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Zorgpad voor patiënten met PTO gestart 
 

De Nederlandse Vereniging Medische Oncologie (NVMO) en de Nederlandse Vereniging Voor 

Pathologie (NVVP) hebben specifiek voor patiënten met een Primaire Tumor Onbekend (PTO), 

ook wel bekend als Cancer Unknown Primary (CUP) een zorgpad ontwikkeld. Dit is een belangrijke 

stap in het verder verbeteren van de diagnostiek en behandeling van patiënten met PTO in 

Nederland. 

 

De medische zorg voor patiënten met uitgezaaide kanker en bij wie niet duidelijk is vanuit welk 

orgaan de uitzaaiingen ontstaan, heeft afgelopen jaar sterk in de maatschappelijke belangstelling 

gestaan. Per jaar krijgen ongeveer 1.500 patiënten de diagnose PTO. De helft van deze patiënten 

overlijdt al binnen twee maanden en na één jaar is slechts 17 procent nog in leven. Voor deze 

patiënten is het van belang dat ten eerste zo snel mogelijk wordt vastgesteld of het primaire 

orgaan kan worden gevonden. Wanneer er geen primair orgaan kan worden vastgesteld heeft de 

patiënt een PTO. Het is vervolgens van belang dat zo snel mogelijk duidelijk is welke 

behandelopties er zijn. Geavanceerde moleculaire diagnostiek is voor beide doelen nodig. 

 

Het zorgpad heeft als doel de benodigde diagnostische onderzoeken te standaardiseren en de 

doorlooptijd van het diagnostisch traject te verkorten tot maximaal 6 weken. Het tweede doel is 

dat de benodigde geavanceerde moleculaire diagnostiek toegankelijk is voor alle patiënten in 

Nederland ongeacht het ziekenhuis waar de patiënt voor het eerst wordt onderzocht. Over PTO 

en de behandelmogelijkheden is nog veel onduidelijk. Het derde doel is daarom dat landelijk alle 

gegevens van patiënten met mogelijk een PTO worden verzameld en geanalyseerd. De 

uitkomsten hiervan dragen bij aan het verbeteren van de zorg voor PTO in de toekomst. 

 

Het zorgpad waarmee in januari landelijk wordt gestart zal in iedere regio stapsgewijs worden 

ingevoerd. De ervaringen worden gedeeld en aan de hand hiervan wordt het zorgpad zo nodig 

aangepast en verbeterd. Naast de NVMO en de NVVP participeren het Integraal Kankercentrum 

Nederland (IKNL), de Hartwig Medical Foundation (HMF) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in 

dit project. Het is mede tot stand gekomen door de inzet van zijn de PTO-patiëntenorganisatie 

Missie Tumor Onbekend en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. 

 

 

 

 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

NVMO:  secretariaat@nvmo.org   

NVVP:  kwaliteit@pathology.nl   
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