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SAMENVATTING  

Kennis van goede zorg bij zeldzame ziekten is schaars en vaak versnipperd over verschillende zorgverleners.  
De gefragmenteerde zorg leidt tot doublures in diagnostiek, behandeling en begeleiding. Doordat veel zorgverleners niet 
weten wat zij met deze patiënten aan moeten, lopen zij bovendien kans op een verkeerde behandeling. Hierdoor krijgen 
mensen met een zeldzame aandoening vaak niet de zorg die zij nodig hebben.  

De in dit verslag beschreven projecten beogen zowel een belangrijke bijdrage te leveren aan het verkorten van de periode 
vóór de diagnose als het verbeteren van de zorg ná de diagnose. Patiënten met zeldzame aandoeningen hebben zelf ook 
een essentiële rol in het verkrijgen van goed zorg en een optimale kwaliteit van leven. De projecten in dit eindverslag 
waren dan ook met name gericht op de versterking van de rol van die patiënt. Dit door hem zorginformatie aan te reiken 
die hem in staat stelt tot zelfmanagement en een zo zelfstandig mogelijk leven. Ook door hem een stem te geven en 
partner te laten zijn in de relatie met zijn zorgverleners. En als afgeleide daarvan: door de patiëntenorganisatie een 
partner te laten zijn voor de georganiseerde zorgverlener, expertisecentra en zorginstellingen. 

Het betrof de volgende vier projecten: 

 Het project ‘Vroegsignalering van zeldzame aandoeningen’ met een focus op het belang van tijdige herkenning 
en diagnostiek van zeldzame aandoeningen, met het Erfocentrum als penvoerder. 

 Het project ‘Zorg voor zeldzaam’ met een focus op de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor zeldzame 
aandoeningen, met Spierziekten Nederland en VSOP als penvoerders: 

 Het project ‘Connect’ waarin expertisecentra via websites zichtbaar en bereikbaar worden voor patiënten, met 
Spierziekten Nederland als penvoerder 

 Het project ‘Patients’ Data Included’, dat patiëntenorganisaties en expertisecentra toerust op het terrein van 
registraties voor onderzoek en zorg, met de VSOP als penvoerder. 

Deze projecten werden door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gedurende de periode januari 2015 t/m juni 2018 met 
een totaalbedrag van 2,96 miljoen euro. De drie penvoerdende organisaties leverden een eigen bijdrage ter grootte van 
minstens 320 duizend euro. Daarnaast hebben legio patiënten en zorgverleners op vrijwillige basis tijd geïnvesteerd en 
essentiële bijdragen geleverd! 

De projecten werden begeleid door een Stuurgroep bestaande uit dhr. dr. Jeroen Crasborn (onafhankelijk voorzitter), 
Erfocentrum (drs. Klaas Dolsma), Spierziekten Nederland (mw. dr. Anja Horemans en dhr. drs. Erik van Uden en VSOP  
(mw. Silvia van Breukelen, BSBA en dhr. dr. Cor Oosterwijk). Dhr. prof. Niek Urbanus nam als toezichthouder namens het 
Innovatiefonds Zorgverzekeraars deel aan de vergaderingen van de Stuurgroep. De algehele coördinatie van de projecten 
was in handen van de VSOP. Dit bestond uit het leggen van verbinding met relevante beleidsmatige ontwikkelingen, het 
faciliteren van de Stuurgroep, het coördineren van de projectrapportages en het opzetten en onderhouden van de 
gezamenlijke website ‘Innovatie voor Zeldzaam’. 

 

 

 

 



4 

 

VROEGSIGNALERING VAN ZELDZAME AANDOENINGEN 

Vroege herkenning en diagnose van zeldzame aandoeningen is van belang voor betere en efficiëntere behandeling.  Op dit 
moment duurt de zoektocht naar een diagnose vaak lang en leidt die langs meerdere artsen en specialisten. In dit project 
hebben we gewerkt aan eerdere herkenning van de signalen en symptomen van zeldzame aandoeningen en snellere 
verwijzing naar de plek waar de diagnose gesteld kan worden.  

Ouders kunnen een rol spelen in het versnellen van de diagnose door herkenning van de eerste signalen, en die op een 
goede manier te bespreken met de huisarts of jeugdarts. Maar ook familieleden kunnen van invloed zijn, bijvoorbeeld 
door het bespreken van een erfelijke belasting, zodat kennis over de familiaire aanleg voor een ziekte bekend is in de 
familie. Jeugdartsen en huisartsen spelen een centrale rol in het tijdig verwijzen van een kind naar een jeugdarts, wanneer 
sprake is van een verdenking van een zeldzame aandoening. Kinderartsen op hun beurt kunnen een bijdrage leveren  door 
gebruik te maken van nieuwe diagnostiek en de kennis, die is verzameld in de expertisecentra voor zeldzame 
aandoeningen. In dit project hebben we inzicht gekregen in de succesfactoren die een rol spelen bij eerdere herkenning 
van zeldzame aandoeningen. Die kennis is verwerkt in de producten, die we door de doelgroepen ontwikkeld hebben.   

Voor ouders en familieleden hebben we informatiemateriaal over zeldzame ziekten ontwikkeld, ondersteunend online 
materiaal voor familie-communicatie over een erfelijke belasting. Ook hebben we een DiagnoseWijzer ontwikkeld die 
helpt met het registreren van de signalen of symptomen van een zeldzame aandoening en in het gesprek met de arts goed 
te verwoorden.  

Datzelfde onderwerp (het voeren van een gesprek met ouders) komt ook terug in de e-learnings die we ontwikkeld 
hebben voor huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen. In die e-learning, die geaccrediteerd zijn door de wetenschappelijke 
verenigingen, komen ook vijf andere succesfactoren aanbod, en worden ze praktisch toegepast in casussen. Om het 
patiënten en artsen makkelijker te maken om de weg te vinden naar de juiste expertise hebben we de een zoekmachine 
ontwikkeld, waarmee eenvoudig het juiste erkende expertisecentrum voor een zeldzame aandoening gevonden kan 
worden.   

Parallel aan de ontwikkeling van de producten hebben we onderzoek gedaan naar de succesfactoren voor eerdere 
herkenning van zeldzame aandoeningen hebben we belangrijke kennis opgedaan (en gedocumenteerd), en verwerkt in 
bovengenoemde producten. Daarnaast hebben we in dat onderzoek ook cijfermatig inzicht gekregen in de omvang van en 
de gevolgen van Diagnostische Vertraging in Nederland.   

Alle producten in dit project zijn steeds ontwikkeld met actieve betrokken van patiënten en  ouders van patiënten, maar 
ook de wetenschappelijke verenigingen van huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen en Klinisch Genetici waren nauw 
betrokken, evenals het RIVM en het UMCG en vele andere betrokken.     

ZORG VOOR ZELDZAAM 

Kwalitatief goede zorg, dat wil zeggen zorg die de door patiënten ervaren problemen als uitgangspunt heeft en zo veel 
mogelijk evidence-based is, is van het allergrootste belang. Om die goede zorg te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat 
patiënten en zorgverleners in Nederland samen bepalen wat goede zorg voor een bepaalde aandoening is en dat zij deze 
standaard gezamenlijk uitdragen en implementeren. 

Een kwaliteitsstandaard is de verzamelnaam voor richtlijnen en zorgstandaarden. Een kwaliteitsstandaard 

- is een norm die aangeeft waaraan goede zorg voldoet voor een aandoening of een cluster van aandoeningen; 
- kan uit een of meerdere modules bestaan die zelfstandig te gebruiken zijn of gezamenlijk een geheel vormen; 
- kan modules van zowel organisatorische als inhoudelijke aard bevatten.  

Bij zeldzame aandoeningen zijn kwaliteitsstandaarden belangrijke kwaliteit verhogende instrumenten. Het merendeel van 
de zorgverleners weet weinig van zeldzame aandoeningen en heeft vaak ook niet de tijd zich te verdiepen in de vele 
aandoeningen. Kwaliteitsstandaarden leveren een belangrijke bijdrage aan het verspreiden van kennis. Zij beschrijven de 
meest actuele en effectieve zorg en zijn direct bruikbaar in de praktijk van de zorgprofessional. Het gebruik van 
standaarden leidt bij zeldzame ziekten vaak tot een significante verbetering van de kwaliteit van zorg.  
 
Met de ervaren knelpunten en daarop gebaseerde prioriteiten als achtergrond en in samenwerking en samenspraak met 
vele medisch-wetenschappelijke verenigingen en persoonlijk gemotiveerde zorgverleners werden voor de volgende 
aandoeningen kwaliteitsstandaarden en bijbehorende informatiematerialen voor patiënten en zorgverleners ontwikkeld: 
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Bijnierziekten: 
- Bijnierschorsinsufficiëntie 
- Syndroom van Cushing 
- Adrenogenitaal syndroom 
- Primair hyperaldosteronisme 
- Feochromocytoom 

Amyloïdose 

Anorectale malformaties (ARM) 

Spierziekten: 
- Facioscapulohumerale dystrofie (FSHD) 
- Spinale musculaire atrofie 1 (SMA 1) 

Ook werd op basis hiervan een generiek model ontwikkeld voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor zeldzame 
aandoeningen ten behoeve van het veld van patiëntenorganisaties en expertisecentra. 

CONNECT  

De expertisecentra voor zeldzame aandoeningen moeten een steeds belangrijkere rol gaan spelen in zorg en onderzoek. 
Maar dan moeten de centra wel goed toegankelijk zijn, ook via internet. En dit is meestal niet het geval. Het project 
Connect van Spierziekten Nederland moest hierin verandering brengen. 

Er is grondig onderzoek gedaan bij zowel patiënten als artsen naar de behoeften: wat verwachten mensen van een 
website. De brede inventarisatie leidde tot een verlanglijstje van 37 punten, dat is teruggebracht tot twee hoofdthema’s: 
zorg en onderzoek. En dat zijn niet toevallig de kerntaken van een expertisecentrum. 

Voor vier expertisecentra zijn websites gebouwd. Deze websites hebben meerdere eigenaren, omdat de centra ook in 
meerdere UMC’s gevestigd zijn. De bouw van de websites leidde tot fundamentele vragen: Staan wij open voor alle 
patiënten met deze aandoening? Hoe beantwoorden we vragen? En wie van de centra neemt die taak op zich? Kortom, de 
bouw van de websites noopte de centra om onderling afspraken te maken. 

PATIENTS’ DATA INCLUDED 

Het project ‘Patients’ data included’ had als doel om patiëntenorganisaties en expertisecentra in staat te stellen om 
registers en platforms te ontwikkelen waarin gegevens van patiënten gebruikt kunnen worden voor onderzoek en de 
verbetering van zorg. Het project heeft een website opgeleverd (https://patientenregisters.org) waarmee 
patiëntenorganisaties en expertisecentra kunnen werken aan registers. Met de opgedane kennis adviseert de VSOP 
organisaties en beleidsmakers en promoot de VSOP het oprichten en duurzaam maken van registers voor mensen met 
zeldzame aandoeningen. 

  

https://patientenregisters.org/
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BELEIDSADVIEZEN 

Gedurende de uitvoering van de projecten liepen de projectpartners tegen diverse obstakels aan van beleidsmatige aard, 
in essentie terug te voeren tot een gebrek aan ‘awareness of the urgency’ m.b.t. de zeldzame aandoeningen. De 
inspanningen van de directe betrokkenen: patiënten (organisaties) en zorgverleners zouden zich daar primair op moeten 
richten.  

In dit kader richt de Stuurgroep zich als volgt tot diverse zorgpartijen: 

ZORGVERZEKERAARS 

Zorgverzekeraars dienen ….  

- …. zich te realiseren dat de zorg voor zeldzame aandoeningen, mede vanwege tekortschietende financiering van de 

taken van de expertisecentra, niet goed geregeld is.  

- ….. de ontwikkeling, borging en financiering te garanderen van essentiële instrumenten voor goede zorg, o.a. zoals die 

vanuit de voorliggende projecten zijn ontwikkeld voor expertisecentra en patiëntenorganisaties. 

- ….. zeldzame aandoeningen uit de ‘bulk’ te lichten bij hun zorginkoop en te inventariseren welke (overige) knelpunten 

er spelen bij zeldzame aandoeningen op het terrein van de contractering.  

- …… zich in te zetten voor een goede organisatie en coördinatie, alsmede financiering, van psychosociale zorg aan 

patiënten met zeldzame aandoeningen en hun naasten. 

ZORGVERZEKERAARS, NFU EN VSOP 

- De sturingskracht van NFU op de aangewezen expertisecentra schiet tekort. Het moet duidelijk worden hoe de 

continuïteit van expertisecentra naar de toekomst geborgd wordt. Daartoe dient een bestuurlijk convenant (met 

stimulansen) opgesteld te worden tussen VSOP, NFU en Zorgverzekeraars Nederland. 

ZORGVERZEKERAARS, ZORGINSTITUUT NEDERLAND (ZIN) EN RIVM 

Er dient een adequate registratie van zeldzame aandoeningen (ORPHA-code) te komen zodat betrouwbare landelijke 

gegevens beschikbaar komen van incidentie, prevalentie en schadelast. 

ZORGINSTITUUT NEDERLAND (ZIN) 

Het Zorginstituut Nederland dient:  

- ….. de ontwikkeling en opname van kwaliteitsstandaarden voor zeldzame aandoeningen in het Register te bevorderen 

en na te gaan welke knelpunten daarbij aan de orde zijn. 

- …. er alert op te zijn dat zeldzame aandoeningen een uitzonderingspositie kunnen innemen in meer algemene 

richtlijnen, besluiten betreffende verzekerde zorg etc.  

- ….. er voor te zorgen dat essentiële elementen van goede zorg zoals vastgelegd in kwaliteitsstandaarden, ook 

vergoede zorg is.  

- ….  inzicht te hebben in welke systeemfactoren geïndiceerde preventieve zorg bij (zeldzame) genetische 

aandoeningen in de weg staan en adviseren wij in dit verband de (wettelijke) mogelijkheden te verkennen voor 

financiering van de infrastructuur (toeleiding tot de zorg) die nodig is voor mensen met een hoog risico op een te 

ontwikkelen ernstige genetische aandoening.  

NFU EN EXPERTISECENTRA 

- Stel de expertisecentra in staat om bij hertoetsing te voldoen aan een strengere hertoetsing dan bij de initiële 

toetsing op essentiële criteria, zoals netwerkvorming en de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.  

- Besteed in het medisch curriculum aandacht aan de specifieke kenmerken van de organisatie van zorg bij zeldzame 

aandoeningen.  

EXPERTISECENTRA EN MEDISCH-WETENSCHAPPELIJKE VERENIGINGEN 

- Bevorder dat internationale kwaliteitsstandaarden in Nederland uitgerold worden. 

- Neem in kwaliteitsstandaarden minimale volumes op van patiënten die onder behandeling zijn van expertisecentra  

en behandelcentra.  
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EXPERTISECENTRA EN PERIFERE ZORGAANBIEDERS / ZORGVERLENERS 

- De 3e en 4e lijns zorg (expertisecentra) voor zeldzame aandoeningen en de 2e en 1e lijns zorg dienen veel nauwere 

verbindingen aan te gaan en hun rolverdeling moet nadrukkelijk aandacht krijgen.  

- Behandelaren in de periferie dienen duidelijke regels te hebben voor doorverwijzing van patiënten naar 

expertisecentra en daarop gecontroleerd te worden. 

- Er dient een duurzame vorm van financiering te komen deskundigheidsbevordering van 1e lijns zorgverleners, o.a. 

middels e-learning.  

PATIENTENORGANISATIES 

- Eis dat de ontwikkeling van kwaliteitsstandaard voor zeldzame aandoeningen wordt gestimuleerd zodat de 

zorginkoop door zorgverzekeraars plaats kan gaan vinden vindt o.b.v. kwaliteitsstandaarden. 

LANDELIJKE OVERHEID 

- Stel expertisecentra en patiëntenorganisaties daadwerkelijk in staat kwaliteitsstandaarden (richtlijnen en 
zorgstandaarden) voor zeldzame aandoeningen te ontwikkelen en te werken aan netwerkvorming, ‘shared care’ en 
registraties. 

- Bevorder dat expertisecentra voor gelijksoortige zeldzame aandoeningen worden samengevoegd op basis van 

minimale patiëntenaantallen.  

- Bevorder de ontwikkeling van een infrastructuur voor registraties voor zorg en onderzoek. 

- Maak duidelijk welke maatregelen genomen worden om tijdige diagnostiek van zeldzame aandoeningen te 
bevorderen, waaronder de mogelijkheid van een vroege screening op neonatale aandoeningen die niet onder het 
huidige ‘behandelbaarheid-criterium’ vallen. 

- Focussen het beleid niet alleen op die zeldzame aandoeningen waarbij sprake is van een duur weesgeneesmiddel, 
maar voer een inclusief beleid, gericht op alle zeldzame aandoeningen. 

- Onderzoek in hoeverre suboptimale zorg voor zeldzame aandoeningen samenhangt met een ontoereikende 
bekostigingssystematiek. 

- Laat de investeringen in wetenschappelijk onderzoek voor zeldzame aandoeningen recht doen aan de omvang en 
enorme impact van de problematiek. 

- Ondersteun de rol die Nederlandse patiëntenorganisaties op Europees niveau hebben. 
- Neem meer verantwoordelijkheid voor de implementatie van de aanbevelingen van het Nationaal Plan Zeldzame 

Ziekten en spreek zorgverzekeraars en zorgaanbieders nadrukkelijker aan op hún verantwoordelijkheden. 

GEMEENTEN EN CIZ 

In geval van zeer zeldzame aandoeningen of zeldzame aandoeningen zonder een duidelijke diagnose, krijgt de patiënt 

geen etiket en kan er geen aanspraak worden gemaakt op passende voorzieningen. Zoek naar oplossingen! 
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INLEIDING 

KENMERKEN VAN ZELDZAME AANDOENINGEN 

AANTALLEN 

- Wereldwijd zijn er ongeveer 7.000 zeldzame aandoeningen en dagelijks worden er meer ontdekt door verbeterde 
(genetische) diagnostiek. 

- Een aandoening is in Nederland zeldzaam als deze voorkomt bij maximaal 8.000 mensen. In Nederland hebben meer 
dan 1 miljoen mensen een zeldzame aandoening. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal mensen met diabetes mellitus.  

- Elke huisartsenpraktijk heeft een aanzienlijk aantal patiënten met een zeldzame aandoening: in een normpraktijk 
ongeveer 100. 

- 10% van de sterfgevallen is het gevolg van een zeldzame aandoening; jaarlijks overlijden in Nederland ca. 15.000 
mensen ten gevolge van een zeldzame aandoening. 

DIAGNOSE 

- 80% van de zeldzame aandoeningen is genetisch. De overige worden veroorzaakt door infecties (bacteriologisch of 
viraal), allergieën of omgevingsfactoren.  

- Veelal is er sprake van een lange zoektocht naar de juiste diagnose. Het uitblijven daarvan kan leiden tot onbegrip van 
hun omgeving en niet serieus genomen worden. 

- Bij meer dan 30% van de patiënten duurt de het vinden van de juiste diagnose meer dan 20 jaar.  
Bij 46% wordt (aanvankelijk) een foutieve diagnose gesteld, resulterend in verkeerde medische en/of psychologische 
interventies. Bij 37% van de patiënten wordt de aandoening ten onterechte gelabeld als psychiatrisch.  

- Een late diagnose kan onherstelbare gezondheidsschade veroorzaken vanwege onjuiste, beschadigende 
behandelingen of door overbodige diagnostiek. 

- In totaal krijgt 56% van de patiënten een verkeerde behandeling. 
- Een late diagnose leidt ook tot onnodig uitstel van handelingsopties (aangepast onderwijs, passende begeleiding, 

geïnformeerde reproductieve keuzes n.a.v. preconceptioneel advies) en ondoelmatige inzet van voorzieningen in de 
gezondheidszorg en daarbuiten.  

- Ook bij veelvoorkomende aandoeningen zoals kanker komen zeldzame vormen voor. 

KINDEREN 

- 75% van de zeldzame aandoeningen raakt kinderen. Naar schatting worden er in Nederland 2.000 kinderen per jaar 
geboren met een zeldzame aandoening, resulterend in75.000 kinderen en jeugdigen met een (chronische) zeldzame 
aandoening in totaal.  

- 40% van de kinderen met een zeldzame aandoening heeft geen diagnose. 
- Bij ca. 40% van de kinderen met een ontwikkelingsachterstand wordt een zeldzame, genetische diagnose gesteld.  
- Jaarlijks worden ca. 700 kinderen geboren waarbij een ernstige ontwikkelingsachterstand optreedt zonder dat er een 

diagnose kan worden gesteld.  
- Kinderen met een aangeboren, níet chromosomale aandoening hebben 2,6 keer zoveel kans op kanker in de 

kindertijd.  
- Zeldzame aandoeningen zijn de oorzaak van 35% van de sterfte in het eerste levensjaar, 30% van de kinderen met een 

zeldzame aandoening overlijdt vóór het 5e levensjaar. 

SUBOPTIMALE ZORG EN ONDERZOEK 

- Gebrek aan wetenschappelijke onderzoek en kennis over de aandoening. 
- Gebrek aan goede kwaliteit van zorg. 
- Beperkte kennis en expertise bij zorgprofessionals. 
- Gebrek aan kwalitatieve goede (behandel)informatie over de aandoening, zoals richtlijnen, zorgstandaarden, 

kwaliteitsstandaarden, behandelprotocollen etc. 

GEVOLGEN VOOR PATIËNT EN NAASTE 

- De aandoening is progressief, invaliderend, degeneratief en kan levensbedreigend zijn. Naarmate men ouder wordt, is 
er een grote kans op comorbiditeit (meerdere aandoeningen tegelijkertijd). 

- De aandoening gaat ten koste van de kwaliteit van leven o.a. door verlies van autonomie, de zware (psycho)sociale 
belasting voor patiënten én hun naasten en een ontwrichtende uitwerking op het gezin. 
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- Er is geen uitzicht op genezing of een op de aandoening gerichte behandeling. De zorg richt zich op de behandeling 
van symptomen, het verbeteren van de kwaliteit van leven en het voorkomen of beperken van (onherstelbare) 
gezondheidsschade.  

- Het risico dat meerdere gezins- en/of familieleden aangedaan of erfelijk belast zijn. 
- Ongelijkheid en belemmeringen in de toegang tot behandelingen en (dure) geneesmiddelen. 

GEVOLGEN VOOR DE SAMENLEVING 

- Schattingen van experts gaan uit van gemiddelde zorgkosten van € 15.000 per patiënt per jaar. De totale kosten voor 
patiënten met zeldzame aandoeningen in Nederland worden geraamd op ca. € 15 miljard, ruim 20% van de totale 
zorgkosten. Daarin zijn de kosten ten gevolge van diagnostische vertraging en inefficiënte ketenzorg niet 
meegenomen.  

- De gemiddelde kosten bij zeldzame aandoeningen zijn minstens tweemaal die van kanker.  

WAT TE DOEN? 

Hoe kan de kwaliteit van leven van mensen met een zeldzame aandoening verbeterd worden? 

