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A blueprint for multidisciplinary fast track gastrointestinal oncology care

dr. Y.L. Basta

SAMENVATTING 
Op 29 april 2017 promoveerde Y.L. Basta aan de 
Universiteit van Amsterdam op het proefschrift geti-
teld ‘A blueprint for multidisciplinary fast track 
gastrointestinal oncology care’. Het onderzoek naar 
een multidisciplinaire ééndagspolikliniek voor pati-
enten met gastro-intestinale maligniteiten (het 
Gastro-Intestinaal Oncologie Centrum Amsterdam) 
werd verricht bij het Academisch Medisch Centrum 
(AMC). Het onderzoek werd begeleid door prof. dr. P. 
Fockens en dr. K.M. Tytgat. Het proefschrift toont 
het belang aan van multidisciplinaire samenwerking 
voor patiënten met (gastro-intestinale) maligniteiten. 
(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:247-9)

SUMMARY
On April 29, 2017, Y.L. Basta defended her thesis at 
the University of Amsterdam. Her research titled ‘A 
blueprint for multidisciplinary fast track gastrointes-
tinal oncology care’ was carried out in the Academic 
Medical Center at a multidisciplinary fast track out-
patient clinic for patients with gastro-intestinal ma-
lignancies, under supervision of prof. P. Fockens, 
PhD, and dr. K.M. Tytgat, PhD. This thesis shows the 
importance of multidisciplinary collaboration for pa-
tients with (gastrointestinal) malignancies.

Een blauwdruk voor multidisciplinaire 
snelle zorg voor de gastro-intestinale 
oncologie

INLEIDING
De oncologische zorg is complex. Steeds meer patiënten krij-
gen kanker, daarnaast worden deze patiënten ouder en heb-
ben ze meer comorbiditeit. Tegelijkertijd zijn er steeds meer 
behandelmogelijkheden, wat leidt tot een hogere werkdruk 
voor de zorgverleners en de behoefte aan een multidiscipli-
naire aanpak. Momenteel is de organisatie van de kanker-
zorg onderwerp van discussie: niet alleen moet de kwaliteit 
van zorg worden verhoogd, de kosten van de zorg moeten 
worden verminderd. Een andere stroming binnen de ge-
zondheidszorg is de vraag naar snellere zorg. Het Gastro-In-
testinaal Oncologie Centrum Amsterdam (GIOCA) is een 
sneldiagnostiekpolikliniek gebaseerd op twee kernbegrip-

pen: multidisciplinaire teams (MDT’s) en de snelle levering 
van zorg.1 Deze twee kernbegrippen kunnen de kwaliteit 
van zorg, patiënttevredenheid en de werktevredenheid van 
zorgverleners beïnvloeden.

MULTIDISCIPLINAIRE ZORG
Er zijn verschillende manieren om snelle en multidisciplinai-
re zorg te verlenen: een multidisciplinaire sneldiagnostiek-
kliniek (SDP) geïmplementeerd in een ziekenhuis of een zelf-
standig behandelcentrum. Een zelfstandig behandelcentrum 
maakt geen onderdeel uit van een ziekenhuis, alhoewel deze 
wel vaak gelieerd is aan een ziekenhuis. Een bekend voor-
beeld hiervan is een borstkankerkliniek. Er zijn duidelijke 
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voordelen van een multidisciplinaire SDP: een SDP in een 
ziekenhuis heeft de capaciteit en expertise om zowel de ma-
ligniteit als de comorbiditeit van de vergrijzende patiënten-
populatie te behandelen. Tevens vergemakkelijkt een SDP 
samenwerking en het uitwisselen van kennis, vergroot de 
behandelmogelijkheden en waarborgt een holistische aan-
pak van de patiënt. Regelmatig wijzigt het multidisciplinaire 
team de diagnose en behandelplan van de verwijzend arts. 
Uit observaties en metingen gedaan tijdens 74 verschillende 
multidisciplinaire overleggen (MDO’s), is gebleken dat de 
arts die de patiënt heeft gezien en gesproken voorafgaand 
aan het MDO, de grootste invloed heeft op zowel het stellen 
van de juiste diagnose als het uitvoeren van het voorgestelde 
behandelplan. Het aantal patiënten dat wordt besproken of 
tijdsdruk hebben hierop geen invloed.2

De huidige technologie maakt het mogelijk om samenwer-
king tussen zorgverleners en het delen van informatie te ver-
gemakkelijken. De implementatie van het elektronisch pati-
entendossier faciliteert het delen van informatie binnen een 
ziekenhuis. In de toekomst zal deze informatie ook moeten 
worden gedeeld tussen verschillende ziekenhuizen. Hier-
mee kan de wachttijd potentieel worden gereduceerd en zul-
len allianties tussen ziekenhuizen worden bevorderd. Hoe 
de technologie zich ook zal ontwikkelen, dit zal de pati-
ent-arts-interactie niet vervangen; deze is van belang voor 
het stellen van een juiste diagnose en het opvolgen van het 
voorgestelde behandelplan. 

