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Inleiding 

In regio Noord-Holland/Flevoland zijn de online expertpanels binnen het thema Passend 
behandelplan subthema Online expertpanel en echelonnering ingevoerd. De expertpanels zijn 
geïmplementeerd binnen verschillende tumortypen, namelijk colorectale levermetastasen, 
neuro-oncologie en rectumtumoren. Het project omvat verschillende vormen van online 
expertpanels voor de bespreking van patiënten die zijn gediagnostiseerd met een kankersoort 
waarvan de zorg laag volume, hoog complex is. Deze projecten zijn vanuit locatie VUmc 
geinitieerd in de periode 2017-2022. 
 
Het project is gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden voor optimalisatie van 
digitale gegevensuitwisseling ten behoeve van een expertpanel. In 2017 is het eerste 
expertpanel voor patienten met colorectale levermetastasen gestart. Vervolgens is in 2019 
gestart met een expertpanel voor neuro-oncologie. Sinds 2020 is voor verschillende andere 
tumorsoorten de mogelijkheden voor expertpanels onderzocht. Voorbeelden van deze panels 
zijn rectumcarcinoom, hematologie en pancoast-longtumoren. Van deze tumorsoorten is 
rectumcarcinoom sinds 2020 in ontwikkeling.  
 
Dit rapport focust zich op de reeds afgeronde projecten van de panels van colorectale 
levermetastasen en neuro-oncologie. Deze twee verschillende expertpanels zullen in de 
verschillende hoofdstukken uitgewerkt worden. Als het expertpanel rectumcarcinoom is 
afgerond, zal dit worden toegevoegd aan dit dynamisch document.  
De betrokken ziekenhuizen in de regio Noord-Holland/Flevoland zijn: VU Medisch Centrum 
(tegenwoordig Amsterdam UMC locatie VUMC), Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis 
(Amsterdam), BovenIJ ziekenhuis (Amsterdam), Dijklander Ziekenhuis (Hoorn/Purmerend), 
Flevoziekenhuis (Almere), Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar/Den Helder), OLVG 
(Amsterdam Oost/West), Rode Kruis ziekenhuis (Beverwijk), Spaarne Gasthuis 
(Haarlem/Hoofddorp), Ter Gooi ziekenhuis (Hilversum/Blaricum), Zaans Medisch Centrum 
(Zaanstad), ziekenhuis Amstelland (Amstelveen), ziekenhuis St. Jansdal 
(Harderwijk/Lelystad).  
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Algemene achtergrond  

Door de snelgroeiende kennis en concentratie van oncologische zorg is het niet meer haalbaar 
dat iedere arts beschikt over alle expertise op het gebied van diagnostische en 
therapeutische mogelijkheden binnen de oncologische zorg. Artsen specialiseren zich in een 
vakgebied, en tegenwoordig vindt er ook vaak een subspecialistatie plaats. Daarnaast wordt 
de zorg steeds meer geconcentreerd in gespecialiseerde centra. Dit maakt de samenwerking 
tussen verschillende specialisten en ook tussen ziekenhuizen erg belangrijk. Kennis wordt 
daarom al geruime tijd binnen een ziekenhuis gedeeld via intercollegiale consulten of 
multidisciplinaire overleggen (MDO). Als de benodigde expertise niet beschikbaar is in het 
eigen ziekenhuis, kunnen medisch specialisten uit gespecialiseerde oncologische centra 
worden geconsulteerd of deelnemen aan MDO’s via videoconferencing. Dit wordt ook wel 
consulentschap genoemd. Daarnaast kunnen patiënten ook direct worden doorverwezen naar 
een betreffend expertise centrum.  
Deze bekende consulentschappen zijn niet altijd toereikend. Beeldmateriaal is tijdens een 
telefonisch consult niet voorhanden en tijdens een videoconferencing vaak van onvoldoende 
kwaliteit. Beelduitwisseling vindt tussen de ziekenhuizen plaats door het branden van de 
beeldvorming op een DVD en het verzenden per post of koerier. Daarnaast is door de 
subspecialisatie vaak de betrokkenheid van één medisch specialist uit een vakgebied niet 
meer voldoende. Als voorbeeld, de ene chirurg heeft zich gespecialiseerd in de behandeling 
van de primaire tumor en de andere in de behandeling van de uitzaaiingen naar specifieke 
organen. Door deze subspecialisatie binnen een vakgebied is deze kennis verdeeld over 
verschillende specialisten, die niet op ieder moment beschikbaar kunnen zijn voor een MDO. 
Bovendien vindt er veel praktijkvariatie in behandelingen plaats. Het consulteren van een 
expertpanel kan hiervoor de uitkomst bieden. Experts vanuit verschillende specialismen of 
subspecialismen zijn binnen een expertpanel verenigd en delen kennis rondom een bepaald 
oncologisch ziektebeeld. Bij het consulteren van een expertpanel worden relevante medische 
patiëntgegevens en beeldmateriaal digitaal gedeeld. Slim gebruik van expertpanels kan 
onnodige doorverwijzingen, praktijkvariatie, onder- of overbehandeling en uitstel van 
gepersonaliseerd behandelplan voorkomen.  
 

