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oncology clinic

Samenvatting
Dit artikel beschrijft de voorwaarden en de valkuilen van 
het implementeren van een multidisciplinaire ééndags-
polikliniek voor patiënten met gastro-intestinale malig-
niteiten, in een bestaande ziekenhuisstructuur geba-
seerd op verticale divisies. Door de kliniek te zien als 
een extra (horizontale) planningsdimensie in deze or-
ganisatie, zonder eigen budget, behouden de divisies 
de regie over hun te besteden middelen. Dit houdt ech-

ter ook in dat deze polikliniek afhankelijk is van de door 
de divisiehoofden gestelde prioriteiten. Zolang de kliniek 
een strategisch thema blijft voor de raad van bestuur, zal 
dit het bestaan van de kliniek niet in gevaar brengen.
Sinds de implementatie van deze polikliek zijn de 
wachttijden verkort. Dit draagt bij aan een verbeterde 
kwaliteit van de gastro-intestinale oncologische zorg 
voor de verwezen patiënten.
(Ned Tijdschr Oncol 2016;13:112-7)

Summary
This article describes the conditions and pitfalls for im-
plementing a multidisciplinary fast-track outpatient 
clinic for patients with gastro-intestinal malignancies. 
This clinic has been established within the existing divi-
sional (vertical) hospital structure. Patient centered 
care is organized (horizontally) across the divisions, 
without changing the existing structure, turning struc-
ture into an infrastructure. By viewing the clinic as a 
planning dimension without budget, the participating 
divisions retain control of their assets. However, this 

also entails the clinic is dependent on the priorities of 
the departmental heads. As long as the clinic remains 
a strategic theme within the hospital, this will not en-
danger the existence of the clinic.
Since implementation in 2009, new patients with a 
gastrointestinal malignancy are diverted to the FTC 
and the patient influx has tripled. Patient satisfaction 
has increased and waiting time for an appointment and 
start of treatment has been reduced. This contributes 
to an increased quality of care for patients with gastro-
intestinal malignancies.

Inleiding
Om de (oncologische) wachttijden te verkorten im-
plementeren steeds meer ziekenhuizen ‘fast-track’-po-
liklinieken waarin patiënten met een maligniteit mul-
tidisciplinair worden beoordeeld.1-5 Buiten Nederland 
zijn deze poliklinieken vaak ingericht als zorgkliniek, 

waarbij de focus ligt op één ziektebeeld.6 Een nadeel 
hiervan is dat kennis over andere ziektebeelden kan 
ontbreken. Dit leidt mogelijk tot een verlies van de 
kennissynergie: het verdwijnen van vakinhoudelijke 
kennis. Vooral binnen de oncologie kan dit risico’s met 
zich meebrengen; artsen moeten kunnen differentië-
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ren tussen benigne en maligne ziektebeelden, om zo 
over- of onderbehandeling te voorkomen.7 Daarnaast 
hebben oncologische patiënten vaak veel comorbidi-
teit, waarbij de kennis van andere specialisten onont-
beerlijk is. Deze kennis kan mogelijk ontbreken in een 
gespecialiseerde zorgkliniek buiten het ziekenhuis.
Wij hebben in 2009 een multidisciplinaire ééndags-
polikliniek geïmplementeerd voor patiënten met gas-
tro-intestinale (GE) maligniteiten. Deze polikliniek 
bestaat binnen de bestaande organisatiestructuur van 
een academisch ziekenhuis (UMC). Het doel van dit 
artikel is een raamwerk te schetsen over het opzetten 
en onderhouden van een multidisciplinaire ééndags-
polikliniek. Ten behoeve van dit raamwerk beschrij-
ven wij hoe het project werd geïnitieerd en wat de 
voorwaarden waren voor de succesvolle implementa-
tie van de polikliniek. Vervolgens beschrijven wij de 
realisatie van de polikliniek. Ten slotte beschrijven we 
de huidige (administratieve) problemen van de poli-
kliniek en hoe deze problemen kunnen worden op-
gelost. Wij reiken handvatten aan om het bestaan van 
de polikliniek te waarborgen en het concept te extra-
poleren naar andere ziekenhuizen.

