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Projectgegevens / Project information 
 

Samenvatting / Summary 

 

In dit project zet de VSOP zich, in nauwe interactie met de momenteel 77 lidorganisaties, in voor een betere kwaliteit van zorg en 

leven voor de ruim één miljoen Nederlanders met zeldzame en genetische aandoeningen en hun naasten.  
Dat is tevens de doelstelling van het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (NPZZ, ZonMw 2013) en het daaropvolgende Slotadvies 

(Slotadvies NPZZ, ZonMw 2017). Dit project is dus nauw verbonden met landelijke beleidsdoelstellingen die zowel door de 

overheid, patiëntenorganisaties als overige partijen in de zorg worden onderschreven. 

Bovengenoemd Slotadvies heeft de volgende ‘stip aan de horizon’ als samenvattende visie: 

“Iedereen die lijdt aan een zeldzame ziekte krijgt tijdig een accurate diagnose, ontvangt netwerkzorg en behandeling (waar 

nodig grensoverschrijdend) die aansluit bij de individuele behoefte. Om dit mogelijk te maken dienen de expertisecentra voor 

zeldzame aandoeningen een zodanige positie te krijgen dat aan alle voorwaarden kan worden voldaan, zoals het vormen van 

een netwerk met zorgverleners in de regio van de patiënt en andere instanties, onder andere gemeenten en zorgverzekeraars. 

Beleids- en voorwaardenscheppende maatregelen, zoals financiële ondersteuning, zullen nodig zijn om dit te faciliteren. 

Participatie van mensen met een zeldzame ziekte en hun organisaties is hier een onlosmakelijk onderdeel van. Monitoring 

en evaluatie van centra dienen te zorgen voor continuïteit en duurzame kwaliteitsverbetering.” 

De VSOP onderschrijft deze visie van harte. Er valt echter nog veel werk te verrichten om dit perspectief werkelijkheid te laten 
worden. Dit betreft niet alleen de daarin beschreven visie op de zorg, maar ook ‘Participatie van mensen met een zeldzame 

ziekte en hun organisaties’.  

Het onderhavige projectvoorstel geeft in 2020 en 2021 vorm aan die participatie door belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding 

en visievorming op de volgende drie beleidsthema’s op het gebied van zeldzame aandoeningen: 

Thema I. Diagnostiek, erfelijkheid en zwangerschap 

Thema II. Kwaliteit en organisatie van de zorg 

Thema III. Onderzoeks- en medicijnbeleid 

Deze thema’s zijn tevens onderdeel van het lopende VSOP-meerjarenbeleidsplan dat in samenwerking met de leden tot stand 

is gekomen en is uitgewerkt in 40 ambities. De ervaringsdeskundigheid van patiënten is vervolgens opnieuw nodig bij de 

realisatie van deze ambities. De weg daar naar toe is als volgt: 

1) Beleidsconsultatie: Om er zeker van te zijn dat de hiernavolgende beleidsparticipatie en visievorming aansluiten op de 

actuele problematiek en visie van de achterban, intensiveert de VSOP de raadpleging van haar achterban middels de 

oprichting van drie platforms en een patiëntenpanel. Deze worden gerelateerd aan bovengenoemde drie thema’s en staan 

open voor alle betrokken patiëntenvertegenwoordigers, ook zij die niet als lid aangesloten zijn bij de VSOP. 

2) Beleidsparticipatie: Ervaren knelpunten en behoeften vanuit het patiëntenperspectief worden gedurende 2020 en 2021 

proactief onder de aandacht gebracht van overheid en zorgpartijen en er wordt actief bijgedragen aan mogelijke 

oplossingen.  

3) Visievorming: Er wordt een proces van visievorming gestart, resulterend in een Visiedocument om zo ook ná 2021 nog 

lang impact te hebben op aandoeningoverstijgend nationaal beleid.  

De lidorganisaties van de VSOP houden via de reguliere algemene ledenvergaderingen de eindverantwoordelijkheid voor 

essentiële beleidsvoornemens. 
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Samenwerking / Collaboration 
 

Samenwerking tussen onderzoek en praktijk / Cooperation between research and practice: 

Nee / No.  

