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Werkpakket 3: “Het inrichten van een nationaal kennisnetwerk van 

Moleculaire Tumor Boards (MTB’s)”

Doelen WP3:

• Waarborgen/harmoniseren van de kwaliteit van Nederlandse MTB-adviezen

• Bevorderen van het onderling uitwisselen van kennis tussen Nederlandse MTB’s

Doel PATH:

Elke Nederlandse kankerpatiënt gelijke kans op de meest optimale 
doelgerichte behandeling van het moment

2016-2021



Wat is een Moleculaire Tumor Board?

Voor het eerst in de literatuur beschreven in 20141

Sindsdien methoden gepubliceerd door meer dan 40 MTBs2

Tot september 2022 meer dan 200 artikelen over MTB’s in PubMed

Gemeenschappelijke noemer in literatuur: 

Multidisciplinair platform voor het bespreken van de klinische interpretatie van moleculaire diagnostiek

Internationaal grote verschillen in termen van scope, organisatie, deelnemers en positie binnen gezondheidssysteem

Hoe past een MTB vandaag en morgen in het Nederlandse zorgsysteem?

1 Schwaederle et al. Molecular tumor board: the University of California-San Diego Moores Cancer Center experience. Oncologist 2014;19(6):631-6
2 Luchini et al. Molecular Tumor Boards in Clinical Practice. Trends Cancer 2020; 6(9): 738-744



Moleculaire Tumor Boards in Nederland

Tussen 2014 en 2017 zijn MTB’s opgericht in 
alle 8 derdelijns behandelcentra voor 
kankerpatiënten in Nederland

Twee studies ihkv PATH:

1. Inventarisatie methodiek van Nederlandse 
MTB’s en rondzending van casuïstiek 
(2019/2020)1

2. Vergelijking van interpretatiemethodes
voor ‘uitdagende’ varianten door 
Nederlandse KMBP (2021)2
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1 Koopman et al. Multicenter Comparison of Molecular Tumor Boards in the Netherlands: Definition, Methods and Targeted Therapy Recommendations. Oncologist 2021;26:e1347-e1358

2 Koopman et al. Interpretation of challenging somatic variants in cancer by molecular pathology laboratories in the Netherlands. Under review. Available in DOI: 10.33612/diss.213504207
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Koopman et al. Multicenter Comparison of Molecular Tumor Boards in the Netherlands: Definition, Methods and Targeted Therapy Recommendations. Oncologist 2021;26:e1347-e1358

(Hoofdzakelijk uitgevoerd door KMBP)

Gemeenschappelijke kernwaarde van de Nederlandse MTB’s:
Wederzijdse uitwisseling van expertise tussen disciplines in de (moleculaire) oncologie

“Je leert elkaars taal spreken”

Daarnaast 8 andere disciplines variabel actief in NL MTB’s



MTB’s zijn kankertype-specifiek of kankertype-agnostisch

MDO MTB
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3 MTB’s 5 MTB’s
Alleen longoncologie

(n = 3)

Koopman et al. Multicenter Comparison of Molecular Tumor Boards in the Netherlands: Definition, Methods and Targeted Therapy Recommendations. Oncologist 2021;26:e1347-e1358

Situatie
in 2019: Vooral medische oncologie

(n = 2)
Vooral longoncologie

(n = 3)



MDO of MTB?

Conventioneel MDO1 Moleculaire Tumor Board2

Scope Kankertype-specifiek
Kankertype-agnostisch 
of kankertype-specifiek

Casuïstiek Alle oncologische casuïstiek
Alleen casuïstiek met (complexe/zeldzame) 

moleculaire resultaten

Coördinatie
Behandelaren van oncologisch 
subspecialisme zijn in de lead

Experts uit de pathologie (KMBP en 
pathologen) zijn in de lead

Tempo/volume
Groot volume aan patiënten, hoog tempo 

bespreking (↓ minuten/patiënt)
Laag volume, uitvoerige bespreking per 

casus (↑ minuten/patiënt)

Informatie
Klinische gegevens, pathologie-uitslagen, 

beeldvorming, laboratoriumresultaten
Klinische gegevens, pathologie-uitslagen, 

moleculaire resultaten, literatuur

Adviezen
Meestal binnen bestaande 

behandelrichtlijnen
Vaak buiten bestaande richtlijnen om

Kwaliteit
Conform kwaliteitscriteria multidisciplinair 

overleg (IKNL) 
Momenteel geen kwaliteitscriteria 

beschikbaar

1 Integraal Kankercentrum Nederland. Kwaliteitscriteria multidisciplinair overleg (mdo). 2016: 1–15.
2 Koopman et al. Multicenter Comparison of Molecular Tumor Boards in the Netherlands: Definition, Methods and Targeted Therapy Recommendations. Oncologist 2021;26:e1347-e1358



Koopman et al. Interpretation of challenging somatic variants in cancer by molecular pathology laboratories in the Netherlands. Under review. Available in DOI: 10.33612/diss.213504207
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NL’se MTB’s verschillen, maar tonen wel hoge overeenstemming

Rondzending MTB-casuïstiek (10 cases)1

86% overeenstemming in behandeladviezen

Classificatie van uitdagende varianten door KMBP (30 varianten)2

K-alpha = 0.87 (95% CI. 0.76-0.92) (‘high inter-rater reliability’)