Projectinitiatie
Het project werd in 2008 geïnitieerd door de afde-
lingshoofden van Maag-darm-leverziekten (MDL) en 
Chirurgie. Zij hadden opgemerkt dat het vaak lastig 
was om het diagnostisch traject voor patiënten met de 
verdenking op een gastro-intestinale maligniteit snel 
rond te krijgen; bij patiënten met een pancreaskop-
carcinoom bleek het traject van eerste verwijzing tot 
de start van behandeling 4-5 maanden te kunnen du-
ren. Daarom ontstond het idee om voor patiënten met 
een hoge verdenking op óf een bevestigde gastro-in-
testinale maligniteit één polikliniek te initiëren, waar-
bij alle medisch specialisten die deze patiëntengroep 
behandelen zouden samenwerken (zie Figuur 1). Dit 
plan werd goedgekeurd door de raad van bestuur 
(RvB). Omdat er geen budget beschikbaar was voor de 
implementatie van de polikliniek, leverden de partici-
perende afdelingen een budgettaire ondersteuning in 
de vorm van fte’s. De participerende afdelingen kon-
den deze fte’s beschikbaar stellen, omdat het taken be-
trof die al reeds werden uitgevoerd door de specialis-
ten; het betrof slechts een herverdeling van taken. De 
participerende afdelingen zijn Chirurgie, MDL, Radio-
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Figuur 1. Het concept van de polikliniek.
A. Patiënten met een (hoge verdenking op) gastro-intestinale maligniteit kunnen worden verwezen naar de polikliniek. De 
polikliniek is onderverdeeld in tumorspecifieke dagen: HCC, colorectaal carcinoom, oesofagus- en maagcarcinoom en 
hepatobiliair en pancreascarcinoom. De verwijzing wordt beoordeeld en de patiënt wordt ingedeeld op de juiste tumor-
specifieke dag. De meeste patiënten worden binnen 6 werkdagen gezien. 
B. De patiënten brengen de hele dag door op de polikliniek. Na het ochtendconsult krijgen zij indien nodig aanvullende 
diagnostiek. Tussen de middag vindt het multidisciplinaire overleg (MDO) plaats. Daarna komt de patiënt weer op consult 
en wordt het behandelplan besproken. Aan het einde van de dag heeft 85% van de patiënten een diagnose en behandel-
plan, waarna de behandeling start binnen 3 weken.
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logie, Medische Oncologie, Radiotherapie, Pathologie, 
Nucleaire Geneeskunde, IT en de afdeling Kwaliteit en 
Proces Innovatie (KPI). Het initiatief werd geleid door 
een projectteam, bestaande uit een MDL-arts, chirurg, 
verpleegkundig hoofd en een projectleider van KPI. 
De MDL-arts en chirurg waren zowel betrokken bij 
het opzetten van de polikliniek als ook uiteindelijk 
werkzaam in de polikliniek.

Voorwaarden
De traditionele organisatiestructuur van een zieken-
huis bestaat uit verschillende medische afdelingen, 
een verticale organisatie (zie Figuur 2). Deze structuur 
vermindert de complexiteit van de medische organi-
satie voor de RvB en artsen, maar vanuit het perspec-
tief van de patiënt blijft deze organisatie complex. 
De moderne organisatietheorie ziet deze traditione-
le (verticale) organisatie niet als een rigide structuur, 
maar als een flexibele infrastructuur waarbij patiënt-
gecentreerde zorg horizontaal over de bestaande ver-
ticale structuren heen kan worden geprojecteerd. Dit 
bevordert de samenwerking tussen medisch specialis-
ten en disciplineoverstijgende teams. 
Om de zorg te centreren rondom de patiënt is het no-
dig om een extra planningsdimensie toe te voegen in 
de bestaande organisatie van de divisies en afdelin-
gen. Alle participerende afdelingen moeten rekening 
houden met zowel hun eigen (verticale) planning als 
de (horizontale) planning van de polikliniek. Dit im-
pliceert dat het eerste doel van het ziekenhuis de in-
dividuele patiënt moet zijn en het tweede doel pas de 
verschillende afdelingen of medisch specialisten. Dit 
houdt in dat niet de prestaties van individuele afde-
lingen of artsen worden beoordeeld, maar de presta-
ties van de diagnostische groep als geheel. Door het 
behoud van de verticale ziekenhuisstructuur wordt 
de kennissynergie gehandhaafd. Succesvol samen-
werken en disciplineoverstijgend teamwork is afhan-
kelijk van de 5 principes van de Economische Team 
Theorie8: gezamenlijk doel, delen van informatie, ge-
deelde regels, socialisatie en beloningen (zie Tabel 1). 

