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Model Passend Behandelplan

- wie is deze patiënt  
- wat is belangrijk in 

zijn leven 
- welk doel wil hij 

nastreven met een 
behandeling

Alle state-of-the-art 
behandelopties met   
voor- en nadelen

Dagelijks fysiek, sociaal en 
psychisch functioneren

Gegevensset Mensgebonden
Informatie



Model Passend behandelplan in de praktijk

Bespreking 
behandeladvies en 

keuze

Aanvullende 
diagnostiek

mdoVerdenking 
maligniteit

Expliciet vergaren info doelen 
en voorkeuren en gezondheids-

situatie

Passend  
behandelplan



Gegevensset Mensgebonden Informatie

Een minimale set van patiënt gerelateerde gegevens (context en 
preferenties), die specialisme, ziektebeeld en beroepsgroep 
overstijgend relevant zijn, om te komen tot een passend behandelplan 
voor iedere volwassen  (oncologische) patiënt.

Gegevensset Mensgebonden
Informatie



Gegevensset Mensgebonden Informatie

Somatisch

- Intoxicaties
- Risico 

ondervoeding
• MUST

Functioneel

- Afhankelijkheid
• ADL

- Functioneren
• KPS

- Mobiliteit
• TUG

- Zelfstandigheid
• iADL

Doelen & 
Voorkeuren

- Behandeldoelen
• OPTool

- Wensen & 
verwachtingen

- Reanimatiebeleid

Sociaal

- Arbeidssituatie
- Burgerlijke staat
- Gezinssamen-

stelling
- Woonsituatie
- Aandachtspunten

Psychisch

- Cognitieve status
• 6CIT

- Emotionele 
status
• PHQ-4

Algemene 
patiëntgeg.

- Naam
- Geslacht
- Geboortedatum
- BSN
- Foto



Karina Anker Ymke Oostkamp

Gebruik Mensgebonden informatie in de praktijk



N = 449, 146 (32.5%) >70
Mean time per patient: 4.10 min 

Observaties tumorwerkgroepen

Festen Eur J surg oncol 2021 



N = 449, 146 (32.5%) >70
Mean time per patient: 4.10 min 

Observaties tumorwerkgroepen

Festen Eur J surg oncol 2021 



Werkwijze uit de oncogeriatrie UMCG

MDO Integreren en 
toepassen 
informatie 
met SDM

Vergaren 
mensgebonden

informatie

Verdenking 
maligniteit

Aanvullende 
diagnostiek

Passend  
behandelplan

Verpleegkundige 
aanwezig Verpleegkundige Verpleegkundige 

aanwezig



Stapsgewijs tot een besluit komen

9. Wat zijn de doelen en voorkeuren van de patiënt?



Uitkomsten

27% aangepast 
behandelvoorstel tov
tumorwerkgroep 
(n=54)

Festen S, (2019) How to incorporate geriatric assessment in clinical decision-making for older patients with cancer. An implementation study. J Geriatr Oncol. 10(6):951-959 (link)

(https:/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31031193/


Festen S (2021), J Geriatr Oncol. 2021 Jun;12(5):779-785. 

Geen oversterfte bij minder intensieve 
behandeling

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33342722/


Vastlegging en 
beschikbaarheid 

Mensgebonden informatie 
in EPD’s



Probleem 

Matige beschikbaarheid van contextuele informatie van de 
patiënt voor toepassing door zorgverleners in zorg- en 

behandelbesluitvorming op de poli, op de afdeling, tijdens het 
MDO en in de keten. 



(Beschikbare) oplossingen

– Pro actief zorgplan beschikbaar in Chipsoft HiX EPD                         
standaard content vanaf versie 6.2

– Pro actieve zorg inrichting in EPIC
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Vb Screenshot overzicht gegevens in EPD
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Deelsessie 1: 
Hoe zet je de Gegevensset
Mensgebonden Informatie in? 

Hanneke van der Wal-Huisman, verpleegkundige en verplegingswetenschapper 
Yvonne Koops, verpleegkundige en projectmedewerker



Stellingen

– Verpleegkundigen moet alleen bij oudere oncologische patiënten 
betrokken en niet bij jongere patiënten

– Verpleegkundigen moeten vanaf het begin van het zorgpad betrokken zijn 
bij de behandelbesluitvorming. 

– Verpleegkundigen moeten structureel zeggenschap hebben in het MDO.

– Zonder verpleegkundigen kun je best alle kennis krijgen die nodig is voor 
een passend behandelplan



Verdiepingssessie 14 april 2022

Deelsessie 2: 
Wat heb je als medisch specialist aan 
de set? 

Suzanne Festen, internist ouderengeneeskunde UMCG
Vera Hanewinkel, projectleider Regionale oncologienetwerken



Stellingen

– Mensgebonden informatie in behandelbesluitvorming zorgt alleen maar 
voor twijfel

– Als arts word ik geacht de behandelrichtlijn te volgen

– Iedere specialisme moet zelf bepalen met welk instrument de 
mensgebonden informatie uitgevraagd wordt. 

– Om mensgebonden informatie te genereren heb ik geen instrumenten 
nodig. 
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Deelsessie 3: 
Hoe krijgen we de set 
gestructureerd in het epd?

Peer Goudswaard, klinisch informaticus UMCG
Floor van Nuenen, projectleider Passend behandelplan



Stellingen

– Uniformeren informatievastlegging ja, conform mijn epd graag!