 
Figuur. Plaats van Expertpanel in de huidige keten van oncologische zorg.   
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1. Online expertpanel colorectale 
levermetastasen 

1.1 Achtergrond  

Colorectale levermetastasen zijn uitzaaiingen van darmkanker naar de lever. Het is een 
ziekte met een relatief lage incidentie. De zorg voor deze patientpopulatie vindt daarom 
plaats in gespecialiseerde centra. Lokale behandeling van colorectale levermetastasen speelt 
een centrale rol, omdat dit de enige in opzet genezende behandeling is. Lokale behandeling 
omvat het verwijderen van de tumor door de leverchirurg en het wegbranden van de tumor 
door de interventieradioloog. Behandeling vindt plaats in een gespecialiseerd 
multidisciplinair team. Voor advies over gepaste behandeling worden patienten besproken in 
een multidisciplinair overleg, waarbij een colorectaal- en leverchirurg, medisch oncoloog, 
interventie-radioloog en nuclear geneeskundige, radiotherapeut en patholoog aanwezig zijn. 
Omdat de zorg voor colorectale levermetastasen gecentraliseerd in gespecialiseerde centra, 
is de kennis niet meer in ieder regionaal ziekenhuis aanwezig. Door middel van 
consulentschappen wordt de expertise in de regio beschikbaar gesteld. Helaas worden er ook 
patiënten met colorectale levermetastasen in ziekenhuizen besproken in een multidisciplinair 
overleg zonder de aanwezigheid van de juiste expertise. Dit kan leiden tot praktijkvariatie en 
een mogelijk onderbehandeling van deze patiëntpopulatie.  
Het project Online Expertpanel Colorectale levermetastasen is geinitieerd vanuit het VUmc. 
Het doel van het project was toegankelijke expertise voor iedere patient met colorectale 
levermetastasen in de regio voor advies over een passend behandelplan, ongeacht het 
ziekenhuis van diagnose.  
 
Betrokken regionale ziekenhuizen waren Dijklander ziekenhuis (Hoorn/Purmerend), 
Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar/Den Helder), Spaarne Gasthuis (Hoofddorp/Haarlem), 
Zaans Medisch Centrum (Zaandam) en Ziekenhuis Amstelland (Amstelveen). Van deze centra 
waren er 4 regionale ziekenhuizen zonder expertise van een 
leverchirurg/interventieradioloog, 1 regionaal ziekenhuis met de expertise van een 
leverchirurg en 1 academisch ziekenhuis met de expertise van een 
leverchirurg/interventieradioloog. Het laatste ziekenhuis fungeert als tertiair/quartair 
verwijscentrum.  
 
De voorwaarde om een patiënt goed te kunnen beoordelen in een expertpanel is de 
aanwezigheid van de juiste patiëntengegevens en goede kwaliteit van de beeldvorming.In de 
eerste fase van dit project is gezocht naar een oplossing voor een efficiënte uitwisseling van 
deze gegevens. Verder zijn de juridische kaders van een online expertpanel onderzocht in 
samenwerking met juristen. Vervolgens is online expertpanel colorectale levermetastasen 
vorm gegeven. Tot slot zijn de conclusies van de werking van dit panel gepubliceerd in een 
wetenschappelijk artikel.  
 