Implementatie
De polikliniek is feitelijk geïmplementeerd als een vir-
tuele polikliniek en vormt daarom geen bedreiging 
voor bestaande divisies; er werden geen inkomsten 
ingehouden van de bestaande divisies. Bij de imple-
mentatie van de polikliniek zijn 2 verschillende stra-
tegieën gecombineerd: een ‘top-down’-strategie en de 
‘bottom-up’-strategie. Met de steun van de RvB werd 
het project ‘top-down’ geïnitieerd. De ondersteuning 
van de RvB zorgde ervoor dat de besluitvorming kon 
worden versneld, dat het gezamenlijke doel werd ge-

internaliseerd en dat alle afdelingen participeerden. 
Vervolgens werd het initiatief ‘bottom-up’ geleid door 
het projectteam. Omdat leden van het projectteam 
ook werkzaam waren binnen de gastro-intestinale on-
cologische zorg en de polikliniek, waren zij goed in 

Tabel 1. Economische teamtheorie.

Gezamenlijk doel Hoogkwalitatieve en snelle patiënten-
zorg. 

Gedeelde  
informatie

Gedeelde informatie wordt mogelijk ge-
maakt door een gedeeld elektronisch 
patiëntendossier (EPD), waarin alle art-
sen hun eigen bevindingen kunnen no-
teren, en die van anderen kunnen in-
zien. 

Gedeelde regels Het projectteam heeft de regels voor  
de polikliniek opgesteld en uitvoerig   
besproken met de participerende 
 afdelingen.

Socialisatie Organisatorische socialisatie is het pro-
ces waarbij de normen en waarden van 
de werkplek worden vastgesteld en 
aangeleerd door de nieuwe medewer-
ker. Omdat de polikliniek wordt geïmple-
menteerd in een bestaande organisatie, 
zijn deze normen en waarden reeds be-
kend bij de werknemers. 

Beloningen In een academisch centrum worden de 
medewerkers gelijkwaardig beloond, on-
geacht hun inbreng (aantal nieuwe patiën-
ten). Indien dit niet het geval is, zal er een 
losstaand vergoedingssysteem voor de 
polikliniek moeten worden vastgesteld.
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staat om te anticiperen op de mogelijke consequenties 
van het inrichten van nieuwe werkprocessen, nieuwe 
spreekuren en een multidisciplinair elektronisch pati-
entendossier. Een ‘bottom-up’-strategie creëert intrin-
sieke motivatie voor het team en bouwt voort op de 
kennis en expertise van de staf door ze te betrekken in 
het beslissingsproces; de intrinsieke motivatie wordt 
gereflecteerd in teamwork en een gedeelde visie. 