- Door beleidsbeïnvloeding richting overheid, politiek en partijen in de gezondheidszorg, nationaal en internationaal. 
- Door het bevorderen van ‘awareness’ in de samenleving 
- Door bundeling van krachten en lobby voor de gemeenschappelijke problemen van zeldzame aandoeningen. 
- Door het bevorderen van samenwerking tussen patiëntenorganisaties die zeldzame aandoeningen 

vertegenwoordigen 
- Door het bevorderen van: tijdige en juiste diagnostiek; erfelijkheidsvoorlichting, preconceptiezorg en 

zwangerschapszorg; kennis en kunde bij zorgverleners en de kwaliteit en organisatie van de zorg 
- Door het simuleren van patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek en patiëntenparticipatie in onderzoek. 
- Door het bevorderen van de toegang tot geneesmiddelen en innovatieve therapieën voor zeldzame aandoeningen.  

HUIDIGE SITUATIE IN NEDERLAND EN EUROPA 

De Europese Commissie heeft veel betekend voor het onderzoek naar en de zorg voor zeldzame aandoeningen in 
Nederland. In de eerste plaats door te verlangen dat iedere lidstaat een nationaal plan voor zeldzame aandoeningen 
opstelt. Belangrijk element daarin was de opdracht ook expertisecentra voor zeldzame aandoeningen aan te wijzen. Dit 
laatste is vervolgens in een enorme versnelling gekomen door tevens voor 24 grote clusters van zeldzame aandoeningen 
Europese Referentie Netwerken (ERN’s) in te stellen en daarvoor subsidies beschikbaar te stellen en instrumenten te 
ontwikkelen, zoals een eHealth-platform waarmee artsen elkaar in heel Europa kunnen raadplegen om bijvoorbeeld de 
juiste diagnose te kunnen stellen.  

Ook Nederland heeft een Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (NPZZ) en een vervolg daarop onder de noemer Slotadvies 
Afstemmingsoverleg Zeldzame Ziekten. Dit slotadvies gaat uit van de volgende visie : “Iedereen die lijdt aan een zeldzame 
aandoening 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 zoals gemeenten en zorgverzekeraars. Participatie van 
mensen met een zeldzame aandoening en hun organisaties is hier een onlosmakelijk onderdeel van.” Zie voor de reactie 
van de minister het slotadvies de  brief van de minister aan de Tweede Kamer  De reactie van de VSOP daarop is te vinden 
op www.vsop.n). 

Nederland loopt voorop in Europa voor wat betreft de kwaliteit van de toetsing van kandidaat-expertisecentra voor 
zeldzame aandoeningen en ondersteunt ook de VSOP en patiëntenorganisaties bij het vanuit het patiëntenperspectief 
beoordelen van de expertisecentra. Inmiddels zijn er ongeveer 380 Nederlandse expertisecentra erkend. De toetsing en 
ministeriële aanwijzing van de expertisecentra vonden plaats met behulp van vele patiëntenorganisaties, NFU, Orphanet-
Nederland en VSOP. De komende vijf jaar (2019-2023) worden alle centra opnieuw getoetst en kunnen zich ook weer 
nieuwe centra aanmelden. Een voorstel daartoe is op verzoek van het ministerie van VWS ingediend door NFU en VSOP en 
momenteel in behandeling door het ministerie. 

Op diverse andere terreinen van onderzoek en zorg voor zeldzame aandoeningen – zoals geadviseerd in het NPZZ en het 
Slotadvies – is door alle partijen in het zorgstelsel: overheid, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties 
nog veel werk te verrichten. Met de voorliggende projecten zijn daartoe aan aantal wezenlijke stappen gezet. 
  

https://publicaties.zonmw.nl/slotadvies-afstemmingsoverleg-zeldzame-ziekten/
https://publicaties.zonmw.nl/slotadvies-afstemmingsoverleg-zeldzame-ziekten/
http://www.vsop.nl/
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1. VROEGSIGNALERING VAN ZELDZAME AANDOENINGEN 

ACHTERGROND 

Hoewel er duizenden verschillende zeldzame aandoeningen zijn, ervaren jonge patiënten en familie veelal dezelfde 
problemen. De onbekendheid met zeldzame ziekten bij ouders en professionals maakt dat de juiste diagnose vaak pas na 
een zoekproces van (vele) jaren gesteld wordt. Uit EURORDIS-onderzoek blijkt dat 25% van de patiënten met een 
zeldzame aandoening tussen de 5 en 30 jaar heeft moeten wachten op een diagnose. Voordat de juiste diagnose wordt 
gesteld, wordt in een groot (41%) aantal gevallen een onjuiste diagnose gesteld. Bij bepaalde ziekten maakten patiënten 
een tocht langs meer dan 20 behandelaars voordat de juiste diagnose gesteld werd. Dit veroorzaakt gezondheidsschade 
voor de kinderen (en volwassenen) die dit betreft, langdurige onzekerheid voor hun ouders en henzelf en in voorkomende 
gevallen onbegrip, onnodig uitstel van handelingsopties (zoals bv. aangepast onderwijs en passende begeleiding, ook in 
situaties m.b.t. eventuele gezinsuitbreiding) en ondoelmatige inzet van voorzieningen in de gezondheidszorg en 
daarbuiten. 

In buitenlandse (Engelstalige) documenten wordt onbekendheid met zeldzame ziekten vaak omschreven als het gebrek 
aan awareness. Deze term wordt ook in Nederland steeds vaker gebruikt, maar het woord alertheid (op de mogelijkheid 
van een zeldzame aandoening bij een specifieke patiënt) drukt dit probleem preciezer uit. Gebrek aan alertheid heeft te 
maken met het ontbreken van kennis, ervaring en het gevoel van urgentie om verder onderzoek te doen of de patiënt 
door te verwijzen. Naast gevolgen op het terrein van zorg en behandeling, heeft dit ingrijpende gevolgen voor de 
diagnostiek. 

Veelal zijn de eerste verschijnselen herkenbaar op zeer jonge leeftijd en geven ouders aan dat er “iets aan de hand is” met 
hun kind. Indien een dergelijk eerste - soms onschuldig - verschijnsel op jonge leeftijd herkend was, had in veel gevallen 
eerder een preventief management programma in gang gezet kunnen worden.  
Kennis over de oorzaak van erfelijke aandoeningen wordt lang niet altijd gedeeld binnen aangedane families, zodat 
onnodig laat de link gelegd wordt tussen de (al bij anderen in de familie bekende) aandoening en de klachten. 

In veel gevallen worden kinderen met niet herkende klachten niet of niet goed doorverwezen. Wanneer er toch 
doorverwezen wordt, leidt dat vaak tot een bezoek aan diverse hulpverleners, zonder dat een integraal oordeel over de 
relevante diagnostiek gegeven wordt. Het gevolg is vaak vertraging of zelfs een onjuiste diagnose. 

Verreweg de meeste zeldzame ziekten (80%) hebben een genetische achtergrond. De beschikbare mogelijkheden voor 
genetische diagnostiek worden op dit moment nog onvoldoende benut. 

Op dit moment is actuele kennis over de diagnostische vertraging in de Nederlandse situatie onvoldoende beschikbaar. 
Deze kennis is onontbeerlijk om in de toekomst diagnostische vertraging verder te verkorten. 

DIAGNOSTISCHE VERTRAGING 

Onder diagnostische vertraging wordt verstaan de tijd tussen de eerste manifestaties van de ziekte en het verkrijgen van 
de juiste diagnose. Onder manifestaties wordt meer verstaan dan alleen de symptomen, zo vallen de specifieke 
(morfologische) kenmerken van patiënten hier ook onder. Dit is bij zeldzame aandoeningen van groter belang dan bij de 
meeste niet zeldzame aandoeningen omdat (sterk) afwijkende uiterlijke kenmerken veelal samenhangen met een 
genetische oorzaak van de aandoening. Verreweg de meeste zeldzame aandoeningen(80%) kennen een genetische 
oorsprong.  

Er kan sprake zijn van ‘patiënt-vertraging’ en van ‘dokter-vertraging’ oftewel ‘phycisian delay’. In het eerste geval gaat het 
om de tijd tussen de eerste symptomen en het consulteren van een arts, in het tweede geval gaat het om de tijd tussen de 
consultatie van een arts en het verkrijgen van de (juiste) diagnose. Beide zijn belangrijk voor het verkrijgen van een tijdige 
en juiste diagnose. 
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UITVOERING 

De activiteiten en producten in dit project hebben tot doel bij te dragen aan een eerdere diagnosestelling van een 
zeldzame aandoening bij kinderen en jongeren die al verschijnselen/symptomen hebben die kunnen duiden op een 
zeldzame ziekte, alsmede mensen die op basis van hun familiegeschiedenis een verhoogd risico op een zeldzame 
aandoening hebben. Kinderen en jongeren die geen verschijnselen hebben en die op grond van hun familiegeschiedenis 
geen verhoogd risico lopen behoren niet tot de doelgroep. 

Dit project wil ervoor zorgen dat bij partijen die een rol spelen in de zorg voor het (jonge) kind de kennis en awareness op 
het gebied van (diagnosticeren van) zeldzame aandoeningen vergroot wordt, zodat sneller aan een zeldzame aandoening 
gedacht wordt en deze sneller herkend/gediagnosticeerd wordt. De deelnemende partijen in dit project:  

- ontwikkelen voorlichtingsmateriaal voor ouders;  
- ontwikkelen gereedschappen voor vroegdiagnose voor professionals; 
- ontwikkelen een e-learning module voor zowel patiënten als 1e en 2e lijns medische professionals; 
- dragen bij aan de ontwikkeling van kennis over diagnostische vertraging in Nederland.  

Het projectplan is toegespitst op de spelers die een belangrijke rol hebben in de gezondheid van het kind. Dáár liggen de 
kansen en belemmeringen voor snellere diagnose. 

Ouders: Ouders zijn dikwijls de eersten die de symptomen van een zeldzame aandoening waarnemen. Ouders van 
kinderen met een zeldzame aandoening kunnen een belangrijke rol spelen in het versnellen van het diagnostisch proces, 
zo blijkt ook uit onderzoek. 

Huisarts: De huisarts speelt een belangrijke rol bij de signalering van de eerste kenmerken van een zeldzame ziekte. 
Bovendien kent de huisarts veelal het gezin, waardoor zaken als erfelijke belasting (80% van de zeldzame aandoening is 
erfelijk) bij hem/haar bekend kunnen zijn. Vergroten van kennis over en awareness op het gebied van zeldzame ziekten 
zorgt voor een betere doorverwijzing. 

Jeugdarts: De jeugdarts ziet in het kader van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg (BTP JGZ) alle kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 19 jaar op 20 protocollair vastgesteld contactmomenten. De JGZ bereikt vrijwel alle kinderen (90% van de 
kinderen 0-4, ouder allengs wat minder). De jeugdarts is (onder meer) verantwoordelijk voor het vroegtijdig signaleren van 
mogelijke gezondheidsproblemen en adviseert hierover aan de ouders. De jeugdarts kan verwijzen voor nadere 
diagnostiek en/of behandeling en is dus mede verantwoordelijk voor tijdige toegang tot en gebruik van zorg en 
hulpverlening. Met deskundig advies ondervangt en normaliseert de jeugdarts zorgen van ouders over veel voorkomende 
(kleine) kwalen en bij de normale ontwikkeling behorende problemen. Hierdoor wordt onnodig beslag op de 1e en 2e lijns 
medische en psychosociale zorg voorkomen. Na de ‘handreiking’ die in 2008 door de AJN samen met het NHG en de LHV is 
opgesteld en de ontwikkeling, samen met het ministerie van VWS, van de landelijke 1e lijns samenwerkingsafspraken 
(LESA) is de jeugdarts nu bevoegd om rechtstreeks door te verwijzen naar de 2e lijn bij alle problemen. Omdat de jeugdarts 
door zijn werk het complete scala van meer of minder onschuldige ‘afwijkingen’ bij kinderen van alle leeftijden 
waarneemt, heeft hij bij uitstek de benodigde ervaring om ‘pluis’ van ‘niet-pluis’ te onderscheiden en dienovereenkomstig 
tijdig handelend op te treden.  

Kinderarts: Het daadwerkelijk stellen van een diagnose van een zeldzame aandoening zal zelden plaatsvinden in de 1e lijn, 
omdat veelal aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Vanuit de 1e lijn worden kinderen met bijzondere kenmerken veelal 
doorverwezen naar een algemeen kinderarts of andere medisch specialist. Ook daar is onvoldoende kennis ‘awareness’ 
aanwezig, waardoor kansen op een juiste, vroege diagnose gemist worden. 

Het project Vroegsignalering, dat tot doel heeft om bij te dragen aan de verkleining van Diagnostische Vertraging van 
zeldzame aandoening, bestond uit verschillende werkpakketen, ieder met eigen verbijzonderingen van de doelstelling.  
De samenhang werd gewaarborgd door regelmatig overleg, het delen van kennis en resultaten, tussen coördinatoren,  
en - zoveel mogelijk - door deelname van steeds dezelfde patiëntenorganisaties in de verschillende werkpakketten.  
Zo werden bevindingen en ervaringen in het werkpakket waarin onderzoek werd gedaan naar de succesfactoren voor 
snelle diagnose gebruikt in een ander werkpakket waarin voorlichtingsmateriaal werd ontwikkeld voor ouders die nog  
op zoek zijn naar diagnose. Die samenwerking maakte het project meer dan de som van de werkpakketten. Meer dan  
20 patiëntenorganisaties, kennisinstituten, zoals universiteiten en UMC’s, het RIVM en beroepsorganisaties van onder 
anderen huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen hebben een kleinere of grotere rol in dit project gespeeld.  

EVALUATIE 

Waar we in dit project goed in geslaagd zijn is, om de partijen en stakeholders bij elkaar te brengen en enthousiast met 
elkaar te laten samenwerken. Daaruit zijn mooie producten ontstaan, die meerwaarde hebben voor patiënten en 
zorgverleners. Het Erfocentrum heeft een verbindende rol kunnen spelen in het samenbrengen van de partijen en gaat  
er vanuit dat de samenwerking zal blijven.  
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1.1 VERSTERKEN VAN (OUDERS VAN) KINDEREN MET EEN ZELDZAME AANDOENING 

Bij zeldzame aandoeningen is vaak minder snel duidelijk wat er aan de hand is. Vaak is er een combinatie van 
(veel)voorkomende symptomen die bij een breed spectrum van aandoeningen kunnen voorkomen. Voorbeelden hiervan 
zijn ontwikkelingsachterstand, vermoeidheid of voedingsproblemen.  
Bij de meeste kinderen met een (nog) onbegrepen aandoening zijn veel verschillende artsen/zorgverleners betrokken bij 
de zoektocht naar een diagnose en wordt een kind achtereenvolgens naar verschillende afdelingen doorverwezen. 
Hierdoor ontbreekt soms het overzicht voor ouders en de zorgverleners: wie doet wat en wanneer? Ook zien de 
zorgverleners de samenhang tussen de symptomen op deze manier niet altijd. Voor ouders is een zoektocht naar een 
diagnose een zwaar en emotioneel uitputtend proces.  

Dit werkpakket had als doel het versterken van de positie van de ouder van een kind met een (niet herkende) zeldzame 
aandoening. Het ultieme doel was om de ouder(s) zo te versterken dat zij zelf meer de regie nemen, en samen met 
zorgverleners te komen tot een (significante) verkorting van de het diagnostische traject. Op die manier kan eerder de 
juiste zorg voor een kind wordt geboden, met of zonder diagnose.  

 

‒  DIAGNOSEWIJZER 

PROJECTPLAN 

Doelstellingen waren: 

- Het ontwikkelen van een instrument waarmee ouders meer regie krijgen over hun zoektocht naar de diagnose voor 
hun kind. 

- Een instrument bieden aan ouders en zorgverleners waarbij zij inzicht en overzicht krijgen over alle klachten en 
symptomen, bezoeken aan zorgverleners, medicatie en onderzoeken. 

- Het verstrekken van informatie aan ouders bij de klachten die zij signaleren en die zij invullen in de DiagnoseWijzer. 
Bij het invullen van klachten wordt verwezen naar informatie over de klacht. 

- Een hulpmiddel bieden om de interactie van ouders met zorgverleners te verbeteren. 
- Het versterken van de empowerment van ouders. 
- Zorgverleners inzicht geven in de problemen en de klachten die er zijn. 
- Zorgverleners ondersteunen in het stellen van een (snellere) diagnose. 

De DiagnoseWijzer is een gratis online dossier dat ouders zelf kunnen aanmaken, invullen en bijhouden over hun kind.  
Dit overzicht kunnen zij meenemen naar het consult met hun arts. Op deze manier krijgen zij samen met de arts een 
helder overzicht van alle symptomen, onderzoeken, bezoeken aan zorgverleners en medicatie over een bepaalde periode. 
Zo kunnen ouders een actieve bijdrage leveren aan de zoektocht naar de oorzaak van de symptomen en mogelijk naar het 
sneller vinden van de juiste diagnose. 

Het voordeel van een online dossier is dat het goed toegankelijkheid is, ouders kunnen het overal bij zich hebben. Het kan 
gedeeld worden met diverse zorgverleners en het is snel toegankelijk in geval van een noodsituatie. 

Er is gewerkt aan drie onderdelen van een ‘DiagnoseWijzer’: 

1. Vragenlijst: Een digitale vragenlijst op een daartoe ingerichte, tevens voorlichtende, website ten behoeve van ouders 
van kinderen jonger dan 12 jaar en jongeren van 12 -18 jaar met een onbegrepen, waarschijnlijk zeldzame 
aandoening. 

2. Profiel: De DiagnoseWijzer rust ouders toe in hun zoektocht naar een diagnose (empowerment), biedt via een ‘Profiel’ 
tevens handvatten voor zorgverleners om hen daarbij behulpzaam te zijn. 

3. Registry: Middels patronen op grond van de ingevoerde gegevens, opgenomen in een register, kunnen tevens 
beleidsmatige adviezen worden opgesteld.  

UITVOERING 

In de voorbereiding op het ontwikkelen van de vragenlijsten is een literatuursearch gedaan. Om de vragenlijst en de 
uitkomsten voor zorgverleners zo effectief mogelijk te maken, zijn ouders en jongeren (ervaringsdeskundigen) middels 
interviews bevraagd over hun zoektocht naar een diagnose. Ook zijn zorgverleners en patiëntenorganisaties gevraagd naar 
hun werkwijze ten aanzien van diagnosestelling en/of doorverwijzing. Op grond van de uitkomsten hiervan is de vragenlijst 
ontwikkeld. Vervolgens is de website ontwikkeld. 
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Verrichte activiteiten: 
- Literatuuronderzoek; 
- gesprekken met kinderartsen/klinisch genetici; 
- enquête , interviews die gedaan zijn in het kader van het onderzoek naar Diagnostische Vertraging voor het UMCG; 
- ontwikkeling en pre-testen vragenlijst; 
- technische ontwikkeling website; 
- database en uitkomstenformulieren; 
- systeem functioneel; 
- implementatie & beleidsadvies; 
- evaluatie van de DiagnoseWijzer door ouders van kinderen met een onbegrepen diagnose, kinderartsen, klinisch 

genetici en andere zorgverleners en voorstellen voor verbetering en aanvulling (2018). 
 
Verdere uitvoering: 
- Aan het begin van het project is een vragenlijst (gebaseerd op een regulier diagnostisch traject) voorgelegd aan een 

aantal ouders van Platform ZON.  
- Een uitgebreide reviewstudie is gestart in samenwerking met het UMCG. 
- In Werkpakket 4 is gestart met het opzetten van een kwalitatieve studie naar diagnostische vertraging.  
- Al deze gegevens zijn verzameld en besproken in een focusgroep voor ouders van kinderen met een ultrazeldzame 

aandoening of geen diagnose.  
- De gegevens uit het nevenproject Perspectief voor Zeldzaam (Platform ZON) waaronder een focusgroep voor 

professionals om de kernproblemen van een diagnostisch proces te benoemen zijn, in dit project meegenomen.  
- Er is contact gezocht met een aantal bedrijven die de DiagnoseWijzer konden vormgeven.  

RESULTATEN 

Er werden in dit werkpakket een viertal producten opgeleverd:  
1. Website Diagnosewijzer.com met nuttige informatie en tips voor ouders en tevens video’s en quotes waarin ouders 

vertellen over de zoektocht naar de diagnose voor hun kind. 
2. De digitale tool DiagnoseWijzer waarin ouders gegevens over de klachten en symptomen van hun kind kunnen 

invullen en verzamelen ten behoeve van: 
- hun eigen overzicht en empowerment; 
- voor overzicht voor professionals;  
- gegevens te verkrijgen via een registry, die waardevol kunnen zijn voor overzicht van klachten en onderzoeken 

die er zijn tijdens de zoektocht naar een diagnose bij een aantal klachten zonder duidelijke diagnose. 
3. Een artikel in het medisch tijdschrift “Huisarts en Wetenschap” (review ervaring van ouders, publicatie in september 

2018). 
4. Beleidsadvies in samenwerking met UMCG. 

In eerste instantie is een vragenlijst ontwikkeld nadat met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve analyse de knelpunten 
in kaart zijn gebracht (in samenwerking met de onderzoekers van het UMCG, die het onderzoek naar de Diagnostische 
vertraging uitvoerden). Deze vragenlijst wordt online aangeboden in de vorm van de DiagnoseWijzer. Door het doorlopen 
van de vragenlijst wordt het voor ouders duidelijk waar de knelpunten zitten en wordt hen advies gegeven hoe te 
handelen. Daarnaast biedt deze vragenlijst ook voor de zorgverlener handvatten om het diagnostische traject te 
verkorten, dan wel om ouders meer gepaste hulp te bieden.  

De uiteindelijke opbrengst: ouders en jongeren krijgen meer controle over hun zoektocht, zijn beter voorgelicht en krijgen 
een betere interactie met hun zorgverleners. 

De DiagnoseWijzer werd door de VSOP gelanceerd tijdens de Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen op 
Zeldzameziektendag 2017, in aanwezigheid van secretaris-generaal Gerritsen van het ministerie van VWS. 

