
Noordoost-Nederland

Slokdarmkanker

Implementeren en integreren van het 

model Passend behandelplan voor alle 

patiënten met slokdarmkanker in 

Noordoost-Nederland.

Managed Clinical Network Slokdarm- en Maagtumoren Noordoost-Nederland

Mdo, echelonnering en expert-opinie

Stand van zaken
De regio kent 4 gelijkwaardige subregio’s voor diagnose en 
behandeling slokdarm- en maagkanker binnen het Managed 
Clinical Network Slokdarm- en Maagtumoren Noordoost-
Nederland. De subregio’s zien soms patiënten met 
casuïstiek die niet binnen de richtlijn past. Zij hebben 
daarom behoefte aan gezamenlijke bespreking van deze 
patiënten om zo tot betere zorg te komen.

Zo gaan we dat aanpakken:
• Inrichten van een overkoepelend mdo/expertpanel 

waarbij de hoofdbehandelaar aanwezig is.

Daarbij maken we gebruik van:
• MDO aanmeldingsformulier ZGT
• Blauwdruk mdo
• Mdo-formulier slokdarm/maagtumoren op basis van 

Oncoguide-project Noord-Holland/Flevoland

Juiste informatie voor samen beslissen

Stand van zaken
In hoeverre info over doelen/voorkeuren en 
gezondheidssituatie wordt meegewogen in huidige 
besluitvormingsproces over behandeling is onduidelijk. Bij 
casuïstiek die niet binnen de richtlijn past is het wellicht des 
te belangrijker dat dergelijke informatie meeweegt.

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

doelen/voorkeuren van de patiënt voor het 
overkoepelend mdo/expertpanel

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

neuro-oncologie in Noordoost Nederland
• ‘Mensgebonden’ gegevensset (resultaat van project in 

UMCG)
• Resultaat Passend behandelplan bij melanomen 

(Oncomid): film voor patiënten met melanoom ter 
voorbereiding op gesprek met medisch specialist 

• Patiënteninformatie over:
1) Zorgpad en diagnose
2) chemoradiatie
3) resectie (West-Nederland)

Netwerk-casemanagement

Stand van zaken
Hoe het netwerkcasemanagement binnen en tussen de 4 
subregio’s is geregeld moeten we nog in kaart brengen.

Zo gaan we dat aanpakken:
• Netwerk-casemanagement optimaliseren, nader te 

bepalen hoe: naar behoefte en waar mogelijk.

Daarbij maken we gebruik van:
• Resultaten Citrienproject Netwerkcasemanagement West-

Nederland
• Resultaten Citrienproject INFUZE – verbinding huisartsen
• Inzet eerstelijns oncologieverpleegkundige vanuit 

gespecialiseerde thuiszorgorganisatie Allerzorg. Pilot 
hiermee bij GE-tumoren MCL/Isala. NB inzet eerstelijns 
oncologieverpleegkundige kan worden vergoed uit het 
basispakket zorgverzekering.

Digitale uitwisseling

Medisch Centrum Leeuwarden, UMCG en Zorggroep Twente 
kunnen beelden en verslagen digitaal uitwisselen, Gelre 
niet. We gaan in principe niet sleutelen aan de ICT-
infrastructuur ten behoeve van het overkoepelend 
mdo/expertpanel; we maken zo veel mogelijk gebruik van 
bestaande mogelijkheden. In Noordoost-Nederland wordt 
een pilot uitgevoerd met een regionaal mdo-platform 
(Amaron). Daar kijken we ook met belangstelling naar.

We maken gebruik van:

• XDS-infrastructuur

• Twiin-portaal

• Resultaat pilot regionaal mdo-portaal Amaron

Gegevensset Oncologie

We willen de Gegevensset Oncologie algemeen, de 
Gegevensset Palliatieve zorg en de ‘mensgebonden’ 
gegevensset (zie boven) 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.

We maken gebruik van:

• Gegevensset oncologie algemeen

• Gegevensset palliatieve oncologische zorg

• Proactief zorgplan (Standaard content HiX (Chipsoft))

Waardegedreven financiering

Stand van zaken op het punt van waardegedreven zorg en 
financiering moet nog in kaart worden gebracht.
Citrien Meetmodel Waardegedreven zorg slokdarm-maag 
(Oost-Nederland) wordt in 2022 verwacht. Indien gewenst 
gaan we kijken wat we daarmee kunnen.

We maken gebruik van:
• Citrienproject Waardegedreven zorg maag- slokdarm

https://oncologienetwerken.nl/projecten/passend-behandelplan/blauwdruk-optimaal-mdo
https://oncologienetwerken.nl/projecten/passend-behandelplan/passend-behandelplan-bij-melanomen
https://oncologienetwerken.nl/projecten/passend-behandelplan/netwerkcasemanagement
https://oncologienetwerken.nl/projecten/passend-behandelplan/infuze-informatieuitwisseling-ziekenhuis-eerste-lijn
https://oncologienetwerken.nl/projecten/gegevenssets-oncologie/gegevensset-oncologie-algemeen
https://oncologienetwerken.nl/projecten/gegevenssets-oncologie/proeftuin-gegevensset-palliatieve-oncologische-zorg
https://oncologienetwerken.nl/projecten/waardegedreven-financiering/waardegedreven-zorg-maag-slokdarm