Realisatie
Na de ontwerpfase vond er een theoretische simula-
tie plaats, waarbij zowel de personen als de systemen 
werden gesimuleerd. Deze simulatie werd gevolgd 
door een praktische simulatie waarbij de medisch 
specialisten die werkzaam zouden zijn op de polikli-
niek zich voordeden als patiënten, om zo knelpun-
ten te ontdekken. Beide simulaties vonden plaats bui-
ten kantooruren. De knelpunten die werden ontdekt 
met deze simulaties werden opgelost voordat de po-
likliniek opende. Volgens de leer van het verander-
management vergroot deze manier van participatie de 
betrokkenheid tijdens het veranderingsproces.9

De polikliniek
Vanaf april 2009 werden alle patiënten met een GE-
maligniteit doorverwezen naar de kliniek, waarbij 
ongeveer 65% van de patiënten uit onze eigen regio 
worden verwezen. Elke verwijzing wordt geëvalueerd 
door een gespecialiseerde verpleegkundige. Zij beoor-
deelt door middel van een protocol, per tumorsoort 
opgesteld door de tumorwerkgroepen, of de verwij-
zing compleet is en bespreekt met een radioloog of de 
beeldvorming recent genoeg is en de gewenste kwali-
teit heeft. Indien dit niet het geval is, wordt er op de 
dag van de afspraak nieuwe beeldvorming ingepland. 
In 2014 kreeg 82% van de patiënten binnen 6 werkda-
gen een afspraak op de polikliniek (gemiddelde wacht-
tijd 4,5 werkdagen; SD 3,0), de gemiddelde wachttijd 
tot start van behandeling was 19,9 (SD 15,1) werk-
dagen. Voor de implementatie van de ééndagspolikli-
niek in 2009 was de gemiddelde wachttijd voor een 
afspraak 10,4 dagen en de gemiddelde wachttijd voor 
start van de behandeling was 59,4 dagen.10

Op de polikliniek worden de patiënten verdeeld over 
tumorspecifieke dagen: patiënten met een hepatocel-
lulair carcinoom (HCC) op maandag, patiënten met 
colorectale carcinomen (CRC) op dinsdag, op woens-
dag patiënten met oesofagus- of maagcarcinomen 
(OES) en op donderdag patiënten met een pancre-
as-, cholangio- of duodenumcarcinoom (HPB). Pati-
enten zijn de hele dag aanwezig op de kliniek. In de 
ochtend heeft elke patiënt eerst een consult met een 

chirurg of MDL-arts. Hierna wordt, indien nodig, het 
aanvullende onderzoek uitgevoerd. Tussen de middag 
worden alle patiënten besproken in het multidiscipli-
naire overleg (MDO). Op dit overleg wordt de ver-
wijsdiagnose bevestigd of veranderd en een behandel-
plan opgesteld. In een recentelijk onderzoek hebben 
wij aangetoond dat het multidisciplinaire team de 
verwijsdiagnose voor 20% van de patiënten heeft ver-
anderd, van wie uiteindelijk 28% een benigne diag-
nose kreeg. Al deze diagnoses werden gevalideerd 
door middel van pathologie of follow-up (mediaan 9 
maanden).11 De diagnose en het behandelplan wor-
den tijdens het MDO gedocumenteerd in het elek-
tronisch patiëntendossier. Dezelfde arts van het och-
tendconsult bespreekt vervolgens met de patiënt het 
advies dat is opgesteld tijdens het MDO. Daarna be-
spreken de andere artsen die betrokken zullen zijn bij 
de behandeling deze met de patiënt. Deze afspraken 
vinden na elkaar plaats. Voor 88% van de besproken 
patiënten wordt op het eerste MDO een definitieve 
diagnose en behandelplan opgesteld. 
De realisatie van de polikliniek heeft zowel de patiënt-
tevredenheid als de medewerkerstevredenheid ver-
groot. Alhoewel patiënten aangeven dat het zwaar 
is om de hele dag in het ziekenhuis door te brengen 
(zie Figuur 1), geeft 98% de voorkeur aan dit concept 
boven meerdere bezoeken aan het ziekenhuis.10 In 
2013 hebben alle medisch specialisten en verpleeg-
kundigen werkzaam op de polikliniek een vragen-
lijst met betrekking tot hun werktevredenheid inge-
vuld. Het maximaal te behalen punten bedroeg 30. 
Medisch specialisten scoorden gemiddeld 25,1 (SD 
2,6), arts-assistenten scoorden gemiddeld 26,0 (SD 
2,7) en verpleegkundigen scoorden gemiddeld 24,1 
(SD 1,3). Deze waarden tonen aan dat de artsen en 
verpleegkundigen werkzaam op de polikliniek een 
hoge werktevredenheid hebben. Ook erkennen de 
medisch specialisten en verpleegkundigen werkzaam 
op de polikliniek de meerwaarde van multidiscipli-
naire samenwerking, waarbij er meer en makkelijker 
overlegd kan worden met collega’s. 