1.2 Projectbeschrijving  

1.2.1 Digitale uitwisseling gegevens  
Digitale uitwisseling is een voorwaarde voor een goed functionerend (online) expertpanel. 
Het panel dient te beschikken over goede kwaliteit beeldvorming en de laatste 
patiëntengegevens. Bij de aanvang van dit project werd de uitwisseling van gegevens in de 
regio verricht door middel van het branden van de beeldvorming op een DVD om vervolgens 
per post of koerier te versturen en het faxen van de (verwijs)brief. Het versturen van de DVD 
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met beeldvorming werd ook toen al achterhaald en tijdrovend geacht. Derhalve is gezocht 
naar een digitale oplossing voor de uitwisseling van patiëntgegevens en beeldvorming.  
 
Bij de start van het project is er gekozen voor beveiligde, digitale uitwisseling middels de 
webapplicatie EVOCS, een ICT-oplossing van Fysicon. Deze webapplicatie is om verschillende 
redenen gekozen. Ten eerste maakt deze webapplicatie het mogelijk om beelden online te 
versturen vanuit verwijzende centra naar het expertise centrum. Binnen de webapplicatie 
kunnen de beelden bekeken worden, maar deze kunnen ook geimporteerd worden in het 
PACS systeem van het ontvangende centrum. Hierdoor kunnen radiologen de beeldvorming in 
goede kwaliteit beoordelen in hun daarvoor gewenst computerprogramma. Ten tweede 
kunnen patientgegevens in een document als bijlage meegestuurd worden. Tot slot bevinden 
zich nog twee chatfuncties binnen het platform. De ene chatfunctie is bedoeld voor 
communicatie tussen de verwijzer en het expertpanel, de andere voor communicatie tussen 
de panelleden. Deze tweede functie is niet inzichtelijk voor de verwijzer.      
 
Binnen de regio Noord-Holland/Flevoland wordt gewerkt aan de implementatie van XDS, het 
systeem dat inzage en import van beeld- en patientgegevens tussen alle ziekenhuizen 
mogelijk maakt. Amsterdam UMC, BovenIJ ziekenhuis en Noordwest Ziekenhuisgroep zijn 
sinds 2021 als eerste in de regio aangesloten op dit netwerk. Naast de implementatie van 
XDS, loopt de landelijke implementatie van DVD-exit van TWIIN. Hierdoor zijn er inmiddels 
meerdere manieren die digitale beelduitwisseling faciliteren.  

1.2.2 Juridische kaders voor een online expertpanel 
In 2017 heeft Tessa Hellingman een expertmeeting georganiseerd voor het stellen van de 
juridische voorwaarden voor een expertpanel op het gebied van gezondheidsrecht, 
aansprakelijkheidsrecht/tuchtrecht/verzekeringsrecht en verbintenissenrecht.1  
Een expertpanel moet aan enkele voorwaarden voldoen op basis van verschillende wet- en 
regelgeving zoals de WGBO, KNMG-richtlijn, Algemene Verordening Gegevensbescherming, 
Wet Cliëntenrechten bij Elektronisch Verwerking van Gegevens en Wet Kwaliteit Klachten en 
Geschillen Zorg. Een advies uitbrengen zonder de patiënt gezien te hebben, moet in ieder 
geval aan de volgende punten voldoen: 
- De patiënt is voldoende geïnformeerd over de werkwijze van het expertpanel en geeft 

akkoord voor het delen van zijn gegevens. 
- De identiteit van de patiënt is in voldoende mate vastgesteld.  
- De adviesvraag is duidelijk en eenvoudig.   
- Het blijft een advies, de keuze voor behandeling en eindverantwoordelijkheid blijven bij 

de verwijzend specialist.  
 

In het document wordt uiteengezet wat de functie is van het referentiecentrum, de 
samenstelling van het expertpanel, welke overeenkomsten en afspraken gemaakt dienen te 
worden, hoe een informed consent is geregeld en hoe patiëntengegevens bewaard dienen te 
worden.  
 
Concluderend zijn er geen juridische obstakels of praktische bezwaren om een expertpanel 
op te richten, mits aan de juiste voorwaarden wordt voldaan.  
 

