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Introductie

De kans op een in opzet curatieve behandeling voor patiënten gediagnostiseerd met oesophagus- of maagkanker 
verschilt per ziekenhuis van diagnose. Het MultiDisciplinair Overleg (MDO) speelt een belangrijke rol in de 
beslissing welke behandeling wordt voorgesteld, echter in de spreekkamer kan op basis van gezamenlijke-
besluitvorming het voorgestelde beleid wijzingen. In deze studie analyseren we kwantitatief hoe vaak het MDO-
behandelvoorstel wijzigt tijdens een poliklinisch consult en kwalitatief of er variatie tussen ziekenhuizen bestaat 
in de wijze waarop het poliklinisch behandelbesluit met de patiënt wordt gemaakt.

Methode

Data betreffende behandelvoorstellen geformuleerd tijdens een MDO werd geëxtraheerd uit de Nederlandse 
kankerregistratie(n=3.029). Tevens werden er in acht representatieve ziekenhuizen kwalitatieve data verzameld: 
er werden poliklinische consulten geobserveerd(n=26), diepte-interviews met clinici afgenomen(n=30), en 
focusgroepen(n=7) met zorgverleners en patiënten georganiseerd(n=3), die thematisch werden geanalyseerd.

Resultaten

Bij vrijwel alle patiënten (96%) bleek het MDO-behandelvoorstel overeen te komen met de uiteindelijk 
ontvangen behandeling. De manier waarop het behandelbesluit gemaakt werd, verschilde tussen zorgverleners. 
Uit interviews met zorgverleners bleek dat er verschillen zijn in persoonlijkheden en persoonlijke-waarden. 
Zorgverleners verschilden ten aanzien van het bespreken van alle versus enkel de best passende behandeloptie, 
en de mate waarin de voor- en nadelen van specifieke behandelingen besproken werden. De meerderheid van de 
patiënten wenste een behandeling gericht op curatie te ondergaan, ongeacht mogelijke bijwerkingen.



Conclusie

Ondanks dat er variatie bestaat in de manier waarop het behandelbesluit werd gemaakt, kwam bij nagenoeg alle 
patiënten de uiteindelijk ontvangen behandeling overeen met het MDO-behandelvoorstel. Derhalve benadrukt 
deze studie nogmaals het belang van het adequaat functioneren van een MDO.
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