Coördinatie en problemen
Het universitaire ziekenhuis heeft een budgetgedre-
ven systeem. Dit systeem is gebaseerd op de verschil-
lende afdelingen in de ziekenhuisorganisatie. Een na-
deel van dit systeem is het onvermogen om te kunnen 
gaan met afdelingoverstijgende projecten: de polikli-
niek is geen zelfstandige divisie binnen de zieken-
huisorganisatie en heeft daarom geen eigen budget. 
De medewerkers zijn niet in dienst van de polikli-
niek, maar worden betaald door hun eigen divisies. 
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Tot dusver zijn er (nog) geen problemen ontstaan 
door het gebrek aan budget, maar het is mogelijk dat 
de verdere ontwikkeling van de polikliniek hierdoor 
wordt beperkt. Hier staat tegenover dat het gebrek 
aan budget mogelijk de acceptatie van de polikliniek 
door de verschillende afdelingen heeft vergemakke-
lijkt. De afdelingen bepalen nu namelijk zelf hoe zij 
hun budget kunnen besteden.
Voor de instandhouding van de polikliniek wordt 
aan een impliciete voorwaarde voldaan: de aanwe-
zigheid van voldoende middelen (o.a. personeel). 
De RvB heeft de afdelingen niet opgelegd hoe zij hun 
middelen moeten verdelen, alle afdelingen blijven 
hiervoor zelf verantwoordelijk. De afdelingen heb-
ben dus een keuze moeten maken met betrekking tot 
de soort zorg die zij kunnen aanbieden. Indien de af-
delingen niet voor de gastro-intestinale oncologische 
zorg kiezen, zal het realiseren van een soortgelijke 
polikliniek niet mogelijk zijn. Dit specifieke pad dat 
is gevolgd, is gebaseerd op een sterk gevoel van ver-
antwoordelijkheid van de betrokken medici. Zij heb-
ben extra input geleverd om de polikliniek waar te 
maken, zonder daarvoor beloond te worden. Ten tij-
de van de implementatie van de polikliniek beschik-
te de afdelingen over voldoende fte’s. Mocht er ech-
ter een relatief of absoluut tekort aan fte’s ontstaan, 
kan het bestaan van de polikliniek in gevaar komen. 
De afdelingen zullen dan keuzes moeten maken over 
hoe zij hun budget en personeel kunnen en willen 
besteden. Personeel en budget kunnen lastiger te ver-
delen worden als er meer diagnostische poliklinieken 
zoals de polikliniek in het ziekenhuis zouden wor-
den geïmplementeerd. 
Sinds de implementatie van de polikliniek is het aantal 
patiënten dat wordt gezien op de polikliniek verdrie-
voudigd. Tot nu toe heeft dit geen evidente proble-
men opgeleverd. Er is momenteel echter geen ruimte 
voor additionele toename van het aantal verwezen pa-
tiënten. Indien dit toch zou gebeuren, dan is het mo-
gelijk dat de wachttijden zullen oplopen; minder pa-
tiënten zullen dan binnen 6 werkdagen een afspraak 
kunnen krijgen. Momenteel is het aantal nieuwe pati-
enten dat per dag kan worden besproken vastgesteld 
op 12. Daarnaast worden ook nog controlepatiënten 
of patiënten bij wie de diagnostiek niet binnen één 
dag rond is gekomen, besproken. Recentelijk hebben 
wij onderzocht of het aantal besproken patiënten op 
een MDO afbreuk doet aan het aantal correct gefor-
muleerde diagnoses door dit multidisciplinaire team. 
In dit onderzoek zijn 74 MDO’s geobserveerd, waar-
bij verschillende aantallen patiënten werden bespro-
ken (range 2-18). Hierbij werd niet aangetoond dat 

het aantal patiënten invloed had op het aantal correct 
geformuleerde diagnoses.11