De strategische partners worden niet vanuit dit project gefinancierd en worden om die reden hier niet vermeld.  

 

Inhoud / Content 
 
Probleemstelling / Problem definition 

 

De in totaal 7.000 verschillende zeldzame en genetische aandoeningen treffen, op basis van Europese gegevens ruim één 
miljoen Nederlanders, oftewel 6% van de bevolking (www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/zeldzame-aandoeningen).  
De aandoeningen zijn progressief, invaliderend, levensbedreigend, leidend tot verlies van autonomie en (psycho)sociale 
belasting. Per jaar worden ongeveer 2.000 kinderen geboren met een zeldzame aandoening. 30% daarvan overlijdt voor het 5e 
levensjaar. Aangezien er zelden zicht is op genezing, richt de zorg zich op symptoombehandeling, psychosociale begeleiding en 
het voorkomen van gezondheidsschade, veelal met beperkt resultaat. 

Per thema kunnen de problemen als volgt kort worden samengevat: 

Thema I. Diagnostiek, erfelijkheid en zwangerschap 

Bij zeldzame aandoeningen is er vaak sprake van veel te late of onjuiste diagnostiek, zoals recent is aangetoond in het UMCG-

onderzoeksrapport: ‘Scherper zicht op diagnostische vertraging’. Zowel bij kinderen als volwassenen kan dit resulteren in 

verkeerde behandelingen en in (onherstelbare) gezondheidsschade.  

Als een aandoening erfelijk is, zijn familieleden die een genetisch risico lopen, daarvan vaak niet of niet tijdig op de hoogte.  

Dat kan van belang zijn in geval van een kinderwens en andere levensbepalende keuzes: studie, loopbaan, huisvesting, etc.  

Tevens zijn diverse aangeboren en niet-erfelijke zeldzame aandoeningen gerelateerd aan de zwangerschap of de periode 

daarvoor. Vandaar dat de VSOP bij veel beleidstrajecten betrokken die een relatie hebben met reproductie, erfelijkheid en 

zwangerschap, alsmede de zwaarwegende ethische dillema’s die daarmee gepaard gegaan. In de eerste plaats voor de direct 

betrokkenen, maar ook voor de samenleving als geheel. 

Thema II. Kwaliteit en organisatie van de zorg 

Diverse factoren maken dat de zorg bij zeldzame aandoeningen niet zo goed is als deze zou kunnen en moeten zijn.  
Dat komt met name omdat bij zeldzame aandoeningen de kwaliteit van zorg meer dan gewoonlijk afhankelijk is van de 
organisatie van de zorg. Dat omvat zowel concentratie van kennis en kunde in expertisecentra, als ook regionale en 
(inter)nationale kennisdeling en samenwerking, zowel tussen expertisecentra onderling als met perifere zorgverleners.  
De focus op veelvoorkomende aandoeningen door medisch-wetenschappelijke verenigingen en het gebrek aan netwerkzorg 
en samenwerking zijn belangrijke oorzaken van het ontbreken van goede, eenduidige (behandel)informatie in 
kwaliteitsstandaarden: richtlijnen, zorgstandaarden, behandelprotocollen, zorgpaden, etc. en de bijbehorende 
patiënten(keuze)informatie. 

Thema III. Onderzoeks- en medicijnbeleid 

Er wordt nog steeds onvoldoende geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek voor zeldzame aandoeningen. Bovendien is 

er sprake van onvoldoende patiëntenparticipatie in het onderzoek en komen de resultaten onvoldoende (tijdig) beschikbaar 

voor de patiënt in de Nederlandse zorg.  

