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1. Inleiding
In Nederland worden vrouwen met (verdenking op) een gynaecologische maligniteit behandeld door
gynaecologisch oncologen en algemeen gynaecologen in samenwerking met andere disciplines, zoals
radiotherapeuten, internisten, pathologen etc. Alle vrouwen met een gynaecologische maligniteit, die in
aanmerking komen voor radicale chirurgie, worden doorverwezen naar één van de tien gynaecologisch
oncologisch centrumziekenhuizen. In totaal zijn er 10 van deze centra: 8 Universitaire Medische Centra
(UMC's) en 2 niet-UMC's. In een gynaecologisch oncologisch centrum zijn ten minste 2.4 fte gynaecologisch
oncologen werkzaam. (WOG notitie oncologie module 2005) Er bestaan duidelijke NVOG kaders voor
opleiding / taken en bevoegdheden van de gynaecologisch oncoloog. De NVOG erkent het subspecialisme
Gynaecologische Oncologie (Nota Subspecialisatie Gynaecologische Oncologie van september 2001). De
kwaliteitstoetsing van het subspecialisme Gynaecologische Oncologie valt onder het bestuur van de NVOG en
is gedelegeerd aan het College Subspecialisatie van de NVOG. Het kader (taken / bevoegdheden) van het
subspecialisme Gynaecologische Oncologie is beschreven in het document Gynaecologische Oncologie van
de Cie Oncologie Module 2005. De opleiding tot Gynaecologisch Oncoloog is voorbehouden aan een aantal
universitaire opleidingsklinieken. Visitering van de opleidingsklinieken en certificering wordt uitgevoerd door
het College Subspecialisatie.
Zoals in de Nota aandachtsgebieden en subspecialisaties 2003 en de Nota ontwikkeling aandachtsgebieden
2003 wordt aangegeven, zullen in samenwerking met de verschillende werkgroepen toetsbare criteria worden
ontwikkeld voor de verschillende aandachtsgebieden.
In deze Nota GOA wordt het aandachtsgebied Gynaecologische Oncologie door de Werkgroep Oncologische
Gynaecologie nader omschreven.

2. Gynaecoloog met Oncologie als Aandachtsgebied: de
NVOG kaders
Het aandachtsgebied Gynaecologische Oncologie is in de Nota Kwaliteit van de NVOG (2003) en de Nota
kwaliteit 2007-2012 (versie 2.0) beschreven. De NVOG erkent aandachtsgebieden om de kwaliteit van zorg te
kunnen blijven waarborgen. Het aandachtsgebied behoort niet tot het basispakket van de gynaecoloog.
Aandachtsgebieden kunnen worden ontwikkeld aan het eind of na het voltooien van de opleiding tot
gynaecoloog. Binnen de maatschap kunnen gynaecologen met aandachtsgebieden werken en onderling naar
elkaar verwijzen: de patiënte wordt behandeld door de "beste" dokter in dat aandachtsgebied.
De ontwikkeling van kwaliteitseisen en toetsbare criteria van het aandachtsgebied Oncologie wordt uitgevoerd
door de Koepel Kwaliteit van de NVOG in samenspraak met de WOG. De toetsing is gekoppeld aan de
vijfjaarlijkse kwaliteitsvisitaties. Gekozen is voor de naam "Gynaecoloog met Oncologie als Aandachtsgebied
(GOA)".

3. Functieomschrijving GOA
Daar er vooralsnog geen NVOG kaders aanwezig zijn voor de GOA stelt de commissie het volgende voor:

1. Een GOA is een gynaecoloog die op grond van ervaring in het verleden en/of specifieke opleiding
tijdens een differentiatiejaar tijdens de opleiding tot gynaecoloog en/of specifieke nascholing na de
opleiding zich aantoonbaar kennis en kunde heeft verworven op het aandachtsgebied
gynaecologische oncologie
2. Is werkzaam in een niet-universitair ziekenhuis in Nederland

3A. Toetsbare criteria GOA algemeen
1. Coördineert en is verantwoordelijk voor de gynaecologische oncologie in zijn/haar ziekenhuis en
evalueert de kwaliteit van de gynaecologische oncologie in nauwe samenwerking met het
gynaecologisch oncologisch centrum in die regio.
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2. Participeert in de locale multidisciplinaire tumorwerkgroep.
3. Is de eerst aanspreekbare persoon zowel intern als extern op het gebied. van de gynaecologische
oncologie in zijn/haar ziekenhuis.
4. Is verantwoordelijk voor de diagnostiek van diverse tumoren.
5. Is verantwoordelijk voor de follow-up.
6. Is verantwoordelijk voor de oncologische dataregistratie.
7. Is verantwoordelijk voor de complicatieregistratie.
8. Is verantwoordelijk voor adequate terugkoppeling naar het centrum als patiënten terug verwezen
worden na behandeling in het centrum.
9. Volgt jaarlijkse bijscholing op het gebied van de gynaecologische oncologie.
10. Participeert in een IK gynaecologische tumoren netwerk.
11. Is lid van de Werkgroep Oncologische Gynaecologie van de NVOG.
12. Is verantwoordelijk voor organiseren van de palliatieve zorg rondom de patiënte, dan wel participeert
indien nodig in de bestaande palliatieve zorg.

3B. Toetsing
Bij de kwaliteitsvisitaties wordt nagegaan of voldaan wordt aan de hier bovenstaande toetsbare criteria voor
het aandachtsgebied gynaecologische oncologie. Bij het ontbreken hiervan worden aanbevelingen
dienaangaande opgenomen in het visitatierapport. Bij de eerstvolgende kwaliteitsvisitatie zal de voortgang van
de aandachtsgebiedvorming worden nagegaan.

4. Conclusie
In deze nota worden de criteria beschreven voor het aandachtsgebied gynaecologische oncologie. De
ledenvergadering van de WOG heeft de nota 11 april 2007 geaccordeerd. Het WOG bestuur is in
samenwerking met de Koepel kwaliteit verantwoordelijk voor de verdere implementatie van de hier
beschreven nota aandachtsgebied gynaecologische oncologie.
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Deze nota is vastgesteld in de 593e ledenvergadering d.d. 9 november te Papendal. De Werkgroep
Oncologische Gynaecologie (WOG) van de NVOG heeft de commissie GOA de opdracht gegeven om
aanbevelingen te doen aangaande de zorg die in de algemene ziekenhuizen geleverd wordt door de
gynaecoloog met Oncologie als Aandachtsgebied, voor de patiënte met een gynaecologische maligniteit.
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Disclaimer
De NVOG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de voorlichtingsfolders of
richtlijnen, alsmede voor de gevolgen die de toepassing hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De NVOG
stelt zich daarentegen wel open voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze
voorlichtingsfolders of richtlijnen. Neemt u dan contact op met het Bureau van de NVOG (e-mail:
info@nvog.nl).
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