VERSPREIDING EN GEBRUIK 

De implementatie zal op verschillende manieren plaats vinden via: 
- verwijzing vanuit het Medisch Kind Zorg Systeem (MKS); 
- het onder de aandacht brengen bij jeugdartsen, kinderartsen, klinisch genetici; 
- verwijzing vanuit platform ZON; 
- de poli vroegsignalering/ontwikkelingsachterstand; 
- presentaties; 
- reclame in wachtkamers bij kinderartsen en de jeugdgezondheidszorg; 
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EVALUATIE 

Suggesties voor doorontwikkeling en implementatie: 
- het invoeren van data uit de groeiapp in de DiagnoseWijzer; 
- het toevoegen van een duidelijk informatieblad wat snel geraadpleegd kan worden door zorgverleners met 

geboortegewicht, apgar score, zwangerschapsgegevens en gegevens over de eerste levensdagen/weken; 
- het integreren van de DiagnoseWijzer in het JGZ-dossier; 
- het snel inzichtelijk en overzichtelijk maken van de grootste problemen die er spelen zodat ouders niet steeds 

hetzelfde bij verschillende zorgverleners hoeven te vertellen; 
- het toevoegen van informatie over mogelijke onderzoeken die tijdens het diagnostisch traject kunnen worden 

verricht, dit mogelijk aangevuld met filmmateriaal etc.; 
- het toevoegen van een overzichtje familiegegevens; 
- het in grafieken inzichtelijk maken van de ingevoerde gegevens; 
- het ontwikkelen van de DiagnoseWijzer in een app om de gegevens ook makkelijker in je telefoon te kunnen invoeren; 
- het toegang verlenen aan zorgverleners in de DiagnoseWijzer zodat zij ook de gegevens kunnen inzien; 
- het overzichtelijk maken van de symptomen en klachten op jaarbasis; 
- het in de toekomst eventueel koppelen van de DiagnoseWijzer aan het Elektronisch dossier van het kind; 
- de implementatie van de DiagnoseWijzer; 
- het uitwerken van de registry; 
- het verwerken van input van kinderartsen en klinisch genetici; 
- de DiagnoseWijzer ook geschikt maken voor het bijhouden van symptomen als er wel een diagnose is gesteld; 
- het mogelijk maken van lotgenotencontact voor zeer zeldzame aandoeningen als er maar zeer weinig 

kinderen/personen met de aandoening bekend zijn en er geen patiëntenorganisatie is. 
 

‒  CAMPAGNE- EN INFORMATIE(MATERIAAL) OVER MENSEN MET EEN ZELDZAME AANDOENING 

PROJECTPLAN 

Doel van dit was onderdeel van het project was om de awareness van zeldzame aandoeningen bij het algemene publiek te 
vergroten. We ontwikkelen voorlichtingsproducten zodat de kennis en het bewustzijn vergroot wordt. Dat mensen meer 
kennis krijgen van hoe vaak zeldzame aandoeningen eigenlijk voorkomen en hoe divers de ziektebeelden kunnen zijn.  
 
Geplande activiteiten: 
- cursus schrijven voor thuisarts.nl verzorgd door het NHG; 
- ontwikkelen van teksten over de 17 pilot aandoeningen voor volwassenen, kinderen en thuisarts.nl; 
- feedback ronde met betrokken patiëntenorganisaties; Vereniging Ehlers-Danlos Patiënten, Duchenne Parent Project, 

BijnierNET en Vereniging Anusatresie en Stichting Shwachman Syndroom Support; 
- plaatsen teksten;  
- werven ouders en kinderen voor de filmportretten; 
- ontwikkelen van de filmportretten; 
- uitvoeren PR campagne. 
 
Geplande producten: 
- zeven filmportretten over kinderen met een zeldzame aandoening; 
- ontwikkelen van 17 teksten over zeldzame aandoeningen voor volwassenen; 
- ontwikkelen van 17 teksten over zeldzame aandoeningen voor kinderen; 
- ontwikkelen van 17 teksten over de aandoeningen voor thuisarts.nl; 
- uitingen voor sociale media voor de campagne waarin de filmportretten en de voorlichtingsteksten een plek hebben.  

UITVOERING 

Het project is gestart met een bijeenkomst om het plan van aanpak met de betrokken organisaties te bespreken en om 
hierop input van de betrokken organisaties te krijgen. Vervolgens heeft het NHG een schrijfcursus voor thuisarts.nl voor 
enkele medewerkers van het Erfocentrum verzorgd. Zo werd duidelijk aan welke wensen teksten voor thuisarts.nl moeten 
voldoen en had het Erfocentrum voldoende kennis om deze teksten te gaan schrijven.  

Daarna heeft het Erfocentrum een bronnenonderzoek gedaan die moest dienen als basis voor de teksten. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de websites van de betrokken (patiënten)organisaties, medische websites en andere bronnen. 
Vervolgens heeft het Erfocentrum concept teksten geschreven voor volwassenen, kinderen en thuisarts.nl.  
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Voor enkele teksten betrof dit een update van de tekst. De medisch redacteur van het Erfocentrum heeft de teksten 
medisch inhoudelijk gecontroleerd. Toen zijn de conceptteksten voor thuisarts.nl van opmerkingen voorzien door het 
NHG. Daarna heeft het Erfocentrum deze opmerkingen verwerkt.  

Daarna vond een reviewronde plaats met de patiëntenorganisaties uit de projectgroep, namelijk Vereniging Ehlers-Danlos 
Patiënten, Duchenne Parent Project, BijnierNET en Vereniging Anusatresie en Stichting Shwachman Syndroom Support. De 
teksten over de overige aandoeningen zijn naar de betreffende patiëntenorganisatie gestuurd die die aandoening als 
aandachtsgebied heef met het verzoek om feedback te geven. We ontvingen van de patiëntenorganisaties veel 
waardevolle opmerkingen terug. Deze zijn zo veel mogelijk in de teksten verwerkt.  

De patiëntenorganisaties zijn op de hoogte gesteld van de definitieve teksten. Daarna zijn de teksten voor volwassenen op 
www.erfelijkheid.nl geplaatst en voor kinderen op www.ikhebdat.nl. Het NHG verzorgde een eindredactie voor de teksten 
voor thuisarts.nl en plaatste deze op hun website.  

Via de betrokken patiëntenorganisaties werden een kind en zijn/haar ouders voor een film over Duchenne spierdystrofie, 
primaire bijnierschorsinsufficiëntie en anorectale malformatie geworven. Door een oproep die het Erfocentrum via andere 
patiëntenorganisaties uitzette, waren een kind en zijn/haar ouders met respectievelijk achromatopsie (Oogvereniging), 
een afweerstoornis en Fanconi anemie (Stichting Zeldzame Bloedziekten) bereid om aan de filmportretten mee te werken.  

Voor de filmportretten werden door het Erfocentrum interviews ontwikkeld met daarin o.a. vragen over wat de 
aandoening inhoudt, wanneer die vastgesteld werd, of het om een erfelijke ziekte ging, wat de impact van de aandoening 
op het kind en het gezin was. De vragen werden afgestemd met de betrokken patiëntenorganisaties. Dit leverde zes films 
en een algemene film op waarin verschillende thema’s rondom zeldzame aandoeningen aan bod komen: 

De conceptfilms werden voorgelegd aan de betrokken organisaties. Op basis van hun input werd door de filmmaker een 

definitieve versie van de films gemaakt. De films zijn op het YouTube kanaal van het Erfocentrum geplaatst.  

RESULTATEN 

De volgende producten zijn ontwikkeld in dit project 

TEKSTEN VOOR VOLWASSENEN, KINDEREN EN THUISARTS.NL OVER: 

- Addison syndroom (primaire bijnierschorsinsufficiëntie) 
- Adrenogenitaal syndroom 
- Alström syndroom 
- Anorectale malformatie 
- Cataract (aangeboren staar) 
- Cushing syndroom 
- Cutis marmorata telangiectatica congenita 
- Cystic fibrosis 
- Duchenne spierdystrofie 
- Ehlers-Danlos syndromen 
- Facioscapulohumerale dystrofie 

- Fibrodysplasia ossificans progressiva 
- Jeugdreuma 
- Neurofibromatose type 1 
- PKU (fenylketonurie) 
- Retinitis pigmentosa 
- Rett syndroom 
- Shwachman-Diamond syndroom  
- Sikkelcel anemie 
- Ziekte van Gaucher 
- Ziekte van Kawasaki 

FILMS OVER EEN KIND EN ZIJN/HAAR OUDERS OVER:  

- Achondroplasie 
- Afweerstoornis 
- Anorectale malformatie 
- Duchenne spierdystrofie 
- Fanconi anemie 
- Primaire bijnierschorsinsufficiëntie 
- Algemene film ‘Zeldzaam wordt zichtbaar’ met thema’s rondom zeldzame aandoeningen 

PR UITINGEN: 

- Tweets  
- Facebook berichten 
- Nieuwsberichten 
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HIERONDER STAAN VOORBEELDEN VAN TEKSTEN,  FILMS EN PR UITINGEN. 

 

Voorbeelden van thuisarts teksten 

 

 

 

 

Voorbeelden van teksten op www.erfelijkheid.nl 

 

 

http://www.erfelijkheid.nl/
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Voorbeelden van teksten op ikhebdat.nl 
 
 

 
 
 
Screenshots van de algemene film 
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Voorbeelden van uitingen 
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VERSPREIDING EN GEBRUIK 

Op erfelijkheid.nl worden de teksten over de zeldzame aandoeningen per maand in totaal ruim 13.000 keer bekeken.  
Op ikhebdat.nl worden de teksten per maand ongeveer 300 bekeken.  
De teksten voor het NHG zijn op thuisarts.nl geplaatst. Thuisarts.nl heeft ongeveer 3 miljoen bezoekers per maand.  
Ook is er een nieuwsbericht over de thuisarts teksten op thuisarts.nl geplaatst en is er een tweet over verspreid. 

Tweet over teksten op thuisarts.nl 

 
De films zijn via het YouTube kanaal van het Erfocentrum (tussen eind februari en juni) ongeveer 3400 keer bekeken.  
De Facebook berichten zijn ongeveer 5900 keer bekeken. 

Het Erfocentrum heeft via de eigen website en via sociale media de teksten en films onder de aandacht gebracht.  
De twitterberichten bereikten in totaal ongeveer 12.500 mensen en er waren 266 interacties. De betrokken 
patiëntenorganisaties hebben de films via hun sociale media onder de aandacht gebracht van hun achterban.  

ZELDZAMEZIEKTENDAG 

Voorafgaand aan de Zeldzameziektendag 2017 vroegen we de betrokken patiëntenorganisaties onze tweets te retweeten 
en liken, onze Facebook-berichten te delen en te liken en om zelf tweets en Facebook-berichten te plaatsen met de film 
die voor hen van toepassing was. Zo benutten we onze eigen achterban van het Erfocentrum en tevens indirect de diverse 
achterbannen van de patiëntenorganisatie. Dat zorgde ervoor dat we niet alleen als Erfocentrum een grote groep mensen 
bereikte met veel sociale interactie, maar dat we via de patiëntenorganisaties ook gericht grote groepen aanspraken.  
Via beide kanalen bereikten de filmpjes tussen de 2.000 en 3.000 mensen.  

Facebook 
Dit is een voorbeeld van een Facebook-bericht vanuit het Erfocentrum, met bijhorende analyse van het bereik (2.500 
weergaven) en de interactie (likes, deelacties en reacties).  
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Opvallend is dat de berichten die de patiëntenorganisaties zelf op hun tijdlijn plaatsten, veel reacties teweeg brachten. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om reacties van ouders die een kind hebben met de ziekte die in de filmpjes voorkomen, van 
mensen die de ziekte zelf hebben(zie het voorbeeld hieronder van de Stichting Zeldzame bloedziekten). 

Twitter 
Hieronder staat het bereik, de interactie en het interactieratio van onze eigen tweets op voor Zeldzameziektendag: 

 

 

EVALUATIE 

Het zou goed zijn om in de toekomst over meer zeldzame aandoeningen teksten te maken, omdat plaatsing van de teksten 
op goed bezochte websites zoals www.erfelijkheid.nl en thuisarts.nl er toe leidt nog meer mensen de teksten zullen lezen. 
Zo kunnen mensen kennis krijgen over nog meer zeldzame aandoeningen. Dit kan ook gunstig zijn voor 
patiëntenorganisaties omdat mensen vanaf de genoemde websites kunnen doorklikken naar hun eigen website. Zo kan er 
meer bekendheid gegenereerd worden voor de zeldzame aandoeningen die binnen hun aandachtsgebied vallen. 

In dit project leverde het lanceren van filmpjes over kinderen en hun ouders met een zeldzame aandoening via sociale 
media veel aandacht op. Het maken en verspreiden van een filmpje over een kind en zijn/haar ouders met een zeldzame 
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aandoening is een goede manier om meer aandacht en bewustzijn te creëren over zeldzame aandoeningen. Daarom 
kunnen we aanbevelen over meer zeldzame aandoeningen persoonlijke filmpjes te maken op de in dit huidige project 
ondernomen manier.  

Het Erfocentrum heeft de intentie om de teksten op www.erfelijkheid.nl en www.ikhebdat.nl periodiek te updaten. Ook 
het NHG heeft de intentie om dit voor de thuisarts.nl teksten te doen. Zo wordt geborgd dat de teksten actueel blijven.  

 

‒  ONDERSTEUNING COMMUNICATIE MET FAMILIE  

PROJECTPLAN 

Doel van dit deelproject was het ondersteunen bij het informeren van familieleden bij een erfelijke aandoening van 
patiënten met vier verschillende aandoeningen. Dit is soms een zware verantwoordelijkheid en taak. We doen dit in dit 
project door online voorlichtingsmateriaal met tips en tools en herkenningsverhalen te ontwikkelen en te verspreiden, en 
zo de kans te verhogen dat indexpatiënten hun familieleden op inlichten en dit op de juiste manier doen. Zo komen meer 
mensen op de hoogte van hun risico’s en kunnen zij preventief handelen en/of aandoeningen eerder signaleren.  

Geplande activiteiten: 
- interviews met mensen met/ouders van kinderen met de betreffende ziekte over het praten met familie over de 

mogelijke erfelijke belasting; 
- ontwikkelen en plaatsen webteksten; 
- ontwikkelen en verspreiden PR materiaal (zoals meegeefkaart en wachtkamerposter); 
- voorstellen voor uitbreiding doelgroep van het voorlichtingsmateriaal (over informeren familie) naar andere zeldzame 

aandoeningen. 
 
Geplande producten: 
1. interviews met indexpatiënten (Duchenne, EDS, CF en Gaucher); 
2. voorlichtingsmateriaal voor indexpatenten over hoe de familie te informeren, toegepast op de verschillende 

aandoeningen; 
3. PR-materiaal om mensen naar dit materiaal toe te leiden.  

UITVOERING 

PEILING BEHOEFTEN EN ERVARINGEN 

We wilden allereerst inzicht krijgen in zaken waar indexpatiënten tegenaan lopen bij het informeren van hun familie en 
welke behoeften en wensen zij hebben. Mede op basis hiervan, en op voorlichtingskundige kennis, zou het 
voorlichtingsmateriaal ontwikkeld worden.  

Tijdens een bijeenkomst met de betrokken patiëntenorganisaties kwamen we tot de conclusie dat enkele interviews hier 
mogelijk onvoldoende inzicht voor zouden geven. Dan zouden immers alleen de ervaringen van enkele personen als basis 
dienen voor het voorlichtingsmateriaal.  

Daarom heeft het Erfocentrum deze activiteit uitgebreid naar een groot kwalitatief onderzoek. Dit is ontwikkeld en 
uitgevoerd door het Erfocentrum in nauwe samenwerking met de vier betrokken patiëntenorganisaties; Duchenne Parents 
Project (DPP), de VKS (Patiëntenorganisatie voor stofwisselingsziekten), VED (Vereniging Ehlers-Danlos Patienten) en de 
NCFS (Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting).  

De vragenlijsten zijn effectief verspreid door de patiëntenorganisaties, via nieuwsbrieven en sociale media. Dit heeft 688 
ingevulde vragenlijsten opgeleverd: 276 van (ouders van) Ehlers-Danlos patiënten, 233 van (ouders van) Cystic Fibrosis 
patiënten, 177 van (ouders van) patiënten met stofwisselingsaandoeningen en 72 van (ouders van) Duchenne patiënten. 
De uitkomsten en conclusies zijn besproken door het Erfocentrum en de patiëntenorganisaties tijdens een bijeenkomst. 
Vervolgens zijn de conclusies gebruikt voor de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal. Ook zijn op basis van de verhalen 
die mensen vertelde vier interviews samengesteld; een per ziekte. Over deze interviews is apart met iedere 
patiëntenorganisatie overleg geweest. 

In deze periode is ook met de VKS besloten dat wij ons in dit project niet zouden focussen op de ziekte van Gaucher, zoals 
in het projectplan afgesproken, maar op alle stofwisselingsaandoeningen. Omdat veruit de meeste stofwisselingsziekten 
recessief overerven hetgeen het informeren van de familie een minder urgente en specifieke kwestie maakt, leek het ons 
haalbaar om de teksten te schrijven voor al deze aandoeningen. 
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ONLINE VOORLICHTINGSMATERIAAL (WEBSITETEKSTEN) 

Op basis van de onderzoeksuitkomsten en inzichten uit een eerder project rond het familie informeren bij erfelijke aanleg 
voor kanker, heeft het Erfocentrum voor alle vier de aandoeningen dan wel ziektegroep eerst concepten van online 
voorlichtingsmateriaal gemaakt.  

Deze concepten zijn vervolgens via onze contactpersonen voorgelegd aan verschillende experts maar vooral aan 
patiënten. Door hun opmerkingen en overleg hierover is het voorlichtingsmateriaal verder geconcretiseerd en 
aangescherpt. 

Tijdens de bijeenkomsten en gesprekken over dit materiaal bleken de verschillen tussen de vier voorlichtingspakketten 
groot. Dit had vooral te maken met de verschillende overerving van de (type) aandoeningen en met de ernst van de ziekte. 
Dit is een van de redenen dat gaandeweg het project besloten is dat de teksten op de vier websites van de betreffende 
patiëntenorganisaties te plaatsen. Dit is het alternatief geworden voor één gezamenlijke website, zoals oorspronkelijk het 
plan was. De websites van de respectievelijke patiëntenorganisaties zijn goed vindbaar voor de doelgroep die wij willen 
bereiken; het is een logische plek waar indexpatiënten informatie zoeken.  

De vier patiëntenorganisaties hebben plaats ingeruimd voor het interview en de teksten in het menu en op hun website, 
en de teksten binnen het eigen format ingevoegd en geplaatst. Het Erfocentrum heeft op de webteksten over Ehlers-
Danlos, Duchenne, CF en ruim 60 stofwisselingsziektes en op een aantal algemene pagina’s links van erfelijkheid.nl 
geplaatst naar de nieuwe familie-teksten van de patiëntenorganisaties. Ook de interviews zijn op erfelijkheid.nl geplaatst, 
met daarbij een link naar het materiaal bij de organisaties. 

PR MATERIAAL  

Met de patiëntenorganisaties is een plan gemaakt voor manieren om het materiaal te verspreiden en PR-materiaal.  
Per patiëntenorganisatie is gekeken naar de manier waarop de doelgroep het best bereikt kan worden, zodat zij weten  
dat dit voorlichtingsmateriaal bestaat. Vervolgens heeft het Erfocentrum in samenwerking met de patiëntenorganisaties 
divers PR-materiaal (op maat) ontwikkeld. 

FAMILIEVOORLICHTING VOOR ANDERE AANDOENINGEN 

Natuurlijk speelt het vraagstuk ‘Familie informeren’ niet alleen voor de aandoeningen die in dit project centraal stonden. 
Tijdens de gezamenlijke ontwikkeling van het voorlichtingsmateriaal voor vier aandoeningen en in de bijeenkomsten met 
de patiëntenorganisaties werd duidelijk dat met name de manier van overerving en de ernst van de ziekte bepalend zijn 
voor de kernboodschappen in het betreffende voorlichtingsmateriaal. 

We kunnen de ‘lessons learned’ nu goed gebruiken voor het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor andere 
aandoeningen. De samenwerking met patiëntenorganisaties is hierbij echter cruciaal. Zij brengen immers de ziekte 
specifieke ervaringen in maar ook zijn zij de aangewezen partij om de doelgroep (de indexpatiënten) te bereiken, naast 
vanzelfsprekend de klinisch genetische centra. 

Om intussen de indexpatiënten met erfelijke aandoeningen waar geen voorlichtingsmateriaal voor is ontwikkeld, ook te 
ondersteunen, is binnen dit project ook algemeen materiaal gemaakt over dit onderwerp. Dit is geplaatst op 
www.erfelijkheid.nl/erfelijk-en-dan/hoe-vertel-ik-mijn-familie-over-de-erfelijke-ziekte 

  

http://www.erfelijkheid.nl/erfelijk-en-dan/hoe-vertel-ik-mijn-familie-over-de-erfelijke-ziekte
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RESULTATEN 

Het voorlichtingsmateriaal voor mensen die hun familieleden willen informeren (incl. interview en zelf-aan-het-werk 
vragen), bestaat uit diverse webteksten, schrijfopdrachten en een interview. Het interview is voorzien van een foto: 

- https://duchenne.nl/hoe-vertel-familie/  
- www.stofwisselingsziekten.nl/hoe-vertel-ik-mijn-familie/familie-vertellen-dragerschap/ 
- www.ncfs.nl/over-cystic-fibrosis/erfelijk/familie 

(pdf onderaan pagina www.ehlers-danlos.nl/site/index.cfm?act=teksten.tonen&parent=6704&varpag=6093) 
 
Op meer dan honderd verschillende pagina’s op internet staan links naar deze pagina’s. 
Ook is PR-materiaal ontwikkeld;  
- artikel in het VKS-leden blad over familie informeren bij stofwisselingsziekten (met link naar de webteksten); 
- folder over familie informeren bij CF;  
- folder over familie informeren bij Duchenne;  
- folder over familie informeren bij EDS. 

VERSPREIDING EN GEBRUIK 

De patiëntenorganisaties hebben het voorlichtingsmateriaal op diverse manieren bekend gemaakt bij hun achterban 
(patiënten en artsen): via brieven, nieuwsbrieven, sociale media en door verspreiding van de folders.  

De folder van de NFCS komt standaard in de map die alle ouders die onlangs een kind met CF hebben gekregen, in het 
ziekenhuis krijgen. 

Het Erfocentrum heeft via de eigen website, een bericht in de nieuwsbrief van de VKGN en via sociale media 
ruchtbaarheid gegeven aan het voorlichtingsmateriaal voor de vier aandoeningen. Vier berichten op Facebook hebben in 
totaal 4405 mensen bereikt en er kwamen 50 reacties. Het twitterbericht had ruim 1000 weergaven en 31 interacties. 

EVALUATIE 

Wat duidelijk werd in dit project, is dat implementatie vanaf de eerste dag van belang is, en eigenlijk al voor de start van 
het project.  

Door de enquête af te nemen, verzamelden we niet alleen informatie maar creëerden we ook betrokkenheid bij het 
‘probleem’ (familie informeren) en vervolgens de oplossing (het voorlichtingsmateriaal). Door te besluiten de teksten niet 
op een aparte website te zetten en PR-materiaal te integreren in de bredere PR van de patiëntenorganisaties, heeft het 
Erfocentrum de kans vergroot dat de doelgroep (indexpatiënten) kennis neemt van de voorlichting. 

Een les die we hier uit gehaald hebben is dat van tevoren een uitgebreid gesprek over deelname aan en inzet voor een 
project met patiëntenorganisaties, van groot belang is. Dus niet alleen telefonisch vragen of partijen mee willen doen, 
maar echt peilen hoe organisaties er in staan en of en hoeveel ze er in willen investeren.  

Het zou goed zijn als het Erfocentrum in contact met patiëntenorganisaties die daar mogelijk behoefte aan hebben, een 
aanbod doet voor het maken van ziekte specifiek voorlichtingsmateriaal over het informeren van familieleden over 
erfelijke aandoeningen. Afhankelijk van de communicatiekanalen van de vereniging, kan het bijvoorbeeld om webteksten 
of een folder gaan. 