Ook de maatschappelijke discussie over dure weesgeneesmiddelen zal niemand ontgaan. De totale kosten voor patiënten 

met zeldzame aandoeningen worden geraamd op ca. € 15 miljard, ruim 20% v/d totale Nederlandse zorgkosten. Daarin zijn 

onnodige kosten ten gevolge van diagnostische vertraging, gezondheidsschade door verkeerde behandeling en inefficiënte 

ketenzorg nog niet meegenomen. Patiëntenparticipatie op het terrein van medicijnbeleid draagt niet alleen bij aan betere 

zorg, ook aan goedkopere zorg: geld dat elders in de zorg hard nodig kan zijn. 

Om de grote impact van deze ernstige problematiek op de levens van mensen met zeldzame aandoeningen en hun naasten te 
beperken, zijn buitengewone beleidsinvesteringen en prioriteiten nodig. Echter, onze leden én vele zorgverleners constateren dat 
de twee leidende nationale, door overheid en zorgveld onderschreven beleidsplannen, namelijk het Nationaal Plan Zeldzame 
Ziekten en het Slotadvies NPZZ (www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-
detail/secretariaat-afstemmingsoverleg-zeldzame-ziekten/ ), te vrijblijvend zijn geformuleerd. Hierdoor worden deze onvoldoende 
opgevolgd door overheid en zorgkoepels. Ondanks de goede intenties ontbreekt een 'sense of urgency' en stagneren 
oplossingen voor belangrijke knelpunten. Dit vraagt om effectieve beleidsparticipatie door de VSOP, gevoed door de 
ervaringskennis van patiënten(organisaties). 
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Relevantie / Relevance 

 

Behoefte van de achterban 

Onze 77 lidorganisaties zijn voornamelijk vrijwilligersorganisaties met gemiddeld zo’n 500 leden 
(https://zichtopzeldzaam.nl/organisaties/ ). Voor aandoeningoverstijgend beleid zijn zij aangewezen op de VSOP. Hun signalen 
richting de VSOP betreffende aandoeningspecifieke knelpunten; hun behoeften kunnen namelijk vaak alleen 
aandoeningoverstijgend worden opgelost. Daarnaast ontberen de leden zelf vaak de benodigde kennis van het complexe 
zorgbeleid én de benodigde middelen en competenties om deze knelpunten zelf in een beleidstraject te kunnen oplossen. 

Draagvlak onder de achterban 

Ons beleidsplan voor 2017 tot en met 2020 met als titel; ‘Zeldzaam belangrijk’ (www.vsop.nl/over-ons/onze-missie ) is - 
vanzelfsprekend samen met actuele ontwikkelingen - de basis voor het plan van aanpak op basis van de drie projectthema’s.  
Het berust op uitgebreide consultaties van de leden, die ook voor dit projectvoorstel per mail zijn geconsulteerd. 

Relevantie op impact en beleid 

Het beleid ten aanzien van zeldzame aandoeningen zoals verwoord in het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten en het Slotadvies 
NPZZ is in samenwerking met VSOP en vele andere patiëntenorganisaties opgesteld. Het betreft dus een gezamenlijk gedragen 
agenda van het patiëntenveld en overige veldpartijen. Dit Nederlands beleid is grotendeels voortgekomen uit het Europese 
beleid, verwoord in o.a. Council recommendation on an action in the field of rare diseases (2009). Ook nu vindt er voortdurend 
beïnvloeding plaats van het Nederlands beleid vanuit Europa, bijvoorbeeld via het Rare2030 project, waarin ook de VSOP 
participeert (/www.rare2030.eu ).  

De daadwerkelijk implementatie van het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten en het Slotadvies NPZZ laat op diverse onderdelen 
echter te wensen over. Er wordt onvoldoende druk uitgeoefend op beleidsmakers en beslissers om zorgsystemen in het belang 
van de patiënt te veranderen. Ook wordt er veel van patiënten, én van zorgverleners, verwacht zonder dat zij daartoe worden 
toegerust. Daarom heeft VSOP het ministerie van VWS in 2018 opgeroepen tot meer regie en concreter beleid (brief d.d. 23-08-
18). De reactie van VWS (brief d.d. 20-05-19) biedt goede aanknopingspunten voor een gezamenlijke agenda met VWS en 
overige relevante strategische partners (NFU, ZN, ZiN etc.) waarmee de VSOP reeds een relatie onderhoudt. 

