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Doel en onderzoeksvraag

Doel

Inzicht geven in de factoren die de samenwerking binnen het PKN 
beïnvloeden, door middel van het analyseren van de facilitators en 
belemmeringen voor samenwerking 

Hoofdvraag

Wat zijn de facilitators en belemmeringen voor succesvol 
samenwerkingsproces tussen de deelnemers van het PKNN



Methodologie

• Collaborative Governance 
Model

• 12 interviews

• Facilitators & Barriers



Resultaten



Start Condities 
• Reden om deel te nemen:
• Kwaliteitsverbetering
• Onderzoek
• Behoud van prostaatkankerzorg 

• Power Imbalance
• Operatie gericht netwerk
• Opererende huizen meer invloed 
• Minder aandacht voor diagnose en nazorg



Proces van samenwerking • Gedeeld begrip
• Heldere missie en visie 
• Gezamenlijk doel

• Vertrouwen
• Vertrouwen deelnemende centra

• Inzet
• Verband tussen betrokkenheid en inzet
• Minder inzet nieuwkomers

• Gedeelde uitkomsten
• Feedback 
• Medische resultaten



Beïnvloedende Factoren
• Netwerk design
• Heldere regels
• Goede communicatiekanalen
• Goede governance structuur 

• Leiderschap
• Onduidelijkheid in verantwoordelijkheid
• Vertraging in uitvoering



Aanbevelingen 

▪Leiderschap moet vanaf het begin duidelijk worden 
gefaciliteerd. 

▪De relatie en het vertrouwen tussen deelnemende 
centra moet worden opgebouwd.

▪Een systeem voor het delen van gedeelde uitkomsten 
zou moeten worden geïntegreerd in het netwerk, 
patiënt uitkomsten en netwerkontwikkelingen.

▪Een introductie-protocol voor toetreding van nieuwe 
deelnemers binnen het PKNN moet worden opgesteld



Take home message

• Continue cyclus van beïnvloedende factoren 
zorgen voor succesvolle samenwerking



- Conditio sine qua non 

- Castor

Input direct uit EPD

Motivatie alle netwerkdeelnemers essentieel

Eén centrale database



Resultaten kwaliteitscycli
Hans Veerman



Voorwaarden kwaliteitscyclus

•Motivatie
•Transparantie
•Organisatie
•Registratie
•Evaluatie



• Voorspelling Continentie vóór operatie
• Positieve snijvlakken
• Continentie
• NeuroSAFE
• Retzius-sparende RALP
• Voorkomen blaaskramp na operatie

Voorbeelden 
Kwaliteitscycli

• A

• B

• C

• D

• E

• F

• G

• H



• Aanpassen apicale dissectie leidde
tot minder positieve snijvlakken

• Maar ook tot slechtere continentie
(hogere ICIQ-SF 6m postop)

Kwaliteitscyclus 
RALP - PSM



Kwaliteitscyclus blaaskramp preventie

• 8 behandelstrategieën werden cyclisch onderzocht ter voorkoming blaaskramp na RALP

• Strategie 4 voorkwam 49%
van blaaskrampen

• Periurethrale en perivesicale
injecties nu standard of care



Aankomende cycli
Maria Hagens



MRI-prostaat
Interobserver variabiliteit MUL/ILD, discrepantie tussen PIRADS-score en 

pathologie

PSMA-PET/CT
Interobserver variabiliteit tussen PKNW-centra

Prostaatbiopten
Upstaging / Downstaging na radicale prostatectomie



Methoden

PCa

PSMA PET/CT

Review Nucl. 
Phycisian 1

Review Nucl. 
Phycisian 2



Resultaten

PSMA PET/CT interobserver variability – bone metastases (miM1b)

PSMA-radiotracer Cohen’s kappa (k; SE) Disagreement  

(%)
18F-PSMA-1007 (n=168) 0.73; 0.06 10.1

18F-DCFPyL (n=205) 0.88; 0.06 2.0

68Ga-PSMA-11 (n=211) 0.82; 0.06 3.8

• Significant vaker een verschillende beoordeling bij 18F-PSMA-1007 

t.o.v. 18F-DCFPyL (p=0.001) en 68Ga-PSMA-11 (p=0.03)

•Met name m.b.t. bot metastasen



• Perilaesionale SBx : SBx enkel in de 
nabijheid van de MRI-positieve laesie

• 95.8% (95%CI 89.6 – 98.8%) van csPCa-
diagnoses gevonden

• 12.8% (95%CI 6.6 – 21.7%) van ciPCa-
diagnoses voorkomen

• Aantal biopten significant gereduceerd met:
• 5.2 biopten (95%CI 4.9 – 5.6) per patiënt 

(p<0.001)



- Samenwerken is de basis voor succes, 

goede onderlinge verhoudingen is de smeerolie

- Eén centrale database

- Kwaliteitsverbetering ligt echt voor het oprapen

Conclusie