SNELDIAGNOSTIEK
De meeste patiënten willen dat hun diagnose zo snel moge-
lijk wordt gesteld. De tijd tot de start van de behandeling is 
echter minder eenduidig. Korte wachttijden worden gehan-
teerd om zo de patiënttevredenheid te verhogen. Een be-
langrijk aspect van de patiënttevredenheid ten aanzien van 
de wachttijd voor zowel de start van het diagnostisch traject 
als de behandeling is de verwachting van de patiënt; uit in-
terviews met patiënten concludeerden wij dat, onafhanke-
lijk van de daadwerkelijke wachttijd, patiënten hun wacht-
tijd te lang vinden als deze hun verwachting overschrijdt.3 
Het versnellen van de zorg heeft ook grenzen. Gezamenlijk 
een beslissing nemen (‘shared decision making’) is een be-
langrijk onderdeel van de moderne gezondheidzorg. Ideali-
ter houdt dit in dat een arts de verschillende behandelmoge-
lijkheden bespreekt met de patiënt. Samen zullen zij dan de 
voor- en nadelen tegen elkaar afwegen en besluiten welke 
behandeling het beste aansluit bij de wensen van de patiënt. 
Het lijkt dat, met de implementatie van SDP’s, er (te) weinig 
tijd is om gezamenlijk een beslissing te nemen. Uit onze 

patiëntinterviews is gebleken dat de meeste patiënten hun 
diagnose zo snel mogelijk willen weten. Het is echter nog 
onduidelijk wat de optimale wachttijd is voor het starten van 
de behandeling. Mogelijk kan na de eerste afspraak op de 
SDP een extra afspraak worden ingepland. Patiënten kun-
nen deze tijd gebruiken om de verschillende behandelmoge-
lijkheden te overdenken en te bespreken met hun naasten. 
Op de tweede afspraak zullen dan het behandelplan en de 
voor- en nadelen kunnen worden besproken. Het is interes-
sant om te bestuderen of patiënten deze extra tijd als prettig 
zullen ervaren. Dit zou zelfs kunnen worden onderzocht in 
een gerandomiseerd onderzoek.

EFFECT VAN MULTIDISCIPLINAIRE ZORG
Ondanks dat multidisciplinaire zorg inmiddels is geïnte-
greerd in de zorgsector, bestaan er nog steeds twijfels over 
de toegevoegde waarde. Het is echter lastig om dit effect te 
evalueren. In de literatuur worden verschillende indicatoren 
gebruikt om het effect van multidisciplinaire zorg te meten. 
Voorbeelden hiervan zijn veranderingen in diagnose of be-
handelplan die we hebben aangetoond tijdens de metingen 
van 74 verschillende MDO’s.4 Als dit soort indirecte indica-
toren worden gebruikt, zijn de resultaten moeilijker te inter-
preteren en bestaat het risico dat deze verkeerd worden ge-
interpreteerd. Er is behoefte aan uitkomstmaten die het 
effect van een SDP direct kunnen meten. Daarnaast moeten 
we deze uitkomstmaten kunnen gebruiken om een SDP te 
vergelijken met de reguliere zorg. Het is interessant om te 
bestuderen of de toevoeging van een MDT zorgt voor een 
verbeterde overleving, vooral omdat de diagnose en het be-
handelplan alleen voor een deel van de patiënten wordt aan-
gepast. Hoewel een dergelijk onderzoek niet eenvoudig zal 
zijn (ook andere factoren beïnvloeden de overleving, bijvoor-
beeld de continu verbeterende behandelingen) menen we 
dat het belangrijk is om de voordelen van een MDT verder te 
onderzoeken. 

CONCLUSIE
Het implementeren van een multidisciplinaire sneldiagnos-
tiekpolikliniek is een goede methode voor het optimaliseren 
van complexe zorg. Het heeft de voorkeur om zo’n kliniek te 
implementeren binnen de organisatie van een bestaand zie-
kenhuis, omdat zo de kennissynergie kan worden behouden. 
Ondanks alle voordelen van een SDP, zijn er meer studies 
nodig die evalueren in hoeverre een SDP invloed heeft op de 
overleving en wat de impact is op het beschikbare budget. 
Alhoewel het interessant is om over de gehele gezondheids-
zorg afdelingoverstijgende samenwerkingsverbanden te im-
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plementeren, is het belangrijk om te begrijpen welke kosten 
hiermee geassocieerd zijn. Digitalisering kan leiden tot nog 
snellere zorg en de communicatie tussen verschillende me-
disch specialisten en verschillende ziekenhuizen optimalise-
ren. De patiënt-arts-interactie blijft echter belangrijk en zal 
nooit kunnen worden vervangen door digitale communicatie. 
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