Aansluiting op bestaand beleid 

De problematiek van onze leden is zeer divers. Daarom richten we ons op álle voor hen relevante terreinen, gebundeld in de drie 
genoemde projectthema’s. Er zijn volop mogelijkheden de doelstellingen van dit project te laten aansluiten op reeds ingezet 
beleid om effectief te kunnen zijn. Per thema volgt hieronder een toelichting op deze mogelijkheden tot aansluiting: 

Thema I. Diagnostiek, erfelijkheid en zwangerschap 

VWS en VSOP hebben in 2019 besloten samen te werken aan tijdige diagnostiek van zeldzame aandoeningen in de 
tweedelijns zorg. Daartoe zullen STZ- en NVZ-ziekhuizen nauwer betrokken worden bij de reeds bestaande samenwerking 
tussen VWS, NFU en VSOP betreffende expertisecentra en netwerkzorg (zie ook Slotadvies NPZZ §3.3.1). 

Thema II. Kwaliteit en organisatie van de zorg 

Aandoeningspecifieke kwaliteitsstandaarden (richtlijnen en zorgstandaarden) zijn belangrijke instrumenten om de kwaliteit 
en organisatie van zorg vanuit het patiëntenperspectief te verbeteren. Immers, cocreatie met patiëntenorganisaties is 

wettelijk verplicht, het ‘samen beslissen’ wordt in kwaliteitsstandaarden nader uitgewerkt en de rol van de patiënt zelf wordt 

in afgeleide patiënteninformatie beschreven. Echter, in geval van de zeldzame aandoeningen worden er nauwelijks 

kwaliteitsstandaarden ontwikkeld aangezien wetenschappelijke verenigingen prioriteit geven aan veelvoorkomende 

aandoeningen en symptomen.  

De VSOP heeft de verantwoordelijkheid gekregen voor het bevorderen van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor 

zeldzame aandoeningen (zie het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten §6.3.3, §4.3.2.5 en het Slotadvies NPZZ §3.2). In dit 

project pakt de VSOP dit op door in te zetten op aanpassing van de huidige beleidsmatige kaders voor de ontwikkeling van 

kwaliteitsstandaarden. Het proces dient eenvoudiger te worden, met een nauwere betrokkenheid van expertisecentra en 

patiëntenorganisaties. Zo kan de totstandkoming van kwaliteitsstandaarden én aanpalende producten voor patiënten met 

zeldzame aandoeningen worden bevorderd. 

Ook ‘de juiste zorg op de juiste plek’, shared care, en netwerkzorg zijn belangrijke elementen in de zorg voor zeldzame 

aandoeningen. De rol van ministerieel erkende expertisecentra (https://www.nfu.nl/actueel/nfu-gaat-opnieuw-procedure-

cooerdineren-voor-expertisecentra-zeldzame-aando ) en de samenwerking met patiëntenorganisaties zijn daarbij cruciaal.  

In hun beleidsvisies onderkennen VWS, NFU en FMS (Federatie Medisch Specialisten) de noodzaak tot netwerkzorg voor 

zeldzame aandoeningen (kamerbrief minister Bruins d.d.12 juli 2019 betreffende de maatschappelijke rol van umc’s), maar 

toch komt dit nog onvoldoende van de grond. In de tweede helft van 2019 organiseert de NFU visiebijeenkomsten 

betreffende de beoogde vorming van zorgnetwerken voor zeldzame aandoeningen met alle betrokken partijen.  

De VSOP is hierbij nauw betrokken, o.a. als covoorzitter van de klankbordgroep die dit proces begeleidt. De uitkomsten van 

deze gezamenlijke visievorming zal de VSOP ook benutten voor de beleidsbeïnvloeding gedurende dit project. 