Het Erfocentrum neemt dit thema mee bij de contacten met patiëntenorganisaties. 
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1.2 MEER HERKENNING IN DE 1E LIJN 

PROJECTPLAN 

Het doel van dit werkpakket is het verbeteren van de kennis en awareness over (vroeg)signalering, behandeling en 
begeleiding van kinderen met een (vermoede) zeldzame aandoening bij kinderartsen, jeugdartsen en huisartsen. Dit door 
middel van het ontwikkelen van 3 e-learning modules voor respectievelijk kinderartsen, jeugdartsen en huisartsen.  
 
Geplande activiteiten: 
- Gesprekken met vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en/of andere (patiënten)organisaties (Nederlands 

Huisartsen Genootschap (NHG), Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN), Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde (NVK), Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN), Netherlands School of Public & 
Occupational Health(NSPOH), Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en/of andere experts en patiëntenorganisaties (Landelijke Patiënten en 
Oudervereniging voor Schedel en/of Aangezichtsaandoeningen (LAPOSA), Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP) 
Stichting Nederland en Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN)) voor de inhoud van de e-learning modules. 

- Nascholing voor huisartsen en jeugdartsen over het betreffende onderwerp. 
- Opstellen van document aan met daarin een beschrijving van de definitieve inhoud en leerdoelen van de e-learning 

modules. 
- Bouwen van de e-learning modules door een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. 
- Accreditatie van de e-learning modules. 
- Plaatsen van de modules op een platform: die van kinderartsen op een nader te bepalen platform, die van de 

jeugdartsen bij de NSPOH en die van de huisartsen wordt onderdeel van de PIN. 
- Publiciteit om de modules onder de aandacht te brengen van de artsen.  

Geplande producten: 
Het project levert 3 maal een geaccrediteerde e-learning op voor kinderartsen, jeugdartsen en huisartsen. De e-learnings 
gaan over (vroeg)signalering, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met een zeldzame aandoening. 
De inhoud van de e-learning modules is op maat, dus afgestemd op de kinderarts, jeugdarts of huisarts. Indien mogelijk 
wordt zo veel mogelijk inhoud opnieuw gebruikt.  

UITVOERING 

VOORBEREIDING ONTWIKKELING MODULES 

Er zijn diverse gesprekken en bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en/of andere 
(patiënten)organisaties om tot de inhoud en de leerdoelen van de e-learning modules te komen:  

- Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG);  
- Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN); 
- Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK); 
- Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN);  
- Netherlands School of Public & Occupational Health(NSPOH); 
- Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO); 
- Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ);  
- Landelijke Patiënten en Oudervereniging voor Schedel en/of Aangezichtsaandoeningen (LAPOSA); 
- Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN).  

De VSOP heeft nascholingen ontwikkeld en verzorgd aan jeugdartsen tijdens zes regiobijeenkomsten en aan huisartsen 
tijdens het NHG congres. Zo is input en draagvlak verkregen voor de module voor respectievelijk jeugdartsen en 
huisartsen. Via TNO werd onderwijskundig advies verkregen voor de module voor jeugdartsen.  

De verslagen van de bijeenkomsten, de nascholingen door de VSOP en het onderwijskundige advies van TNO is gebundeld 
in schetsen van de drie e-learning modules met daarin een overzicht van de onderwerpen, inhoud, leerdoelen en opbouw 
van de modules. Er zijn offertes opgevraagd bij verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen van  
e-learning modules, waarna vervolgens na een zorgvuldige selectie is gekozen voor The Competence Group (TCG). 

Samen met de betrokken organisaties, de VSOP en het Erfocentrum heeft TCG een bijeenkomst georganiseerd waarbij de 
leerdoelen van de drie modules werden geformuleerd met de eerder opgestelde verslagen, nascholingen en schetsen als 
uitgangspunten. Ook zijn er met de betrokken inhoudsdeskundigen drie bijeenkomsten geweest om de casus voor iedere 
module te bepalen. Tijdens kennissessies is samen met enkele inhoudsdeskundigen de opbouw en de inhoud van de 
modules vastgesteld.  
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OPBOUW  

De modules zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:  

- introductie; 
- succesfactoren; 
- casus; 
- tot slot en begeleiding.  

De onderdelen introductie, succesfactoren en tot slot en begeleiding zijn grotendeels overeenkomstig voor de drie 
doelgroepen, maar wel ingestoken vanuit de rol van respectievelijk de jeugdarts, huisarts en kinderarts bij zeldzame 
aandoeningen. De casus zijn specifiek voor de drie doelgroepen. 

INTRODUCTIE  

De module bestaat uit een introductie, samen met leerdoelen die specifiek zijn per doelgroep.  

 

 
 

In de introductie wordt ingegaan over welke onderwerpen de module gaat. Wanneer kan het vermoeden op een zeldzame 
aandoening ontstaan bij de arts? En wanneer de arts dat vermoeden heeft, welke mogelijkheden zijn er dan? Met welke 
disciplines werkt men samen? Hoe ondersteunt men ouders bij het hele proces? 

In de introductie wordt de definitie van zeldzame aandoeningen, het aantal zeldzame aandoeningen, de hoeveelheid 
kinderen met een zeldzame aandoening en het belang van vroegsignalering behandeld. 
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Specifiek voor de module voor jeugdartsen en kinderartsen is een fragment over een film van een jongen bij wie relatief 
laat de diagnose NF1 gesteld is. Dit om te illustreren dat het vaststellen van een zeldzame aandoening soms jaren kan 
duren.  

Specifiek voor de module voor huisartsen is informatie over het aantal kinderen per normpraktijk en dat zeldzame 
aandoeningen vaak niet binnen bepaalde scripts vallen, maar dat een afwijkend script een aanwijzing zou kunnen zijn voor 
een zeldzame aandoening.  

 

 
 
Succesfactoren 
Er worden 6 succesfactoren behandeld die de kans op het signaleren van een zeldzame aandoening kunnen vergroten. 
 

De zes succesfactoren zijn: 

- Vertrouw op uw eerste indruk 
- Blijf naast de ouders staan 
- Gegevens verzamelen 
- Patroonherkenning 
- Vertrouw op uw ‘niet pluis gevoel’ 
- Samen komen we verder! 

  

Voor de module voor kinderartsen is een specifiek onderdeel opgenomen. Wanneer de kinderarts mogelijk een zeldzame 
aandoening signaleert, is het ook van belang om de juiste diagnostiek in te zetten. Dit kan aan de hand van richtlijnen 
waaronder de nieuwe NVK richtlijn ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking.  
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CASUÏSTIEK 

Met een tiental specifieke casussen gaan de jeugdartsen, huisartsen en kinderartsen aan de slag om aan de hand van de 
succesfactoren een zeldzame aandoening te kunnen signaleren. Er is in de casussen ook een opdracht opgenomen over 
het gebruik van zoekmachines die de artsen kunnen helpen om in welke richting van een diagnose te denken. Ook komt in 
een opdracht aan bod met wie men kan samenwerken in de regio. 

BEGELEIDING 

De modules worden afgesloten met een onderdeel begeleiding waarbij artsen informatie krijgen over de rol van de arts bij 
de begeleiding van ouders en kind waarbij de diagnose uit blijft, tijdens het zoeken naar een diagnose en wanneer er wel 
een diagnose gesteld is. Ook wordt besproken dat het onderscheid tussen een zeldzame aandoening en 
kindermishandeling in de praktijk soms moeilijk is en worden de belangrijkste punten samengevat. De modules worden 
afgesloten met een toets.  

 
 

 
 

BOUW MODULES  

De TCG is begonnen met het bouwen van de module voor jeugdartsen. Er werden een alfa- en betaversie opgeleverd. 
Deze heeft het Erfocentrum laten reviewen door de inhoudsdeskundigen. De opmerkingen zijn in afstemming met de 
inhoudsdeskundigen verwerkt in de module. Toen is een acceptatieversie opgeleverd die door ons is beoordeeld. Er zijn 
op basis van de acceptatieversie nog opmerkingen van ons door TCG in de definitieve versie van de module gezet. De 
definitieve versie wordt op de portal geplaatst die TCG nu bouwt voor deze modules. TCG heeft accreditatie aangevraagd 
voor de module. Hetzelfde traject is verlopen voor de module voor huisartsen en kinderartsen waarbij de generieke 
onderdelen als uitgangspunt dienden en deze inhoudelijk werden bijgesteld voor deze modules. Ook zijn we bezig met een 
verdiepende module voor deze artsen over neurofibromatose type1. 
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RESULTATEN 

In dit project zijn 3 e-learning modules ontwikkeld over de vroegsignalering voor van zeldzame aandoeningen voor: 

Jeugdartsen:  
Zeldzaam in de praktijk – Vroegsignalering en begeleiding door de jeugdarts 

 

Huisartsen:  
Van alledaagse klacht naar zeldzame aandoening – Praktische handvatten voor vroegsignalering bij kinderen  

 

Kinderartsen:  
Zeldzame aandoeningen bij kinderen - Van vroegsignalering tot begeleiding 
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Voor de module voor jeugdartsen en huisartsen is accreditatie verkregen (2 accreditatiepunten). De accreditatie is 2 jaar 
geldig. Voor de kinderartsen is de technische accreditatie afgerond. De inhoudelijke accreditatie is aangevraagd en wordt 
binnenkort verwacht.  

IMPLEMENTATIE EN VERSPREIDING 

De e-learnings worden verspreid via een online portal waar deelnemers zich individueel kunnen inschrijven. Ook worden 
de e-learnings aangeboden via PE-online. Voor deelname worden enkel administratiekosten betaald. De e-learning 
modules voor jeugdartsen, huisartsen en kinderartsen worden via deze portal aangeboden. De module voor jeugdartsen 
zal ook worden aangeboden op het platform van de NSPOH. Ook zal de module aangeboden via het opleidingsaanbod van 
de NSPOH als blended learning. De modules zullen ook via (de websites van) ANJ, NHG, NVK, TNO, NCJ etc. toegankelijk 
worden gemaakt om zo veel mogelijk jeugdartsen, huisartsen en kinderartsen te bereiken. Vanuit diverse (regionale en 
landelijke) aanbieders van nascholing zijn gesprekken geweest over opname van de e-learningen in hun aanbod. 

PUBLICITEIT 

Het Erfocentrum is tijdens de projectperiode gestart met een publiciteitscampagne in samenwerking met de ANJ, NHG, 
NVK, NSPOH, TNO, NCJ etc. om de modules onder de aandacht brengen bij de jeugdartsen, huisartsen en kinderartsen. 
Het komende jaar en ook daarna zal het Erfocentrum, zich blijven inspannen om de e-learningen onder de aandacht te 
brengen. Dit wordt gedaan door middel van nieuwsbrieven, artikelen in wetenschappelijke bladen voor artsen, links naar 
de modules op relevante websites (van beroepsorganisaties e.d.), tweets en tijdens voor deze artsen relevante 
bijeenkomsten en congressen. Ook zal er tijdens een persmoment in het najaar aandacht zijn voor de modules.  

EVALUATIE 

Het Erfocentrum en de VSOP zijn ervaren in het ontwikkelen van e-learning modules. Dit heeft nuttige e-learning modules 
opgeleverd over de vroegsignalering van zeldzame aandoeningen bij kinderen voor jeugdartsen, huisartsen en 
kinderartsen. We zijn er zeker van dat deze modules zullen bijdragen aan het vergroten van de kennis van deze artsen om 
zeldzame aandoeningen bij kinderen eerder te signaleren. Vanuit het veld heeft het Erfocentrum al enkele signalen 
opgevangen van organisaties en individuele artsen die de e-learnings willen gaan aanbieden of volgen.  

Tijdens de ontwikkeling van de e-learning modules bleek dat er nog wensen waren die niet binnen de opzet van dit project 
konden worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld de opname van video en audio, zodat minder tekst gebruikt zou kunnen 
worden op de schermen en verzoeken met betrekking tot kleurgebruik en beeldmateriaal etc. Deze wensen heeft het 
Erfocentrum gebundeld en zal het Erfocentrum trachten mee te nemen bij een update van de modules. Aan het einde van 
de modules is een e-mailadres opgenomen waarmee de cursist eventuele vragen en opmerkingen n.a.v. de modules kan 
doorgeven. Deze worden verzameld en zullen worden meegenomen bij een update van de modules. Het Erfocentrum gaat 
onderzoeken hoe de update van de modules gefinancierd kan worden.  

Omdat ook andere medische professionals in contact kunnen komen met kinderen met een mogelijke zeldzame 
aandoening, kan het interessant zijn om voor bijvoorbeeld verloskundigen of fysiotherapeuten ook een module over dit 
onderwerp te maken. Hiervoor kunnen de in dit project ontwikkelde modules als voorbeeld dienen.  
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1.3 ROUTES RICHTING DIAGNOSE  

PROJECTPLAN 

Doelstelling van dit werkpakket was om de kennis van kinderartsen over (de diagnose mogelijkheden van) zeldzame 
ziekten en verwijsmogelijkheden te vergroten. 

Activiteiten en producten: 
- Ontwikkeling van een geaccrediteerde e-learning voor kinderartsen.  
- Routewijzer Zeldzaam, ontsluiting van informatie over in Nederland gevestigde expertisecentra voor Zeldzame 

aandoeningen. 
- Ontsluiting van informatie over mogelijkheden van DNA-diagnostiek voor een aantal aandoeningen via een 

overzichtsartikel en diagnose actueel. 

 

 

 

 

 

 

UITVOERING 

E-LEARNING 

In nauw overleg met de NVK en enkele patiëntenorganisaties is ook een geaccrediteerde e-learning voor kinderartsen 
ontwikkeld. Het Erfocentrum heeft ervoor gekozen om deze e-learning in een parallel traject met de ontwikkeling van  
e-learnings voor huis- en jeugdartsen te ontwikkelen. Dit maakte niet alleen de ontwikkeling beter te managen, maar  
ook schiep het mogelijkheid om de inhoud van de e-learnings op elkaar af te stemmen.  

 

ROUTEWIJZER ZELDZAAM 

Na uitgebreid overleg tussen NFU (VWS erkende expertise centra), VSOP (afstemming www.zichtopzeldzaam.nl),  
VKS (stofwisselingsziekten) en Orphanet (EU & NL) is uiteindelijk gekozen om een selectie van de Orphanet database  
met daarin de erkende Nederlandse expertisecentra beschikbaar te stellen.  

Om de wekelijkse updates van Orphanet te kunnen benutten is een data transfer agreement (DTA) met Orphanet in Parijs 
opgesteld en heeft Lucius BV hier een web applicatie (Expertise zoeker) van gemaakt. 

  

http://www.zichtopzeldzaam.nl/
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DIAGNOSE ACTUEEL  

Mede door de snelle ontwikkelingen op gebied van genoomdiagnostiek werd kort na de start in 2015 duidelijk dat er al 
uitstekende reviews over verbetering m.b.v. NGS in vroegdiagnostiek voor een aantal zeldzame aandoeningen, waaronder 
verstandelijke beperking, beschikbaar waren. Er is daarom gekozen om een verdiepend artikel over een belangrijk aspect 
van genoomdiagnostiek te schrijven, het delen van varianten in databases (voor het RETT-syndroom). 

 

RESULTATEN 

E-LEARNING 

De inhoud van de e-learning sluit nauw aan bij de in ontwikkeling zijnde richtlijn voor diagnostiek voor kinderen met 
ontwikkelingsachterstand.  

ROUTEWIJZER ZELDZAAM 

Expertisezoeker is een zoekmachine waarin de gebruiker de Nederlandse naam van één van de 8.000 zeldzame 
aandoening kan invoeren. Via de expertise zoeker zijn de Nederlandse expertisecentra (mits door de minister erkend) voor 
alle zeldzame aandoeningen vindbaar. Ook is er de mogelijkheid om per mail om hulp te vragen. Deze hulplijn blijft ook na 
het project bestaan. 

De expertisezoeker is niet alleen benaderbaar via www.expertisezoeker.nl. Geïnteresseerde partijen, zoals 
beroepsorganisaties kunnen eenvoudig de expertisezoeker opnemen in hun eigen website. Hiertoe is een kleine 
handleiding ontwikkeld en beschikbaar via de website. Erfocentrum heeft het beheer over deze zoekmachine op zich 
genomen, en zal - in overleg met Orphanet en NFU - voor updates en onderhoud zorgdragen. 

1.4 SCHERPER ZICHT OP DIAGNOSTISCHE VERTRAGING 

PROJECTPLAN 

Op dit moment ontbreekt kennis over de omvang en oorzaken van diagnostische vertraging bij mensen met een zeldzame 
aandoening in Nederland. Het doel van dit werkpakket was het verkrijgen van deze kennis. Een tweede doel was om 
inzicht te krijgen in de persoonlijke beleving en ervaringen van ouders van kinderen met een zeldzame aandoening ten 
aanzien van het diagnosetraject. Een derde doel was inzicht verkrijgen in factoren die een rol spelen bij diagnostische 
vertraging. Om inzicht te krijgen in de omvang, oorzaken en beleving van diagnostische vertraging is zowel een 
kwantitatieve als een kwalitatieve studie uitgevoerd. 

UITVOERING 

KWANTITATIEVE STUDIE  

De data voor de kwantitatieve cross-sectionele studie zijn verzameld door middel van een online vragenlijst. De online 
vragenlijst is uitgezet onder zowel volwassenen die zelf een (of meerdere) zeldzame aandoening(en) hebben en onder 
ouders/verzorgers van kinderen met een zeldzame aandoening. Het enige inclusiecriterium voor deelname was dat een 
diagnose moest zijn gesteld. In twee rondes zijn deelnemers aan het onderzoek geworven. Ronde 1 vond plaats in najaar 
2016; ronde 2 in najaar 2017. De vragenlijst is uitgezet bij de volgende patiëntenorganisaties:  

- NVACP  
- Spierziekten Nederland (diagnosegroepen Limb girdle dystrofie, FSHD, Myotone dystrofie type 1 en Duchenne)  
- Vereniging Ehlers-Danlos  
- NFVN  
- LAPOSA  
- VKS  
- Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland  
- Fragiele X Vereniging  
- Vereniging Osteogenesis Imperfecta  
- Contactgroep Marfan Nederland  

In totaal zijn 1206 respondenten geïncludeerd. Omdat er twijfels waren over een aantal gegevens, is besloten om in april 
2018 een mail te sturen naar deelnemers die in de vragenlijst een e-mailadres hebben achtergelaten met een aantal 
aanvullende vragen over de duur van het diagnosetraject. In totaal zijn 595 respondenten via e-mail opnieuw benaderd, 

http://www.expertisezoeker.nl/
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waarvan 403 respondenten hebben gereageerd. Voor de analyses is gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek 
(percentages en gemiddelden). 

KWALITATIEVE STUDIE  

Voor het kwalitatieve onderzoek is gebruik gemaakt van de kwalitatieve onderzoeksmethodiek ontwikkeld door de Health 
Experiences Research Group (HERG) van de University of Oxford. Hierbij zijn narratieve en semigestructureerde diepte-
interviews afgenomen. Deelnemers zijn in eerste instantie geworven via patiëntenorganisaties en oproepen op social 
media. In tweede instantie zijn deelnemers geselecteerd uit de dataset van de kwantitatieve cross-sectionele studie.  
De interviews vonden plaatsen bij de deelnemers thuis tussen juni 2016 en februari 2018. In totaal zijn 14 interviews 
afgenomen. De geïnterviewde ouders hadden in totaal 18 kinderen met een zeldzame aandoening. Bij het analyseren van 
de interviews is een kwalitatieve interpretatieve benadering gevolgd, waarbij thematische analyse is gecombineerd met 
constante vergelijking. Uitkomsten van de interviews zijn gebruikt om de DiagnoseWijzer (werkpakket 1c) te creëren.  
De DiagnoseWijzer heeft tot doel om ouders van kinderen met een zeldzame aandoeningen te helpen in hun zoektocht 
naar een diagnose.  

RESULTATEN 

- Eindrapport “Scherper zicht op het diagnosetraject bij zeldzame aandoeningen”. Het rapport zal op een nader te 
bepalen moment in het najaar van 2018 worden aangeboden tijdens een persmoment. Doel van die bijeenkomst is 
om enerzijds – via het verschenen rapport en de videobeelden- overtuigend (via cijfers) en invoelbaar (interviews) de 
gevolgen van late diagnose onder de aandacht te brengen, anderzijds om de ontwikkelde  
e-learning voor huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen bekend te maken. Zo brengt het Erfocentrum zowel probleem  
van de diagnostische vertraging onder de aandacht als een succesfactor bij het verkleinen van de vertraging (kennis 
en awareness). 

-  
 
 

- 14 (gefilmde) interviews die gepubliceerd zullen worden op de website www.pratenovergezondheid.nl. 
- Publicatie in Huisarts & Wetenschap (Nijnuis M, Alma M. Diagnostiek van zeldzame ziekten. Een literatuuronderzoek 

naar de ervaringen van ouders. Huisarts & Wetenschap, augustus 2018). 

http://www.pratenovergezondheid.nl/
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GEBRUIK VAN DE ACHMEA HEALTH DATEBASE  

In eerste instantie was voor het verkrijgen van een kwantitatief beeld van de diagnostische vertraging het gebruik van 
gegevens van verzekeraars (Achmea Health Datebase) voorzien. Daar is vanaf afzien en moest de conclusie getrokken 
worden dat gegevens over zorggebruik van verzekerden die zijn bijgehouden voor ‘administratieve’ doeleinden - en niet 
primair voor medisch onderzoek- voor inzicht in ‘diagnostic delay’ onbruikbaar zijn. Om inzicht te krijgen in epidemiologie 
van deze zeldzame aandoening in Nederland zijn de gegevens van beperkte waarde. Om die reden is gekozen voor het 
uitvoeren van enquêtes onder patiënten van een groot aantal zeldzame aandoeningen. 

Hieronder gaan we kort in op onze bevindingen met betrekking tot de Achmea Health Datebase. 

Epidemiologische kerngegevens over primaire bijnierschorsinsufficiëntie (incidentie, prevalentie en sterfte) ontbreken 
grotendeels. In een deelonderzoek is getracht de Achmea databank met declaraties voor individuele verzekerden, die 
ongeveer een kwart van de Nederlandse populatie uitmaken, te gebruiken om tot een beter inzicht te komen in 
epidemiologie van deze zeldzame ziekte. Tevens was de gedachte dat deze data iets konden leren over ‘diagnostic delay’ 
bij bijnierschorsinsufficiëntie. 

Met enkele experts is een strategie ontwikkeld om de Achmea data voor bovengenoemd doel te ontsluiten. Het 
uitgangspunt hierbij was om in de geanonimiseerde databank van verzekerden alle individuen te identificeren die met 
grote mate van waarschijnlijkheid een diagnose primaire bijnierschorsinsufficiëntie hadden in de periode 2007-2014 (de 
jaren waarvoor data aanwezig waren), en van die individuen de relevante gegevens uit de databank te extraheren. Een 
complicatie hierbij was dat de databank geen ICD-codes bevat, en dat er geen DOT-DBC was die specifiek genoeg was. 
Identificatie moest dus op indirecte wijze plaatsvinden. De gedachte was dat dit mogelijk moest zijn op basis van gebruik 
van een combinatie van geneesmiddelen, namelijk hydrocortison en fludrocortison, die uniek zou zijn voor deze ziekte.  
Op grond van deze strategie is door de databeheerder/analist van Achmea een bestand aangeleverd met gegevens van 
ruim 1000 verzekerden, aangevuld met gegevens over het totaal aantal verzekerden per jaar over diezelfde periode. Dat 
laatste voor het vaststellen van de ‘noemer’ bij incidentie- en prevalentieschattingen. 