1.2.3 Expertpanel  
Het panel voor de colorectale levermetastasen bestaat uit een interventieradioloog en twee 
leverchirurgen. Het verwijzend ziekenhuis uploadt de beeldvorming en gegevens van een 
patient (met de verdenking op) colorectale levermetastasen in EVOCS. De adviesvraag is of 
lokale behandeling van de laesies mogelijk is. De gegevens worden geimporteerd in het 
elektronisch patientendossier van het expertise centrum door een arts-onderzoeker. Nu kan 
de beeldvorming worden gereviseerd door een interventieradioloog gespecialiseerd in 
leverpathologie. De interventieradioloog beoordeelt tevens de geschiktheid van de laesies 
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voor lokale behandeling door middel van branden. Vervolgens beoordelen twee 
leverchirurgen onafhankelijk van elkaar de uitvoerbaarheid van een lokale behandeling. In de 
hoofdlijn kunnen er drie adviezen gegeven worden: 1) lokale behandeling is mogelijk, 2) 
lokale behandeling is mogelijk, maar inductiechemotherapie wordt geadviseerd, 3) lokale 
behandeling is niet mogelijk. Indien geen consensus wordt bereikt, zal aanvullend een derde 
leverchirurg worden benaderd voor een beoordeling. Soms kan het zijn dat discussie in een 
gespecialiseerd lever-MDO met expertise van ook een medisch oncoloog, radiotherapeut 
en/of nucleair geneeskundige gewenst is. De revisie samen met het advies worden verwerkt 
in een advies-document en geüpload in EVOCS. Indien de patiënt geschikt is voor lokale 
behandeling, bevat de terugkoppeling het advies voor verwijzing naar het expertise centrum. 
Uiteindelijk kiezen de verwijzer en de patiënt gezamenlijk wat volgende stap zal zijn. 
 
Het streven is om binnen twee dagen na indienen van een casus het advies te versturen naar 
het aanvragend centrum.  
 
Het artikel “Optimizing of transmural care by implementation of an online expertpanel to 
assess treatment strategy in patients suffering from colorectal cancer liver metastases: a 
prospective analysis” door Hellingman et al. geeft de resultaten weer van de implementatie 
van dit panel.2  
 

1.3 Geleerde lessen  

1.3.1 Doelen bereikt? 
Doel van dit project was praktijkvariatie verminderen en potentiële onderbehandeling van 
colorectale levermetastasen verminderen met de introductie van een online expertpanel. Op 
basis van de gedraaide pilot is de ervaring dat een online expertpanel positief kan bijdragen 
aan het transmurale zorgpad voor colorectale lever metastasen. Door de verbetering van  
digitale uitwisseling in de afgelopen jaren, de fusie van twee academische ziekenhuizen en 
de bijdrage in regionale MDO’s is het online expertpanel echter nu niet meer noodzakelijk.  
 
Hieronder staan puntsgewijs de geleerde lessen ten aanzien van het online expertpanel per 
fase in het project beschreven.   

1.3.2 Oriëntatiefase 
1) Het doel van een expertpanel moet vastgesteld worden; voorbeelden hiervoor zijn advies 

ten aanzien van operabiliteit, advies ten aanzien van behandeling, triage van 
behandeling in bijvoorbeeld derde lijn. Afstemming met de vraag vanuit de andere 
ziekenhuizen in de regio zorgt voor een brede basis voor implementatie.  

2) Overeenstemming over een ICT-modaliteit voor delen van beeldvorming en 
patiëntengegevens in samenspraak met deelnemende ziekenhuizen, voorbeelden hiervan 
zijn XDS, TWIIN of een externe partij zoals EVOCS van Fysicon. Maak hiervoor goede 
afspraken met ICT-beheer en PACS-beheer van zowel verwijzend als expertise centrum. 

1.3.3 Ontwikkelfase 
1) Het maken van een gestandaardiseerd aanmeld- en adviesformulier in samenspraak met 

het expertpanel.  

1.3.4 Testfase 
1) Een projectmedewerker (arts-onderzoeker) zorgde voor het contact met de verwijzer, 

import van de patientgegevens en het contact met panelleden. Omdat het advies binnen 
2 werkdagen gegeven diende te worden en er geen vast overlegmoment stond gepland, 
moest de artsonderzoeker de verschillende experts actief opzoeken. In het drukke 
schema van de verschillende specialisten kon dit soms uitdagend kon zijn. Het proces 
werd hierdoor ook afhankelijk van de aanwezigheid van de arts-onderzoeker.  
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2) De gebruikers in de verwijzende ziekenhuizen zijn vooral casemanagers en secretaresses 
namens de medisch specialisten. Het is aan te raden om gebruikers van een persoonlijke 
uitleg te voorzien voor juist gebruik van het ICT medium. De compleetheid van de 
gegevens kan zo ook in toenemende mate worden gehandhaafd.  