  



Voor elkaar! - Beleid en Strategie - 
  Dossier nummer / Dossier number: 70-74200-98-306 

DEFINITIEF 

 

6 
 

Thema III. Onderzoeks- en medicijnbeleid 

In onze brief aan de minister signaleerden we onvoldoende investeringen in wetenschappelijk onderzoek, ook wat betreft de 

(psycho)sociale en maatschappelijke aspecten van zeldzame en genetische aandoeningen. In zijn reactie beloofde de 

minister vervolgens zijn beleid mede te baseren op de aanbevelingen van de door VSOP in 2017 georganiseerde Nationale 

Conferentie Zeldzame Aandoeningen (NCZA) betreffende de ontwikkeling van een Nationale Onderzoeksagenda Zeldzame 

Aandoeningen. De daaropvolgende Nationale Conferentie van 2018 leidde i.s.m. NFK en IKNL tot een vergelijkbaar plan, 

specifiek gericht op de zeldzame vormen van kanker. In vervolg hierop zal ZonMw dit jaar een voorstel presenteren voor de 

uitwerking van een dergelijke onderzoeksagenda voor zeldzame aandoeningen (www.zonmw.nl/nl/onderzoek-

resultaten/translationeel-onderzoek/zeldzame-ziektendag-of-internationale-rare-disease-day/onderzoeksagenda-zeldzame-

aandoeningen/ ). De VSOP zal er op toezien dat dit voorstel voldoet aan de intenties van de aanbevelingen en bovendien 

de implementatie daarvan middels dit project stimuleren. 

Op het terrein van het medicijnbeleid halen de problemen betreffende dure weesgeneesmiddelen regelmatig de publiciteit. 

De oorzaken daarvan vereisen zowel een verandering van beleid in Nederland en Europa, als van mentaliteit, met name bij 

de producenten. Voor zowel Nederlandse (VWS, ZiN) als Europese (EMA) partijen is de VSOP hierin een belangrijke 

partner. 

 

Impact en bereik 

VSOP zal de opgedane, overdraagbare ervaringen met betrekking tot impact en bereik (als mogelijk toekomstig 

financieringscriterium) delen met ZonMw en zusterorganisaties. 

Kernwaarden 

Zeldzame aandoeningen worden ook wel weesziekten genoemd. Extra aandacht en een beleidsimpuls zijn nodig om deze 

achterstandspositie t.o.v. veelvoorkomende aandoeningen met betrekking tot de kwaliteit van zorg en leven in te lopen!  
Zo draagt dit project vooral bij aan de kernwaarde ‘gelijkwaardigheid’: recht op goede zorg en een goede kwaliteit van leven, of 

een aandoening nu zeldzaam is of niet. 

Vanwege de hoge ziektelast van veel zeldzame en genetische aandoeningen is het de wens van de leden dat de VSOP zich 

in de eerste plaats inzet voor betere zorg. “Minder patiënt, meer mens“ is immers bij veel ernstige aandoeningen een 

belangrijke voorwaarde voor sociale inclusie, empowerment en eigen regie.  

Indien we ‘eigen regie’ in de context van deze subsidieoproep vertalen van individueel niveau naar organisatieniveau, dan 
betekent dit dat een nauwere interactie met onze leden op aandoeningoverstijgend beleid hen ook kan toerusten tot meer 

‘eigen regie’ op aandoeningspecifiek beleid. 
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Doelstelling / Objective 
 

Primaire doelstelling van dit project is het verbeteren van de kwaliteit van leven van Nederlandse patiënten met zeldzame en 

genetische aandoeningen. Om deze ambitie langs beleidsmatige weg te realiseren richt dit project zich op verdere 

implementatie van bestaande, breed gedragen nationale beleidsvoornemens, met name zoals verwoord in het Nationaal Plan 

Zeldzame Ziekten en het Slotadvies NPZZ. 

Om dit te bereiken worden de volgende activiteiten ondernomen: 

1) Beleidsconsultatie: Om er zeker van te zijn dat de hiernavolgend beleidsparticipatie en visievorming aansluiten op de 

actuele problematiek, behoeften en visie van de achterban, wordt extra geïnvesteerd in het brede bereik van de achterban 

van de VSOP en de frequentie van raadplegingen. Hiervoor worden drie thematische platforms en een patiëntenpanel 

opgericht. 

