informatie ‘expliciet’ of ‘impliciet’ 

omschreven stond, concrete voorbeelden hiervan staan vermeld in tabel B in bijlage 3. Uit de 

schriftelijke aanvragen werden tevens data op patiënt niveau verzameld: 1) leeftijd, 2) 

geslacht. Met betrekking tot de hersentumor werden de volgende gegevens verzameld: 1) 

tumorlokalisatie en 2) tumorstatus (primaire tumor/recidief/metastase).  

   

3.2.3. Statistische analyse     

De aanwezige informatie tijdens de WNOV werd middels beschrijvende statistiek 

geanalyseerd. Eventuele verschillen in informatievoorziening, schriftelijk versus mondeling, 

werd geanalyseerd middels de McNemar toets voor gepaarde data. Een mogelijk verband 

tussen de aanwezigheid de hoofdbehandelaar en het mondeling delen van informatie tijdens 

het MDO werd middels chi-kwadraten geanalyseerd.   

 

3.3. Medisch ethische verantwoording en patiëntenprivacy  

Dit onderzoek valt niet onder reikwijdte van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek 

met mensen (WMO). Het onderzoeksplan en datamanagementplan werden voorafgaand aan 

dit onderzoek voorgelegd aan en goedgekeurd door de Centrale Ethische Toetsingscommissie 

van het UMCG. Alle data van dit onderzoek werden opgeslagen in een beveiligde map op de 

G-schijf van het UMCG. Privacy gevoelige informatie zoals het UMCG-nummer, achternaam 

en geboortedatum van patiënten werden separaat van overige data bewaard. Elk 

patiëntendossier werd gekoppeld aan een gerandomiseerde code. Onderzoeksdata werden 

onder de gerandomiseerde code, in een separaat bestand geregistreerd en opgeslagen.  

 Er werd geen informed consent gevraagd aan patiënten voor gebruik van informatie uit 

patiëntendossiers. Hier is voor gekozen aangezien: a) het merendeel van de patiënten ten tijde 

van dataverzameling was overleden (mediane overleving van het glioblastoom is 12-18 

maanden, na 2 jaar is slechts 25% van de patiënten in leven, na 5 jaar is dit 10%) en b) deze 

studie focust op de patiëntbespreking tijdens het WNOV met als doel het functioneren van het 

WNOV te optimaliseren (niet op de patiënt zelf). De onderzoeksuitkomsten waren niet van 

invloed op de behandeling van de patiënt. Vanuit dit perspectief zou het verkrijgen van 

informed consent mogelijk belastend zijn voor patiënten die worden geconfronteerd met 

keuzes rondom het levenseinde of zware behandeling ondergaan. 
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4 RESULTATEN  

4.1. Retrospectief dossieronderzoek 

Middels BROC zijn 590 patiëntbesprekingen geïdentificeerd welke in de periode 2018-2019 

hebben plaatsgevonden in het MDO van de WNOV. Na toepassen van de in- en exclusie 

criteria werden 94 patiëntbesprekingen geëxcludeerd. Redenen voor exclusie waren de 

afwezigheid van de (waarschijnlijkheids)diagnose hooggradig glioom/GBM (n=48), 

inbrengen van bespreking door behandelaar uit niet-behandelend ziekenhuis (n=44) en het 

niet kunnen traceren van het MDO-verslag in EPIC-EPD (n=2). 497 besprekingen van 217 

individuele patiënten werden geïncludeerd en geanalyseerd.  

 

4.1.1. Patiënten 

De mediane leeftijd was 60 jaar (range 26-82) en 63.1% (n=137) was man. De mediaan van 

het aantal MDO-besprekingen in 2018-2019 per patiënt was 2 (range 1-8). De locatie van de 

tumoren wordt weergegeven in figuren 1 en 2. De meeste tumoren waren gelokaliseerd in de 

temporaalkwab (n=47, 21.7%), frontaalkwab (n=55, 25.3%) of kende een overlappende 

locatie waarbij meerdere kwabben waren aangedaan (n=45, 20.7%). De tumor bevond zich in 

44.7% van de gevallen (n=97) in de linker hemisfeer en in 47.5% (n=103) in de rechter 

hemisfeer.     

 

 
Fig 1. Intracerebrale locatie glioblastoom (N = 217)  

 
Fig 2. Aangedane hemisfeer (N = 217) 

 

4.1.2. Besprekingen  

MDO-bespreking karakteristieken worden weergegeven in tabel 4. Van de 497 geanalyseerde 

besprekingen vond 50.3% (n=250) plaats in 2018. 72.2% (n=359) van de besprekingen betrof 

een primair glioblastoom. In de meerderheid van de besprekingen waren de voorgeschiedenis 

(n=405, 81.5%), anamnestische informatie (n=288, 57.9%), pathologische informatie (n=393, 

79.1%) en radiologische informatie (n=279, 56.1%) aanwezig. Informatie over comorbiditeit 

(n=93, 18.7%) en een Karnofsky-score (n=57, 11.5%) waren in mindere mate aanwezig. 

Informatie over psychisch functioneren was in 5.8% (n=29) van de besprekingen aanwezig en 

vaker impliciet (n=22, 75.9%) dan expliciet (n=7, 24.1%). Informatie over het lichamelijke 

functioneren was in 15.6% (n=82) van de besprekingen aanwezig en eveneens vaker impliciet 

(n=54, 65.9%) dan expliciet (n=28, 34.1%). Informatie over de sociale status was in 7.4% 

(n=37) van de besprekingen aanwezig en veelal impliciet (n=21, 56.8%). Informatie over de 

behandelvoorkeuren van de patiënt was in 5.0% (n=25) van de besprekingen aanwezig en in 
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de meerderheid van de gevallen expliciet van aard (n=20, 80.0%). Informatie over 

levensdoelen werd slechts één maal geregistreerd (n=1, 0.2%).  

