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Wat de NVMO wil bereiken in 2018 en al eerder 

Doelstellingen van de NVMO 

De NVMO heeft ten doel de kwaliteit van de medische oncologie – in al 

haar facetten – te bevorderen. De vereniging streeft daarbij naar optimale 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg. 
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Wat de NVMO wil voorkomen (te allen tijde) 
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Daarvoor de cieBOM (sinds bijna 20 jaar)  



de cieBOM; wat vinden wij als oncologen goed? 

• Anders beoordelen anderen dat voor ons 

• significant vs relevant; welke eindpunten “doen ertoe” 

 

• Uniformiteit van ‘goede’ behandelingen………….    

• Schier 2018, adjuvant melanoombehandeling 

 

• Belangrijk signaal naar andere partijen bij goed/niet goed 

– In geval van groen licht; uniformiteit in vergoeding (en behandeling??)  

– Ziektekostenverzekeraars; zetten een rood kruis bij negatief advies 

 

– Eerste add-on; automatische instroom nadien is een dingetje 

 



cieBOM PASKWIL criteria 

 

 

• Effectiviteit van de behandeling (palliatief; superioriteit) 
• Hiërarchische volgorde: OS, PFS; wat is primaire eindpunt studie?? 

• Winst (OS of PFS); >12 weken (maand=30,4 dagen) of HR < 0.7 

• Effectiviteit in relatie tot toxiciteit; impact van behandeling; +/- 

• Subgroepbeoordelingen, non-inferioriteitsstudies 

 

• Adjuvante studies: 5-jaars OS > 5% of HR < 0.7 (2018??) 

 

• Kwaliteit van de studie 

 

• Kosten (beschrijvend, niet normatief; #BIA) 
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cieBOM; criteria door alle NVMO leden geaccordeerd 



Waaraan ons te spiegelen anno 2018 (en eerder) 
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Waar wachten we op, en wat en waarom gebeurt er ondertussen? 

 

 Dilemma; Lopen we te hard van stapel, of teveel achterop? 

 Een oncoloog met haast/passie; Moeten we juist meer geduld hebben 

  

 NVMO; Uniformiteit en structuur (verwijsbeleid) 

 Eenheid, of gaat ieder zijn eigen weg 

Goede studie maar ook goed beoordelen kost tijd……… 
NVMO; kwaliteit van de medische oncologie  
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Oncologische spoed is zelden goed, dus bezint eer gij nieuw beleid begint  

 

en  

 

baseer dit alleen op peer-reviewed gepubliceerde gerandomiseerde studies 

Stelling 1 



 

De goed ingelezen oncoloog dient het kaf goed van het koren te kunnen 

onderscheiden bij de individuele keuze die hij/zij met/voor de patient 

maakt;  

 

hij of zij bepaalt dat, niemand anders 

Stelling 2 



 

Wie zei dat er iets met nivolumab gaande was?? 

Stelling 3 