2) Beleidsparticipatie: Ervaren knelpunten en behoeften vanuit het patiëntenperspectief worden gedurende 2020 en 2021 

proactief onder de aandacht gebracht van overheid en relevante zorgpartijen. De VSOP draagt actief bij aan mogelijke 

oplossingen. VSOP-medewerkers zullen in bestaande (of indien noodzakelijk, nieuw in te stellen) overlegstructuren 

participeren. Waar nodig en mogelijk worden leden uitgenodigd daaraan deel te nemen om zelf de aandoeningspecifieke 

problematiek in beeld te brengen, of worden representatieve ervaringsverhalen anderszins onder de aandacht gebracht. 

3) Visievorming: Er wordt een proces van visievorming gestart, resulterend in een Visiedocument om ook ná 2021 nog 

lang impact te hebben op aandoeningoverstijgend nationaal beleid. Dit visiedocument dient zowel voor extern als interne 

borging van het project: 

a) Het is onze ambitie dat de belangrijkste strategische partners zich aan het Visiedocument committeren door hen tijdig 

te betrekken in het ontwikkel- en implementatieproces. 

b) De uitgangspunten van het Visiedocument worden tevens benut voor de ontwikkeling en implementatie van een 

nieuw VSOP-beleidsplan per 2022 (uitgaande van het akkoord van de ALV, in 2019, met verlenging van het huidige 

beleidsplan tot en met 2021). 
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Plan van Aanpak / Strategy 

 

Looptijd 

Om de gewenste impact te hebben, nl. het voorgenomen nationale beleid te implementeren en een effectieve visie te 

ontwikkelen, zijn de maximale projectduur van twee jaar (2020 -2021) en voldoende budget noodzakelijk. 

Samenwerking lidorganisaties en doelgroepen 

Gestart wordt met het oprichten van drie thematische platforms met als deelnemers vertegenwoordigers van leden, niet-leden 

en inhoudelijk deskundigen als adviseurs. Deze gaan via halfjaarlijkse bijeenkomsten en (digitale) consultaties/surveys inbreng 

leveren voor zowel lopende beleidsbeïnvloeding als het toekomstig beleid dat wordt vastgelegd in het Visiedocument.  

Ook wordt een patiëntenpanel opgericht dat voornamelijk via (digitale) consultaties/surveys wordt geraadpleegd. 

Samenwerking strategische partners 

Strategische partners gedurende het gehele project zijn: 

‒ De patiëntenkoepels Patientenfederatie Nederland (algemeen zorgbeleid), de Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK , in het bijzonder het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers; zie ook het desbetreffende 

NFK-projectvoorstel in het kader van deze subsidieoproep) en Ieder(In) (algemeen participatiebeleid).  

‒ Daarnaast ook Europese patiëntenkoepels zoals EURORDIS (koepel van patientenorganisaties voor zeldzame 
aandoeningen) en European Patient Forum EPF (algemene patiëntenkoepel), aangezien het verleden leert dat het 

Nederlandse beleid betreffende zeldzame en genetische aandoeningen sterk afhankelijk is van het Europese beleid. 

‒ En verder het ministerie van VWS (regie t.a.v. de implementatie van het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten en het EU-beleid), 

het Zorginstituut Nederland (kwaliteit, pakketbeheer), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU: 

netwerkzorg), Zorgverzekeraars Nederland (ZN: zorginkoop) en het Erfocentrum (publiekscommunicatie). 

‒ Tot slot meerdere medische partners, met name het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Vereniging Klinische 
Genetica Nederland (VKGN), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging Artsen 

Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Jeugdartsen Nederland (AJN) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS). 

Stimulerende en belemmerende factoren 

VSOP is gewaardeerd gesprekspartner van de genoemde strategische partners (www.vsop.nl/over-ons/onze-invloed ).  

