
4

Nederlands Ti jdschrif t voor Oncologie Jaargang 13  -  nr. 4  - juni 2016 118

Multidisciplinaire oncologie-
bespreking: bestaat het hamerstuk?
Multidisciplinary oncology meeting: is there such a thing as a 
formality?

dr. P.W. Plaisier1, dr. T.M. Teune2, G.W. Venn-de Bruin MSc3, drs. J.W. Mens4 en dr. A.N. van Geel5

1chirurg-oncoloog, afdeling Chirurgie, Albert Schweitzer Ziekenhuis, 2patholoog, Laboratorium voor Pathologie, Dordrecht, thans afdeling Klini-

sche Pathologie, Maasstad Ziekenhuis, 3adviseur Oncologische Zorg, afdeling Oncologische zorg, Integraal Kankercentrum Nederland, locatie 

Rotterdam, 4radiotherapeut-oncoloog, afdeling Radiotherapie, Erasmus MC Kankerinstituut, 5chirurg-oncoloog n.p., afdeling Chirurgische Onco-

logie, Erasmus MC Kankerinstituut. Correspondentie graag richten aan dhr. dr. P.W. Plaisier, chirurg, afdeling Heelkunde, Albert Schweitzer Zie-

kenhuis, Postbus 444, 3300 AK Dordrecht, tel.: 078 654 11 11, e-mailadres: p.w.plaisier@asz.nl

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld. 

Trefwoorden: advies, hamerstuk, multidisciplinair overleg, oncologie, oncologiebespreking

Keywords: advice, formality, multidisciplinary meeting, oncology, oncology meeting

Samenvatting
Inleiding: Volgens richtlijnen moet elke oncologische 
casus multidisciplinair worden besproken. Met de komst 
van de zogeheten ‘Comprehensive Cancer Netwerken’ 
wordt niet meer gesproken van consultdiensten, maar 
over multidisciplinair overleg (MDO). Van het MDO 
bestaan dan diverse typen elk met een eigen experti
seniveau. De uitdaging ligt hierin om vooraf te kunnen 
selecteren welke patiënten het meest profiteren van par
ticipatie van ‘experts’, de vroegere consulenten. Om te 
toetsen of participatie van experts toegevoegde waarde 
heeft, onderzochten wij retrospectief een aantal behan
deladviezen van onze in opzet curatief geopereerde 
borstkankerpatiënten.
Patiënten en methoden: De behandeladviezen van 
24 in opzet curatief geopereerde borstkankerpatiënten 
uit 4 willekeurige patiëntenbesprekingen uit 2011 en 
2012 (2 met en 2 zonder aanwezigheid van de consu
lent Medische Oncologie) werden gereviseerd door een 
panel van 3 ervaren academische consulenten met 
aandachtsgebied mammapathologie (1 medisch, 1 chi
rurgisch en 1 radiotherapeutisch oncoloog). Deze revisie 
werd vergeleken met het oorspronkelijke advies zoals 
dat in het dossier en/of het ziekenhuisinformatiesysteem 
was vastgelegd. Tevens vond analyse plaats van de 
kwaliteit van de verslaglegging en in welke mate het ad
vies daadwerkelijk werd uitgevoerd.
Resultaten: In alle gevallen kwamen de consulenten 
zowel afzonderlijk als na onderling overleg tot een slui
dend behandeladvies. Dit advies was in 22 gevallen 