1.3.5 Procesevaluatie  
1) De ICT modaliteit EVOCS was beperkende factor in regionale/landelijke 

uitbreidingsmogelijkheden. Omdat niet elke PACS-beheer in het verwijzend centrum de 
koppeling met EVOCS wilde of kon faciliteren, kon niet elk ziekenhuis aansluiten bij het 
expertpanel of verliep de koppeling moeizaam. De implementatie van DVD-exit en XDS 
geeft meer mogelijkheden waarvoor geen extra financiering nodig is voor de toekomst.     

2) Toenemende mate bekendheid van expertpanels. Het werkt goed om klein te beginnen, 
met een of twee verwijzende ziekenhuizen. Samen kan de werkwijze geoptimaliseerd 
worden, voordat verdere regionale uitbreiding plaatsvindt. Zodra het concept goed staat, 
kan snel uitbreiding plaatsvinden.  

3) Aanlevering van een complete aanvraag is cruciaal voor het geven van een gedegen 
advies. 

4) Toenemend actief deelname van experts aan MDO’s in de regio zorgt voor meer 
beschikbare expertkennis  tijdens MDO in de regio.  
 

1.3.6 Invloed covid-19-pandemie   
1) Voor de COVID-19 pandemie werden de experts actief opgezocht in het ziekenhuis. De 

arts-onderzoeker liep actief langs bij de specialist voor een opinie van de casus. Door de 
COVID-19 pandemie was de arts-onderzoeker niet fysiek aanwezig in het ziekenhuis en 
werd de casus geattendeerd via een email aan de experts. Met enige regelmaat werd 
besloten om de patiënt te bespreken in het MDO CRLM van het VUmc, waardoor alle 
specialisten gelijk werden bereikt. De afgesproken periode van 48 uur werd in enkele 
gevallen hierdoor niet gehaald.  

2) De COVID-19 pandemie heeft een versnellende invloed gehad op de digitaliseren van 
MDO’s. Verschillende MDO’s worden hybride georganiseerd met de mogelijkheid om 
laagdrempeling een extra persoon in te laten bellen. Het gebruik van hybride MDO’s is 
meer en meer geïntergreerd in de standaard zorg. Het inbellen van een expert uit een 
academisch centrum in een MDO van een perifeer ziekenhuis lijkt hierdoor toenemend 
gestandariseerd.  
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2. Triagepanel Neuro-oncologie 

2.1 Achtergrond  

Hersentumoren omvatten alle primaire en secundaire tumoren van de hersenen. Primaire 
hersentumoren zijn tumoren die vanuit het hersenweefsel en hersenvliezen ontstaan. 
Ssecundaire hersentumoren zijn uitzaaiingen van een tumor elders in het lichaam naar de 
hersenen toe. De incidentie van primaire hersentumoren is relatief laag met ongeveer 1200 
nieuwe diagnoses per jaar in Nederland. De behandeling voor deze patientpopulatie vindt 
daarom plaats in gespecialiseerde centra. De behandeling bestaat uit neurochirurgie, 
radiotherapie en chemotherapie. Behandeling vindt plaats in een gespecialiseerd 
multidisciplinair team, bestaande uit de medisch oncoloog, neuroloog, neurochirurg, 
patholoog, radioloog, radiotherapeut en verpleegkundig specialist.  
De diagnose vindt vaak plaats in een algemeen ziekenhuis. Nadat de patient zich met 
klachten bij de huisarts presenteert, wordt hij verwezen naar de Spoed Eisende Hulp of 
polikliniek Neurologie voor aanvullend onderzoek. Hier wordt met behulp van beeldvorming, 
meestal bestaande uit een CT-scan en MRI-scan, de verdenking op een hersentumor gesteld. 
Afhankelijk van de ernst van de symptomen en de tumorkenmerken op de beeldvorming vindt 
er telefonisch overleg plaats met een hersentumorcentrum voor advies en de noodzaak voor 
klinische overname/spoedverwijzing of wordt een patient verwezen naar de polikliniek 
Neurologie of Neurochirurgie, eventueel na bespreking in een regionaal multidisciplinair 
overleg.  
Bij telefonische consultatie is de beeldvorming niet voorhanden. Enkele coupes van de scan 
worden gedeeld om een eerste indruk te geven van de tumor. Daarnaast vindt de 
beelduitwisseling tussen de ziekenhuizen plaats door het branden van de beeldvorming op 
een DVD en het verzenden per post of koerier. Dit kan ertoe leiden dat de informatie 
gefragmenteerd en vertraagd binnenkomt. Na het ontvangen van de patientinformatie wordt 
de patient getrieërd door het specialisme waar de verwijzing aan gericht is.  
 