 

TABEL 4. MDO-bespreking karakteristieken (n = 497)  

Aantal patiëntbesprekingen per jaar, n (%)  

   2018 250 (50.3) 

   2019 247 (49.7) 

Primair glioblastoom 359 (72.2) 

Recidief glioblastoom 138 (27.8) 

 

Schriftelijke informatievoorziening MDO 
 

Voorgeschiedenis aanwezig, n (%) 405 (81.5) 

Informatie comorbiditeit aanwezig, n (%)  93 (18.7) 

Anamnestische informatie aanwezig, n (%) 288 (57.9) 

Pathologische informatie aanwezig, n (%) 393 (79.1) 

Radiologische informatie aanwezig, n (%) 279 (56.1) 

Karnofsky score aanwezig, n (%)  57 (11.5) 

Informatie psychisch functioneren, n (%)   

     Expliciete informatie aanwezig 7 (1.4) 

     Impliciete informatie aanwezig 22 (4.4) 

Informatie lichamelijk functioneren, n (%)   

     Expliciete informatie aanwezig 28 (5.6) 

     Impliciete informatie aanwezig 54 (10.9) 

Informatie sociale status, n (%)   

     Expliciete informatie aanwezig 16 (3.2) 

     Impliciete informatie aanwezig 21 (4.2) 

Informatie behandelvoorkeuren, n (%)    

     Expliciete informatie aanwezig 20 (4.0) 

     Impliciete informatie aanwezig 5 (1.0) 

Informatie levensdoelen, n (%)   

     Impliciete informatie aanwezig 1 (0.2) 

 

4.1.3. Behandeladviezen 

Karakteristieken van behandeladviezen staan weergegeven in tabel 5. Het behandeladvies 

bestond uit een mediane lengte van 7 woorden (range 1-74). De meerderheid van de 

geanalyseerde behandeladviezen was enkelvoudig (n=343, 69.0%) of bestond uit twee 

geadviseerde behandelopties (n=106, 21.3%). De meest geadviseerde behandelmodaliteiten 

waren systemische chemotherapie (n=242, 48.7%), neurochirurgisch interveniëren (n=121, 

21.3%) en radiotherapie (n=188, 37.9). In 10.9% (n=52) van de adviezen was best supportive 

care opgenomen. Patiënten kozen in 10.7% van de gevallen voor een andere behandeling dan 

door de WNOV werd geadviseerd. De voornaamste redenen hiervoor waren het niet 

overeenkomen van het behandeladvies met de levensdoelen van de patiënt (n=18, 34.0%) en 

slecht lichamelijk functioneren (n=16, 30.2%). 135 (27.2%) van de patiënten maakten de door 

hun gekozen behandeling niet af. Tumorprogressie en/of klinische achteruitgang waren de 

voornaamste reden voor het voortijds staken van de behandeling (n=100, 75.8%).  
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TABEL 5. Karakteristieken van behandeladviezen (n = 497)  

Aantal woorden behandeladvies, mediaan (range) 7 (1-74) 

Enkelvoudig behandeladvies, n (%) 343 (69.0) 

Meervoudig behandeladvies, n (%)  

     2 behandelopties 106 (21.3) 

     3 behandelopties 18 (3.6) 

     4 behandelopties 1 (0.2)  

     Geen behandelopties 29 (5.8) 

Neurochirurgische interventie opgenomen in advies, n (%) 121 (24.3) 

Chemotherapie opgenomen in advies, n (%) 242 (48.7) 

Radiotherapie opgenomen in advies, n (%) 

Best supportive care opgenomen in advies, n (%) 

188 (37.9) 

52 (10.9) 

Trialbehandeling opgenomen in advies, n (%)  82 (16.5) 

Radiologische follow-up in advies, n (%) 41 (8.2) 

Concreet advies, n (%) 488 (98.2) 

Leeftijd patiënt in beargumentatie meegewogen, n (%) 10 (2.0) 

Behandelkeuze patiënt niet overeenkomstig met behandeladvies, n (%) 53 (10.7) 

Reden voor andere behandelkeuze dan geadviseerd, n (%)  

   Niet overeenkomstig met levensdoelen  18 (3.6) 

   Niet overeenkomstig met behandelvoorkeuren 8 (1.6) 

   Behandeling blijkt medisch toch niet haalbaar  6 (1.2) 

   Lichamelijk functioneren te slecht voor behandeling 

   Onbekend 

16 (3.2) 

5 (1.0)  

Afronden behandeling, n(%)   

   Onder behandeling 22 (4.4) 

   Afgerond 215 (43.3) 

   Niet afgerond 135 (27.2) 

   Niet van toepassing* 118 (23.7) 

   Onbekend  7 (1.4%) 

Reden voor niet afronden behandeling, n (%)  

   Tumorprogressie/klinische achteruitgang 100 (20.1) 

   Verzoek van patiënt 3 (0.6) 

   COVID-19 2 (0.4) 

   Toxiciteit/bijwerkingen behandeling 9 (1.8) 

   Tussentijds overlijden  6 (2.3) 

   Overige redenen  3 (0.6) 

   Onbekend 12 (2.4) 

 

4.1.4. Associatie afwezigheid informatie en het niet opvolgen van WNOV-advies 

Een binaire logistische regressie werd uitgevoerd om een mogelijke associatie tussen de 

afwezigheid van informatie en het niet opvolgen van het WNOV-behandeladvies te 

onderzoeken. Alvorens de regressie analyse uit te voeren werden alle variabelen op univariate 

wijze geanalyseerd, waarbij enkel de afwezigheid van informatie over psychisch functioneren 

significant bleek (OR 2.922, p = 0.021, 95%CI 1.172-7.28). De items ‘pathologie’ en 

‘levensdoelen’ werden geëxcludeerd ter voorkoming van sparse data bias (overfitting). De 

overige items werden middels binaire regressie analyse getest op associatie met het niet 

opvolgen van het WNOV-advies. Het logistische regressie model was statisch niet significant, 

X2(10) = 11.347, p = 0.331. Het model verklaarde 4.8% (Nagelkerke R2) van de variantie in 

het niet overeenkomen van de behandelkeuze van patiënten met het WNOV-behandeladvies 

en kende een sensitiviteit van 88.4%. Uitkomsten van de separate univariate analyses en het 

regressiemodel zijn opgenomen in tabellen C en D, bijlage 4, zie pagina 32.        
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4.1. Observationeel onderzoek  

In de periode 24-06-2020 tot en met 19-08-2020 zijn in totaal 7 MDO’s van de WNOV 

geobserveerd. Alle observaties werden verricht door S. Kersten. In totaal werden 136 

patiëntencasussen ingebracht, overeenkomstig met 121 individuele patiënten.   