De gegevens die het meeste houvast boden waren die over medicatiegebruik. Nadere analyse bracht echter aan het licht 
dat de aanvankelijke selectie op grond van de combinatie hydro/fludrocortison niet helemaal correct was geschied: er was 
gekeken naar corticosteroiden voor extern gebruik, zodat feitelijk alleen geselecteerd is op gebruik van fludrocortison. 
Helaas bleek het niet mogelijk om deze selectie opnieuw te maken, omdat de database inmiddels niet meer toegankelijk 
was voor onderzoekers, met een beroep op de privacy-regelgeving. 

Analyses op de data van de geselecteerde patiënten (dus op grond van alleen fludro-cortison gebruik) riepen verschillende 
vragen op: de gevonden prevalentie was veel hoger dan aannemelijk op grond van andere internationale onderzoeken, en 
de gemiddelde leeftijd te hoog. Bij nader inzien bleek echter ook dat de aanname van unieke identificatie op grond van de 
combinatie van geneesmiddelen niet juist was. Met name differentiatie ten opzichte van adrenogentiaal syndroom is niet 
goed mogelijk, en in feite valt ook ‘off-label’ gebruik van deze middelen niet uit te sluiten. Ook ontbrak inzicht in het 
‘switch-gedrag’ van verzekerden(overstap aan het eind van het jaar naar een andere verzekeraar), zodat de ‘noemers’ 
moeilijk te bepalen waren. 

In het onderzoeksverslag is een groot aantal suggesties voor vervolgactiviteiten en vervolgonderzoek opgenomen, 
alsmede aanbevelingen voor ouders, medisch professionals en beleidsmakers.  

 

 

  



37 

 

2. DE ONTWIKKELING VAN KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR ZELDZAME AANDOENINGEN 

ACHTERGROND 

Kwalitatief goede zorg, dat wil zeggen zorg die de door patiënten ervaren problemen als uitgangspunt heeft en zo veel 
mogelijk evidence-based is, is van het allergrootste belang. Teneinde die goede zorg te kunnen leveren, is het noodzakelijk 
dat patiënten en zorgverleners in Nederland samen bepalen wat goede zorg voor een bepaalde zeldzame aandoening is, 
en deze standaard gezamenlijk uitdragen en implementeren. 

Een kwaliteitsstandaard is de verzamelnaam voor richtlijnen en zorgstandaarden. Een kwaliteitsstandaard:  
- is een norm die aangeeft waaraan goede zorg voldoet voor een aandoening of een cluster van aandoeningen; 
- kan uit een of meerdere modules bestaan die zelfstandig te gebruiken zijn of gezamenlijk een geheel vormen; 
- kan modules van zowel organisatorische als inhoudelijke aard bevatten.  

Bij zeldzame aandoeningen zijn kwaliteitsstandaarden belangrijke kwaliteit verhogende instrumenten. Het merendeel van 
de zorgverleners weet weinig van zeldzame aandoeningen en heeft vaak ook niet de tijd zich te verdiepen in de vele 
aandoeningen. Kwaliteitsstandaarden leveren een belangrijke bijdrage aan het verspreiden van kennis. Zij beschrijven de 
meest actuele en effectieve zorg en zijn direct bruikbaar in de praktijk van de zorgprofessional. Het gebruik van 
standaarden leidt bij zeldzame ziekten vaak tot een significante verbetering van de kwaliteit van zorg.  

PROJECTPLAN 

Bij de start van het project werd uitgegaan van een model dat laat zien hoe vanuit verschillende startsituaties 
(kwaliteitsstandaard al of niet reeds aanwezig, expertisecentrum wel of niet aangewezen) kan worden gewerkt aan de 
verbetering van de zorg voor mensen met verschillende zeldzame aandoeningen. Uitgangspunt van het raamwerk is 
immers de actieve samenwerking tussen alle betrokken partijen: patiëntenorganisaties, expertisecentra en/of 
onafhankelijke experts, individuele patiënten en betrokken zorgverleners.  

Generiek raamwerk ter verbetering van de kwaliteit van zorg voor mensen met een zeldzame aandoening  
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Idealiter vormen kwaliteitsstandaarden (richtlijnen en zorgstandaarden) de basis voor de zorgverlening rond een bepaalde 
aandoening in Nederland. Voor veel zeldzame aandoeningen is het erg moeilijk om de ontwikkeling van een volledige 
kwaliteitsstandaard te realiseren. In dit project werd daarom modulair gewerkt, om op basis van de belangrijkste 
knelpunten in de zorg voor mensen met een bepaalde zeldzame aandoening te adresseren, ook op het snijvlak van zorg en 
sociaal-maatschappelijk welzijn. De ontwikkeling van dergelijke modules, inclusief de bijbehorende patiënteninformatie, is 
uitgevoerd voor vijf zeldzame aandoeningen die verschillen in aard, prevalentie en betrokken disciplines.  

De ontwikkeling van concrete producten werd gecombineerd met de uitwerking van bouwplannen voor diezelfde 
producten. Deze bouwplannen kunnen worden gebruikt voor het ontwikkelen van informatie- en communicatieproducten 
voor patiënten met andere zeldzame aandoeningen en betrokken zorgverleners. De werkwijze van de VSOP (bij aanvang 
van het project) bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en gerelateerde patiënteninformatie, was als volgt: 

1. Opstartfase 

- instellen werkgroepen per pilotaandoening; 
- afstemming met o.a. patiëntenorganisaties en hun medisch adviseurs over de gewenste rol en positie van te 

betrekken beroeps- en wetenschappelijke organisaties t.b.v. adviesgroepen t.b.v. autorisatie; 
- mandatering van aanvragen voor de leden van de adviesgroepen (zorgprofessionals) bij de desbetreffende 

wetenschappelijke beroepsorganisaties (t.b.v. autorisatie aan het eind van het ontwikkeltraject); 
- overleg met sleutelpartijen. 

2. Inventarisatiefase 

- gefocuste literatuursearch voor de drie pilotaandoeningen; 
- focusgroepen met ervaringsdeskundige patiënten ter prioritering van de knelpunten; 
- gesprekken met zorgverleners uit de werkgroepen ter prioritering van de knelpunten; 
- zo nodig een globale analyse van het zorgveld indien een expertisecentrum c.q. netwerk ontbreekt, waardoor de 

ontwikkeling van een organisatorische kwaliteitsmodule noodzakelijk blijkt; 
- vaststellen van knelpunten die uitgewerkt zullen worden in de kwaliteitsmodules. 

3. Ontwikkeling van (modules van) kwaliteitsstandaarden 

- eerste bijeenkomst van de werkgroepen: aanscherpen van de thema’s voor de kwaliteitsmodules en voorbereiding 
verdere literatuuronderzoek; 

- uitvoering van de literatuursearch en ranking van de literatuur per onderwerp; 
- maken van een samenvatting van de literatuur en opstellen van de conclusies; 
- samenvatting en conclusies voorleggen aan de desbetreffende werkgroepen (telefonisch); 
- tweede bijeenkomst van de werkgroepen: bespreking van alle samenvattingen en conclusies; 
- derde bijeenkomst van de werkgroepen: bespreking van overige overwegingen; 
- formuleren van conceptteksten van module(s); 
- vierde bijeenkomst van de werkgroepen: bespreking van concept module(s); 
- commentaarfase: concept modules voorleggen aan de betrokken beroepsgroepen en besturen van 

patiëntenorganisaties; 
- commentaar verwerken en vaststellen van de definitieve kwaliteitsmodules; 
- kwaliteitsmodules ter inhoudelijke goedkeuring voorleggen aan de besturen van de betrokken beroepsorganisaties, 

medisch-wetenschappelijke organisaties en patiëntenorganisaties; 
- indiening bij Zorginstituut Nederland; in overleg met de overige sleutelpartijen; 
- publicatie van de kwaliteitsmodules;  
- borging: het onderhoud van de kwaliteitsstandaarden wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

patiëntenorganisaties en de betrokken beroepsorganisaties, medisch-wetenschappelijke organisaties en/of 
expertisecentra. 

4. Patiëntversies  

Met de ontwikkeling wordt gestart zodra de kwaliteitsstandaard voldoende (in concept) ontwikkeld is.  

- ontwikkeling van informatiemateriaal voor patiënten (patiëntversies) op basis van de ontwikkelde kwaliteitsmodules 
door de projectmedewerker; 

- voorleggen van concept(en) aan de -/focusgroep (o.a. t.b.v. controle op begrijpelijk taalgebruik), 
- publiceren van de patiëntversie (gedrukt en/of digitaal, online); 
- implementatie van de (digitale) versies via o.a. de websites van de expertisecentra en de betrokken 

patiëntenorganisaties.  

Met deze aanpak bij de start werden door VSOP en Spierziekten Nederland diverse kwaliteitsstandaarden / richtlijnen 
ontwikkeld. De ervaringen die daarmee werden opgedaan zijn verwerkt in een generiek model, dat later in dit verslag 
word beschreven.   
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‒  2.1 KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR BIJNIERZIEKTEN 

ACHTERGROND 

Bijnieraandoeningen: Bijnierschorsinsufficiëntie (Addison), Syndroom van Cushing, AGS, Primair Hyperaldosteronisme 
(Ziekte van Conn), Feochromocytoom en Bijnierschorscarcinoom. 
 
Bijnierschorsinsufficiëntie is een aandoening waarbij de aanmaak van bijnierschorshormonen is verminderd. 
Het syndroom van Cushing is een verzameling van klachten en verschijnselen die aangeven dat er een te hoge hoeveelheid 
van het bijnierhormoon cortisol in het lichaam aanwezig is.  
Het adrenogenitaal syndroom (AGS) is een aangeboren aandoening. AGS leidt tot problemen met de hormoonproductie in 
de bijnierschors .  
Bij een primair hyperaldosteronisme wordt er in de bijnieren teveel van het hormoon aldosteron gemaakt. Het hormoon 
aldosteron heeft invloed op de water- en zouthuishouding in het lichaam. Bij een te hoog gehalte aan aldosteron kan er 
een verhoogde bloeddruk en een laag gehalte aan kaliumzout in het lichaam ontstaan. 
Een feochromocytoom is een gezwel van het bijniermerg dat teveel stresshormonen (adrenaline, noradrenaline) maakt.  
In de bijnieren kunnen zowel goedaardige als kwaadaardige gezwellen ontstaan. Een bijnierschorscarcinoom is een 
kwaadaardig gezwel van de bijnieren.  
Voor meer informatie over bijnieraandoeningen en een uitgebreide beschrijving van bijnieraandoeningen wordt verwezen 
naar www.bijniernet.nl 
 

UITVOERING 

De VSOP heeft BijnierNET vanuit het projectbudget gefinancierd voor de uitwerking van de medische aspecten van de 
kwaliteitsstandaard. Het BijnierNET startte met uitgebreide literatuursearch (inclusief bestaande rapporten en 
achterbanraadplegingen).  

Het cluster van bijnierziekten waarvoor modules van kwaliteitsstandaarden zijn ontwikkeld, betreft: 

- het Adrenogenitaal syndroom,  
- het Syndroom van Cushing, Bijnierschorsinsufficiëntie, en 
-  Primair hyperaldosteronisme 

De laatste twee aandoeningen kwamen in de plaats van de aanvankelijk, in het projectvoorstel opgenomen Ziekte van 
Addison en de Ziekte van Conn.  

Na de knelpuntenanalyses voor deze aandoeningen heeft de VSOP een conclusie/rapportage opgesteld. Door ervaring die 
BijnierNET opdeed door de samenwerking bij deze knelpuntenanalyses, heeft BijnierNET ook een knelpuntenanalyse / 
nulmeting uitgevoerd voor Feochromocytoom. 

Met deze analyses is de kwaliteit van de zorg en de ervaren knelpunten, benoemd door patiënten en zorgverleners, helder 
in kaart gebracht. Dit leverde een breed gedragen rapport op: www.bijniernet.nl/kwaliteit-zorg-kwaliteit-
leven/kwaliteitsstandaard-bijnieraandoeningen/nulmeting/. 

Voor de ontwikkeling van de modules ‘Stressinstructie’ en ‘Comorbiditeit en restklachten’ is de rapportage van de 
knelpuntenanalyse Bijnierschorsinsufficiëntie als uitgangspunt genomen. BijnierNET heeft de medische inhoud van de 
modules ontwikkeld en meerdere malen afgestemd met het werkveld (Werkgroep en Adviesgroep inclusief de Landelijke 
Werkgroep Consensus nationaal stressinstructies). De VSOP had daarbij en een redactionele rol. 

De VSOP onderhield de contacten met de betreffende wetenschappelijke organisaties, de Adviescommissie (m.b.t. 
projectmanagement) en de patiëntenorganisaties NVACP en NHS. Het BijnierNET onderhield het contact met de 
Adviesgroep (inclusief de Landelijke Werkgroep Consensus nationaal stressinstructies) ten aanzien van de medische 
inhoud van de twee modules.  

  

http://www.bijniernet.nl/kwaliteit-zorg-kwaliteit-leven/kwaliteitsstandaard-bijnieraandoeningen/nulmeting/
http://www.bijniernet.nl/kwaliteit-zorg-kwaliteit-leven/kwaliteitsstandaard-bijnieraandoeningen/nulmeting/
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RESULTATEN 

De VSOP heeft de informatie over de organisatie van zorg ontwikkeld. Dit is geen apart hoofdstuk of module geworden, 
maar er is voor gekozen om deze informatie bij de medische inhoud te integreren en weer te geven in o.a. een 
stroomdiagram. Door BijnierNET zijn er aanvullend meerdere aandoeningspecifieke en generieke modules ontwikkeld: 

Aandoeningspecifieke modules: 

1. Bijnierschorsinsufficiëntie 
2. Syndroom van Cushing 
3. Adrenogenitaal syndroom 
4. Primair hyperaldosteronisme 
5. Feochromocytoom 

Generieke modules: 

1. Bevordering van bekendheid en kennis van bijnieraandoeningen 
2. Organisatie van de zorg 
3. Diagnostiek 
4. Zorgagenda 
5. Medicatie op maat 
6. Arbeidsparticipatie van mensen met een bijnieraandoening. 

Dit heeft geleid tot voorstellen voor aanpassing van de internationale richtlijnen naar de Nederlandse situatie. 
Gezamenlijk vormen deze documenten de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen, opgemaakt in een compromis tussen 
de huisstijl van BijnierNET en die van de algemene VSOP-huisstijl voor kwaliteitsstandaarden.  

De VSOP heeft namens BijnierNET de gehele kwaliteitsstandaard Bijnierziekten aan diverse wetenschappelijke organisaties 
aangeboden, inclusief de twee modules waar de VSOP bij betrokken is geweest (Module Stressinstructie en Module 
comorbiditeit en restklachten). Dit betrof de volgende wetenschappelijke en patiëntenorganisaties: 

- NVE, Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie  
- LWEV, Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen  
- NIV sectie Endocrinologie, Nederlandse Internisten Vereniging sectie Endocrinologie 
- NVKC, Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde 
- NVU, Nederlandse Vereniging voor Urologie 
- NVVH, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde  
- NVvN, Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie  
- Bijniervereniging NVACP, Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten 
- Nederlandse Hypofyse Stichting (NHS)  

Na een laatste correctieronde is de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen door deze organisaties geautoriseerd in 
oktober 2017. 

PATIENTENINFORMATIE  

Voor de ontwikkeling de aan de kwaliteitsstandaarden gerelateerde patiënteninformatie voor zeldzame aandoeningen 
heeft de VSOP een algemeen format ontwikkeld. Hierbij is gekeken naar diverse bestaande tools voor patiënten en een 
samenstelling gemaakt. Dit format is gebruikt voor de ontwikkeling van de patiënteninformatie voor 
bijnierschorsinsufficiëntie, omvattende de modules ‘Stressinstructie’ en ‘Comorbiditeit en restklachten’. Tussentijds zijn 
conceptteksten aan BijnierNET voorgelegd ter controle van de medische inhoud. Het eindconcept is voorgelegd aan zowel 
een medische beoordelingscommissie ten einde de correcte vertaling van de medische inhoud te controleren, als een 
patiëntenleescommissie. De VSOP onderhield rechtstreeks contact met de medische beoordelingscommissie en 
onderhield via BijnierNET contact met de patiëntenleescommissie. Beide commissies zijn akkoord gegaan met de 
patiënteninformatie.  

VERVOLG 

BijnierNET is gestart met de werkzaamheden om de kwaliteitsstandaarden geschikt te maken voor indiening bij het 
Kwaliteitsinstituut (ZINL) om deze geregistreerd te krijgen. Met de NZA zijn gesprekken begonnen om te bezien hoe deze 
kwaliteitsstandaard vanaf 2018 zo optimaal mogelijk geïmplementeerd kan worden.  
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Voor de scholing van de verpleegkundigen zijn binnen BijnierNET vier e-learning modules gemaakt in samenwerking met 
Radboudumc. In deze modules komen alle facetten rondom bijnierschorsinsufficiëntie aan de orde. Vanuit verschillende 
Europese landen is belangstelling voor deze cursus en er is al een vertaling in het Engels en in het Deens gemaakt. In het 
voorjaar van 2018 volgt een Duitse versie voor de Duitse verpleegkundigen. Mogelijk komt BijnierNET in 2018 toe aan het 
maken van een “leken versie” t.b.v. de kaderleden van de patiëntenorganisaties NVACP en NHS. In de komende tijd wordt 
er verder gewerkt aan een implementatieplan voor alle overige modules die benoemd zijn in de kwaliteitsstandaard. Met 
een belangrijk item kan al worden gestart in januari 2018: De ontwikkeling van een transitiepoli voor jongeren met een 
bijnierschorsinsufficiëntie of het adrenogenitaal syndroom. Hiervoor heeft BijnierNET in oktober 2017 een startsubsidie 
verworven.  
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‒  2.2 KWALITEITSSTANDAARD VOOR AMYLOÏDOSE 

ACHTERGROND 

Amyloïdose is de verzamelnaam van een groep ziektes waarbij eiwitten aan elkaar vast blijven zitten (Amyloïd) en 
daardoor ophopen in het lichaam (in organen of weefsel). Deze ophoping van eiwitten verstoort de werking van organen. 
Het is een zeldzame aandoening waardoor zorgverleners veelal niet bekend zijn met de juiste zorg en er onderling 
verschillen bestaan in de geboden zorg. Om de kwaliteit van zorg voor mensen met Amyloïdose te verbeteren is het nodig 
dat patiënten en zorgverleners gezamenlijk vastleggen wat goede zorg is (Kwaliteitsstandaard), met de door patiënten 
ervaren knelpunten als uitgangspunt.  

Met behulp van o.a. interviews bij zorgverleners en patiënten is een lijst van ervaren knelpunten verkregen. Na analyse 
van de lijst bleek dat de meeste knelpunten terug te voeren te zijn op organisatorische aspecten van de zorg. Dit betekent 
dat een Kwaliteitsstandaard, die zich zou richten op de organisatie van zorg voor Amyloïdose patiënten vele knelpunten 
zou oplossen zoals: 

- Maximaal hoeveel zorgverleners per discipline dienen patiënten met AL-Amyloïdose te behandelen en controleren?  
- Welke maatregelen dienen getroffen te worden zodat de kennis over AL-Amyloïdose bij diverse orgaanspecialisten 

voldoende is?  
- Kunnen er maatregelen getroffen worden en zo ja welke zodat patiënten met AL-Amyloïdose dichter bij huis onder 

controle kunnen staan voor AL-Amyloïdose? 

Bij de ontwikkeling van de module’ Concentratie en organisatie van zorg’ is zo veel mogelijk gestreefd naar kwalitatief 
goede informatie over wat de beste zorg is volgens onderzoekers, patiënten en zorgverleners teneinde de gesignaleerde 
knelpunten te verminderen of op te lossen.  

De patiënteninformatie is gebaseerd op de module en geeft informatie vanuit het perspectief van de patiënt. Patiënten en 
hun naasten kunnen met behulp van deze informatie zelf een actievere rol in hun zorgtraject nemen.  

UITVOERING 

De module ‘Concentratie en organisatie van zorg voor mensen met AL-Amyloïdose’ beoogt patiëntvriendelijke, doelmatige 
en betaalbare zorg mogelijk te maken voor deze groep.  

De primaire doelgroepen van de kwaliteitsstandaard (de module) zijn alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor 
patiënten met systemische AL-Amyloïdose: medische specialisten, huisartsen, bedrijfsartsen en andere zorgverleners, 
zoals verpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers etc. 

De bijbehorende - van de module afgeleide - patiënteninformatie over AL-Amyloïdose beschrijft in voor patiënten 
begrijpelijke taal de wijze waarop de zorg voor mensen met deze aandoening is georganiseerd. 

De Stichting Amyloïdose Nederland (SAN) was nauw betrokken bij de totstandkoming van beide producten. 

Vrijwel alle voor de standaard relevante mediscg-wetenschappelijke organisaties hadden zitting in de werk- en 
adviesgroep t.b.v. de module. Uiteindelijk is het document geautoriseerd door de Nederlandse Vereniging voor 
Cardiologie (NVvC), de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVvP) en de NVvH (op persoonlijke titel). 

Ten behoeve van de patiënteninformatie is nauw samengewerkt met een kerngroep waarin naast 
patiëntvertegenwoordigers van de SAN ook medisch experts en een diëtist zaten. In mei 2018 is het document 
geaccordeerd. Tijdens de SAN-ledendagen is er aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard en de 
patiënteninformatie. Nu beide producten gereed zijn en op www.zichtopzeldzaam.nl staan zal er in overleg met de SAN 
nog aandacht aan worden geschonken. 
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RESULTATEN 

Geheel volgens plan is in dit deelproject gewerkt aan totstandkoming van een module gericht op concentratie en 
organisatie van zorg. De module ‘Concentratie en organisatie van zorg’ bestaat uit 5 thema’s met in totaal 13 
uitgangsvragen die voortvloeien uit geconstateerde knelpunten. Er worden handreikingen gedaan over hoe deze 
knelpunten zijn op te lossen. De module staat online op zichtopzeldzaam.nl en is te raadplegen via 
https://zichtopzeldzaam.nl/documenten/amyloidose-kwaliteitsstandaard/  

 

 

In overleg met de SAN en de medisch experts is besloten de patiënteninformatie te presenteren in het format van de 
patiënteninformatietool van de Patiëntenfederatie Nederland. De tool bevat een vragenformat met de belangrijkste 
vragen van patiënten en is vindbaar op  www.patienteninformatietool.nl/systemische-al-amyloidose: 

 

https://zichtopzeldzaam.nl/documenten/amyloidose-kwaliteitsstandaard/
http://www.patienteninformatietool.nl/systemische-al-amyloidose
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‒  2.3 KWALITEITSSTANDAARD VOOR ANORECTALE MALFORMATIES 

ACHTERGROND 

Een anorectale malformatie (ARM) is een aangeboren aandoening waarbij de anus en /of het rectum (endeldarm) niet 
goed is aangelegd of ontbreekt. Een ARM kan in verschillende vormen voorkomen en in verschillende gradaties van ernst. 
Ook zijn er verschillen in ARM bij jongens en bij meisjes. Er zijn verschillende soorten anorectale afwijkingen: 

- De anus kan te klein zijn, geheel ontbreken of dicht zitten, of de endeldarm/het rectum sluit niet aan op de anus. 
- Soms is de anus wel aanwezig, maar zit er een vlies over de anus. 
- In andere situaties komt het rectum uit op de plasbuis of de geslachtsdelen. 
- Soms is de anus kleiner of zit de anus op een plek meer naar voren dan gewoonlijk.  