Het project Triagepanel Neuro-oncologie is geïnitieerd vanuit het Hersentumorcentrum 
Amsterdam, locatie VUmc. Het doel van het triagepanel was 1) laagdrempelig en 
toegankelijke expertise, 2) goede informatie-uitwisseling, 3) sneller duidelijkheid over de 
diagnose en verwijzing te kunnen geven aan de patiënt en de verwijzer, en 4) de patiënt 
sneller te laten starten in het juiste zorgpad.  
 
Betrokken regionale ziekenhuizen zijn BovenIJ ziekenhuis, Flevoziekenhuis, OLVG locatie 
west en oost, Tergooi Ziekenhuizen en Zaans Medisch Centrum.  
 
 

2.2 Projectbeschrijving  

2.2.1 Digitale uitwisseling gegevens  
Digitale uitwisseling is een voorwaarde voor een goed functionerend (online) expertpanel. 
Het panel dient te beschikken over goede kwaliteit beeldvorming en de juiste 
patiëntengegevens om een gedegen advies te kunnen geven. Bij de aanvang van dit project 
werd de uitwisseling van gegevens in de regio verricht door middel van het branden van de 
beeldvorming op een DVD om vervolgens per post of koerier te versturen en het faxen van de 
(verwijs)brief. Het versturen van de DVD met beeldvorming werd ook toen al achterhaald en 
tijdrovend geacht. Derhalve is gezocht naar een digitale oplossing voor de uitwisseling van 
patiëntgegevens en beeldvorming.  
 



 

Regionale Oncologienetwerken 10 

Bij de start van het project is er gekozen voor beveiligde, digitale uitwisseling middels de 
webapplicatie EVOCS, een ICT-oplossing van Fysicon. Deze webapplicatie is om verschillende 
redenen gekozen. Ten eerste maakt deze webapplicatie het mogelijk om beelden online te 
versturen vanuit verwijzende centra naar het expertise centrum. Binnen de webapplicatie 
kunnen de beelden bekeken worden, maar deze kunnen ook geimporteerd worden in het 
PACS systeem van het ontvangende centrum. Hierdoor kunnen radiologen de beeldvorming in 
goede kwaliteit beoordelen in hun daarvoor gewenst computerprogramma. Ten tweede 
kunnen patientgegevens in een document als bijlage meegestuurd worden. Binnen de regio 
Noord-Holland/Flevoland wordt gewerkt aan de implementatie van XDS, het systeem dat 
inzage en import van beeld- en patientgegevens tussen alle ziekenhuizen mogelijk maakt. 
Amsterdam UMC en BovenIJ ziekenhuis zijn sinds 2021 aangesloten op dit netwerk. Naast de 
implementatie van XDS, loopt de landelijke implementatie van DVD-exit van TWIIN. Hierdoor 
zijn er inmiddels meerdere manieren die digitale beelduitwisseling faciliteren. Per ziekenhuis 
is gekozen wat de meest geschikte manier van beelduitwisseling was,  
 
Naast goede kwaliteit beeldvorming zijn ook de juiste patiëntgegevens van belang voor een 
gedegen advies. Daarom is er een aanmeldformulier ontwikkeld door de leden van het 
triagepanel. Met dit aanmeldformulier wordt beknopt maar volledig de patientinformatie 
gevraagd. Dit formulier wordt samen met de beeldvorming geüpload in de webapplicatie van 
EVOCS.  
 

2.2.2 Juridische kaders voor een online expertpanel 
Voor de juridische kaders van het expertpanel wordt verwezen naar paragraaf 1.2.2.  
Concluderend zijn er geen juridische obstakels of praktische bezwaren om een expertpanel 
op te richten, mits aan de juiste voorwaarden wordt voldaan.  
 