(92%) conform het in de oorspronkelijke patiëntenbe
spreking geformuleerde behandelplan. In 1 geval werd 
gediscussieerd over de interpretatie van de schildwacht
klierprocedure (waarbij 5 lymfeklieren waren verkregen 
en onderzocht) en in een ander geval werd gedis
cussieerd over het advies ‘hormonale therapie’ bij een 
ruim 69jarige patiënte, terwijl de richtlijn tot 70 jaar naast 
hormonale therapie ook chemotherapie adviseerde. De 
casus die discrepant werden bevonden waren beide 
voorgelegd en besproken binnen de setting van een 
MDO level A, dat wil zeggen zonder consulent. In 9 
gevallen (38%) werd een aantal (kleine) omissies vast
gesteld in de verslaglegging in het patiëntendossier.
Conclusie: Wij vonden een grote mate van concordan
tie tussen de oorspronkelijke en de door een panel van 
gespecialiseerde consulenten gereviseerde behandel
adviezen. Hiermee lijkt het verantwoord niet iedere in 
opzet curatieve borstkankerpatiënt te bespreken met 
consulenten, mits er een toegewijd en gespecialiseerd 
MDO is met een radiotherapeut als medebehandelaar. 
Voorts doet een behandeladvies geformuleerd op basis 
van op papier aangeleverde gegevens niet onder voor 
een behandeladvies geformuleerd binnen een multidis
ciplinaire plenaire bespreking. Het in opzet curatief geo
pereerde mammacarcinoom is een relatief overzichtelijk 
ziektebeeld, waarbij de adjuvante behandeling strak is 
geprotocolleerd. De bevindingen zijn daarom niet 
zonder nader onderzoek te extrapoleren naar andere 
tumorsoorten. 
(Ned Tijdschr Oncol 2016;13:118-24)
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Inleiding
Verbetering van de kwaliteit van zorg en een zo optimaal 
mogelijke verspreiding van kennis over diagnostiek en 
behandeling van kanker waren eind jaren 70 van de vo
rige eeuw de uitgangspunten op basis waarvan de Ne
derlandse overheid besloot tot de ontwikkeling van re
gionale netwerken van oncologische zorgverlening. Het 
middel bij uitstek om ‘de verspreiding van de meest ac
tuele oncologische kennis en inzichten vanuit het (aca
demisch) centrum naar de perifere ziekenhuizen in de 
regio’ te bereiken werd de oncologische consultverle
ning, waarmee voor elke patiënt in beginsel het beste 
advies ter beschikking kwam.1,2 De regionale integrale 
kankercentra waren verantwoordelijk voor de organisa
tie van deze consultdiensten. Nu, meer dan 30 jaar later, 
zijn er ruim 450 oncologisch consulenten die in meer 
dan 11.000 besprekingen per jaar advies geven.3 
In de oncologische veldagenda, die is opgesteld door 
landelijke koepels van patiëntenverenigingen, zieken
huizen, het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) 
en andere betrokkenen, wordt benadrukt dat het oude 
model van consultdiensten niet langer aansluit op de 
huidige situatie: patiëntaantallen zijn sterk toegenomen, 
er is een duidelijke differentiatie van medisch specialis
ten en het kennisniveau in de algemene ziekenhuizen 
is sterk gestegen. Ook vragen fusies van ziekenhuizen, 
concentratie van zorg, vraag om tumorspecifieke exper
tise en, niet in de laatste plaats, financiële druk om een 
nieuwe inrichting van de consultdiensten.4

In 2014 is een ‘taskforce’ Oncologie opgericht waar

in verschillende partijen zich samen inzetten om een 
toekomstbestendige oncologische zorg mogelijk te ma
ken. Zij pleit voor vorming van zogenoemde ‘Compre
hensive Cancer Netwerken’ (CCN).5 In deze netwer
ken vindt kennisdeling plaats en er is dan geen aparte 
dienst meer nodig om kennisdeling te stimuleren. 
Er wordt in CCNverband niet meer gesproken over 
consultdiensten, maar over multidisciplinair overleg 
(MDO). Uitgangspunt blijft dat elke patiënt multidisci
plinair dient te worden besproken, zoals ook in allerlei 
richtlijnen, indicatorensets en normen is voorgeschre
ven. Hierbij zijn dan binnen het netwerk diverse typen 

Summary
Introduction: According to guidelines, each oncological 
case should be discussed in a multidisciplinary meeting. 
Since there are different levels of expertise in these multi
disciplinary meetings, the key question is to select those 
patients who will benefit most of the participation of (aca
demic) experts. To investigate the additional value of such 
experts in the context of a relatively strictly protocolled 
treatment strategy, we retrospectively evaluated the ad
vice of the multidisciplinary oncology meeting in patients 
with breast cancer operated on with curative intent.
Patients and methods: Twentyfour advices selected 
from 4 different multidisciplinary meetings in the period 
20112012 (2 with and 2 without attendance of a consult
ing academic medical oncologist) were revised by a team 
of 3 dedicated and experienced academic consultants (1 
medical, 1 surgical and 1 radiotherapeutic oncologist). 
Results: In all cases the 3 consultants came to the 
same treatment advice based on the data presented. 