 

4.2.1. Patiënten  

De mediane leeftijd was 63 jaar (range 17-89) en 45.2% (n=62) was man. De locatie van de 

tumoren wordt weergegeven in figuren 3 en 4. De meeste tumoren waren gelokaliseerd in de 

frontaalkwab (n=35, 28.9%) of waren multifocaal van aard (n=23, 19.0%). De tumor bevond 

zich in 48.8% van de gevallen (n=59) in de linker hemisfeer en in 47.1% (n=57) in de rechter 

hemisfeer. 12.4% van de patiënten werd tweemaal ingebracht gedurende de 

observatieperiode.      

 

 

Fig 3. Intracerebrale tumorlocatie (N = 121) 

 

Fig 4. Aangedane hemisfeer (N = 121) 

 

4.2.2. Beschikbaarheid van informatie  

MDO-bespreking karakteristieken worden weergegeven in tabel 8. De meerderheid van de 

besprekingen betrof patiënten met een primaire tumor van het centrale zenuwstelsel (n=90, 

66.2%). In 30.9% (n=37) van de besprekingen was sprake van een GBM. De 

hoofdbehandelaar was bij 61.8% (n=84) van de besprekingen tijdens de WNOV aanwezig. 

Het verschil in aanwezigheid van informatie in de schriftelijke aanmelding en de mondelinge 

informatie ten tijde van de WNOV werd middels een McNemar-toets voor gepaarde data 

geanalyseerd. Anamnestische informatie (p < 0.05), informatie over lichamelijk functioneren 

(p <0.05) en informatie over behandelvoorkeuren (p <0.001) werden vaker mondeling 

besproken tijdens de WNOV dan deze informatie beschikbaar was in de schriftelijke 

aanvraag. Informatie over comorbiditeit werd tijdens de WNOV minder besproken dan dit 

omschreven werd in de schriftelijke aanvraag (p <0.001). De overige items toonden geen 

significante verschillen tussen aanwezigheid van schriftelijke informatie of mondelinge 

informatie ten tijde van de WNOV-bespreking. Informatie over psychisch functioneren, 

lichamelijk functioneren, sociale status, behandelvoorkeuren en levensdoelen werd, ondanks 

niet significant bevonden, vaker mondeling ingebracht in de WNOV dan schriftelijk.       
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 TABEL 8. MDO-bespreking karakteristieken (n = 

136) 

 

 

Informatievoorziening  

Mondeling 

(n(%)) 
Schriftelijk 

(n(%)) 

Verschil 

(n) 

McNemar  

(p) 

Primaire tumor 90 (66.2)    

Recidief tumor/tumorprogressie 46 (33.8)    

Glioblastoom 42 (30.9)    

Hoofbehandelaar aanwezig  84 (61.8)    

Voorgeschiedenis aanwezig 113 (82.5) 122 (89.1) 9  0 

Informatie comorbiditeit aanwezig 18 (3.1) 57 (41.6) 39 <0.001 

Anamnestische informatie aanwezig 92 (67.2) 76 (55.5) 16 0.027 

Pathologische informatie aanwezig 55 (40.1) 49 (35.8) 6 0.361 

Radiologische informatie aanwezig 117 (85.4) 119 (86.9) 2 0.850 

Karnofsky-score aanwezig 9 (6.6) 9 (6.6) 0 1.000 

Informatie psychisch functioneren aanwezig 9 (6.6) 6 (4.4) 3 0.508 

     Expliciet 1 (0.7) 3 (2.2)   

     Impliciet 8 (5.9) 3 (2.2)   

Informatie lichamelijk functioneren aanwezig 30 (21.9) 17 (12.4) 13 0.021 

     Expliciet 8 (5.9) 8 (5.9)   

     Impliciet 22 (16.2) 9 (6.6)   

Informatie sociale status aanwezig 12 (8.8) 6 (4.4) 6  0.109 

     Expliciet 6 (4.4) 4 (2.9)   

     Impliciet 6 (4.4) 2 (1.5)   

Informatie behandelvoorkeuren aanwezig 16 (11.7) 1 (0.7) 15 <0.001 

     Expliciet 12 (8.8) 1 (0.7)   

     Impliciet 4 (2.9)    

Informatie levensdoelen aanwezig 4 (2.9)  1 (0.7) 3 0.250 

     Expliciet 2 (1.5)    

     Impliciet 2 (1.5) 1 (0.7)    

 

4.2.3. Effect aanwezigheid hoofdbehandelaar tijdens de WNOV 

Het effect van de aanwezigheid van de hoofdbehandelaar op de beschikbaarheid van 

mondelinge informatie tijdens de WNOV werd geanalyseerd middels chi-kwadraten. Enkel 

informatie over de sociale status van de patiënt bleek vaker aanwezig te zijn indien de 

hoofdbehandelaar zelf aanwezig was (X2= 4.983, p < 0.05). De relatie tussen de aanwezigheid 

van de hoofdbehandelaar en de beschikbaarheid van informatie per item zijn middels 

staafdiagrammen gevisualiseerd en opgenomen in bijlage 5, figuur B, zie pagina 34. 

 
TABEL 9. Effect fysieke aanwezigheid hoofdbehandelaar op mondelinge informatie tijdens de WNOV 
 Chi X2 Df P 

Voorgeschiedenis aanwezig 1.730 1 0.188 

Informatie over comorbiditeit aanwezig 0.339 1 0.561 

Anamnestische informatie aanwezig 0.096 1 0.756 

Pathologische informatie aanwezig 0.000 1 0.992 

Radiologische informatie aanwezig  1.329 1 0.249 

Karnofsky-score aanwezig 0.157 1 0.692 

Informatie over het psychisch functioneren aanwezig 1.046 1 0.306 

Informatie over het lichamelijke functioneren aanwezig 1.105 1 0.293 

Informatie over de sociale status aanwezig 4.983 1 0.026 

Informatie over behandelvoorkeuren aanwezig 1.345 1 0.246 

Informatie over levensdoelen aanwezig 2.551 1 0.110 
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5 DISCUSSIE  

Dit onderzoek onderzocht het besluitvormingsproces van de WNOV bij de totstandkoming 

van behandeladviezen aan behandelaars van patiënten met primaire hersentumoren, in het 

bijzonder glioblastoom. Om de besluitvorming te exploreren werd gebruik gemaakt van 

schriftelijke data uit patiëntendossiers alsmede een systematische observatie tool waarmee de 

informatie-uitwisseling ten tijde van de WNOV real-time inzichtelijk kon worden gemaakt.   