Een gevolg van de afwijkende aanleg van de anus en/of de endeldarm is dat de ontlasting niet of niet voldoende kan 
worden geloosd. Soms kan de ontlasting het lichaam op een andere manier, via de plasbuis of de vagina, verlaten. Er is 
dan een fistel of verbinding aanwezig. Als de ontlasting niet of niet voldoende weg kan, komen er verstoppingen in de 
darmen. Het drinken lukt in het begin nog wel, maar al gauw wordt het kind misselijk en moet het spugen. De buik zet op. 
Zodra de diagnose is gesteld, is het afhankelijk van de vorm van de afwijking welk behandeltraject het kind zal volgen.  
Daar een anorectale malformatie voor kan komen in combinatie met afwijkingen aan andere organen zal de pasgeborene 
geheel worden onderzocht en wordt er speciaal gekeken naar het hart, de slokdarm en luchtpijp, de nieren of aan de 
ledematen. Juist aan deze organen kunnen in combinatie met een anorectale malformatie afwijkingen voorkomen. 

De behandeling van ARM is afhankelijk van de aard van de malformatie, het geslacht, het gewicht, de mogelijke 
comorbiditeit en het tijdstip/de leeftijd waarop de diagnose ARM wordt gesteld. De opties voor initiële behandeling zijn 
dilatatie van de anus, reconstructieve operatie of het aanleggen van een stoma. Indien sprake is van een minder complexe 
vorm van ARM wordt gestart met kalibratie en oprekken van de anus. Bij complexere vormen van ARM wordt er operatief 
ingegrepen. Er zijn vaak 3 operaties nodig: aanleggen van een stoma(1), de reconstructieoperatie(2) en het opheffen van 
het stoma(3). Bij minder complexe vormen kan soms direct een reconstructie plaatsvinden. Ook als de operaties geslaagd 
zijn, is er geen garantie dat de functie van endeldarm en anus volledig normaal wordt, met andere woorden er is geen 
garantie dat een kind zindelijk (continent) wordt en controle heeft over de ontlasting. Ook op latere leeftijd kunnen veel 
medische en psychische klachten blijven voorkomen. 
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UITVOERING 

De kwaliteitsstandaard/richtlijn anorectale malformaties (ARM) beschrijft de zorg voor kinderen tot 18 jaar en 
volwassenen met deze aandoening en beoogt de zorg voor de groep kwalitatief te verbeteren. De primaire doelgroep 
bestaat uit alle zorgverleners die betrokken zijn bij patiënten met deze aandoening: kinderchirurgen, kinderartsen, 
kinderartsen voor Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen (EAA), verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, (kinder-) 
MDL-artsen, kinderanesthesiologen, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, klinisch genetici, nefrologen, huisartsen, 
(kinder)urologen, (kinder)neurochirurgen, seksuologen, (kinder)gynaecologen en (kinder)orthopeden. 

Op basis van de inhoud van de kwaliteitsstandaard werd ook patiënteninformatie ontwikkeld over anorectale 
malformaties. Deze beschrijft in voor patiënten begrijpelijke taal de zorg voor mensen met ARM, zoals die ook in de 
modules van de kwaliteitstandaard beschreven staat. Zorgverleners met expertise op het gebied van anorectale 
malformaties en een afvaardiging van de Vereniging Anusatresie waren verenigd in een werk- en een adviesgroep. Vanuit 
de Vereniging Anusatresie was er ook een meeleesgroep met patiënten / naasten voor borging van het 
patiëntenperspectief. Op basis van de knelpuntenanalyse zijn de uitgangsvragen geformuleerd en geprioriteerd. De 
projectleider van de VSOP en meerdere werkgroepleden deden gericht literatuuronderzoek. 

Werk- en adviesgroepleden leverden vanuit het eigen perspectief commentaar op de diverse concepten. De 
kwaliteitsstandaard bevindt zich momenteel in de laatste commentaar- en autorisatiefase vanwege uitgelopen 
reviewtermijnen van de medische specialisten op conceptteksten die hen ter beoordeling zijn voorgelegd.  

De kwaliteitsstandaard wordt in een digitaal format opgeleverd op www.zichtopzeldzaam.nl, waarbij steeds overzichtelijk 
is aangegeven de uitgangsvraag met de bijbehorende aanbevelingen, toelichting en onderbouwing en verantwoording.  
De patiënteninformatie biedt de informatie in begrijpelijke taal voor (ouders van) patiënten met ARM aan. 

Samenstelling werk- en adviesgroep. Naast afgevaardigden van de Vereniging Anusatresie zijn zorgverleners met 
expertise in de zorg voor patiënten met ARM benaderd om mee te werken aan de ontwikkeling van de 
kwaliteitsstandaard. De werkgroep bestond uit kinderchirurgen en een kinderarts met expertise en interesse in anorectale 
malformaties, afgevaardigden van de Vereniging Anusatresie en beleidsmedewerker van de VSOP (project leider). De 
adviesgroep bestond uit vertegenwoordigers van diverse wetenschappelijke verenigingen en zorgverleners die betrokken 
zijn bij mensen met ARM. 

Knelpuntenanalyse. De knelpuntenanalyse is verricht en was gericht op zowel de inhoud als op de organisatie van de zorg 
en om die reden zijn alle relevante partijen hierbij betrokken. Bij de knelpuntenanalyse stond goede zorg voor de patiënt 
centraal.  

De knelpunten zijn verzameld middels: 
- een enquête via survey Monkey onder een grote groep (ouders van) patienten met ARM  
- (telefonische) interviews met verschillende(ouders van) patienten met ARM 
- focusgroepen 
- Interviews/enquête onder zorgverleners 
- Werkgroep bijeenkomsten met patiëntvertegenwoordigers en zorgverleners 

Formuleren uitgangsvragen. Op basis van de knelpuntenanalyse zijn met de werkgroep een aantal uitgangsvragen 
geformuleerd. De uitgangsvragen hebben betrekking op wat de aandoening ARM is, wat de oorzaak is, welke diagnostiek 
nodig is, wat de behandelopties zijn, welke follow-up nodig is, en wat een goede psychosociale begeleiding is, wat de 
prognose is en hoe de organisatie van zorg is in Nederland. 

De werkgroep heeft vervolgens de uitgangsvragen geprioriteerd en de meest relevante uitgangsvragen geselecteerd voor 
gericht literatuuronderzoek en focusgroep-discussie. 

De werkgroep heeft dit gedaan middels werkgroep bijeenkomsten en via communicatie per mail. 

Literatuuronderzoek. Er is literatuuronderzoek uitgevoerd met betrekking tot de geformuleerde uitgangsvragen. Het 
zoeken en selecteren van de literatuur is door de projectleider samen met leden van de werkgroep verricht. 

Formulering aanbevelingen. Een aantal aanbevelingen zijn inmiddels geformuleerd. Daarbij is gebruik gemaakt van: 
- De resultaten van het wetenschappelijk literatuuronderzoek. 
- De kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief voor ARM 
- Richtlijnen die betrekking hebben op klachten die bij de aandoening voorkomen. 
- De resultaten van de knelpuntenanalyse vanuit patiëntenperspectief. 
- De praktijkkennis van zorgverleners 
- Voorkeuren en waarden van patiënten 
- De resultaten van de consultatieronde van de werkgroep  

http://www.zichtopzeldzaam.nl/
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Omdat ARM een zeldzame aandoening is, is de evidentie op wetenschappelijke basis beperkt. Daarom is het oordeel van 
(ervarings-) deskundigen op het gebied van ARM zwaar meegewogen. Zorgprofessionals hebben expertise en positieve 
ervaringen op de specifieke onderwerpen in de kwaliteitsstandaard gedeeld, de zogenoemde ‘best practices’. Het delen 
van positieve resultaten en de zorgprocessen die hiertoe leiden, kunnen grote kwaliteitsimpulsen geven aan de gehele 
gezondheidszorg. Juist door gezamenlijk en vanuit verschillende perspectieven te kijken naar de zorg, kunnen 
zorgverleners en patiënten bepalen wat goede zorg is, wat er beter kan en wat de beste keuze is voor een individuele 
patiënt. 

Schrijven kwaliteitsstandaard. Er is gestart met het schrijven van de kwaliteitsstandaard. Na de inleiding met een 
beschrijving van ARM (wat is het?, prevalentie, etiologie, erfelijkheid, beloop, prognose), het doel van de 
kwaliteitsstandaard, de doelgroep etc. zijn een aantal zorg- en inhoudelijke modules uitgewerkt. Hierbij staat een module 
voor een uitgangsvraag (met eventuele subvragen), met daarbij aanbevelingen, toelichting hierop, een onderbouwing en 
verantwoording. Er is gekozen voor een aantal modules, namelijk: 

De module Diagnostiek bij een kind met ARM beschrijft welke diagnostische onderzoeken moeten plaatsvinden in: 
- het acute stadium, 
- in de diagnostische fase na initiële opvang en voor de definitieve correctie 
- na de definitieve correctie.  

De module Behandeling bij kinderen met ARM beschrijft welke behandelmogelijkheden er zijn en wanneer deze worden 
toegepast. 

In de module Follow-up bij kinderen-volwassenen met ARM wordt beschreven wat een optimale follow-up/begeleiding is 
voor kinderen met ARM, en welke zorgverleners bij de follow-up betrokken zijn. 

In de module Organisatie van zorg voor kinderen met ARM wordt beschreven hoe zorgverleners, patiënten en hun 
naaste(n) de optimaal goede zorg zien voor kinderen met ARM. Deze module beschrijft niet alleen de inhoud van de zorg, 
maar ook de multidisciplinaire organisatie van de ketenzorg regievoering/hoofdbehandelaar en coördinatie van zorg).  
Deze module beschrijft ook waar de specifieke kennis en expertise over ARM zich bevindt in Nederland (in door het 
ministerie van VWS erkende expertisecentra en in chirurgische behandelcentra) en in Europa (European Reference 
Netwerk (ERN) eUROGEN: het ERN voor patiënten met zeldzame urogenitale/rectale aandoeningen), waaruit deze bestaat 
(inhoud van de samenwerking) en hoe de regie en afstemming (coördinatie, communicatie, afspraken, 
verantwoordelijkheden) plaatsvindt. Daarnaast biedt de informatie handvatten m.b.t. keuzemogelijkheden voor de 
zorgvrager bij de verschillende onderdelen van de zorg. 

In de module Communicatie en informatie-uitwisseling met ouders worden aanbevelingen gedaan om de bekendheid en 
kennis onder zowel patiënten als zorgverleners te vergroten. Dit is van belang om een juiste begeleiding te kunnen geven 
aan patiënten met ARM en hun directe naasten.   

De module Samenwerking, verwijzing en communicatie tussen zorgverleners beschrijft goede afstemming van zorg en 
samenwerking binnen een multidisciplinair team, maar ook samenwerking tussen zorgverleners die in verschillende 
zorginstellingen werken. 

In de module Transitiezorg wordt beschreven wat aandachtspunten zijn bij de zorg voor jongvolwassenen patiënten 
tijdens de transitieperiode naar de volwassenenzorg, en hoe de organisatie van deze zorg optimaal kan worden 
georganiseerd.  

Commentaarronde en bijstelling. In de commentaarronde toetsten de patiëntenorganisatie, patiëntvertegenwoordigers, 
zorgverleners en andere betrokkenen de kwaliteitsstandaard op inhoud en toepasbaarheid in de praktijk. Tevens werd 
gekeken hoe consensus kon worden verkregen. Er zijn twee commentaarrondes door de werkgroep doorlopen. Naar 
aanleiding van de commentaarrondes door de werkgroep is het concept twee keer bijgesteld en na toesting door de 
adviesgroep nogmaals door de werkgroep beoordeeld. 

De vastgestelde kwaliteitsstandaard wordt voor autorisatie aangeboden aan de betrokken wetenschappelijke organisaties. 

RESULTATEN 

De kwaliteitsstandaard anorectale malformaties, bestaande uit zeven modules, wordt in een digitaal overzichtelijk format 
opgeleverd en naar alle wetenschappelijke organisaties verzonden. De patiënteninformatie wordt opgeleverd volgens het 
digitale format van de patiënteninformatietool van Patiëntenfederatie Nederland. De tool bevat een vragenformat met de 
belangrijkste vragen van patiënten, beschreven in voor hen begrijpelijke taal. De informatie wordt vervolgens op de 
website van de Vereniging Anusatresie en op de website www.zichtopzeldzaam.nl getoond. 
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‒  2.4 KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR SPIERZIEKTEN 

ACHTERGROND 

Spierziekten zijn zeldzame aandoeningen die over het algemeen niet te genezen zijn, meestal erfelijk zijn en in de loop van 
de tijd in ernst toenemen. Naast toenemende zwakte van de spieren, raken in de loop van de tijd vaak ook andere 
organen aangedaan (zoals de ademhaling, het hart en het maag-darmsysteem). De behandeling van mensen met een 
spierziekte is complex en bij uitstek multidisciplinair. Doordat de klachten in ernst toenemen is er sprake van een steeds 
veranderende zorgvraag. Daarnaast is er een grote variatie aan klachten waardoor alleen zorgverleners die beschikken 
over voldoende kennis van deze ziekte deze goed kan behandelen.  

De in dit deelproject ontwikkelde multidisciplinaire richtlijnen (kwaliteitstandaarden) geven aanbevelingen voor de meest 
effectieve zorg. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de meeste recente wetenschappelijke kennis aangevuld met de 
ervaringen en kennis van experts (zorgverleners en patiënten). Een richtlijn beschikt over de meeste actuele behandel 
informatie die zorgverleners ondersteunt bij de klinische besluitvorming. Dit is juist bij zeldzame aandoeningen van belang 
omdat daar de kennis en ervaring van de zorgverlener vaak beperkt is. Richtlijnen leveren een belangrijke bijdrage aan het 
verspreiden van kennis en het gebruik van richtlijnen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van zorg.  

Binnen dit deelproject zijn richtlijnen ontwikkeld voor twee spierziekten: 

Facioscapulohumerale dystrofie (FSHD, ziekte van Landouzy Dejerine) is een autosomaal dominante spierziekte met 
progressieve asymmetrische spierzwakte, vaak volgens een bepaald patroon. Meestal begint FSHD bij spieren in het 
gezicht (facio), en/of rond de schoudergordel (scapula) en de bovenarm (humerus). De symptomen beginnen meestal rond 
volwassen leeftijd, minder vaak op kinderleeftijd. De ernst en het beloop van FSHD kan variëren van zeer mild tot vrij 
ernstig. Ook binnen families kan de ernst en het beloop verschillen. Langzaam maar zeker worden in veel gevallen meer 
spiergroepen aangedaan. Veelgehoorde klachten bij FSHD zijn pijn, vermoeidheid, verminderde mimiek (en daardoor 
problemen met communicatie) en verminderde mobiliteit. De belangrijkste complicaties zijn ernstige spierzwakte, 
scoliose, zwakte ademhalingsspieren en problemen met slikken. Er bestaat nog geen therapie die FSHD kan genezen of 
vertragen. Er zijn wel behandelmogelijkheden om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen met FSHD.  

Spinale musculaire atrofie 1 (SMA 1), vroeger ook wel de ziekte van Werdnig-Hoffmann genoemd,  is een zeer ernstige 
spierziekte die zich openbaart bij de geboorte of kort daarna. Doordat steeds meer motorische zenuwcellen in het 
ruggenmerg niet goed functioneren, treedt in toenemende mate spierverlamming op. De spieren worden steeds dunner 
(atrofie). Na de geboorte vallen deze kinderen in de wieg al snel op door een ernstige hypotonie en bewegingsarmoede 
(´floppy infant´). Baby´s met SMA 1 kunnen dikwijls alleen hun handen en voeten bewegen. In de loop van weken tot 
maanden breidt de spierzwakte zich uit, waarbij ook problemen ontstaan bij hoesten, ademhaling en voeding. De 
achteruitgang is zo snel dat de meeste kinderen vóór het tweede levensjaar overlijden, voornamelijk als gevolg van 
luchtweginfecties en voedingsdeficiënties. Er bestaan ook minder ernstige vormen van SMA: type 2 en type 3. SMA (type 
1, 2 en 3) komt bij 10-20 op de honderdduizend mensen voor. Het is niet altijd meteen duidelijk welk type SMA het 
betreft. 

Tijdens de ontwikkeling van de SMA type 1 richtlijn (begin 2017) is het medicijn Spinraza© op de Europese markt 
toegelaten dat de ziekte mogelijk kan vertragen, de klachten verminderen en soms zelfs verbeteringlaat zien. Sinds 
augustus 2018 wordt Spinraza© vergoed vanuit de basisverzekering voor kinderen in een beperkte leeftijdsgroep.  

PROJECTPLAN 

In 2015 is Spierziekten Nederland gestart met de ontwikkeling van twee multidisciplinaire richtlijnen: voor de spierziekte 
FSHD (facioscapulohumerale dystrofie) en de spierziekte SMA 1 (spinale musculaire atrofie type 1). Aansluitend is 
informatie- en communicatiemateriaal ontwikkeld voor patiënten en zorgverleners ter implementatie van deze richtlijnen. 
Er zijn compacte brochures voor de hoofdbehandelaar en de patiënt (en zijn naasten) ontwikkeld en er zijn specifieke  
e-learning modules voor patiënten geproduceerd. Daarnaast is er specifieke informatie ontwikkeld voor bedrijfsartsen  
en fysiotherapeuten.  

De richtlijnen zijn ontwikkeld volgens de methode beschreven in het handboek ‘Medisch specialistische richtlijnen 2.0 van 
de Federatie Medisch Specialisten. Deze werkwijze is vergelijkbaar met de eerder in dit document beschreven werkwijze 
voor kwaliteitstandaarden. Deze richtlijnen hebben zich beperkt tot de vijf belangrijkste knelpunten in de zorg voor 
mensen met FSHD en kinderen met SMA. Hierbij vormde de door de patiënt ervaren knelpunten het uitgangspunt. Dit 
heeft geleid tot een compacte richtlijn met vijf modules (‘richtlijn ‘light’) met concrete handelingsadviezen voor de 5 
belangrijkste knelpunten in de zorg.  

Er is bewust gekozen voor het ontwikkelen van richtlijnen omdat dit type kwaliteitsstandaard (h)erkend worden door de 
diverse beroepsgroepen. De richtlijnen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de expertisecentra voor FSHD en 
SMA.  

file://///vondel/Redirected%20Folders$/horemans/Downloads/Medisch%20specialistische%20richtlijnen%202-0%20(1).pdf
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UITVOERING 

SAMENWERKING EN UITVOERING  

Spierziekten Nederland heeft voor het ontwikkelen van de diverse producten met vele organisaties samengewerkt. Zie 
‘Partners’ voor een totaaloverzicht. De hieronder gegeven beschrijving van de diverse samenwerkingsverbanden geeft een 
goed beeld van de uitvoering van het project.  

Wetenschappelijke organisaties. Bij de start van de richtlijnen hebben alle betrokken wetenschappelijke organisaties 
aangegeven hieraan te willen meewerken. Alle individuele werkgroep leden zaten met mandaat van hun vereniging in de 
richtlijnwerkgroep. Vaak werden de beroepsorganisaties al tijdens de richtlijnontwikkeling om advies gevraagd, maar in 
ieder geval bij de commentaar- en autorisatiefase.  

KIMS. Het kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) heeft Spierziekten Nederland gedurende het richtlijnproces 
geadviseerd en ondersteund. Naast methodologische ondersteuning (door een methodoloog) heeft een 
literatuurspecialist ons ondersteund met de zoekstrategie. De richtlijnen zijn opgesteld conform de eisen volgens het 
rapport ‘Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0’ van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit 
(www.kwaliteitskoepel.nl). Het kennisinstituut heeft geadviseerd in dit proces. 

Expertisecentra FSHD en expertisecentrum SMA. De expertisecentra hebben intensief met Spierziekten Nederland 
samengewerkt. Diverse leden van hun multi-specialistische teams waren betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijnen 
en aanverwante producten. De grote betrokkenheid en specifieke kennis en ervaring van deze zorgverleners waren 
essentieel voor de ontwikkeling van kwalitatief goede en breed gedragen producten. Verder promoten de expertisecentra 
de producten actief binnen hun zorgnetwerk.  

Patiëntvertegenwoordigers. In alle fasen van de richtlijnontwikkeling en de aanverwante producten is gebruik gemaakt 
van de inbreng van patiënten(vertegenwoordigers). Verschillende patiënten namen zitting in de richtlijnwerkgroep en 
bewaakten het patiëntenperspectief gedurende het proces. Ook is samen met de patiëntvertegenwoordigers een 
knelpuntenanalyse vanuit patiëntperspectief opgesteld op basis van een focusgroep (FSHD) of interviews met ouders 
(SMA type 1) voordat werd gestart met de ontwikkeling van de richtlijnen. Op belangrijke momenten zoals bij het 
samenstellen van de uitgangsvragen en bij het schrijven van de conceptteksten is advies en commentaar gevraagd van 
deze patiëntvertegenwoordigers. 

“De patiëntenparticipatie in deze richtlijn is mooi vormgegeven, mede doordat het initiatief ook bij Spierziekten Nederland 
lag” (patiënt) 

“Het resultaat is in één woord FANTASTISCH!!! Mijn dank is groot!” (patiënt) 

Revalidatieartsen. Spierziekten Nederland werkt nauw samen met de VRA-werkgroep Neuromusculaire Aandoeningen 
(WNMA), bestaande uit revalidatieartsen die de revalidatiezorg voor spierziekten coördineren in revalidatie-instellingen. 
De richtlijnen en aanverwante producten zijn samen met deze revalidatieartsen opgesteld. Verschillende artsen hebben 
meegelezen en de concepten beoordeeld. De producten zijn diverse keren tijdens de vergaderingen van de WNMA 
gepresenteerd. De revalidatieartsen promoten de producten actief onder hun achterban. 

“Leuk om te vertellen dat ik de richtlijn reeds heb besproken in het onderwijs in Libra Eindhoven daarbij ook de e-learning 
en de brochure voor de fysiotherapie benoemd en laten zien. Ik ga volgende maand de richtlijn in het behandelteam 
bespreken. Kortom goede richtlijn, die ook direct echt wordt gebruikt”(Revalidatiearts Libra) 

FSHD Europe. Tijdens de FSHD Europe dag is de Nederlandse richtlijn FSHD en de werkwijze waarop de betrokkenheid van 
patiënten is vormgegeven gepresenteerd. De reacties waren zeer lovend. Het feit dat patiënten de onderwerpen hadden 
bepaald was vernieuwend. Daarnaast is er internationaal weinig bekend over de onderwerpen in de FSHD richtlijn zoals 
behandeling van mobiliteit, pijn en communicatieproblemen bij FSHD. Deze thema’s waren aanvullend op de 
internationale richtlijn FSHD die in 2015 is verschenen. Diverse landen hebben gevraagd om een vertaling van de richtlijn.  