This unanimous advise was in accordance with the orig
inal advice in 22 cases (92%). In 1 case the panel did not 
regard a sentinel node procedure containing 5 lymph 
nodes an axillary dissection were the multidisciplinary 
meeting did and in another case (a patient aged nearly 
70) they advised adjuvant chemotherapy and hormone 
treatment where the multidisciplinary team advised only 
hormone treatment. Both these cases were discussed 
earlier in a multidisciplinary meeting where an academic 
consulting medical oncologist was not present. 
Conclusion: There was a high concordance between 
the original and revised treatment advices. Therefore, if 
there is a local team of dedicated professionals, the 
presence of academic consultants may be omitted in 
the multidisciplinary oncology meeting when discussing 
the treatment advice for breast cancer patients operated 
on with curative intent. Since the adjuvant treatment for 
this particular disease is strictly protocolled, this finding 
may not be applicable to other oncological cases.

Figuur 1. Echelonnering van het multidisciplinair overleg 

(MDO) binnen het Comprehensive Cancer Netwerk (CCN).

MDO=multidisciplinair overleg, CCN=Comprehensive 

Cancer Netwerk, UMC=Universitair Medisch Centrum, 

AVL=Antoni van Leeuwenhoek. 

Bron: Koersboek Oncologische Netwerkvorming 2015/2020.
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MDO mogelijk, ieder met een verschillend expertiseni
veau. Op basis van de complexiteit van de casus dient 
de patiënt dan in een level A, B of C MDO te worden 
besproken: hoe hoger de complexiteit van de aandoe
ning, des te hoger het expertniveau (zie Figuur 1).
De uitdaging van dit systeem zal zijn om vooraf te kun
nen selecteren welke patiënten het meest profiteren van 
participatie van ‘experts’, de vroegere consulenten. Om 
te toetsen of participatie van een expert noodzakelijk 
is, onderzochten wij retrospectief behandeladviezen in 
de setting van enerzijds wat nu een level CMDO zou 
worden genoemd en anderzijds een level AMDO bij 
onze in opzet curatief geopereerde borstkankerpatiën
ten. Ook adresseerden wij het discussiepunt of plenai
re bespreking voor een bepaalde groep patiënten altijd 
noodzakelijk is voor het leveren van voldoende kwali
teit van zorg of dat kan worden volstaan met het geven 
van een behandeladvies op basis van op papier aangele
verde gegevens. Een belangrijk voordeel van zo’n laat
ste format is dat door de verminderde tijdsdruk binnen 
de bespreking zelf meer ruimte ontstaat voor discussie 
en afstemming over meer complexe casuïstiek. 

Patiënten en methoden
De multidisciplinaire bespreking van in opzet cura
tief geopereerde mammacarcinoompatiënten was in 
het Albert Schweitzer ziekenhuis tot voor kort onder
gebracht in de wekelijkse algemene oncologiebespre
king. De procedure hiervan werd elders in detail be
schreven, maar verschilde niet wezenlijk van andere 
ziekenhuizen met uitzondering van het feit dat de aan
melder de keuze had om patiënt daadwerkelijk plenair 
te bespreken of te kiezen voor het inbrengen als ‘ha
merstuk’.6 Bij zo’n hamerstuk werden de aangeleverde 
gegevens geanonimiseerd per email ter beschikking ge
steld aan een team bestaande uit een medisch oncoloog 
en chirurg van het ziekenhuis en de radiotherapeutisch 
consulent uit het academisch centrum; alle aangeleverde 
pathologiegegevens werden op juistheid gecontroleerd 
door de patholoog die verbonden was aan het zieken
huis. De vooraf aangeleverde gegevens zijn overigens de
zelfde als die worden aangeleverd voor de plenaire be
spreking volgens een door de Oncologiecommissie van 
het ziekenhuis gesanctioneerd format. Al deze medici 
meldden vanuit hun discipline hun behandeladvies aan 
het secretariaat Oncologie, waar de gegevens werden 
verzameld en getoetst op consensus. Wanneer de beoor
delaars allen tot hetzelfde behandeladvies kwamen, werd 
dit advies als zodanig, zonder plenaire bespreking, vast
gelegd na accordering van de voorzitter van het MDO. 
Bij discrepanties werd de casus niet als hamerstuk geac