 

5.1. Beschikbaarheid van informatie tijdens de WNOV 

De schriftelijke informatievoorziening aan de WNOV bestond hoofdzakelijk uit objectieve, 

biomedische informatie (medische voorgeschiedenis, radiologische- en pathologische 

informatie). Patiënt specifieke informatie zoals behandelvoorkeuren, levensdoelen, de sociale 

situatie, het lichamelijk en psychisch functioneren van de patiënt en de KPS-score waren 

zelden in de schriftelijke informatievoorziening opgenomen. Informatie over individuele 

voorkeuren en het functioneren van patiënten werd vaker mondeling tijdens de WNOV 

besproken dan deze in de aanmelding omschreven stonden. Met name informatie over het 

lichamelijk functioneren en de behandelvoorkeuren van patiënten bleken significant vaker 

mondeling door artsen ingebracht te worden dan dat deze schriftelijk vermeld stonden. De 

aanwezigheid van de hoofdbehandelaar tijdens de bespreking leek enkel van invloed te zijn op 

het bespreken van de sociale situatie van patiënten. Ondanks het frequenter inbrengen van 

patiënt specifieke informatie op mondelinge wijze tijdens de besprekingen, blijkt uit 

observationele data dat biomedische informatie de informatievoorziening aan de WNOV 

domineert.  

 De summiere informatievoorziening aan de WNOV betreffende patiënt specifieke 

informatie komt overeen met bevindingen van verschillende studies naar de rol van patiënt 

specifieke informatie tijdens oncologische MDO’s1,2,14. Hahlweg et al. verrichtten een grote 

observationele studie (N=243 patiëntbesprekingen bij 29 verschillende oncologische MDO’s) 

en vonden dat psychosociale informatie en patiëntperspectieven (behandelvoorkeuren en 

levensdoelen) in respectievelijk 79.8% en 86.3% van de besprekingen niet besproken werden. 

Radiologische informatie en een medische voorgeschiedenis waren in overeenstemming met 

de data van dit onderzoek overwegend aanwezig tijdens MDO’s (respectievelijk in 81.0 en 

94.4% van de besprekingen)14. In een systematic review over de kwaliteit van 

behandeladviezen door MDO’s komen Lamb et al. tot eenzelfde conclusie1. Waarom patiënt 

specifieke informatie tijdens MDO’s vaak ontbreekt is weinig onderzocht. Hahlweg et al. 

stellen de hypothese dat tijdsdruk een evidente rol zou spelen in het weglaten van patiënt 

specifieke informatie. Het zorgvuldig afwegen van deze individuele informatie zou leiden tot 

uitgebreide discussies over adviezen die anders zonder problemen zouden worden 

uitgegeven14. Lamb et al. omschrijft eveneens dat beperkte tijd artsen dwingt om selectieve 

informatie met hun collega’s te delen om sneller tot een besluit te kunnen komen1. Het is goed 

mogelijk dat tijdsdruk ook binnen de WNOV leidt tot het bewust weglaten van informatie die 

door de arts niet nodig wordt geacht voor discussie. Daarnaast betekent de ogenschijnlijke 

afwezigheid van patiënt specifieke informatie tijdens de WNOV niet dat behandelaars niet op 

de hoogte zijn van dergelijke informatie betreffende hun patiënten.  
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 Er zijn verschillende redenen, anders dan tijdsdruk, voor het niet delen van patiënt 

specifieke informatie denkbaar. Mogelijk wordt patiënt specifieke informatie binnen de 

WNOV minder gedeeld omdat deze bij patiënten met hersentumoren aan snelle verandering 

onderhevig is. Met name hooggradige hersentumoren, zoals het GBM, kunnen snel 

progressief zijn waardoor met name de gezondheidssituatie van patiënten snel kan 

veranderen. Een KPS-score die een week vóór het MDO is verzameld kan dan al niet meer 

van toepassing zijn. Daarnaast geldt, anders dan bij tumoren van andere orgaansystemen, dat 

hersentumoren het mentale functioneren van patiënten direct kunnen beïnvloeden. Dit kan 

patiënt specifieke informatie minder betrouwbaar maken. Een andere mogelijkheid is dat 

artsen die deelnemen aan de WNOV het delen van patiënt specifieke informatie niet 

noodzakelijk vinden gezien de functie die zij de WNOV toekennen.   

 Met deze reden is meer onderzoek nodig naar de functie die artsen toekennen aan de 

werkgroep. Uit focusgroep onderzoek van Taylor et al. blijkt dat de meningen onder artsen 

over de functie en positie van het MDO in het zorgproces bij kanker verdeeld zijn10. 

Verwachten behandelaars van de WNOV een behandeladvies op maat te krijgen welke kant-

en-klaar is voor de spreekkamer? Of schakelen zij de WNOV in voor het ontvangen van strikt 

medische adviezen welke zij zelf in de spreekkamer nog moeten wegen in de context van de 

patiënt? In dit laatste scenario dient zich een potentieel probleem aan. Uit een grootschalig 

onderzoek onder behandelaars van borstkanker blijkt dat artsen het MDO-behandeladvies 

veelal als definitief behandelbesluit interpreteren en zich verplicht voelen MDO-adviezen in 

de eerstvolgende afspraak met de patiënt te bespreken13. Het is vooralsnog onduidelijk of 

MDO-adviezen ook daadwerkelijk gewogen worden aan de voorkeuren, situatie en doelen 

van de patiënt. Hoe artsen het WNOV-behandeladvies presenteren aan patiënten in de 

spreekkamer is niet bekend. In welke mate worden patiënt specifieke factoren zoals 

behandelvoorkeuren en levensdoelen meegewogen bij het vaststellen van het definitieve 

behandelplan voor glioblastoom? Voelen deelnemende artsen aan de WNOV zich net als hun 

collega’s uit andere vakgebieden verplicht om het WNOV-advies als zijnde definitief aan hun 

patiënten te presenteren? Er is meer onderzoek nodig naar hoe adviezen van de WNOV aan 

patiënten worden gepresenteerd, hoe het WNOV advies aan de patiënt specifieke context 

gewogen wordt in de spreekkamer en welke functie behandelaren het adviesorgaan 

toekennen.  

