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Introductie

Een tumor-specifiek-expert MultiDisciplinair Overleg (MDO) is een belangrijk onderdeel van adequate 
kankerzorg. Het doel van deze studie is om de praktijkvariatie in het bespreken van patiënten met oesophagus- 
of maagkanker tijdens een tumor-specifiek-expert-MDO te onderzoeken.

Methode

Alle patiënten met oesophagus- of maagkanker gediagnostiseerd in 2018–2019 werden geselecteerd uit de 
Nederlandse kankerregistratie. De primaire uitkomst van de studie was de variatie tussen ziekenhuizen en 
regio’s van diagnose in de proportie besproken patiënten in een tumor-specifiek-expert-MDO. Uitkomsten 
werden beschreven voor: alle patiënten, patiënten met een curabel (cT1-4a x, cN alle, cM0) of incurabel(cT4b, 
cM1) tumor stadium. Multilevel logistische regressieanalyses werden gebruikt om de variatie tussen 
ziekenhuizen en regio’s in de kans om besproken te worden in een tumor-specifiek-MDO te analyseren (odds 
ratio, 95% betrouwbaarheidsinterval), gecorrigeerd voor patiënt- en tumorkarakteristieken.

Resultaten

79% van de 6.921 geïncludeerde patiënten met oesophagus- of maagkanker werd besproken tijdens een tumor-
specifiek-expert-MDO. Voor patiënten met een potentieel curabel tumor stadium(n=3.424) was dit 84%(range 
54%-98%,p<0.0001), en voor patiënten met een incurabel tumor stadium(n=2.018) was dit 71%(range 17%-
100%,p<0.0001). Odds ratio’s van ziekenhuizen van diagnose varieerde van 0.11(95%BI:0.06–0.18) tot 
5.06(95%BI:2.82–9.07) voor alle patiënten, van 0.14(95%BI:0.07–0.27) tot 4.91(95%BI:2.27–10.63) voor 
potentieel curabele patiënten, en van 0.11(95%BI:0.04–0.25) tot 4.35(95%BI:2.08–9.05) voor incurabele 
patiënten. Regio van diagnose was niet geassocieerd met de kans om besproken te worden tijdens een tumor-
specifiek-expert-MDO(p=1.000).



Conclusie

Voor patiënten met oesophagus- of maagkanker verschilt de kans om tijdens een tumor-specifiek-MDO 
besproken te worden aanzienlijk en dit is afhankelijk van het ziekenhuis van diagnose en tumor-
/patiëntkarakteristieken.
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