cepteerd en werd de aanvrager verzocht de patiënt als
nog plenair te bespreken. Ook kon een consulent, zelfs 
bij consensus, om moverende redenen verzoeken de pa
tiënt plenair te laten bespreken. Tot 2012 maakte ook 
nog de consulent medische oncologie deel uit van dit pa
nel (en de plenaire bespreking), maar vanaf 2012 trok 
deze zich hieruit terug vanwege diens, naar eigen zeg
gen, gebleken geringe toegevoegde waarde, waarmee 
voor deze patiëntencategorie de bespreking concreet van 
een MDO level C tot een MDO level A verwerd.
Voor dit onderzoek werden uit 4 willekeurige multi
disciplinaire patiëntenbesprekingen, te weten 2 MDO’s 
(level C) uit 2011 en 2 MDO’s (level A) uit 2012 alle 
casus geselecteerd die als hamerstuk waren aangebo
den en als zodanig afgehandeld ten aanzien van hun in 
opzet curatief geopereerde mammacarcinoom (zie Ta-
bel 1). Het betrof uiteindelijk 24 patiënten (respectieve
lijk 10 uit 2011 en 14 uit 2012) wier gegevens in twee 
sessies werden voorgelegd aan een panel van 3 con
sulenten, te weten: medisch, chirurgisch en radiothe
rapeutisch oncoloog, allen met mammapathologie als 
aandachtsgebied. Hun werd eerst individueel een be
handeladvies gevraagd schriftelijk vast te leggen en ver
volgens een gezamenlijk advies; het laatste al of niet na 
interactie met een oncologisch chirurg van het betref
fende ziekenhuis die fungeerde als consultvrager. Ge
noemde specialisten hadden  in tegenstelling tot de 
eerdere beoordelaars  behoudens de door de consult
vrager gepresenteerde gegevens óók toegang tot de me
dische status en tot het ziekenhuisinformatiesysteem. 
Het advies van dit team consulenten werd vervolgens 
vergeleken met het oorspronkelijke advies dat in het 
dossier en/of het ziekenhuisinformatiesysteem was te
rug te vinden. Als intercollegiale toetsing vond tevens 
analyse plaats van de kwaliteit van de verslaglegging 
enerzijds en uitvoering van het advies anderzijds. 

Tabel 1. Exclusiecriteria voor behandeling als 
‘hamerstuk’.

Exclusiecriteria

Leeftijd <35 jaar

Bekend genetisch belaste patiënte (BRCA1/2)

Profylactische chirurgie

Neoadjuvante therapie

Micrometastase(n) of geïsoleerde tumorcellen in de schild-

wachtklier

‘Locally advanced’ mammacarcinoom*

M1-ziekte

*) Ned Tijdschr Oncol 2005;2(2):49-53.
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Tabel 2. Beoordeelde casuïstiek.

Leeftijd BOC* Stadium** Chirurgie Oorspronkelijk
advies

Gereviseerd
advies

Periode 1: 2011

59 + T1N1G1 S CRH CRH

78 - T2N1(micro)G2 A H H

53 + T1N0G1 A E E

50 - T1N0G2 S R R

60 + T1N0G2 S R R

58 - T1N0G1 A E E

68 + T1N0G2 S R R

75 + T1N1G2 S HR HR

76 - T1N0(itc+)G2 A H H

69 + T1N0G1 A E E

Periode 2: 2012

69 + T1N0G2 S R R

42 - T1N1(micro)G3 S ChCR ChCR

50 + TisN0G3 A E E

41 - T1N0G1 S R R

43 - T1N0G1 S R R

79 - T2N1(micro)GI S HR HR

50 - T2N1(micro)G2 A CH ChCH

62 - T2N0G3 S RC RC

69 - T1N0G2 S RH RCH

66 + T1N0GI S R R

66 + T1N0G1 S R R

69 + T2N0G2 A C C

62 + T2N2G2 A CRH CRH

76 - T1N0G1 S R R

* Verwijzing via bevolkingsonderzoek

** Volgens American Joint Committee on Cancer

Markering ‘vet’ cursief = anders beoordeeld door tweede panel

A=ablatief, C=chemotherapie, zo nodig inclusief trastuzumab, Ch=aanvullende chirurgie, E=expectatief, H=hormonale thera-