 Tenslotte wordt in de literatuur beschreven dat de afwezigheid van de 

hoofdbehandelaar (of artsen die de patiënt goed kennen) een rol zou kunnen spelen bij de 

afwezigheid van patiënt specifieke informatie tijdens MDO’s1,12. In dit onderzoek vinden wij, 

behoudens het effect op de beschikbaarheid van informatie over de sociale status van de 

patiënt, geen significante relatie tussen het bespreken van patiënt specifieke informatie en de 

aanwezigheid van de hoofdbehandelaar. Naar ons weten is er geen literatuur beschikbaar 

waarin deze relatie is onderzocht. Gezien het kleine aantal observaties (n=136) en de geringe 

aanwezigheid van patiënt specifieke factoren in deze studie (1.5%-21.9%) is meer onderzoek 

naar de eventuele rol van de hoofdbehandelaar in het beschikbaar maken van patiënt 

specifieke informatie noodzakelijk om een meer gefundeerde uitspraak hierover te doen.    
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5.2. Het WNOV behandeladvies   

In de meerderheid van de besprekingen werd een enkelvoudig of tweevoudig behandeladvies 

gegeven. De meest geadviseerde behandeladviezen waren neurochirurgische interventies, 

chemotherapie en radiotherapie. Het advies om van verdere behandeling af te zien werd in één 

op tien besprekingen in het advies opgenomen. Adviezen waren op enkele uitzonderingen na 

concreet en duidelijk genoteerd. Slechts 10.9% van de patiënten maakte een andere 

behandelkeuze dan door de WNOV aan hun behandelaar werd geadviseerd. De afwezigheid 

van patiënt specifieke informatie ten tijde van de bespreking was niet significant geassocieerd 

met het niet navolgen van behandeladviezen door patiënten. Redenen voor patiënten om af te 

wijken van het gegeven advies waren hoofdzakelijk het niet overeenkomen met levensdoelen 

en een te slechte lichamelijke/psychische conditie waardoor de geadviseerde behandeling niet 

kon worden gestart.  

 Ongeveer 10% van de WNOV-behandeladviezen  werd niet opgevolgd door patiënten 

met een GBM. Dit percentage komt overeen met de bevindingen van Lamb et al. in hun 

systematic review over de kwaliteit van behandeladviezen van verschillende MDO’s. Zij 

vonden dat 1-16% van de MDO-behandeladviezen niet werd nagevolgd op basis van 

resultaten van 6 verschillende studies1. Redenen voor het niet navolgen waren het niet 

overeenkomen van adviezen met patiëntvoorkeuren, -doelen en het niet uitvoerbaar zijn van 

behandelingen wegens comorbiditeit1. Deze argumenten zijn overeenkomstig met de redenen 

die in dit onderzoek werden gevonden. Er werd geen associatie tussen het niet navolgen van 

het behandeladvies en de afwezigheid van patiënt specifieke informatie gevonden.  

 De meerderheid van de behandeladviezen van de WNOV bestonden uit één of twee 

behandelopties. Hahlweg et al. concluderen dat ‘‘het opnemen van meerdere opties in het 

behandeladvies patiënten en diens behandelaren meer ruimte biedt om verschillende opties 

tegen elkaar uit te wegen en een behandelkeuze te maken die het best passend is’’. Zij vonden 

eveneens dat bij medische onzekerheid over de juiste behandeling vaker meerdere opties 

werden gegeven12. Desalniettemin kent het veelvuldig opnemen van multipele behandelopties 

ook een keerzijde. Waar het opnemen van meerdere behandelopties in het behandelbesluit 

ruimte biedt aan de hoofdbehandelaar om samen met de patiënt de best geschikte behandeling 

te kiezen, kan men bij een overdadigheid aan opties zich afvragen wat de meerwaarde van het 

MDO-advies is. Deze verliest dan immers zijn richtinggevende werking.  

 

5.3. Beperkingen onderzoek  

Dit onderzoek werd initieel ingediend als retrospectief dossier onderzoek. Er werd gekozen 

om additioneel observationeel onderzoek te verrichten en ook het aandeel van mondelinge 

informatievoorziening tijdens de WNOV inzichtelijk te maken. Het retrospectieve 

dossieronderzoek betrof alleen MDO-verslagen van patiënten met  de 

(waarschijnlijkheidsdiagnose) GBM. De geobserveerde MDO’s betroffen naast patiënten met 

GBM ook patiënten met overige primaire hersentumoren (zowel laaggradig als hooggradig) 

en hersenmetastasen van primaire tumoren elders in het lichaam. Gezien de verschillende 

prognostische eigenschappen van de verscheidene soorten tumoren en ziektestadia is het 

aannemelijk dat de informatievoorziening per tumortype verschillend is. Naarmate de 

complexiteit van de casuïstiek toeneemt door onder andere beperkte levensverwachting, wordt 
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mogelijk andere informatie aangeleverd. Bij de analyse van data zijn besprekingen van 

patiënten met GBM en andere hersentumoren niet separaat van elkaar geanalyseerd.      

 Resultaten van het observationele onderzoek werden mogelijk beïnvloed door 

veranderingen in werkprocessen door COVID-19. Ten tijde van observeren was de 

meerderheid van de artsen enkel via videobellen bij het MDO ‘aanwezig’ waardoor de 

drempel tot het mondeling toevoegen van patiënt specifieke informatie mogelijk hoger is 

geweest. Door onderbezetting was er bij drie van de geobserveerde MDO’s geen medisch 

oncoloog aanwezig.  

 De mate waarin patiënt specifieke informatie werd gescoord in zowel de MDO-

verslagen als in de observatietool was zeer beperkt. Derhalve zijn statistische testen verricht 

met weinig data. De resultaten van de logistische regressie analyses zijn mogelijk minder 

betrouwbaar door sparse-data bias en overfitting. Om een eventuele associatie beter te kunnen 

analyseren is een grotere n noodzakelijk, echter zal dit moeilijk te realiseren zijn wegens de 

beperkte incidentie van GBM en overige hersentumoren.  