Mogelijke verklaringen:
• Vergelijkbaar zorgsysteem, vergelijkbare wet- en regelgeving

• Bestaande samenwerkingsverbanden (NVVP, NVALT, NVMO)

1 Koopman et al. Multicenter Comparison of Molecular Tumor Boards in the Netherlands: Definition, Methods and Targeted Therapy Recommendations. Oncologist 2021;26:e1347-e1358
2 Koopman et al. Interpretation of challenging somatic variants in cancer by molecular pathology laboratories in the Netherlands. Under review. Available in DOI: 10.33612/diss.213504207



Het ‘Nederlandse MTB model’

Koopman et al. Multicenter Comparison of Molecular Tumor Boards in the Netherlands: Definition, Methods and Targeted Therapy Recommendations. Oncologist 2021;26:e1347-e1358

Definition of a Molecular Tumor Board according to the proposed “Dutch MTB model”

A
An MTB is the primary source of information for interpreting (rare or complex) molecular diagnostic 
results in oncology and serves as a reciprocal educative platform for clinicians, oncologists and 
molecular pathology specialists.

B
An MTB focuses on differentiating between targeted therapeutic options (standard-of-care, within a 
clinical trial or off-label) or other therapeutic options based on molecular diagnostic results.

C
An MTB can be cancer type-agnostic and operates independently of the conventional cancer type-
specific MDTs, but features oncologists and pathologists who also participate in conventional MDTs.

D

An MTB features at least (1) oncologists (pulmonary, medical or hematological, depending on the type 
of cancer discussed), (2) (molecular-oriented) pathologists and (3) clinical scientists in molecular 
pathology. A clinical geneticist is recommended in case of discussing biomarkers with both germline 
and somatic implications.

E
An MTB is associated with a tertiary cancer referral center and is open for inquiries from peripheral 
hospitals and pathology laboratories, preferably with access through videoconferencing.

F An MTB ensures its recommendation is accessible in the patient's electronic health record.

G
An MTB maintains a local registry of reviewed cases, preferentially with systematic follow-up of cases 
within the MTB to evaluate effectiveness of the recommendations.



Wat is er sinds de PATH-MTB studies bereikt/veranderd?
Brief van de Minister aan de voorzitter van de 2de Kamer:

Anno 2022: Zorgverzekeraars overwegen vergoeding “niet-vergoede” diagnostiek via MTB

De kernwaarde van de MTB is aan het verschuiven:

Wederzijds educatief platform voor betrokken disciplines

Expertisegroep die als voorwaarde dient in beroepsrichtlijnen en voor vergoeding van zorg



MTB’s veranderen door aanpassing richtlijnen
Verdeling tumortypes besproken in UMCG-MTB
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MTB’s veranderen door toename van complexiteit diagnostiek
Gebruik van grote genenpanels neemt toe

500+ genen

300+ genen

500+ genen
Complete genoom/exoom

Integratie decision support tools?



Samenwerking met klinische genetica wordt belangrijker
Adviezen projectgroep tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek

Standaard participatie 
klinisch geneticus in 

MTB?



MTB’s opereren nog steeds (grotendeels) als ‘eilandjes’

Hoe verbeteren we de onderlinge samenwerking?



Verankering MTB in regionale netwerken

• Centraal tumor-agnostisch PATH-MTB (en/of meerdere 
tumor-specifieke MTB’s) in derdelijns behandelcentra

• Nauwe samenwerking met conventionele MDO’s

→ Pathologen/oncologen zowel in lokale MDO’s als PATH-MTB

→ Participatie KMBP in conventionele MDO’s?

• Uitwisseling van expertise tussen PATH-MTB en lokale 
moleculaire besprekingen

• Centrale PATH-MTB coördineert samenwerking

Regionaal netwerk:
Regionale centrale PATH-MTB

Lokale moleculaire besprekingen
Lokale MDO’s

Afstemming met lokale MDO’s en met 
regionale oncologie-netwerken

MTB

“Je leert elkaars taal spreken”



Landelijk netwerk van Moleculaire Tumor Boards
Landelijk netwerk MTB’s:

Kennisnetwerk complexe MD
Landelijke database van MTB casuïstiek

Educatie, training en opleiding

Basis voor kennisuitwisseling met cieBOD, 
cieOOM, cieBOM, landelijke richtlijnen

Eén landelijk
MTB

Kenniscentrum
+

MTB

MTB

MTB
MTB

MTB

MTB

MTB

cBioPortal-MTB bevat 432 unieke moleculaire profielen besproken in 4 verschillende Nederlandse MTB’s

Database werd weinig gebruikt vanwege:

• Beperkte klinische informatie door inherent gebrek aan informed consent

• Beperkte case-load doordat meeste MTB’s geen lokaal registratiesysteem hebben

?

MTB

Uitwisseling kennis tussen PATH-MTB’s



Netwerk van Europese Moleculaire Tumor Boards?
Europees MTB-netwerk:

Centrale Europese database MTB casuïstiek
Uitwisseling specifieke expertise
Educatie, training en opleiding

Kennisuitwisseling voor Europese richtlijnen
Verbetering complexe zorg binnen Europa

UMCG/PATH MTB
exploreert verschillende 
initiatieven 
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Moleculaire Tumor Boards: vandaag en morgen

MTB’s vandaag… MTB’s morgen?
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