pie, R=radiotherapie#, S=sparend. 
# Bij N2-ziekte: onder het voorbehoud van negatief disseminatie-onderzoek.
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Resultaten
De 24 casus staan beschreven in Tabel 2. In alle ge
vallen kwamen de consulenten zowel afzonderlijk als 
na onderling overleg tot eenzelfde behandeladvies. Dit 
behandeladvies was tevens volledig conform het lo
kaal geformuleerde advies, met uitzondering van 2 ge
vallen. In 1 geval werd in de schildwachtklier, bestaan
de uit 5 lymfeklieren, 1 micrometastase gevonden. 
Deze okselstadiëring werd door de operateur/aanmel
der als een okselkliertoilet beschouwd, hetgeen door 
het oorspronkelijk beoordelende panel was geaccep
teerd, maar door de groep consulenten niet. Zij advi
seerden unaniem een completerend okselkliertoilet bij 
deze 50jarige vrouw. In het tweede geval, een patiën
te van 69 jaar en 2 maanden, werd door het oorspron
kelijke panel op advies van de consultvrager geen che
motherapie geadviseerd, terwijl het tweede panel wél 
chemotherapie adviseerden conform de richtlijn die 
dat tot 70jarige leeftijd aanbeveelt. Beide discrepan
ties deden zich voor in de setting van een MDO level 
A, dat wil zeggen zonder beoordeling door de consu
lent. Tweemaal konden de herbeoordelaars zich vin
den in het oorspronkelijke advies de oksel in het ka
der van mammasparende therapie mee te bestralen bij 
een micrometastase in de schildwachtklier, hoewel ten 
tijde van de oorspronkelijke bespreking dat nog niet 
werd aanbevolen in de richtlijn. In 5 gevallen voegden 
zij aan het gesanctioneerde advies genetische counse
ling toe. In Tabel 3 staan de vragen weergegeven die 
de consulenten stelden naar aanleiding van de gepre
senteerde gegevens. In Tabel 4 staan de door het pa
nel geconstateerde tekortkomingen gerubriceerd. Drie 
patiënten bleken ten onrechte, in strijd met lokale af
spraken, als hamerstuk aangeboden (en afgehandeld). 
In 2 gevallen was de adjuvante behandeling al gestart 
ruim voorafgaand aan het MDO. Hun behandeling 

was overigens conform vigerende richtlijnen en in
zichten (en conform het uiteindelijke advies). 

Discussie
Uitgangspunt van multidisciplinair overleg is dat be
spreking met alle betrokkenen noodzakelijk is om de 
kwaliteit van het behandelplan voor een individue
le oncologische patiënt te waarborgen. In 1977 zijn 
door de Integrale Kankercentra de consultdiensten 
opgezet om expertise uit de academische centra aan 
de lokale overleggen toe te voegen en nog steeds is 
volgens richtlijnen, indicatorensets en normenkaders 
multidisciplinair overleg noodzakelijk om de kwali
teit van het behandelplan te bevorderen. De realiteit 
is echter dat door ver(der)gaande vorming van on
cologische netwerken reeds veel expertise beschik
baar is. De gedachte is daarom dat consultdiensten 
kunnen worden geïntegreerd in het CCN. Bovendien 
dringt zich de vraag op of bij de huidige stijging van 
patiëntaantallen in combinatie met de grote druk op 

Tabel 3. Aanvullende vragen consulenten.

Aantal Vraag Vraagsteller

1x Wat is de kwantitatieve receptorbepaling? M

1x Is neoadjuvante therapie overwogen? M

3x Wat is de menopauzale status? M, M, R

3x Wat is het therapeutisch plan t.a.v. contralaterale zijde? M, R, C

3x Waarom ablatief bij deze kleine tumor? M, M, R

4x Wat is de familieanamnese? M, M, M, M

C=chirurgisch oncoloog, M=medisch oncoloog, R=radiotherapeutoncoloog.