 

5.4. Implicaties voor de patiëntenzorg  

Patiënten die gediagnosticeerd worden met glioblastoom kennen een zeer beperkte prognose. 

Het is aannemelijk dat juist bij deze patiëntengroep patiënt specifieke factoren een belangrijke 

rol (kunnen) spelen bij het maken van behandelkeuzes. Dit onderzoek toont aan dat tijdens de 

WNOV patiënt specifieke informatie slechts een marginale rol speelt. Het is vooralsnog 

onduidelijk welke functie de WNOV door haar deelnemers wordt toegekend. Dit maakt het 

onmogelijk om de betekenis van de afwezigheid van patiënt specifieke informatie tijdens de 

WNOV te duiden. De huidige inrichting van de WNOV gaat er mogelijk impliciet vanuit dat 

deze informatie in de spreekkamer alsnog wordt meegewogen bij het maken van het finale 

besluit. Het is echter maar de vraag of het advies van de werkgroep voor de hoofdbehandelaar 

niet te ‘dwingend’ van aard is. Het gestructureerd inbrengen van patiënt specifieke informatie 

tijdens de WNOV zou kunnen bijdragen aan een meer genuanceerd advies dat beter aansluit 

bij de behoeften en wensen van de patiënt en op die wijze het proces van shared decision 

making faciliteert.   

De uitkomsten van dit onderzoek bieden voldoende handvaten om toekomstige 

interventies op het gebied van informatievoorziening binnen de WNOV te evalueren. Op 

korte termijn zal worden gestart met een pilotstudie die het effect van het structureel 

meewegen van patiënt specifieke informatie in de WNOV zal onderzoeken.   
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6 CONCLUSIE   

Uit literatuur blijkt dat medische besluitvorming tijdens MDO’s hoofdzakelijk steunt op 

biomedische informatie. Patiënt specifieke informatie komt tijdens MDO’s nauwelijks ten 

tafel. De bevindingen uit dit onderzoek zijn overeenkomstig met bovenstaande bevindingen. 

Tijdens de WNOV was hoofdzakelijk biomedische informatie aanwezig zoals een 

voorgeschiedenis, radiologie- en pathologieverslagen. Informatie over behandelvoorkeuren, 

levensdoelen, psychisch- en lichamelijk functioneren, de KPS-score en de sociale status van 

patiënten waren in de meerderheid van de besprekingen afwezig. Desalniettemin worden de 

door de WNOV geadviseerde behandelingen in de meerderheid van de casus door de 

patiënten opgevolgd. Er kon geen significant verband tussen de afwezigheid van informatie 

over patiëntvoorkeuren tijdens het MDO en het niet opvolgen van WNOV behandeladviezen 

worden aangetoond. Informatie over de sociale status van patiënten bleek significant vaker 

gedeeld te worden indien de hoofdbehandelaar tijdens de bespreking aanwezig was. Voor de 

beschikbaarheid van overige informatie over de voorkeuren en gezondheidssituatie van 

patiënten bleek de aanwezigheid van de hoofdbehandelaar geen significante rol te spelen.   

 Het duiden van deze onderzoeksresultaten vraagt om een duidelijke visie van de 

WNOV en diens deelnemers over de functie en plaats van het MDO in de zorgketen bij 

hersentumoren. Onderzoek naar de waarde en rol van het WNOV behandeladvies in de 

spreekkamer tijdens behandelkeuzegesprekken kan helpen deze functie nader te expliceren.  
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8 BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 

Tabel A. Omschrijving van onderzoeksvariabelen en uitkomsten retrospectief dossieronderzoek 

Item Definitie Uitkomsten  

Geslacht Geslacht van de patiënt 

Man  

Vrouw 

Onbekend 

Leeftijd 
Leeftijd van de patiënt ten tijde van bespreking in de 

WNOV 
Leeftijd in jaren 

Tumorlokalisatie Lokalisatie van de tumor in het brein  

Linker hemisfeer 

Rechter hemisfeer  

Beiderzijds 

Onbekend  

Frontaal 

Pariëtaal 

Temporaal  

Occipitaal 

Cerebellair 

Multifocaal  

Overlappend 

Onbekend 

Medische 

voorgeschiedenis 
Relevante ziektegeschiedenis en huidig ziektebeloop 

Aanwezig 

Afwezig 

Comorbiditeit 

Andere ziekten met invloed op het maken van 

behandelkeuzes (zoals diabetes mellitus, hart- en 

vaatziekten, nierfunctiestoornissen etc.) 

Aanwezig 

Afwezig 

Sociale status  
Beroep van patiënt, gezinssamenstelling, hobby’s, 

woonomstandigheden/woonplaats 

Impliciet aanwezig (bijv. ‘woont in Friesland’)  

Expliciet aanwezig (bijv. ‘woont in Franeker, heeft een gezin met 3 kinderen, was docent, leest veel)  

Afwezig 
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Tabel A. Omschrijving van onderzoeksvariabelen en uitkomsten  retrospectief dossieronderzoek 

Item Definitie Uitkomsten  

Psychisch functioneren 
Psychische problemen/ziekten, problemen in 

relationele sfeer 

Impliciet aanwezig (bijv. ‘angstig type’)  

Expliciet aanwezig (bijv. ‘gebruikt anti-anxyolitca, erg bang, heeft het erg zwaar met diagnose’) 

Afwezig 

Fysiek functioneren Conditie van patiënt, ADL-afhankelijkheid  

Impliciet aanwezig (bijv. ‘fitte patiënt’) 

Expliciet aanwezig (bijv. ‘fitte man, ADL-zelfstandig, loopt met rollator maar redt zich goed’)  

Afwezig 

Behandelvoorkeuren  
Wensen van de patiënt ten aanzien van type 

behandeling en locatie behandeling  

Impliciet aanwezig (bijv. ‘wil denk ik nog wel wat proberen’) 

Expliciet aanwezig (bijv. ‘patiënt met sterke behandelwens maar wil geen operatie, wil nog op vakantie) 

Afwezig 

Karnofsky-score 

Internationale score (0-100) die het niveau van 

dagelijks functioneren van kankerpatiënten 

objectiveert. Een hogere score impliceert een betere 

conditie 

Aanwezig 

Afwezig 

Veelvoudigheid WNOV-

advies 

Adviezen van de WNOV kunnen uit één of meerdere 

opties bestaan.  

