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Problemen in de zorg

• Personeelstekort

• Oplopende wachttijden/beddentekort (SEH, GGZ, NICU, O/&G vpl, verpleging)

• Oncologie gaat altijd voor……

• Oplopende zorgkosten



Demografische veranderingen









Casus 1:  85 jarige pte

• Zeer vitale oudere dame
• Woont zelfstandig in 1-gezinswoning, enkel hh hulp, 40j weduwe. ECOG 0
• Staat volop in het leven

• VG: osteopenie

• Struma nodulo

• Claudicatio

• Hypertensie

• DM 2

• Collumfractuur links



Vervolg casus 1

• Complexe ovariumcyste
• 17x9x10cm, >10 loculi. Adnex model: benigne: 12%; borderline 47%, st1 mal: 

17%

• Pte ‘wil alles’, ook uitgebreide ok en ook chemotherapie
• Maar; wil er niet slechter uitkomen dan ze erin gaat



Welke informatie is relevant en wordt 
standaard meegenomen in overweging?
1. Inventariseren eigen doel behandeling patiente

2. Leeftijd

3. Woonsituatie

4. (psycho)sociale situatie en steunnetwerk

5. Activiteiten niveau

6. Timed up & go test

Huisman et al "Timed Up & Go": A Screening Tool for Predicting 30-Day Morbidity in Onco-Geriatric Surgical Patients?
A Multicenter Cohort Stud 2014
GERSOC studie

Step and go test doe je eigenlijk als je patienten uit de wachtkamer haalt



Wie inventariseert dit in jullie ziekenhuis?

1. Behandelend gynaecoloog oncoloog

2. Verpleegkundig specialist

3. Geriater

4. Consult medische oncologie (haalbaarheid chemo?)

5. Dedicated ouderen MDO



Wat doe jij in geval van een vitale patiente?

1. Volledige oncologische behandeling
1. Proeflaparotomie met vriescoupe. Indien maligne ook gevolgd door 

adjuvante therapie

2. Oncologische behandeling maar evt niet volledig
1. Proeflaparotomie met vriescoupe, maar geen ‘maximale chirurgische effort 

(bijv stomata)

3. Palliatief
1. Adnexextirpatie zonder vriescoupe ter verlichting klachten

4. Iets anders? 



Verandert dit indien de maligniteit bij eerste 
presentatie of later pas bekend wordt?

• Pte 85

• Maligniteit bij 1e

presentatie al bekend

• Pte 85

• Maligniteit pasin
definitieve PA



Vervolg casus 1

• Consult geriater: geen tegenwerpingen

• Proeflap met VC nov 2020

• VC: Sereuze borderline tumor

• Uterusextirpatie met bdz adnexa en biopten peritoneum

• Afwijkend sigmoid ttv ok: meest wrs divertikels, maar coloscopie
overwegen



Vervolg casus 1

• Definitieve PA: clearcell adenocarcinoom van het ovarium 
• Kapsel intact
• CONCLUSIE: tenminste stadium 1a clear cell carcinoom

• Pte wederom gecounseld: ziet uiteindelijk af van stadiering
• Iom patiënte wel controle afspraken (deels tc)
• Ziet af van coloscopie

• Voorjaar 2022: pleuravocht. Uiteindelijk diagnose hartfalen 

• Herfst 2022: NED. Woont nog steeds zelfstandig



• Dialoog met patiente: wat is doel behandeling; Keuze hulp

• Co-morbiditeit indices

• Richtlijnen

Waardegedreven zorg

Toolbox beoordelen zorg
Waardegedreven zorg/value-based health care



Comorbiditeit
• Charlson (n=17)

• Elixhauer (n=30-31)

• Prediction of risk-adjustment

associated outcomes (mortality!),

length of stay, adverse events.