Tabel 4. Geconstateerde omissies.

Logistiek:
- Onterechte aanmelding als hamerstuk (3x)*

- Interval tussen operatie en bespreking >6 maanden (2x)

Verslaglegging:
-  Geen specificatie van geadviseerde adjuvante 

 hormonale therapie (2x)

-  Niet beschreven volgorde van de geadviseerde 

 adjuvante therapie (1x) 

-  Onduidelijkheid of de hormoonbehandeling 

 daadwerkelijk was gestart (1x) 

* 2x micrometastase en 1x geïsoleerde tumorcellen in de 

schildwachtklier.
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tijd en financiën elke patiënt wel optimaal profiteert 
van een multidisciplinair overleg. 
Wij onderzochten daarom in een steekproef van 24 
in opzet curatief geopereerde borstkankerpatiënten of 
het plenair bespreken toegevoegde waarde had boven 
een behandeladvies gebaseerd op ‘op papier’ aangele
verde gegevens. Ook analyseerden wij hierbij de in
breng van de consulent medische oncologie. Plenaire 
bespreking leidde in de meerderheid van de gevallen 
niet tot een wezenlijke beleidswijziging in vergelij
king met een beleidsbepaling op basis van op papier 
aangeleverde gegevens. Dit gold zowel voor de casus 
waarbij de consulent medische oncologie wel was be
trokken als niet. In de 2 casus waar sprake was van 
een afwijking van het behandeladvies van consulen
ten ten opzichte van het eerdere advies van de lokale 
behandelaars kan worden gediscussieerd of het oor
spronkelijke advies wel onjuist was. Het afzien van 
een completerend okselkliertoilet na een schildwacht
klierprocedure met 5 klieren met in slechts 1 daar
van een micrometastase bij een patiënte die toch uit
gebreid systemisch wordt behandeld lijkt zeker niet 
onjuist; het afzien van chemotherapie bij een patiënte 
van bijna 70 jaar evenmin, in ogenschouw nemend 
dat zij toch al adjuvant hormonale therapie krijgt aan
geboden. Ook bestraling van de oksel in het geval van 
mammasparende behandeling bij een micrometastase 
in de schildwachtklier lijkt geen apert onjuiste keuze: 
de richtlijn beschrijft dit inmiddels nadrukkelijk als 
behandelmogelijkheid (www.oncoline.nl).
Hoewel het slechts een kleine steekproef betrof, den
ken wij hieruit de conclusie te kunnen trekken dat de 
kwaliteit van een behandeladvies niet negatief beïn
vloed hoeft te worden wanneer patiëntengegevens 
zonder verdere toelichting aan een panel van ‘dedi
cated professionals’ worden voorgelegd, dus als een 
plenaire bespreking ontbreekt. Wel moet worden ge
constateerd dat het hier een relatief overzichtelijke 
pathologie betreft, waarbij de adjuvante behandeling 
strak is geprotocolleerd. De bevindingen zijn daarom 
niet zonder nader onderzoek te extrapoleren naar an
dere patiëntencategorieën. Ook moet ervoor worden 
gewaakt dat het gebruik van hamerstukken en het los
laten van interactie tussen consulent en aanvrager ten 
koste gaat van het educatieve karakter van een ple
naire patiëntenbespreking, de intercollegiale toetsing 
(‘is neoadjuvante therapie overwogen?’ en ‘waarom 
ablatief bij deze kleine tumor?’) en het vangnet (‘wat 
is het beleid ten aanzien van de contralaterale mam
ma?’). Dit zou kunnen worden gecompenseerd door 
aan deze aspecten meer aandacht te besteden ten tijde 