NVAB. Voor het ontwikkelen van de bedrijfsartsenbrochure werkte Spierziekten Nederland actief samen met het NVAB. 
De brochure is gepubliceerd op de site van het NVAB en naar aanleiding van deze (en drie andere spierziekten) 
bedrijfsartsenbrochures heeft Spierziekten Nederland een workshop ‘spierziekten’ gegeven op het landelijke NVAB-
symposium.  

http://www.kwaliteitskoepel.nl/
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KNGF. Voor de ontwikkeling van de fysiotherapiebrochures werkte Spierziekten Nederland actief samen met het Koninklijk 
Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Om spierziekten meer onder de aandacht te brengen bij fysiotherapeuten mocht 
Spierziekten Nederland tijdens het jaarlijkse KNGF congres een lezing verzorgen. Velen therapeuten hebben de lezing 
gevolgd, het bestuur van het KNGF heeft zelfs de lezing bijgewoond. Ook is een reeks van artikelen over de brochures 
verschenen in Fysiopraxis.  

“Mijn fysiotherapeut vindt het een geweldige folder. Duidelijk en ze kan hier veel mee.” (patiënt) 

Kerngroep fysiotherapeuten en ergotherapeuten voor spierziekten. De kerngroep bestaat uit fysiotherapeuten en 
ergotherapeuten met veel kennis van en ervaring met spierziekten. Zij zijn werkzaam in de spierziekteteams van 
revalidatie-instellingen. De richtlijnen en fysiotherapiebrochures zijn in nauwe samenwerking met de kerngroep opgesteld. 
Daarnaast hebben alle kerngroepleden de richtlijnen en brochures verspreid in hun netwerk. Verspreiding ging zelfs over 
de Nederlandse grenzen (zoals Bulgarije en Frankrijk). 

RICHTLIJN SMA1 EN SPINRAZA  

Halverwege de ontwikkeling van de richtlijn SMA type 1 werd bekend dat het medicijn Spinraza© op de Europese markt 
was toegelaten. Het middel kwam medio 2017 via een ‘expanded access programm’ beschikbaar voor jonge kinderen met 
SMA in Nederland. Spinraza© kan de ziekte mogelijk vertragen en laat soms zelfs verbetering van de situatie zien. 
Hiermee veranderde het toekomstperspectief voor (een deel van) de kinderen met SMA1. Dit had gevolgen voor de 
behandeling en begeleiding van deze kinderen. Voorheen was optimale ondersteunende behandeling de norm en was 
goede palliatieve zorg in de laatste levensfase belangrijk. Met de komst van medicamenteuze therapie werd het belang 
van een actiever behandelbeleid en ondersteunende therapieën groter. Er is voor gekozen om dit in de modules van de 
SMA richtlijn goed uit te werken en hiermee deze richtlijn toekomstbestendig te maken. Het aangepast behandelbeleid is 
uitgebreid bediscussieerd met de diverse samenwerkingspartners. Dit heeft geleid tot een breed landelijk draagvlak voor 
de richtlijn en het daarin beschreven aangepaste behandelbeleid bij SMA.  

Door bovengenoemde ontwikkelingen heeft de ontwikkeling van deze richtlijn wel langer heeft geduurd dan voorheen 
gepland. De SMA-richtlijn is voor de zomer 2018 gereed gekomen en ter autorisatie voorgelegd aan alle wetenschappelijke 
verenigingen. Enkele verenigingen gaven aan pas begin september te kunnen reageren. De reacties die tot nu toe binnen 
zijn gekomen ( van 8 van de 10 organisaties) waren positief. Naar verwachting is de richtlijn half september 2018 definitief 
gereed.  
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FYSIOTHERAPIEBROCHURES 

De fysiotherapeut is een belangrijke behandelaar bij patiënten met een spierziekte. Veel patiënten gaan eens per week 
naar de fysiotherapeut en soms vaker. Een goede fysiotherapeutische behandeling heeft veel positieve effecten. Het gaat 
dan niet alleen om het soepel houden van de spieren en het voorkomen van contracties, maar ook om bijvoorbeeld 
valpreventie en het aanleren van een betere houding. Een verkeerde behandeling en begeleiding kan juist een averechts 
effect hebben. Een fysiotherapeut heeft over het algemeen weinig kennis en ervaring van de zeldzame spierziekten. Een 
fysiotherapeut in de 1e lijn ziet gedurende zijn loopbaan maar heel incidenteel een dergelijke patiënt. Voor patiënten is 
het echter van groot belang dat deze fysiotherapeut wel weet hoe te handelen bij zijn spierziekte. Spierziekten Nederland 
werkte daarom in samenwerking met het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) aan een nieuwe serie 
informatieve brochures voor 1e lijns fysiotherapeuten met als doel om de fysiotherapeut te informeren over 
achtergronden van de aandoening en welke behandeling het beste werkt. In dit project is eerst een blauwdruk gemaakt 
voor dit type informatiemateriaal op basis waarvan vervolgens een viertal brochures inclusief instructiefilmpjes zijn 
ontwikkeld voor de spierziekten FSHD, SMA en extra tevens voor PPS en HSP & PLS.  

 

BROCHURE VOOR BEDRIJFSARTSEN 

Op verzoek van mensen met FSHD is ook een brochure voor bedrijfsartsen ontwikkeld. Deze brochure is ontwikkeld samen 
met de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen (NVAB). De brochure maakt gerichte, 
aandoeningspecifieke informatie over FSHD beschikbaar voor bedrijfsartsen.  
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Gelijker tijd met de ontwikkeling van deze brochure werden ook drie andere bedrijfsartsenbrochures gemaakt (waarvan 
twee gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars) en is samen met de NVAB de blauwdruk voor het 
ontwikkelen van dit type brochures vastgelegd. 

COMMUNICATIEACTIVITEITEN 

De richtlijnen zijn gepubliceerd op de website van Spierziekten Nederland. De richtlijn FSHD is gepubliceerd op de 
richtlijnendatabase van het Kennisinstituut voor Medisch Specialisten en ook de SMA richtlijn zal zodra deze is 
geautoriseerd daar aangeboden worden. Tevens is de richtlijn FSHD (en wordt binnenkort ook de SMA richtlijn) voor 
publicatie aangeboden aan de wetenschappelijke organisaties die betrokken waren bij de ontwikkeling van de richtlijnen.  

De expertisecentra en spierziekterevalidatieteams hebben de digitale versie van de FSHD-richtlijn ontvangen. Daarnaast 
hebben alle patiënten met FSHD die verbonden zijn aan Spierziekten Nederland de richtlijnen digitaal ontvangen via de 
verschillende mediakanalen (nieuwsbrieven, tijdschrift Contact, social media enzovoort). De SMA richtlijn wordt 
verzonden naar bovengenoemde doelgroepen zodra deze is geautoriseerd. 

De brochures voor de behandelaars zijn op papier verstuurd naar alle leden met die aandoening van Spierziekten 
Nederland (patiënten of naasten). De SMA-brochure voor de kinderarts wordt verstuurd nadat autorisatie voor de richtlijn 
is verkregen. Voor de distributie wordt gebruik gemaakt van het principe ‘de patiënt als informatiedrager’. De patiënt 
overhandigt zelf de brochure aan zijn behandelaar. Daarnaast kunnen zowel behandelaars als patiënten de richtlijn en de 
aanverwante producten gratis downloaden via de website van Spierziekten Nederland. 

Tevens zijn de richtlijnen en aanverwante producten op de sites van de expertisecentra gezet via 
https://fshdexpertisecentrum.nl/ en www.smaonderzoek.nl . De SMA-richtlijn zal hier eind augustus gepubliceerd worden. 

Tot slot zijn diverse presentaties verzorgd over de richtlijnen en aanverwante producten op: 

- Het KNGF congres 2017 
- Het NVAB symposium 2016 
- Vergaderingen van de VRA werkgroep neuromusculaire aandoeningen (WNMA)  
- De themamiddag voor fysiotherapeuten en ergotherapeuten betrokken bij spierziekten 
- Een WKZ symposium ‘revalidatiebehandeling en fysiotherapie in een veranderd SMA landschap’ 2018 
- FSHD Europe meeting 2018 
- GENEVER meeting, het netwerk voor richtlijnontwikkelaars– presentatie over richtlijnen bij zeldzaam, 2018 
- Het Boerhaave congres neuromusculaire aandoeningen voor neurologen en andere medisch specialisten, 2018 
- Spierziektecongres voor patiënten, 2016, 2017. 

 

RESULTATEN 

RICHTLIJN VOOR FSHD 

De richtlijn FSHD en bijbehorende producten zijn conform het projectplan ontwikkeld, uitgegeven en verspreid. 

De richtlijn en producten zijn gepubliceerd op de site van Spierziekten Nederland: 
www.spierziekten.nl/overzicht/facioscapulohumerale-dystrofie/ 

Richtlijn: www.spierziekten.nl/fileadmin/user_upload/VSN/documenten/Hulpverlenersinformatie/Richtlijnen/R035-
RichtlijnFSHD-2018.pdf 

De richtlijn staat tevens in de richtlijnendatabase: https://richtlijnendatabase.nl/?query=fshd&specialism=&sort=1 

 

INFORMATIE FSHD VOOR ZORGVERLENERS EN PATIENTEN 

Op basis van de richtlijn zijn aanvullende producten ontwikkeld voor patiënten en zorgverleners:  

- een brochure voor de revalidatiearts voor FSHD; https://www.spierziekten.nl/overzicht/facioscapulohumerale-
dystrofie/informatie-voor-de-revalidatiearts/ 

- een fysiotherapiebrochure voor FSHD www.spierziekten.nl/fysiofshd  
- een brochure FSHD voor de bedrijfsartsen: https://www.spierziekten.nl/overzicht/facioscapulohumerale-

dystrofie/informeer-de-bedrijfsarts/ 
- een patiëntenbrochure : https://www.spierziekten.nl/overzicht/facioscapulohumerale-dystrofie/diagnose-en-

behandeling-bij-fshd/ 

https://fshdexpertisecentrum.nl/
http://www.spierziekten.nl/overzicht/facioscapulohumerale-dystrofie/
http://www.spierziekten.nl/fileadmin/user_upload/VSN/documenten/Hulpverlenersinformatie/Richtlijnen/R035-RichtlijnFSHD-2018.pdf
http://www.spierziekten.nl/fileadmin/user_upload/VSN/documenten/Hulpverlenersinformatie/Richtlijnen/R035-RichtlijnFSHD-2018.pdf
https://richtlijnendatabase.nl/?query=fshd&specialism=&sort=1
http://www.spierziekten.nl/fysiofshd
https://www.spierziekten.nl/overzicht/facioscapulohumerale-dystrofie/informeer-de-bedrijfsarts/
https://www.spierziekten.nl/overzicht/facioscapulohumerale-dystrofie/informeer-de-bedrijfsarts/
https://www.spierziekten.nl/overzicht/facioscapulohumerale-dystrofie/diagnose-en-behandeling-bij-fshd/
https://www.spierziekten.nl/overzicht/facioscapulohumerale-dystrofie/diagnose-en-behandeling-bij-fshd/
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E-LEARNING MODULE FSHD VOOR PATIËNTEN  

Mede op basis van de richtlijn FSHD heeft Spierziekten Nederland e-learning modules ontwikkeld voor patiënten, hun 
naasten of ouders. Deze online cursussen bieden praktische leefstijladviezen. Patiënten krijgen in de cursus advies van 
medisch specialisten en van andere ouders/patiënten. De e-learning voor patiënten met FSHD 
https://www.spierziekten.nl/themas/de-spieracademie/optimaal-functioneren-met-fshd/  

Enkele reacties van patiënten op deze cursus: 

-  “Top cursus, aan alles gedacht wat een FSHD’er kan hebben en overkomen, met bijbehorende zeer complete adviezen 
en doorverwijzingen, ondersteund met leuke filmpjes die de cursus tot een leesbaar geheel maken”. 

- “Mijn dank is groot, ook dit gaat weer bijdragen aan goede zorg en betere kwaliteit van leven!” 

 

RICHTLIJN VOOR SMA 

De ontwikkeling van de SMA-richtlijn was complex doordat halverwege de ontwikkeling van de richtlijn het medicijn 
Spinraza op de Europese markt was toegelaten. Met de komst van een medicamenteuze therapie werd het belang van een 
actiever behandelbeleid en ondersteunende therapieën groter. Er is voor gekozen om dit in de SMA richtlijn uit te werken 
en hiermee de richtlijn toekomstbestendig te maken. Dit heeft geleid tot enige vertraging waardoor de richtlijn pas vlak 
voor de zomer 2018 gereed is gekomen en ter autorisatie is voorgelegd aan alle wetenschappelijke verenigingen. Naar 
verwachting is de richtlijn half september 2018 definitief gereed. De richtlijn is medio sept 2018 te vinden op 
www.spierziekten.nl/overzicht/spinale-musculaire-atrofie-algemeen. 

https://www.spierziekten.nl/themas/de-spieracademie/optimaal-functioneren-met-fshd/
http://www.spierziekten.nl/overzicht/spinale-musculaire-atrofie-algemeen
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INFORMATIE SMA VOOR ZORGVERLENERS EN PATIENTEN 

Op basis van de richtlijn zijn aanvullende producten ontwikkeld voor patiënten en zorgverleners: 

- een brochure voor de kinderarts/kinderneuroloog voor SMA (wordt gepubliceerd zodra de SMA-richtlijn is 
geautoriseerd, naar verwachting medio september 2018) 

- een fysiotherapiebrochure voor SMA: SMA www.spierziekten.nl/fysiosma  
- een patiëntenbrochure SMA: https://www.spierziekten.nl/webwinkel/product/spinale-musculaire-atrofie-typen-0-

tm-4-diagnose-en-behandeling/  
 

E-LEARNING MODULE SMA VOOR PATIËNTEN  

 

Mede op basis van de richtlijn SMA heeft Spierziekten Nederland een e-learning module ontwikkeld voor patiënten, hun 
naasten of ouders. Deze online cursus biedt praktische leefstijladviezen. Patiënten krijgen in de cursus advies van medisch 
specialisten en van andere ouders/patiënten.  

- Een e-learning voor ouders met een kind met SMA: https://www.spierziekten.nl/themas/de-spieracademie/sma-
praktische-tips-voor-ouders/ 

Na één maand: 232 keer aangeklikt en 42 keer voltooid (unieke gebruikers). Enkele reacties van patiënten op de online 
cursus SMA: 

- “de filmpjes en foto’s voegen veel toe en zijn ook heel prettig qua sfeer”.  
- “fijn en overzichtelijk programma”.  
- “erg mooi en toegankelijk, gebruiksvriendelijk”. 
- “erg mooi, duidelijk. Had mijn moeder zeker kunnen gebruiken 41 jaar geleden”. 

 

FYSIOTHERAPIEBROCHURES  

Binnen dit project zijn een viertal brochures voor fysiotherapie ontwikkeld inclusief instructiefilmpjes ontwikkeld. Deze 
brochures zijn ontwikkeld voor de spierziekten FSHD en SMA (hierboven reeds genoemd). Daarnaast zijn 
fysiotherapiebrochures ontwikkeld voor:  

PPS www.spierziekten.nl/fysiopps 

HSP & PLS www.spierziekten.nl/fysiohsp 

“Bij dezen dank ik u voor het toezenden van de nieuwe brochure Fysiotherapie bij PPS. Mijn fysiotherpeut was er blij mee.” 
(patiënt) 

 

http://www.spierziekten.nl/fysiosma
https://www.spierziekten.nl/webwinkel/product/spinale-musculaire-atrofie-typen-0-tm-4-diagnose-en-behandeling/
https://www.spierziekten.nl/webwinkel/product/spinale-musculaire-atrofie-typen-0-tm-4-diagnose-en-behandeling/
https://www.spierziekten.nl/themas/de-spieracademie/sma-praktische-tips-voor-ouders/
https://www.spierziekten.nl/themas/de-spieracademie/sma-praktische-tips-voor-ouders/
http://www.spierziekten.nl/fysiopps
http://www.spierziekten.nl/fysiohsp
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EVALUATIE 

Versterking van de positie van de expertisecentra in het veld 

In 2015, toen dit project van start ging, waren de expertisecentra voor zeldzame aandoeningen net benoemd door VWS. 
Alhoewel er wel ideeën waren over wat er van een expertisecentrum verwacht mocht worden en hoe men de 
samenwerking zag met veldpartijen, waren die nog nauwelijks in de praktijk gebracht. Tijdens de ontwikkeling van de 
richtlijn is hier veel over gediscussieerd. In de module ‘organisatie van zorg’ werden hiervoor handvaten gegeven. Deze 
zijn aan de veldpartijen (beroepsorganisaties) voorgelegd en met instemming van alle partijen, vastgesteld. Dit leidde niet 
alleen tot meer duidelijkheid over de positie van de expertisecentra maar ook tot een betere samenwerking met het veld. 

Richtlijn SMA 1 geeft vorm aan veranderende zorg  

De komst van een nieuwe medicamenteuze behandeling (Spinraza) voor SMA impliceerde tevens een verandering in 
begeleiding en behandeling van patiënten met SMA. De richtlijnteksten zijn hierop aangepast tijdens het richtlijntraject en 
breed bediscussieerd met diverse behandelaars in Nederland. Deze consultatieronden waren essentieel voor een landelijk 
draagvlak. De richtlijn is actueel en geeft vorm aan de veranderende zorg. De richtlijn is toekomstbestendig en ook 
toepasbaar voor nog komende medicijnen. 

Op dit moment lijkt de richtlijn breed geaccepteerd in Nederland en werkt het expertisecentrum SMA actief aan de 
verdere verspreiding van de adviezen uit de richtlijn. Ook de fysiotherapiebrochure SMA draagt hieraan bij. Deze brochure 
wordt door het expertisecentrum gebruikt in de bijscholing van de therapeuten die op dit moment kinderen met SMA 
behandelen in Nederland.  

Richtlijn FSHD zeer goed ontvangen en komt ook in het Engels 

De richtlijn FSHD is zowel in Nederland als in het buitenland goed ontvangen. Tijdens de presentatie op de FSHD Europe 
dag is aangegeven dat men graag een Engelse vertaling zou willen. Vandaar dat Spierziekten Nederland het voornemen 
heeft om een Engelse vertaling te maken van deze richtlijn. De Engelstalige richtlijn zal digitaal beschikbaar worden 
gesteld aan onze zusterorganisaties in het buitenland.  

 

Vervolg op fysiotherapiebrochures voor zeldzame aandoeningen  

De fysiotherapiebrochures, die in samenwerking met het KNGF zijn ontwikkeld, zijn zeer praktisch van aard en beknopter 
dan de fysiotherapeutische richtlijnen. Voor zeldzame aandoeningen is het meestal niet haalbaar om een uitgebreide 
fysio-richtlijn te ontwikkelen en deze brochures met concrete behandeladviezen vormen een goed alternatief. Het KNGF 
was zo enthousiast over deze fysiotherapiebrochures dat ze de brochures breed onder de aandacht van hun achterban 
heeft gebracht. Er zijn meerdere artikelen verschenen in fysiopraxis en er is een lezing gehouden op het jaarlijkse KNGF 
congres. Daarnaast worden er, op basis van de blauwdruk die is ontwikkeld, meerdere brochures gemaakt voor zeldzame 
aandoeningen. Spierziekten Nederland maakt komend jaar samen met het KNGF nog vier fysiobrochures en ook andere 
partijen (zoals het expertisecentrum voor hemofilie) hebben reeds aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn.  

Artikel in Fysiopraxis: 
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‒  2.5 GENERIEKE BOUWPLANNEN KWALITEITSSTANDAARDEN 

ACHTERGROND 

Bij veelvoorkomende aandoeningen nemen medisch-wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen het 
initiatief tot ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. De prioriteit om ook kwaliteitsstandaarden voor zeldzame 
aandoeningen te ontwikkelen, is echter zeer laag. Bij zeldzame aandoeningen zijn het daarom vaak patiëntenorganisaties 
die het initiatief nemen en voor financiering zorgen.  

Bij de VSOP bestond daarom de wens om bouwplannen te ontwikkelen voor kwaliteitsstandaarden en de bijbehorende 
patiënteninformatie, zodat patiëntenorganisaties in staat zijn om samen met de voor hen relevante stakeholders, 
waaronder de expertisecentra, deze producten te ontwikkelen. 

Ten tijde van de start van dit project bestond er een (eerste versie van) algemene landelijke werkwijze hoe te komen tot 
een kwaliteitsstandaard: de Leidraad kwaliteitsstandaarden  opgesteld door de commissie AQUA van het Zorginstituut. 
Deze werkwijze is als basis gebruikt. De leidraad was echter niet concreet genoeg om alle benodigde handvatten te bieden 
bij de ontwikkeling voor modules voor zeldzame aandoeningen. Ook voorzag deze werkwijze onvoldoende in de specifieke 
knelpunten die bij de totstandkoming van kwaliteitsstandaarden voor zeldzame aandoeningen spelen.  

De opgeleverde producten binnen het project ‘Zorg voor Zeldzaam’ leverden leerpunten die geleid hebben tot concrete 
adviezen in het bouwplan voor kwaliteitsstandaarden voor zeldzame aandoeningen. De VSOP is vervolgens met het 
Zorginstituut in overleg getreden om deze specificering van de landelijke werkwijze en de discrepanties te bespreken.  
Op deze wijze kunnen de werkwijzen in de nabije toekomst naadloos op elkaar aansluiten en elkaar versterken. 

UITVOERING 

Aan de hand van de ervaringen die met een aantal pilots voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en richtlijnen 
door VSOP en Spierziekten Nederland werden opgedaan, is conform de projectaanvraag uitvoering gegeven aan de 
ontwikkeling van het navolgende: 

- generiek bouwplan voor een (modulaire) kwaliteitsstandaard t.b.v. patiëntenorganisaties; 
- generiek bouwplan voor een patiëntversie van een (modulaire) kwaliteitsstandaard. 

Deze bouwplannen zijn toegankelijk via de hiervoor ontwikkelde website www.kwaliteitvoorzeldzaam.nl. De bouwplannen 
bestaan uit stappenplannen die initiatiefnemers van kwaliteitsstandaarden kunnen hanteren voor de totstandkoming van 
de kwaliteitsstandaard voor hun aandoeningen. Hierbij is zo veel mogelijk aangesloten bij de hiervoor geldende kaders. 

 

 

http://www.kwaliteitvoorzeldzaam.nl/
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Hierbij zijn de opbouw van richtlijnen (geïnitieerd door wetenschappelijke verenigingen) en de wijze waarop dergelijke 
kwaliteitsstandaarden worden aangeboden op www.richtlijnendatabase.nl als uitgangspunt genomen. Hiermee wordt de 
implementatie van kwaliteitsstandaarden bevorderd. De binnen dit project ontwikkelde kwaliteitsstandaard voor 
amyloïdose is op deze wijze toegankelijk op https://zichtopzeldzaam.nl/documenten/amyloidose-kwaliteitsstandaard/63/. 