Charlson et al/. A new method of classifyiNg prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J chronic dis 1087
ElixhauSer et al. Comorbidity measures for use with administrative data. Med care 1998
Menendez et al. The Elixhauser comorbidity method outperforms the Charlson index in predicting inpatient death after orthopaedic surgery. Clin orthop rel res. 2014



Keuze hulp
• (Online) tool met informatie over

• Diagnose

• Voor en nadelen behandelopties

• →Eigen prioritering

Voordelen

• Betere communicatie

• Therapie trouw hoger

• Meer patiënt tevredenheid

• Meer doelmatig gebruik zorg

• Minder praktijkvariatie

• Tot 20% minder agressieve Tx

Uitdagingen

• Interpretatie van risico’s en kansen

• Neemt leeftijd en comordiditeit niet mee

• Stressvolle situatie

• SES patient

• Kosten (tijd/staf en financieel)

• Updaten bij nieuwe evidence

Ankolekaret al;Benefits and challenges of using patient decision aids to support shared decision making in health care. JCO clin canc inform 1018
Yen et al. A systematic review and meta analysis of patient decision aids for disadvantaged populationsMed Decis making 2021



Richtlijnen 

• Zeer duidelijk t.a.v. mogelijkheden

• Minder ondersteunend bij begrenzen van opties





Ouderen MDO UMCG

Festen et al, JGO, 2019



Geriatrische screening door verpleegkundige

Festen et al, JGO, 2019



Stapsgewijs tot een beslissing komen 

Festen et al, JGO 2019



Festen et al, JGO 2019





Festen et al, JGO 2019



Terugmelding chat
Moeten we een Nldse registratiestudie opzetten
Als een studie voor onze populatie een lage externe validiteit heeft
(referentie aan DESKTOP studies)



Casus 2

• 66 jaar

• Stadium IVB sereus endometriumcarcinoom (PA bewezen 
pleuravocht)

• Neo adjuvant chemotherapie 

Na 2 kuren: 

CA-125 gedaald 

CT: lichte afname ascites, toename pleuravocht rechts



Wat is uw advies?

1. Intervaldebulking na 3 kuren

2. Chemotherapie continueren, respons herbeoordelen na 4 kuren

3. Palliatief traject

4. overig

Terugmeldingen in de chat: 
-alleen indien R0 mogelijk chirurgie, anders palliatief
-Optie 2
-Pleuravocht obv pleuritis??
-optie 2
-Gesprek en wrs IDS
-Gesprek altijd



Vervolg Casus 2

• Advies MDO: door met chemotherapie, herbeoordelen na 4 kuren

• Na 4 kuren: 

CA-125 verder gedaald 

CT: afname pleuravocht met nog resterende schil pleuravocht, nog 

minimaal spoor ascites, persisterende mesenteriale induratie



Wat is uw advies? 

1. Intervaldebulking

2. Palliatief traject

3. Gesprek met patiente over beide bovenstaande opties

4. Overig

Chatcommentaren
-Afmaken chemotherapie
-6 kuren, geen debuliing, geen evidence voor survival
-In schotland worden ze tot mijn spijt bijna allemaal op tafel gelegd
Commentaar: geen goede optie
-Optie 2



Vervolg casus 2

• Advies: voldoende respons voor intervaldebulking, echter gezien stadium IV 
sereus endometriumcarcinoom ook te verdedigen om te kiezen voor continueren 
(palliatieve) chemotherapie zonder chirurgie: gesprek met patiente over beide 
bovenstaande opties op poli

• Gesprek: 

Pte wil alleen zinvolle interventie, geen grote ingreep voor 4 maanden winst. Last 
van neuropathie voeten en vingertoppen, veel afgevallen, verlies van spiermassa. 
Wil second opinion: andere opties voor systeemtherapie?

• Second opinion:

Gezien respons: dls om debulkbaarheid te beoordelen: pte opnieuw oproepen na  
kuur 6 en nieuwe CT om voors en tegens van een operatie nogmaals af te wegen



Wat vindt u?

1. Zinvolle/waardegedreven zorg

2. Geen zinvolle/waardegedreven zorg

3. Anders




