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De 4 thema’s van Citrien 2.0

In iedere UMC regio vinden projecten op deze thema’s plaats

Dit zijn de projectleiders in LUMC-regio west
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Projectdoelstelling  ‘juiste 

informatie samen beslissen’
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• Richt zich op het verzamelen en beschikbaar 

stellen van complete ziektegerichte en 

persoonsgerichte informatie en het op basis 

daarvan ‘samen beslissen’ door patiënt en 

zorgverlener(s).

• RO West: elke patiënt ontvangt dezelfde kwaliteit 

van zorg in elk ziekenhuis



Passend Behandelplan model
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Alle state-of-the-art 
behandelopties met 
voor- en nadelen

Wie is deze patiënt?
Wat is belangrijk in 
zijn/haar leven?
Welk doel wil hij/zij 
nastreven met een 
behandeling?

Fysiek, psychologisch, sociaal 
en dagelijks functioneren

Expertise 

zorgverlener



Wat is ‘Samen Beslissen’?



Regionaal overzicht interventies samen beslissen
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Zorgpad CRC

Follow up Diagnose CRC Behandeling 

(OK,RT, chemo)

LUMC: 

PROMS

LLZ: pro-

actief

zorgplan 

(net 

gestart)

GHZ: 

PROMS
RdGG en Haga: 

Dikke 

darmkanker 

keuzehulp 

HMC: SDM 

training (gehele 

zorpgad)

Alrijne: 

LAST meter 

en geriatrie

Palliatie



Wat valt op in onze regio bij CRC?

• Samen Beslissen is een container begrip

• PROMS in relatie tot Samen Beslissen

• Voorwaarden voor succes: voldoende tijd en

motivatie/toewijding

• Hoog volume specialisme maakt noodzaak voor

uniforme werkwijze en regionale samenwerking voor

samen beslissen minder relevant

• Conclusie: Regionale inventarisatie opleveren

(visualisatie)
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In beeld gebracht (visualisatie): 

• Interventies/tools die per ziekenhuis zijn ingezet 

(PROMS, keuzehulp etc.)

• Ervaringen betreft de tools van patiënten en 

ziekenhuizen 

• Behoeftes in de regio voor succesvolle 

implementatie? 

• Geleerde lessen en ervaringen. 

• Startpunt voor het gesprek over Samen Beslissen
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Visualisatie regio inventarisatie Lower GI
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Kijk voor meer informatie en de regio inventarisatie op : https://www.ro-west.nl/project/passend-behandelplan-bij-

darmkanker/ 
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Aanbevelingen vervolg regionale

samenwerking

• VS-en sluiten aan bij NTG Lower GI

• Structureel vervolg geven aan casemanager/VS 

bijeenkomsten (frequentie etc.)

• Vervolg Passend Behandelplan bij 

Ovariumcarcinoom 
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Contactgegevens

Vragen?

Kristel van Egmond

Email: k.van_egmond@lumc.nl
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