 

Aantal getelde opties in advies omschreven.  

Enkelvoudig 

Meervoudig  

 

Aantal opties in advies 

Aantal woorden WNOV-

advies 
Aantal getelde woorden in advies.  Aantal woorden 

Opties opgenomen in 

WNOV-advies 

De meest voorkomende behandelopties werden 

gescoord op aan- of afwezigheid. 

Neurochirurgische interventie 

Systemische therapie 

Radiotherapie  

Best supportive care  

Follow-up 

Trial behandeling 

Advies concreet 

Het WNOV-advies werd concreet bevonden indien: 

- Het duidelijk was welke optie(s) geadviseerd 

werd(en);  

- Er geen tegenstrijdigheden in het advies waren 

opgenomen (bijv. chemotherapie adviseren maar in 

hetzelfde advies omschrijven dat dit niet wenselijk is);  

Concreet 

Niet concreet 

Leeftijd als argument 

Indien in het WNOV-advies de leeftijd van de patiënt 

als argument voor de geadviseerde behandeling werd 

gebruikt.  

Ja 

Nee 
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Tabel A. Omschrijving van onderzoeksvariabelen en uitkomsten  retrospectief dossieronderzoek 

Item Definitie Uitkomsten  

Behandelkeuze patiënt 

overeenkomstig 

Uiteindelijke behandelkeuze van de patiënt 

overeenkomend met geadviseerde behandeling door 

de WNOV. 

Ja 

Nee* 

Voltooien behandeling Heeft de patiënt de behandeling afgerond.  
Ja 

Nee* 

* Indien patiënten een andere behandeling kozen dan hun door de WNOV werd geadviseerd of de gekozen behandeling niet hadden afgerond werd tevens geregistreerd 

wat de reden hiervoor was (indien bekend).  
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BIJLAGE 2 

MDO Observatietool  Vrije tekst 

Achternaam:  Leeftijd: NR: 
 

Primair behandelcentrum: O UMCG O MCL O MZH O Overig  

Hoofdbehandelaar aanwezig: O JA O NEE 

 

Biomedische informatievoorziening 

Anamnese O Besproken O Niet besproken  

Medische voorgeschiedenis O Besproken O Niet besproken  

Comorbiditeit  O Besproken O Niet besproken  

Radiologische informatie O Besproken O Niet besproken  

Pathologische informatie O Besproken O Niet besproken  

Glioblastoom O JA O NEE  

Patiëntperspectieven/patiënt specifieke informatie   

Karnofsky-score O Besproken O Niet besproken  

Psychisch functioneren O Besproken IMPLICIET EXPLICIET O Niet besproken  

Fysieke 

gezondheidssituatie (ADL) 
O Besproken IMPLICIET EXPLICIET O Niet besproken 

 

Behandelvoorkeuren O Besproken IMPLICIET EXPLICIET O Niet besproken  

Levensdoelen  O Besproken IMPLICIET EXPLICIET O Niet besproken  

Sociale situatie O Besproken IMPLICIET EXPLICIET O Niet besproken  

Behandelbesluit 

Aantal behandelopties 

besproken 
O 0 O 1 O >1 

 

Aantal behandelopties in 

behandeladvies 
O 0 O 1 O >1 

 

Locatie behandeling 

besproken (meest geschikte 

behandelcentrum) 

O JA O NEE 

 

Trial behandeling O JA O NEE  
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BIJLAGE 3 

Tabel B. Omschrijving van onderzoeksvariabelen en uitkomsten observationeel onderzoek  

Item Definitie Uitkomsten  

Geslacht* Geslacht van de patiënt 

Man  

Vrouw 

Onbekend 

Leeftijd 
Leeftijd van de patiënt ten tijde van 

bespreking in de WNOV 
Leeftijd in jaren 

Tumorlokalisatie* Lokalisatie van de tumor in het brein  

Linker hemisfeer 

Rechter hemisfeer  

Beiderzijds 

Onbekend  

 

Frontaal 

Pariëtaal 

Temporaal  

Occipitaal 

Cerebellair 

Multifocaal  

Overlappend 

Onbekend 

Behandelend centrum 

Het ziekenhuis waar de patiënt ten tijde 

van de WNOV behandeld wordt (tevens 

aanmeldend centrum).  

UMCG 

MCL 

MZH 

Overig 

Hoofdbehandelaar 

aanwezig 

Of de hoofdbehandelaar, de arts die de 

patiënt het beste kent, aanwezig was 

tijdens de bespreking.  

Aanwezig 

Afwezig 

Medische 

voorgeschiedenis 

Medische voorgeschiedenis (eerdere 

ziekten en huidig ziektebeloop) werd 

mondeling met aanwezigen gedeeld. 

Ja 

Nee 

Comorbiditeit 

Informatie over comorbiditeit (overige 

ziekten en medische problemen die van 

invloed kunnen zijn op de behandelkeuze) 

werd mondeling met aanwezigen gedeeld.   

Ja 

Nee 
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Tabel B. Omschrijving van onderzoeksvariabelen en uitkomsten observationeel onderzoek  

Item Definitie Uitkomsten  

Radiologische 

informatie 

MRI en CT beeldvorming van de het brein 

en/of wervelkolom worden getoond en 

van beoordeling voorzien door radioloog 

of op basis van een verslag mondeling met 

aanwezigen gedeeld. 

Ja 

Nee 

Pathologische informatie 

Verslagen van pathologisch onderzoek 

werden mondeling met aanwezigen 

gedeeld.  

Ja 

Nee 

Glioblastoom De tumor betreft een glioblastoom 
Ja 

Nee 

Karnofsky-score 

De Karnofsky-score is een score voor 

functioneren Internationale score (0-100) 

die het niveau van dagelijks functioneren 

van kankerpatiënten objectiveert. Een 

hogere score impliceert een betere 

conditie. De score werd mondeling met 

aanwezigen gedeeld. 