2.2.3 Expertpanel  
Het triagepanel neuro-oncologie bestaat uit een neuroloog, neurochirurg, radioloog en 
radiotherapeut, allen met expertise over hersentumoren. Zij komen drie maal per week op 
een vast tijdstip samen om de ingebrachte casuïstiek te bespreken. De aanmeldprocedure en 
bespreking werkt als volgt. In het verwijzend ziekenhuis wordt bij een patiënt de verdenking 
op een hersentumor gesteld op basis van de MRI-scan. De behandelend neuroloog verkrijgt 
informed consent van de patiënt voor het delen van zijn gegevens met het triagepanel neuro-
oncologie. Vervolgens uploadt de behandelend neuroloog het aanmeldfomulier en de 
beeldvorming van de patient in EVOCS. De vraag van de neuroloog betreft de radiologische 
diagnose en advies ten aanzien van de verwijzing. De gegevens worden geimporteerd in het 
elektronisch patientendossier van het Hersentumorcentrum. Op maandag, woensdag en 
vrijdag komt het panel samen om de ingebrachte patiënten te bespreken. Hierdoor wordt 
binnen twee werkdagen het behandeladvies teruggekoppeld. Het behandeladvies bestaat uit 
een revisie van de beeldvorming en een advies ten aanzien van de verwijzing en behandeling. 
Advies ten aanzien van de verwijzing bestaat uit een verwijzing naar de polikliniek van het 
geadviseerde specialisme, een klinische overname of verwijzing naar een geheel ander 
(sub)specialisme. Terugkoppeling vindt zowel telefonisch als per e-mail plaats. Als de patiënt 
en verwijzer akkoord zijn met de voorgestelde verwijzing en beleid, dan wordt het advies in 
gang gezet vanuit het Hersentumorcentrum.  
 
Het artikel “A multidiscplinary neuro-oncological triagepanel reduces time to referral and 
treatment for patients with a brain tumor” door de Swart et al. Gepubliceerd in Neuro-
Oncology Practice geeft de resultaten weer van de implementatie van dit panel.3  
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2.3 Geleerde lessen  

2.3.1 Doelen bereikt? 
Doel van dit project was 1) laagdrempelig en toegankelijke expertise, 2) goede informatie-
uitwisseling, 3) sneller duidelijkheid over de diagnose en verwijzing te kunnen geven aan de 
patiënt en de verwijzer, en 4) de patiënt sneller te laten starten in het juiste zorgpad. Al 
deze doelen zijn behaald gedurende de pilot periode. Uit de evaluatie met de verwijzers is 
gebleken dat zij erg enthousiast zijn over deze nieuwe manier van samenwerken en dit een 
erg prettige en snelle manier van overleg en verwijzen vinden. Door het gebruik van digitale 
beelduitwisseling en het gebruik van het aanmeldformulier is de juiste patiëntinformatie 
aanwezig. Uit het onderzoek naar de implementatie van het triagepanel is gebleken dat in 
een kwart van alle verwezen patiënten de diagnose aangepast of verscherpt wordt na revisie 
van een radioloog met neuro-oncologische expertise. Daarnaast worden patiënten aanzienlijk 
sneller verwezen. Hierdoor is er sneller duidelijkheid voor de patiënt en verwijzer en start de 
patiënt over het algemeen ook eerder met zijn behandeling.  
 
Hieronder staan puntsgewijs de geleerde lessen ten aanzien van het online expertpanel per 
fase in het project beschreven.   

2.3.2 Oriëntatiefase 
1. Het doel van een panel moet vastgesteld worden. Afstemming van het doel met de 

deelnemende ziekenhuizen in de regio zorgt voor een brede basis voor implementatie.  
2. Overeenstemming over de ICT-modaliteit voor delen van beeldvorming en 

patiëntengegevens in samenspraak met ICT- en PACS-beheerders in de deelnemende 
ziekenhuizen is belangrijk. Maak goede afspraken met ICT-beheer en PACS-beheer van 
zowel verwijzend als expertise centrum. Voorbeelden van de ICT-modaliteiten zijn XDS, 
TWIIN of een externe partij zoals EVOCS van Fysicon. Sinds de implementatie van TWIIN – 
DVDexit is digitale beelduitwisseling mogelijk tussen alle ziekenhuizen in Nederland. 
Hierdoor zijn er geen extra kosten voor het panel aan verbonden.  