Oplossingen
Om de waardevolle betekenis van de polikliniek uit-
eindelijk te kunnen valoriseren, moet de polikliniek 
een strategisch thema blijven binnen het ziekenhuis. 
Vervolgens moet de polikliniek worden gedefinieerd 
als een aparte planningsdimensie in het accounting-
systeem van het ziekenhuis, waarbij er een eigen bud-
get beschikbaar moet worden gesteld. Daarnaast moet 
het allocatieproces worden herzien, waarbij de poli-
kliniek verantwoordelijk wordt voor de verdeling van 
personeel en budget, in plaats van de participerende 
afdelingen. Het toegewezen krijgen van budget houdt 
echter ook in dat de polikliniek verantwoordelijkheid 
moet afleggen aan de RvB, zoals dit ook voor andere 
afdelingen geldt.
De polikliniek zou ook kunnen blijven bestaan zon-
der eigen budget. Van belang is dan dat de polikliniek 
een speerpunt blijft binnen het ziekenhuis, zodat er 
duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt tussen 
de afdelingen en de polikliniek. Het moet dan inzich-
telijk worden gemaakt hoeveel fte’s of budget afdelin-
gen aan de polikliniek moeten en kunnen besteden. 
Tevens zal het duidelijker moeten worden wat de im-
pact is van de horizontale zorgpaden op de divisies en 
het ziekenhuis als geheel. Indien dit inzichtelijk is ge-
maakt, kunnen de afdelingen hiermee rekening hou-
den bij het maken van hun begroting. Er moet echter 
niet alleen inzichtelijk worden gemaakt wat de afde-
lingen aan kosten moeten besteden ter behoud van de 
polikliniek, maar ook wat het de divisies oplevert aan 
inkomsten. Hiervoor zullen afgeleide van opnames en 
behandelingen volgend op het traject in de polikli-
niek in kaart moeten worden gebracht.

Landelijk perspectief
Dit artikel beschrijft de succesvolle implementatie 
van een multidisciplinaire ééndagspolikliniek bin-
nen de bestaande structuren van een universitair zie-
kenhuis en geeft inzicht hoe gebruik kan worden ge-
maakt van deze traditionele ziekenhuisstructuur om 
innovaties van de grond te krijgen. Tevens worden er 
handvatten geven om de polikliniek te waarborgen. 
Er is echter geen ‘best recipe’-manier van veranderen. 
De kunst is het ritme van een organisatie te lezen en 
keuzes te maken die op dat moment het meest pas-
send lijken, hierover te communiceren en te variëren 
in de interventies.
De beschreven polikliniek bestaat momenteel 6 jaar 
en in deze periode zijn de patiëntaantallen verdrie-
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voudigd; zowel patiënten als medici geven aan erg te-
vreden te zijn met het concept. De overdraagbaarheid 
van dit concept is bewezen met de implementatie in 
een ander UMC. De voorwaarden beschreven in dit 
artikel zijn niet alleen van toepassing op de oncolo-
gische zorg; elk multidisciplinair samenwerkingsver-
band kan volgens dit concept worden opgezet. 
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. De combinatie van een ‘top-down’-techniek met een ‘bottom-up’-techniek vergemakkelijkt het 

 implementeren van nieuwe ideeën.

2. Door een nieuwe polikliniek dwars over bestaande afdelingen te organiseren, behouden de afdelingen 

controle over hun te besteden budget.

3. Indien er geen budget beschikbaar is, zal de polikliniek een speerpunt moeten blijven bij de raad van 

bestuur om het voortbestaan te waarborgen.

4. In het multidisciplinair overleg zal de juiste behandeling voor de individuele patiënt moeten worden 

 gezocht, waarbij ook SBRT dient te worden overwogen.


