
Zuidwest-Nederland

Blaaskanker 

Implementeren en integreren van het 

model Passend behandelplan voor alle 

patiënten met blaaskanker in Zuidwest-

Nederland.

Mdo, echelonnering en expert-opinie

Stand van zaken
De regio Zuidwest-Nederland kent twee aparte netwerken 
(Concord en Embraze), met in totaal 17 ziekenhuizen, 
waarvan 2 radiotherapeutische instituten. Het 
echelonneringsmodel (‘blaaspoort’) voor patiënten met 
invasief blaascarcinoom is nog niet in de hele regio 
geïmplementeerd. Er is behoefte om afspraken te maken 
over regionale joined clinics en mdo/expertise/opinie.  

We hanteren een echeloneringsmodel met vier 
patiëntengroepen: 1.niet-complexe patiënten bespreken in 
lokaal ziekenhuis, 2. complexe patiënten bespreken in 
regionaal mdo, 3. specifieke groep complexe patiënten 
eenmalig naar tertiair centrum voor behandeladvies of 
expertpanel, 4. specifieke groep complexe patiënten 
verwijzen naar tertiair centrum voor behandeling 

Zo gaan we dat aanpakken:
• Werkwijze mdo met betrokkenen evalueren (Concord en 
EMBRAZE)
• Ondersteuning bieden bij opzetten joined clinics
(EMBRAZE) 

Daarbij maken we gebruik van:
• Blauwdruk MDO (Oost)
• Echelonneringsmodel urolosische oncologie (Zuidwest)
• Voorbeelden expert-opinie (nader te bepalen)

Juiste informatie voor samen beslissen

Stand van zaken
Op dit moment worden de doelen, voorkeuren en 
gezondheidssituatie niet structureel meegenomen in het 
besluitvormingsproces. Het geriatrisch consult is in vele 
ziekenhuizen mogelijk, maar dit is niet structureel ingebed 
in het zorgpad. Het tertiaire ziekenhuis werkt met PROMs, 
maar dit is nog niet uitgerold in de regio. De huisarts heeft 
nog geen rol in de besluitvorming.

Zo gaan we dat aanpakken:
• Beschikbaar maken van info over gezondheidssituatie en 

doelen/voorkeuren van de patiënt, structureel vastleggen 
en informatie gebruiken in mdo en spreekkamer (Samen 
beslissen)

Daarbij maken we gebruik van:
• Film ter voorbereiding op gesprek met medisch specialist 

voor patiënten met melanoom (Oncomid)
• Landelijke e-learning Samen Beslissen 
• Twee consultkaarten voor de doelgroep (consultkaart.nl)
• Keuzehulp blaaskanker (stomaofneoblaas.nl)
• Inbreng van patiëntenvereniging (Leven met Blaas- of 

Nierkanker) en  beroepsverenigingen van urologen (NVU) 
en verpleegkundigen (V&VN) (2018)

• Samenwerking met NFK voor ‘betekenisvolle 
keuzeinformatie voor de juiste spreekkamer’ 

Netwerk-casemanagement

Stand van zaken
Beide netwerken hebben netwerk-casemanagement in het 
jaarplan opgenomen. In de meeste ziekenhuizen werken 
verpleegkundig consulenten/verpleegkundig specialisten bij 
de urologie. Wat de stand van zaken precies is voor 
patiënten met blaaskanker moet nog in kaart gebracht 
worden.  

Zo gaan we dat aanpakken:
• Netwerk-casemanagement optimaliseren en betrokken 

professionals met elkaar in contact brengen.
• Regionale afspraken maken over de informatievoorziening 

onderling en naar de patiënt (overdrachtsmomenten). 

Daarbij maken we gebruik van:
• Resultaten Citrienproject regionaal casemanagement 

(West)
• Bestaande casemanagersbijeenkomsten Concord. Die gaan 

we gebruiken om afspraken te maken
• Adviesrapport  V&VN Oncologie over vast aanspreekpunt 
• Mogelijkheden van gespecialiseerde thuiszorg/zorghotel

Digitale uitwisseling

Concord heeft een Zorgplatform, men werkt er samen om 
gegevens uit te wisselen. XDM – Twiin-beeldportaal wordt 
gebruikt voor uitwisseling van beelden uit te wisselen. Wij 
gaan kijken welke mogelijkheden de techniek ons biedt om 
elementen van het model Passend behandelplan te 
implementeren.

Voorbeelden:
• Mdo- en verwijsportaal uro-oncologie (Midden)
• Mdo-portaal (Zuidoost)
• Pilot longnetwerk met  platform Navify van 

leverancier Roche Diagnostics (Zuidwest) 

Gegevenssets Oncologie

We willen de Gegevensset Oncologie algemeen, de 
Gegevensset Palliatieve zorg en de ‘mensgebonden’ 
gegevensset (UMCG)  gebruiken om de informatie over 
gezondheidssituatie en doelen/voorkeuren uit te vragen en 
beschikbaar te maken. 

NB Implementeren van deze sets in de epd’s achten we niet 
haalbaar binnen de scope van dit project.

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). Voor expertise/opinie voor patiënt met de 
zeldzame aandoening Sarcoom vindt een voorbereiding 
plaats voor de financieringsvoorstel richting Nza (in 
samenwerking met zorgverzekeraar CZ) (kosten 
behandeladvies: zonder de patiënt te hebben gezien).

Afhankelijk van de uitkomst behoort het ook tot de 
mogelijkheden om stap twee in het echelonneringsmodel te 
bekostigen (advies op afstand) 