Zij staan allen voor vergelijkbare uitdagingen en (ethische) dillema’s betreffende zeldzame en genetische aandoeningen. 

Daardoor is er grote behoefte aan de inbreng van het patiëntenperspectief. Samen met de bestaande steun van de leden voor 

het VSOP-beleid zoals geformuleerd in het meerjarenbeleidsplan is dit een mogelijke succesfactor.  

Beroeps-/organisatiebelangen daarentegen kunnen de gewenste projectimpact frustreren. 

Projectactiviteiten 

De projectactiviteiten kunnen worden onderverdeeld in beleidsconsultatie, beleidsparticipatie, visievorming en nationale 
events. De events dragen bij aan zowel beleidsconsultatie, beleidsparticipatie als visievorming. 

Beleidsconsultatie 

De oprichting van de platforms en het patiëntenpanel vindt plaats in het eerste halfjaar. In het tweede halfjaar vindt op ieder van 
de drie thema’s een fysieke platformconsultatie plaats. Ook worden de leden geraadpleegd t.a.v. hun visie op een nieuw 
meerjarenbeleidsplan per 2022. In het daarop volgend jaar vindt nog tweemaal een platformconsultatie plaats. 

Tijdens de platformbijeenkomsten wordt besproken welke vraagstukken om een nadere analyse vragen van de ervaringen en/of 
meningen van de patiënten in het patiëntenpanel. In principe zijn diverse vormen van consulatie van het patiëntenpanel denkbaar 
en mogelijk: per e-mail, survey-monkey, telefonisch, etc.  
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Beleidsparticipatie 

Per thema wordt de beoogde aanpak geschetst van de eerder benoemde problematiek: 

Thema IV. Diagnostiek, erfelijkheid en zwangerschap 

De beleidsparticipatie op het terrein van diagnostiek, erfelijkheid en zwangerschap heeft als doel: 

a) Tijdige diagnose te bevorderen met handelingsopties en kwaliteit van leven als uitgangspunt. 

b) Betere zorg en begeleiding van ouders/mensen met een (kind met een) zeldzame of genetische aandoening zonder diagnose 
(www.ziekteonbekend.nl ). 

c) De ontwikkeling van en toegang tot preventieve en curatieve genetische zorg te bevorderen. 

Naaste reeds genoemde strategische partners wordt dit ingebracht bij: de Gezondheidsraad, het Centrum voor 

Bevolkingsonderzoek (CvB van het RIVM), het College Perinatale Zorg (CPZ), de landelijke Indicatiecommissie Preïmplantatie 

Genetische Diagnostiek (PGD), de Stichting Preconceptiezorg Nederland en de Preparing4Life Foundation. 

 

Thema V. Kwaliteit en organisatie van de zorg 

De beleidsparticipatie op het terrein van de kwaliteit en organisatie van zorg heeft als doel: 

a) De ontwikkeling en gebruik van kwaliteitsstandaarden door expertisecentra en daaraan gerelateerde patiëntinformatie te 
bevorderen. 

b) Juiste zorg op de juiste plek te stimuleren: concentratie én netwerkzorg op basis van kwaliteitsregistraties en digitale zorg. 

c) Persoonlijke zorg te bevorderen middels samen beslissen, eigen regie (onder andere via het Persoonlijke 
GezondheidsDossier) personalised medicine en door kwaliteit-van-leven centraal te stellen in de zorg. 

Naast de eerder genoemde strategische partners zijn ook de vereniging van Samenwerkende Topklinische 
opleidingsZiekenhuizen (STZ) en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) van belang. 

 
Thema VI. Onderzoeks- en medicijnbeleid 

De beleidsparticipatie op het terrein van het onderzoeks- en medicijnbeleid heeft als doel: 

a) Het beter benutten van het patiëntenperspectief en door patiënten gegenereerde data (kwaliteit van leven) in wetenschappelijk 
onderzoek en zorgonderzoek. 

b) Oplossingen te realiseren voor knelpunten in de keten van medicijn- en therapieontwikkeling die betaalbare en tijdige toegang 
tot behandeling hinderen. 

c) Implementatie van de Nationale Onderzoeksagenda Zeldzame Aandoeningen. 