Ja 

Nee 

Psychisch functioneren 

Informatie over psychisch functioneren 

(bijvoorbeeld schatting van de 

intelligentie, psychische 

problemen/ziekten, familieproblemen) 

werd mondeling met aanwezigen gedeeld. 

Impliciet aanwezig (bijv. ‘het is een nerveus typje’) 

Expliciet aanwezig (bijv. ‘patiënte heeft laag IQ en angststoornissen waarvoor medicatie’) 

Afwezig 

Fysieke 

gezondheidssituatie 

Informatie over de fysieke 

gezondheidssituatie (bijvoorbeeld in 

welke lichamelijke conditie verkeert 

patiënt, ADL-status) werd mondeling met 

aanwezigen gedeeld. 

Impliciet aanwezig (bijv. ‘patiënt is fit’) 

Expliciet aanwezig (bijv. ‘patiënt is ADL-zelfstandig, fietst nog veel, loopt trap op) 

Afwezig 

Sociale situatie  

Informatie over sociale situatie van de 

patiënt (baan, gezinssamenstelling, 

woonomstandigheden) werd mondeling 

met aanwezigen gedeeld. 

Impliciet aanwezig (bijv. ‘volgens mij werkt ze’) 

Expliciet aanwezig (bijv. ‘patiënt heeft drie kinderen, werkt als monteur en mag graag voetballen’) 

Afwezig 

Levensdoelen 

Informatie over levensdoelen van patiënt 

(bijvoorbeeld nog een reis willen maken,  

kwaliteit van leven nastreven) werd 

mondeling met aanwezigen gedeeld. 

Impliciet aanwezig (bijv. ‘deze man weet wat hij nog wil’) 

Expliciet aanwezig (bijv. ‘patiënt wil graag zijn 50-jarig huwelijksjubileum nog kunnen vieren) 

Afwezig 
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Tabel B. Omschrijving van onderzoeksvariabelen en uitkomsten observationeel onderzoek  

Item Definitie Uitkomsten  

Behandelvoorkeuren  

Informatie over behandelvoorkeuren van 

patiënt (staat patiënt wel/niet open voor 

bepaalde behandelmodaliteiten zoals 

chemotherapie of chirurgie) werd 

mondeling met aanwezigen gedeeld. 

Impliciet aanwezig (bijv. ‘ik denk dat hij nog wel iets wil proberen’) 

Expliciet aanwezig (bijv. ‘hij wil graag nog behandeld worden, maar liever geen chirurgie meer’) 

Afwezig 

* Dit item werd enkel uit de schriftelijke MDO-aanmeldingen geregistreerd.  
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BIJLAGE 4 

A) UNIVARIATE REGRESSIE ANALYSES 

 

B) REGRESSIEMODEL  

 

 TABEL C.  Associatie afwezigheid informatie tijdens de WNOV en het niet 
overeenkomen van de   
                behandelkeuze met het WNOV-advies  

 R2 B SE B 
Wald 

X2 Df p OR 95% CI  

Tumorstatus  -0.120 0.319 0.141 1 0.707 0.887 0.474-1.658 

Voorgeschiedenis  -0.423 0.355 1.419 1 0.234 0.655 0.327-1.314 

Informatie over comorbiditeit  0.189 0.363 0.271 1 0.603 1.208 0.593-2.459 

Anamnestische informatie  -0.384 0.293 1.720 1 0.190 0.681 0.383-1.209 

Radiologische informatie  0.023 0.296 0.006 1 0.937 1.024 0.573-1.830 

KPS-score  0.121 0.434 0.078 1 0.780 1.129 0.482-2.642 

Informatie over sociale status  0.578 0.477 1.468 1 0.226 1.783 0.700-4.541 

Informatie over 

behandelvoorkeuren 
 0.335 0.755 0.197 1 0.657 1.398 0.318-6.139 

Informatie over lichamelijk 

functioneren 
 0.121 0.375 0.105 1 0.746 1.129 0.541-2.355 

Informatie over psychisch 

functioneren 
0.019 1.072 0.466 5.293 1 0.021 2.922 1.172-7.284 

TABEL D.  Associatie afwezigheid informatie tijdens de WNOV en het niet overeenkomen van de   
                behandelkeuze met het WNOV-advies  

 B SE B Wald X2 Df p OR 95% CI  

Tumorstatus -0.411 0.350 1.378 1 0.241 0.663 0.334-1.317 

Voorgeschiedenis -0.525 0.406 1.675 1 0.196 0.591 0.267-1.310 

Informatie over comorbiditeit 0.333 0.394 0.714 1 0.398 1.395 0.644-3.023 

Anamnestische informatie -0.566 0.334 2.880 1 0.090 0.568 0.295-1.092 

Radiologische informatie 0.258 0.339 0.580 1 0.446 1.294 0.666-2.515 

KPS-score 0.201 0.554 0.132 1 0.717 1.222 0.413-3.619 

Informatie over sociale status 0.471 0.515 0.838 1 0.360 1.602 0.584-4.394 

Informatie over 

behandelvoorkeuren 
0.528 0.784 0.454 1 0.500 1.696 0.365-7.885 

Informatie over lichamelijk 

functioneren 
-0.170 0.514 0.109 1 0.741 0.844 0.308-2.311 

Informatie over psychisch 

functioneren 
1.192 0.527 5.107 1 0.024 3.293 1.171-9.257 

Nagelkerke R2 0.048 
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Fig A. Forestplot van odds ratio’s 
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BIJLAGE 5 

 

Fig B. Verband tussen aanwezigheid hoofdbehandelaar en de mondelinge beschikbaarheid 

van (A) informatie over comorbiditeit, (B) anamnestische informatie, (C) radiologische 

informatie, (D) pathologische informatie, (E) de KPS-score, (F) informatie over de sociale 

status, (G) informatie over psychisch functioneren, (H) informatie over lichamelijk 

functioneren, (I) informatie over levensdoelen en (J) informatie over behandelvoorkeuren.  
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Fig B. Verband tussen aanwezigheid hoofdbehandelaar en de mondelinge beschikbaarheid 

van (A) informatie over comorbiditeit, (B) anamnestische informatie, (C) radiologische 
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Fig B. Verband tussen aanwezigheid hoofdbehandelaar en de mondelinge beschikbaarheid 
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