
Oost-Nederland

Neuro-oncologie

Implementeren en integreren van het 

model Passend behandelplan voor alle 

patiënten met een neuro-oncologische 

aandoening in Oost-Nederland.

Mdo, echelonnering en expert-opinie

Stand van zaken
Voor neuro-oncologische tumoren is er een wekelijks mdo
waar zowel interne als externe patiënten worden 
besproken. We hebben al een mdo traject uitgevoerd. 
Nieuw aanmeldformulier voor het mdo wordt 
geïmplementeerd.

Zo gaan we dat aanpakken:
• Standaard mdo-aanmeldformulier geschikt maken voor 

mdo neuro-onco en dit implementeren

Daarbij maken we gebruik van:
• Citrienproject blauwdruk optimaal mdo

Juiste informatie voor samen beslissen

Stand van zaken
Juiste informatie voor samen beslissen overlapt met het mdo
en netwerk-casemanagement. De juiste informatie halen we 
deels op in het mdo waarna de betrokken zorgverleners die 
met de patiënt bespreken.

Zo gaan we dat aanpakken:
• Als het mogelijk blijkt om in het Pantein ziekenhuiseen

consult  te verrichten door een verpleegkundig specialist 
van het Radboudumc, of deel te nemen aan het consult 
van de specialist aldaar, kan eerder in kaart gebracht 
worden welke doelen/wensen/voorkeuren de patiënt 
heeft. Zo kan niet behandelen ook een optie zijn, en 
hoeft de patiënt niet onnodig naar het Radboudumc
verwezen te worden. 

• We identificeren en optimaliseren de contactmomenten 
met en over de patiënt. Op de contactmomenten met de 
patiënt kijken we ook naar de aspecten van samen 
beslissen

• We gaan het filmpje ‘samen beslissen’ onder de aandacht 
brengen bij patiënten.

• In het (digitale) aanmeldformulier voor het MDO vragen 
we naar de wensen van de patiënt.

Daarbij maken we gebruik van:
• Filmpje samen beslissen Radboudumc 
• Empower2Decide en CONtext projecten Radboudumc
• Handreiking Model passend behandelplan

Netwerk-casemanagement

Stand van zaken
Op dit moment wordt er gekeken hoe we netwerk-
casemanagement het beste kunnen organiseren voor 
patiënten met endocriene tumoren in de regio. Een 
mogelijke optie is om de verpleegkundig specialist van het 
Radboudumc een consult te laten doen (of deel te laten 
nemen aan het consult van de specialist) in het Pantein
ziekenhuis Boxmeer, om zo eerder en beter de 
doelen/wensen/voorkeuren van de patiënt in kaart te 
kunnen brengen.  

Zo gaan we dat aanpakken:
• We starten met 3 ziekenhuizen en betrekken in een later 

stadium de huisartsen.
• Consult van verpleegkundig specialist Radboudumc in 

Pantein ziekenhuis: we gaan uitzoeken of dit mogelijk is.
• Per ziekenhuis gaan we kijken welke functionaris het 

aanspreekpunt voor de patiënt kan zijn. De functie kan 
door verschillende functionarissen worden ingevuld.

• De contactmomenten met en over de patiënt worden in 
kaart gebracht en geoptimaliseerd.

Daarbij maken we gebruik van:
• Resultaten Citrienproject regionaal casemanagement 

(West)
• Adviesrapport:V&VN- oncologie-Vast aanspreekpunt

Digitale uitwisseling

Er wordt gewerkt aan de Oncologiewijzer. Dit is een 
website van en voor de regio met informatie voor de 
zorgprofessionals en patiënten. Een onderdeel van de 
oncologiewijzer is een digitaal verwijs- en aanmeldportaal 
van het regionaal mdo.

Voor uitwisseling van beelden wordt gebruik gemaakt van 
XDS en het Twiin-portaal

Gegevenssets oncologie

Alle gegevens die verzameld worden, registreren we zoveel 
mogelijk volgens de zibs en de Gegevensset oncologie 
algemeen. Voor de neuro-oncologische tumoren maken we 
gebruik van de Gegevensset glioom.

Waardegedreven financiering

Stand van zaken op het punt van waardegedreven zorg en 
financiering moet nog in kaart worden gebracht. Citrien
Meetmodel waardegedreven zorg is in de maak 
(generalistisch).  Op dit moment wordt er voor deze 
tumorsoort nog niet aan waardegedreven financiering 
gewerkt.

Radboudumc

Pantein

Rijnstate

https://www.oncologienetwerken.nl/sites/default/files/2021-02/Generieke%20Blauwdruk%20MDO.pdf
https://youtu.be/JAc7jfk3qak
https://www.radboudumc.nl/projecten/empower2decide
https://www.radboudumc.nl/centrum-voor-oncologie/context
https://www.oncologienetwerken.nl/sites/default/files/2021-06/Handreiking%20thema%20Passend%20behandelplan%20juni%202021_0.pdf
https://www.oncologienetwerken.nl/projecten/passend-behandelplan/netwerkcasemanagement
https://www.venvn.nl/media/1odkulyr/01-v-vn-oncologie-adviesrapport-vast-aanspreekpunt-1.pdf