Specifieke partners zijn hier het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(OCW), ZonMw en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). 

Visievorming 

Het proces van beleidsconsultatie en visievorming resulteert in een nieuw VSOP-meerjarenbeleidsplan en een 
Visiedocument als leidraad voor de jaren ná 2021.  

In het eerste projectjaar vindt een consultatie plaats van de lidorganisaties als input voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan. 

Ook vindt dan een consultatie plaats van de strategische projectpartners als input voor het Visiedocument, zodat in de eerste 

helft van het tweede project een eerste concept kan worden voorgelegd aan i.i.g. de leden van de platforms.  

Beide documenten worden in het laatste halfjaar gefinaliseerd. Het Visiedocument staat vervolgens centraal staan in de 

Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen: met alle betrokken partijen wordt aan de hand daarvan vooruitgeblikt op de 

noodzakelijke acties in de jaren daarna. 

 

Events 

In beide projectjaren wordt een Nationale Zeldzameziektendag (28/29 februari: www.rarediseaseday.org/ ) en Nationale 

Conferentie Zeldzame Aandoeningen georganiseerd, met programma’s die aansluiten op de beleidsdoelstellingen van dit 

project. In het eerste jaar ligt de nadruk daarbij op lopend beleid en in het tweede jaar op toekomstig beleid. Vanwege de 

opgebouwde bekendheid onder alle betrokken zorgpartijen bieden deze events belangrijke kansen voor beleidsconsultatie en 

beleidsparticipatie.  

Ook zorgen deze conferenties voor brede publiciteit en ‘awareness’. Dit sluit aan op een opdracht aan VSOP in het Nationaal 

Plan Zeldzame Ziekten (§2.3.1) betreffende het "vergroten van de algemene bekendheid van het fenomeen zeldzame 

aandoening bij zorg- en hulpverleners, zorgverzekeraars, (koepels van) patiëntenorganisaties, beleidsmakers bij overheid en 

gemeenten en algemeen publiek.”  
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Planning 

Periode Activiteiten  

1e Halfjaar Oprichting drie thematische platforms 

 <
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 Oprichting patiëntenpanel 

 Zeldzameziekendag 2020 

 Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen 2020 

 Gezamenlijke startbijeenkomst Platforms 

2e Halfjaar 1e Platformbijeenkomst Thema I 

 1e Platformbijeenkomst Thema II 

 1e Platformbijeenkomst Thema III 

 Ledenraadpleging t.b.v. Meerjarenbeleidsplan 

 Raadpleging strategische partners t.b.v. Visiedocument 

3e Halfjaar Zeldzameziekendag 2021 

 2e Platformbijeenkomst Thema I 

 2e Platformbijeenkomst Thema II 

 2e Platformbijeenkomst Thema III 

 Concept Visiedocument 

 Concept Meerjarenbeleidsplan 

4e Halfjaar 3e Platformbijeenkomst Thema I 

 3e Platformbijeenkomst Thema II 

 3e Platformbijeenkomst Thema III 

 Definitief Visiedocument  

 Definitief Meerjarenbeleidsplan 

 Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen 2021 

 

 

Haalbaarheid: Er is vooraf geen reden om te twijfelen aan de haalbaarheid van het project en de beoogde doelstellingen. 

Beschikbaarheid en bruikbaarheid resultaten: Voortgang en uitkomsten worden gecommuniceerd via de gebruikelijk 

kanalen en landelijke publiciteit. Borging vindt plaats middels commitment van strategische partners (visiedocument) en de 

VSOP zelf (beleidsplan). 

Borging: Interne borging vindt tevens plaats door de tussentijdse uitkomsten van het project en het visiedocument te benutten 

voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de VSOP. Externe borging wordt gerealiseerd door de ontwikkeling van het 

Visiedocument en het commitment dat daarvoor zal worden gevraagd van de samenwerkingspartners. 

 

 

 
  