2.3.3 Ontwikkelfase 
1. Het maken van een gestandaardiseerd aanmeld- en adviesformulier in samenspraak met 

het triagepanel.  
2. Plan de bespreking op een moment dat (een gedeelte van) de specialisten al een overleg 

hebben staan. Het triagepanel is toegevoegd aan de Neurochirurgie-Radiologiebespreking 
die elke maandag, woensdag en vrijdagochtend plaatsvond. Hierdoor hoefde alleen de 
neuroloog aan te sluiten. Hierdoor beperk je de tijdsinvestering van alle betrokkenen.  

2.3.4 Testfase 
1. Een projectmedewerker (arts-onderzoeker) zorgde voor het contact met de verwijzer, 

import van de patientgegevens en het aanmelden van de patiënt voor de bespreking. 
Voor de implementatie van het panel in de regio werkt dit erg goed, alleen is het geen 
duurzame oplossing. Daarom zijn na de implementatie van het triagepanel in de regio 
deze taken overgenomen door het secretariaat en neurologen.  

2. Begin met enkele ziekenhuizen om het proces te optimaliseren voordat het panel 
regionaal uitgebreid wordt. Dit zorgt voor een goed lopend, breedgedragen panel. 

3. De gebruikers in de verwijzende ziekenhuizen zijn de neurologen. Het is aan te raden om 
gebruikers van een persoonlijke uitleg te voorzien voor juist gebruik van het ICT medium. 
De compleetheid van de gegevens kan zo ook in toenemende mate worden gehandhaafd.  
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2.3.5 Procesevaluatie  
1. De ICT modaliteit EVOCS was beperkende factor in regionale/landelijke 

uitbreidingsmogelijkheden. Omdat niet elke PACS-beheer in het verwijzend centrum de 
koppeling met EVOCS wilde of kon faciliteren, kon niet elk ziekenhuis aansluiten bij het 
expertpanel of verliep de koppeling moeizaam. Door implementatie van TWIIN DVD-exit 
en XDS geeft dit meer mogelijkheden waarvoor geen financiering nodig is voor de 
toekomst.     

2. Toenemende mate bekendheid van expertpanels. Het werkt goed om klein te beginnen, 
met een of twee verwijzende ziekenhuizen. Samen kan de werkwijze geoptimaliseerd 
worden, voordat verdere regionale uitbreiding plaatsvindt. Zodra het concept goed staat, 
kan snel uitbreiding plaatsvinden.  

3. Aanlevering van een complete aanvraag is cruciaal voor het geven van een gedegen 
advies. 

4. Zorg voor duurzaamheid van het panel door de administratie en bespreking door medisch 
specialisten en ondersteunend personeel van het zorgpad te laten verrichten. 
 

2.3.6 Invloed covid-19-pandemie   
1. Door de covid-19-pandemie vond de Neurochirurgie-Radiologiebespreking niet meer 

plaats. Hierdoor is de casuïstiek voor het triagepanel verplaatst naar het digitale 
multidisciplinaire overleg op maandag- en woensdagmiddag. In eerste instantie verviel de 
vrijdagbespreking hierdoor. Toen de Neurochirurgie-Radiologiebespreking weer digitaal 
werd gestart, werd de casuïstiek op vrijdagochtend weer tijdens dit overleg besproken. 
Door bespreking van de triagepatiënten op het multidisciplinaire overleg, zijn ook de 
radiotherapeut en medisch oncoloog betrokken tijdens het overleg. Hieruit volgend 
sluiten de radiotherapeuten tegenwoordig ook aan tijdens het overleg op de 
vrijdagochtend.  

2. Het triagepanel bleek ook van toegevoegde waarde te zijn voor triage tijdens de 
pandemie. Omdat er schaarste was op het operatieprogramma en een digitaal consult 
voor een fysiek consult ging, kon hier ook al in een vroeg stadium over nagedacht 
worden.   
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Conclusie  

Een expertpanel kan een toevoegde waarde hebben in een regionaal zorgpad. De inrichting 
en de werkwijze van het expertpanel kan worden afgestemd op de behoefte die er is vanuit 
het zorgpad. Een voorwaarde voor een goed functionerend expertpanel is een 
gestandariseerd aanmeldformulier waarop alle benodigde informatie beschikbaar is voor het 
expertpanel. Een andere voorwaarde is een adequate digitale uitwisseling van beeldvorming 
met behulp van bijvoorbeeld XDS of TWIIN.  
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