van het (multidisciplinaire) mammateamoverleg en de 
(monodisciplinaire) chirurgische indicatiebespreking 
voorafgaand aan de chirurgische therapie. 
Niet onbelangrijk is dat voor de papieren beoordeling 
ook een grote mate van discipline is vereist. Wellicht 
zelfs meer nog dan bij een plenaire bespreking, om
dat alle voor de papieren beoordeling benodigde ge
gevens compleet en ondubbelzinnig ter beschikking 
moeten staan aan de consulent om efficiënt een oor
deel te kunnen geven. De beoordelaars dienen dan 
ook laagdrempelig te adviseren de casus alsnog ple
nair te laten bespreken in het geval van onduidelijk
heden en/of ogenschijnlijke discrepanties, zoals bij
voorbeeld bij discrepanties tussen radiologische en 
histologische tumordiameters. Ook moet een ade
quate familieanamnese worden aangeleverd, zodat 
ook van papier adviezen met betrekking tot klinische 
genetica kunnen worden gegeven. Hoewel deze ad
viezen niet direct gevolgen hebben voor de adjuvan
te therapie, hebben zij wel aanzienlijke impact voor 
patiënten (en hun familie!) en zijn derhalve relevant. 
Rariteiten (bijvoorbeeld het extraprotocollaire hor
monaal behandelen van een patiënte met een mam
macarcinoom van 1,0 cm met een BloomRichard
songraad II na een eerdere uterusextirpatie, zoals 
gesuggereerd door een van de consulenten) moeten 
eveneens via een verzoek om plenair te bespreken 
aan de orde kunnen worden gebracht. Tot slot dient 
bij op papier aangeleverde gegevens de essentie nog 
nauwkeuriger te worden verwoord dan bij een ple
naire bespreking, omdat de interactie met de aanvra
ger nu eenmaal ontbreekt en er geen mogelijkheid be
staat tot correcties, aanvullingen of nuanceringen ter 
plaatse. In de voorbereidingsfase van het aanbieden 
van een casus als hamerstuk valt dan ook niet of nau
welijks tijdwinst te boeken ten opzichte van het ple
nair bespreken van een casus.

Conclusie
Voor in opzet curatief geopereerde borstkankerpatiën
ten kan een behandeladvies verantwoord worden ge
geven in het kader van een MDO level A in plaats van 
een MDO level C. Voorts doet een behandeladvies ge
formuleerd op basis van op papier aangeleverde gege
vens niet onder voor een behandeladvies geformuleerd 
binnen een multidisciplinaire plenaire bespreking met 
externe consulenten. De kwaliteit van het behandel
advies is  en dat geldt voor alle gevallen en beide set
tings  afhankelijk van de volledigheid van de door de 
consultvrager geleverde en op de patiënt toegespits
te gegevens. Een goede voorbereiding is ook hier het 
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halve werk. Of ‘hét hamerstuk’ bestaat is vooral een 
semantische kwestie. Iedere patiënt is uniek en onco
logische zorg is maatwerk, maar de term hamerstuk 
lijkt wel degelijk bruikbaar voor een groep patiënten 
voor wie een plenaire bespreking van hun problema
tiek geen toegevoegde waarde heeft boven een behan
deladvies gegeven door een multidisciplinair panel 
van toegewijde deskundigen gebaseerd op op papier 
aangeleverde gegevens. Door een deel van de patiën
ten niet plenair te bespreken, kan binnen de plenaire 
bespreking meer ruimte ontstaan voor interactie voor 
die casuïstiek die daar wel van profiteert.
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. Voor in opzet curatief geopereerde borstkankerpatiënten kan een behandeladvies verantwoord worden 

gegeven door een team van ‘dedicated’ professionals in een lokaal multidisciplinair overleg (MDO).

2. Een behandeladvies geformuleerd op basis van op papier aangeleverde gegevens doet niet onder voor 

een behandeladvies geformuleerd binnen een multidisciplinaire plenaire bespreking. 

3. De kwaliteit van het behandeladvies is altijd afhankelijk van de volledigheid van de door de consult vrager 

geleverde en op de patiënt toegespitste gegevens. 

4. Door een deel van de patiënten niet plenair te bespreken kan binnen de plenaire bespreking meer ruimte 

ontstaan voor interactie voor die casuïstiek die daar wel van profiteert.

5. Het gebruik van hamerstukken moet niet ten koste gaan van het educatieve karakter van het MDO, noch 

van intertcollegiale toetsing en het vangnet.




