
Zuidoost-Nederland

Borstkanker

Implementeren en integreren van het 

model Passend behandelplan voor alle 

patiënten met borstkanker in Zuidoost-

Nederland.

Mdo, echelonnering en expert-opinie

Stand van zaken
Elk ziekenhuis in de regio heeft zijn eigen mamma-mdo
met afvaardiging vanuit de radiotherapie en MUMC+. Er 
zijn korte lijntjes in het netwerk door de regionale 
tumorwerkgroep en de patronen wanneer door te 
verwijzen naar het MUMC+ zijn bekend. 

Zo gaan we dat aanpakken:
• We gaan kijken of een regionaal mdo voor 

borstkankerpatiënten met specifieke tumorkenmerken 
van toegevoegde waarde is.

• We gaan ook de lokale mdo’s onder de loep nemen.

Daarbij maken we gebruik van:
• Citrienproject Blauwdruk Optimaal MDO

Juiste informatie voor samen beslissen

Stand van zaken
Er is commitment om, naast de behandelopties, de doelen 
en voorkeuren én gezondheidssituatie van de patiënt mee 
te nemen in de besluitvorming omtrent de 
behandelaanpak. Het is nog onduidelijk of en hoe dit 
momenteel is ingericht in de verschillende instellingen of 
welke aspecten al wel worden uitgevraagd.

Zo gaan we dat aanpakken:
• Inventariseren van werkwijzen: hoe vragen instellingen 

doelen en voorkeuren en gezondheidssituatie uit? 
• Inventariseren op welke aspecten van de huidige 

dienstverlening zij trots zijn.
• Best practice maken en implementeren
• Betrekken patient advocate van Borstkanker Vereniging 

Nederland

Daarbij maken we gebruik van:
• Kwartaalbijeenkomsten regionale borstkankerwerkgroep
• Kennis en ervaring uit projecten bij gynaecologie en 

neuro-oncologie (Noordoost)
• Film ter voorbereiding op gesprek met specialist voor 

patiënten met melanoom (Midden)
• Keuzetools en praatplaten voor Samen beslissen 

Netwerk-casemanagement

Stand van zaken
Borstkankerzorg wordt in alle instellingen 
aangeboden. Indien nodig wordt er verwezen naar 
meer gespecialiseerde centra in de regio. 
Informatievoorziening naar de huisarts kan naar 
verwachting beter. Onduidelijkheid qua samenwerking 
en verwachtingen huisarts en specialist.

Zo gaan we dat aanpakken:
• Inventarisatie maken hoe de samenwerking (zowel 

1e lijn als 2e lijn) momenteel verloopt.
• Focusgroepen organiseren
• Best practice opstellen en uitrollen 

Daarbij maken we gebruik van:
• Resultaten Citrienproject INFUZE 
• Regionaal afgestemde afspraken. 

Digitale uitwisseling

Voor uitwisseling van beelden wordt gebruik gemaakt 
van XDS en TWIIN-portaal in geval van 
doorverwijzing.

Mocht een regionaal mdo wenselijk zijn, dan zal 
gekeken worden naar de mogelijkheden t.a.v. een 
mdo-portaal.

We maken gebruik van onze ervaring met het 
bestaande mdo-portaal (Zuidoost)

Gegevenssets oncologie

Focus is dat elementen van het Model Passend 
behandelplan in het epd worden vastgelegd. 

Bij voorkeur en indien mogelijk en haalbaar zal er 
zoveel mogelijk volgens de Gegevensset oncologie 
borstkanker en zibs worden geregistreerd.

NB We achten het niet realistisch om epd-
aanpassingen in dit project mee te nemen.

Waardegedreven financiering

Er is nog niks ingeregeld rondom waardegedreven
financiering. 