 

 

 

Binnen de pilot voor atypische parkinsonismen wordt het stappenplan voor kwaliteitsstandaarden getoetst op 
bruikbaarheid, toepasbaarheid en efficiëntie. Deze pilot is eveneens mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het 
Innovatiefonds Zorgverzekeraars en loopt t/m december 2018. 

De VSOP heeft een werkwijze ontwikkeld om voor verschillende zeldzame aandoeningen een gedegen knelpuntenanalyse 
te verrichten. Dit is via het stappenplan voor de totstandkoming van een kwaliteitsstandaard toegankelijk.  

De belangrijkste stappen voor een gedegen knelpuntenanalyse zijn: 

- inventarisatie van knelpunten onder zorgvragers, zorgverleners en uit literatuur en bestaande rapporten 
(longlist); 

- prioritering van de knelpunten (longlist) d.m.v. een achterbanraadpleging onder zorgvragers en zorgverleners 
(shortlist); 

- zwaarteanalyse van de knelpunten (shortlist) o.b.v. de aspecten moeilijkheidsgraad, snelheid en impact); 
- definitieve lijst van knelpunten; 
- omzetting van knelpunten naar (potentiële) producten; 
- indien product ‘Module’ de uitkomst biedt dan worden de knelpunt(en) omgezet naar Uitgangsvragen. 

 

https://zichtopzeldzaam.nl/documenten/amyloidose-kwaliteitsstandaard/63/
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Voor de ontwikkeling van patiënteninformatie van kwaliteitsstandaarden voor zeldzame aandoeningen heeft de VSOP 
eveneens een stappenplan ontwikkeld. Deze is ook toegankelijk via www.kwaliteitvoorzeldzaam.nl. Hierbij is gekeken naar 
diverse bestaande tools voor patiënten en is een samenstelling gemaakt van de beste aspecten van diverse tools. 

 

 

 

EVALUATIE 

- Het proces van autoriseren van kwaliteitsstandaarden is een strak geregisseerd proces met een duidelijke tijdslijn. In 
de praktijk blijkt het echter een grillig proces te zijn waar moeilijk vat op is te krijgen en geen invloed op uit is te 
oefenen. De tijdslijnen van de autorisatie lopen vaak anders dan gewenst. 

- Een belangrijk leerpunt is als een gemandateerde van een wetenschappelijke vereniging het niet eens is met de 
inhoud van de module, deze zich zonder sancties vanuit de FMS kan terugtrekken uit het project. 

- Voor de patiënteninformatie is het leerpunt dat werken met een generiek format zoals de patiënteninformatietool 
soms lastig is. Enige flexibiliteit in het inrichten van deze tool is wenselijk. 

- Omdat het veld blijkbaar nog niet klaar is voor de in de module beschreven concentratie en organisatie van zorg is het 
advies om hier stapsgewijs en in samenspraak met de relevante partijen mee aan de slag te gaan. Het is van belang de 
‘Wegwijzer implementatie kwaliteitsstandaarden voor zeldzame aandoeningen (VSOP, 2016) hierbij te raadplegen.  

- Beperk het aantal modules bij zeldzaam (max. 5). 
- Zorg dat patiënten nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling. 
- Werk samen met de expertisecentra – door VWS erkend. 
- Bespreek duidelijk wat er van de werkgroepleden wordt verwacht (bijwonen vergaderingen, beoordelen literatuur, 

schrijven van de overige overwegingen, op de hoogte zijn van de laatste wetenschappelijke onderzoeken etc.). 
- Vraag tijdig mandaat aan bij de beroepsorganisaties. 
- Zorg dat je patiënten die meelezen ook tussentijds een update stuurt van de richtlijn (welke ontwikkelingen spelen er, 

wanneer kunnen ze het volgende concept verwachten etc.). 
- De kracht van het wetenschappelijke bewijs wordt bepaald volgens de GRADE-methode. Pas GRADE toe bij zeldzame 

aandoeningen maar niet tot het uiterste. 
- Overweeg oriënterende search sommige hoofdstukken. 
- Overweeg om een informatiespecialist in te huren voor de literatuursearch. 
- Zorg dat je een licentie aanschaft Endnote, reworks etc. Dit kan je heel veel tijd schelen om dubbelingen en literatuur 

te ordenen. 
- Wees kritisch in het bepalen van de databases, welke kies je (bijvoorbeeld als je Medline gebruikt hoef je Pubmed niet 

meer te gebruiken). Wees kritisch in bepalen van de zoektermen (sommige zoektermen leveren geen extra info op). 

  

http://www.kwaliteitvoorzeldzaam.nl/
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3. CONNECT 

ACHTERGROND 

De expertisecentra voor zeldzame aandoeningen moeten een steeds belangrijke rol gaan spelen in zorg en onderzoek. 
Voor patiënten met een chronische aandoeningen en behandelaars in de 1e en 2e lijn zouden deze centra een belangrijk 
referentiepunt moeten zijn. Helaas zijn de centra nagenoeg onvindbaar op het internet – en dus “bestaan ze niet.” Hoog 
tijd om daar wat aan te doen. De centrale vraag is: hoe kan dit probleem het beste worden aangepakt. 

PROJECTPLAN 

Het doel van het project was om een digitaal communicatieplatform (een website) te ontwikkelen per expertisecentrum 
om zo de expertisecentra en patiënten beter met elkaar te verbinden. De invulling van de websites moest natuurlijk 
gebaseerd zijn op de wensen en behoeften van de eindgebruikers, de patiënten. Anderzijds moeten de platforms ook een 
meerwaarde hebben voor de onderzoekers en behandelaars van de expertisecentra. In de eerste fase van het project 
stond daarom het inventariseren van de wensen en behoeften van de artsen en patiënten centraal. 

UITVOERING 

In het najaar van 2016 is Spierziekten Nederland samen met drie expertisecentra1 gestart met de verkenning van de 
haalbaarheid van het project Connect. De planning was om het project eind december gereed te hebben. Het is inderdaad 
gelukt om het technische deel in december af te ronden. De vulling van de websites gebeurde van december 2017 tot half 
maart 2018. Op 27 maart zijn de websites tijdens een symposium gelanceerd. De resterende maanden zijn besteed aan 
scholing, implementatie en overdracht.  

Bij de start waren er drie expertisecentra bij het project betrokken: Duchenne, FSHD en Myotone dystrofie, verdeeld over 
het LUMC, het Radboudumc en het MUMC. Om diverse redenen heeft men er in tweede instantie voor gekozen de 
website voor het Duchenne-centrum in een ander kader te gaan bouwen. Daarvoor in de plaats is het centrum voor 
myasthenieën (LUMC) aangesloten. In de loop van het traject ontstond er ook interesse voor het project vanuit het 
expertisecentrum IBM bestaande uit het LUMC, Radboud en AMC.  

Met patiënten en de artsen uit deze centra zijn diverse overleggen gevoerd. Tijdens deze overleggen is gesproken over de 
wensen en behoeften, maar ook over de uitdagingen van het ontwikkelen en onderhouden van de websites. 

COMMUNICATIE  

Gedurende het project zijn alle betrokkenen op de hoogte gehouden van de vorderingen via een digitale nieuwsbrief, die 
ongeveer eens in de twee maanden verscheen. Leden van Spierziekten Nederland konden de vorderingen volgen via 
artikelen in Nieuwsbrieven, een artikel in het magazine, artikelen in de digitale nieuwsbrief en via presentaties tijdens 
bijeenkomsten.  

ONDERZOEK 

In het najaar van 2016 is er een enquête uitgezet onder het ledenpanel van Spierziekten Nederland. De enquête is 
ingevuld door ongeveer 370 betrokkenen bij verschillende spierziekten. Er zijn in die periode drie focusgroepen opgezet en 
twee telefonische interviews gehouden met de drie patiëntengroepen waar Connect aanvankelijk op focuste: Duchenne, 
FSHD en Myotone dystrofie. Het doel van de enquête, focusgroepen en telefonische interviews was om een breed 
gedragen geprioriteerde wensenlijst op te stellen met betrekking tot de inhoud van de te ontwikkelen websites voor de 
drie expertisecentra. 

In deze periode zijn ook al verkennende gesprekken gevoerd met mogelijke leveranciers, zoals Digitale Poli, Patiënt 1, Q42 
en Fabrique. Bartho Hengst werd in de beginfase aangetrokken als adviseur. Daarnaast is er een brede verkenning 
uitgevoerd: bezoek aan techbeurzen, gesprekken met de NFU, NPCF, het NICTIZ, leveranciers van EPD’s en projectleiders 
bij UMC’s. 

                                                                 

1 Het gaat om de afdelingen Neuromusculaire aandoeningen bij het LUMC, het Radboudumc en het MUMC+. Binnen deze 
afdelingen zijn verschillende expertisecentra ondergebracht: niet alleen voor spierziekten algemeen, maar ook voor een 
aantal specifieke diagnoses. Sommige expertisecentra zijn verspreid over meerdere UMC’s. Met het woord centrum kan 
dus verwezen worden naar een bepaalde afdeling van een UMC of naar een expertisecentrum voor een bepaalde 
spierziekte, soms verdeeld over meerdere UMC’s. 
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Na alle focusgroepen en gesprekken met leveranciers groeide het wensenlijstje voor de te bouwen websites uit tot zo’n 37 
items. In de gesprekken met stakeholders kwamen ook de randvoorwaarden aan de orde. Zo bleek de vraag naar de 
duurzaamheid heel lastig te beantwoorden. Het is namelijk altijd mogelijk om binnen een project spetterende applicaties 
te ontwikkelen, maar dan is de vraag in hoeverre men in staat is om deze applicaties ook in stand te houden. Hoe meer 
maatwerk er geproduceerd wordt, des te duurder wordt het onderhoud. Uit een gesprek met de NFU bleek dit voor veel 
ICT-projecten binnen de UMC’s een hot issue te zijn.  

EERSTE SELECTIE  

De focusgroepen en de enquêtes hebben ertoe geleid dat er beargumenteerd definitieve keuzes gemaakt konden worden. 
Patiënten gaven aan behoefte te hebben aan informatie:  

- over de spierziekte,  
- over het centrum zelf en de bereikbaarheid ervan 
- over de behandeling (inclusief informatie voor andere behandelaars, zoals huisartsen en fysiotherapeuten)  
- en lopend onderzoek.  

Zij willen daarnaast graag: 

- Direct in contact komen met het centrum  
- Met andere patiënten/mantelzorgers  
- En ze willen zich kunnen aanmelden voor wetenschappelijk onderzoek.  

Verder ontstond er meer inzicht in een aantal specifieke wensen per patiëntengroep. Zo is er bijvoorbeeld tijdens de 
focusgroep van MD naar voren gekomen dat het belangrijk is een onderdeel van de website te wijden aan de 
mantelzorger. Deze wens kon later maar ten dele gehonoreerd worden, vanwege de gekozen structuur van de websites. 
Verder kwam tijdens de interviews met betrokkenen bij Duchenne naar voren dat het belangrijk is informatie te geven 
m.b.t. verschillende levensfases (kind, jong volwassene, volwassene). Belangrijke informatie voor de toekomstige bouw 
van de website voor het Duchenne-centrum. 

Er werden ook verschillende risico’s geïdentificeerd: 

- De ontsluiting voor patiënten van de EPD’s door de ontwikkeling van de ‘Mijn-omgevingen’ binnen de UMC’s, 
gebaseerd op zowel HIX als Epic (en SAP in het MUMC). Deze omgevingen bieden specifieke 
communicatiemogelijkheden tussen patiënt en arts. Connect zou met deze functionaliteit niet kunnen en ook niet 
moeten concurreren. 

- De introductie van de AVG (de algemene verordening gegevensverwerking) in 2018. De restricties in deze nieuwe wet 
zijn uiterst scherp, juist daar waar het gaat om de omgang met gezondheidsgegevens. Zouden er persoonlijke 
gegevens worden opgeslagen in de Connect- websites, dan zouden er onwenselijke risico’s kunnen ontstaan. De 
technische afscherming van gegevens is lastig en vergt voortdurende aanpassing. 

- De wens van de UMC’s om zoveel mogelijk ‘corporate’ te communiceren. Dat wil zeggen dat een aparte website voor 
een expertisecentrum niet automatisch kon rekenen op een enthousiast onthaal door de desbetreffende afdeling 
communicatie.  

- Expertisecentra beschikken niet of nauwelijks over eigen budgetten. Geld voor groot onderhoud van applicaties is er 
niet. ICT-maatwerk moet daarom zoveel mogelijk worden vermeden. 

Welke keuzes zijn er aanvankelijk gemaakt? 

De eerste schetsen bevatten al veel onderdelen die in de uiteindelijke websites zijn terecht gekomen. Er werd nog 
uitgegaan van een open en een besloten deel. Dat besloten deel zou er moeten komen met het oog op de privacy. Juist 
om diezelfde reden – en omdat er veel maatwerk aan te pas kwam - is later besloten dit onderdeel te schrappen, dan wel 
anders uit te werken. 

- Open deel – Informatie die in de loop der tijd weinig verandert en dus ook weinig onderhoud vergt: over het 
expertisecentrum, globale informatie over de spierziekte, over de behandeling (specifiek voor de behandelaar), 
informatie in geval van spoed (bv. een SOS-pdf); 

- Open deel – Informatie die regelmatig bijgewerkt moet worden: over wetenschappelijk onderzoek (in de vorm van 
nieuwsberichten) waar een trial alert aan gekoppeld wordt, en een overzicht van veelgestelde vragen; 

- Open deel – Verwijzing naar de patiëntenregistratie van elke spierziekte, waar mogelijk inclusief illustratieve 
diagrammen met geaggregeerde gegevens uit de registratie (laatste: nice to have); 

- Open deel – Formulieren voor aanmelden bij het expertisecentrum als patiënt en aanmelden voor wetenschappelijk 
onderzoek (of interesse aangeven); 

- Besloten deel – Vraagformulier om een vraag te kunnen stellen aan het expertisecentrum (indien mogelijk worden 
patiënten doorverwezen naar het zorgportaal van een van de UMC´s van het expertisecentrum; eventueel ook voor 
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een collegiaal consult). Vragen die vaak voorkomen of die voor een grotere groep betrokkenen interessant zijn, 
worden bij de veel gestelde vragen geplaatst; 

- Besloten deel – Tool voor het verzamelen van symptomen die nu nog niet aan de spierziekte gekoppeld worden 
(artsen en onderzoekers kunnen alleen navraag doen bij patiënten naar symptomen die bekend zijn. Het kan echter 
zo zijn dat er symptomen van bepaalde ziektebeelden nog niet bekend zijn, maar dat die symptomen wel degelijk bij 
die spierziekte horen. Daarom worden patiënten uitgenodigd de symptomen te melden waarvan zij zich afvragen of 
het ook bij de spierziekte hoort); 

- Besloten deel – Tool voor onderling uitwisselen ervaringen (tussen patiënten en/of mantelzorgers) in de vorm van een 
forum/gesprekken. 

Ook zijn de mogelijkheden onderzocht om de applicatie voor het uitwisselen van ervaringen en het verzamelen van nog 
onbekende symptomen te koppelen aan de bestaande website www.iemandzoalsik.nl. Het grote voordeel was dat hier al 
veel bezoekers kwamen en dat er al heel veel ICT-infrastructuur beschikbaar was. Een nadeel van deze applicatie was dat 
de software verouderd was – en is. 

Aanvankelijk maakte ook de Digitale Poli deel uit van het ontwerp. Een belangrijke overweging om dit onderdeel te laten 
vallen was de hierboven geschetste ontwikkeling van de Mijn-Omgeving. Dit zou van de behandelend arts vergen dat hij 
dubbel registreert. Het ligt ook in de lijn der verwachting dat de Mijn-Omgeving verder ontwikkeld wordt en op termijn 
steeds meer gaat overlappen met Digitale Poli. Een derde belangrijke overweging was dat de Digitale Poli belangrijke 
beperkingen oplegde aan de bouw van andere gewenste functionaliteiten. 

BOUW WEBSITES 

Na een offertetraject en een drietal gesprekken werd het internetbureau Level Level uit Rotterdam geselecteerd voor de 
bouw van de websites. Op 20 september vond de kick off plaats. Er waren vertegenwoordigers aanwezig van het 
internetbureau, van de drie patiëntengroepen en van de drie expertisecentra. In totaal dertien personen. Zo’n eerste 
bijeenkomst is erg belangrijk om onderling begrip te kweken en te zorgen voor een goede afstemming: Wat verwachten 
de patiënten? Wat verwachten de expertisecentra? En wat zijn de ideeën van de ICT-ers. De aanwezige patiënten legden 
uit wat de spierziekte voor invloed heeft op hun eigen leven en op dat van hun naasten. De vertegenwoordigers van de 
expertisecentra vertelden over hun werk en hun organisatie en over de medische aspecten van de ziekte. Verder deed het 
internetbureau zijn visie op het project uit de doeken. Drie specifieke onderdelen van de websites zijn nader besproken 
met alle betrokkenen.  

RESULTATEN 

De websites zijn opgebouwd vanuit een multisite-platform: één gemeenschappelijk fundament, waarmee de mogelijkheid 
geschapen wordt vanuit één centrale plek alle plug-ins, thema’s, gebruikers en sites te beheren. De websites kunnen 
vervolgens een verschillende lay-out en invulling hebben. Gebruikers en redacteuren zullen de websites ook als 
onafhankelijke, maar samenhangende websites ervaren met allemaal een eigen URL. De voordelen van deze aanpak 
komen in de laatste paragraaf nog aan de orde.  

Het geheim van een goede website zit hem in de focus: zorg voor een duidelijk doel en zorg voor een eenvoudige 
navigatie. Google bewijst dat één zoekveld en één knop voldoende zijn om de best bezochte website ter wereld te maken. 
Nu zal een website over zeldzame ziekten niet snel de bezoekcijfers van Google benaderen, maar er is wel flink geschrapt 
in het aantal knoppen en onderdelen om de website zo overzichtelijk mogelijk te maken. Uiteindelijk bleven er vier 
knoppen over: voor patiënten, voor zorgverleners, het expertisecentrum en research.2 

INHOUD WEBSITES 

De basis van de websites wordt gevormd door een grote hoeveelheid informatie over diagnostiek en behandeling, 
toegesneden op hetzij patiënten, hetzij zorgverleners. De inhoud hiervan is gebaseerd op bestaande richtlijnen in 
combinatie met expert opinions. Al deze teksten zijn samengesteld door een professionele tekstschrijver en gecontroleerd 
door de artsen in de expertisecentra. Een uitzondering vormt de website van het later aangesloten IBM-expertisecentrum: 
hierbij hebben patiënten en artsen samen alle teksten geschreven. Ze zijn wel door een tekstschrijver geredigeerd. Een 
redactionele controle verdient overigens aanbeveling wanneer er een gelijksoortige traject wordt gelopen voor nieuwe 
websites.  

Naast informatie over zorg bevatten de websites ook informatie over lopend onderzoek. En exact daarin vinden de 
expertisecentra hun bestaansrecht: zorg en onderzoek bij zeldzame ziekten. 

                                                                 

2 Er is voor het woord research gekozen, om de ambiguïteit van het woord onderzoek te vermijden. 

http://www.iemandzoalsik.nl/
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PARAFERNALIA 

Naast een grote hoeveelheid informatie zijn er ook andere elementen die bijdragen aan het succes van de websites. Zo is 
er veel aandacht besteed aan de fotografie, zodat er eenzelfde stijl gehandhaafd wordt. 

Voor iedere website is een whiteboard-video3 gemaakt, die uitleg geeft over de diensten die het expertisecentrum 
aanbiedt. Het maken van een dergelijke video – en de website meer in het algemeen – vormde vaak de aanleiding voor 
een gesprek tussen de centra onderling over hoe men de zorg voor de patiënten vorm wenste te geven: is een 
doorverwijzing van de huisarts voldoende? Kan men doorlopende zorg krijgen, ook wanneer men uit een heel andere 
regio komt – en vergelijkbare vragen. 

Er zijn formulieren waarmee men contact kan zoeken met het expertisecentrum. Dit geldt voor zowel patiënten als 
zorgverleners. Het mailverkeer wordt geregeld met Mailchimp, een programma dat AVG-proof is. In het CMS4 van de 
websites blijven geen gegevens van de vragensteller achter. Ook over de afhandeling van de vragen zijn per 
expertisecentrum duidelijk werkafspraken gemaakt. 

Mensen kunnen via een formulier hun interesse kenbaar maken om mee te doen met onderzoek en men kan zich 
aanmelden voor een e-mailalert wanneer er informatie over nieuw onderzoek op de website verschijnt. 

Verder is er een belangrijke link naar de registratie. Uiteraard willen de centra voor hun onderzoek gegevens van zoveel 
mogelijk patiënten in hun registratie. 

Tenslotte bevat elke website informatie over spoedzorg en men kan een SOS-kaartje samenstellen, waarop - uiteraard 
afhankelijk van de diagnose - de belangrijke aandachtpunten staan. Men kan dit kaartje op de website voorzien van 
persoonlijke gegevens en vervolgens uitprinten. Waarschijnlijk zal in een later stadium dit SOS-kaartje een alternatieve 
vorm krijgen.5 

FORUM EN CONNECT 

Om technische redenen, maar vooral uit het oogpunt van privacy, is er aanvankelijk voor gekozen om het forum en de 
website te scheiden. In een forum worden namelijk veel persoonlijke gegevens vastgelegd, vooral door de gebruikers. Het 
voornemen was om het bestaand forum (www.iemandzoalsik.nl) te verbouwen en te laten aansluiten bij de websites. 
Hierover heeft overleg plaatsgevonden met Q42 en in tweede instantie met een ander bureau, Hoppinger, dat bezig was 
met een vergelijkbaar project voor de Nierstichting / Nierpatiëntenverenging. Beide bedrijven waren niet in staat om 
binnen de projecttermijn zelfs een start te maken met dit projectonderdeel. Daarom is er uiteindelijk toe besloten om dit 
onderdeel te laten vallen, hetgeen ook de onderbesteding verklaart. Aan de websites zelf doet dit overigens geen enkele 
afbreuk. Men kan zich zelfs afvragen of een dergelijk forum, ook gezien de privacyaspecten, wel goed past onder de 
vleugels van een expertisecentrum en of een forum werkelijk een bijdrage zou kunnen leveren aan de communicatie 
tussen expertisecentrum en patiënten. 

OVERDRACHT 

Met de expertisecentra zijn twee overeenkomsten gesloten: één voor de overdracht van de websites en één voor de 
financiële ondersteuning voor drie jaar. In de eerste overeenkomst is vastgelegd dat de websites en de inhoud ervan 
eigendom worden van de afzonderlijke expertisecentra, terwijl de gezamenlijke (technische) basis op 1 januari 2019 het 
eigendom wordt van het Spierziekten Centrum Nederland. Om het onderhoudsproces goed op gang te helpen is 
Spierziekten Nederland nog eigenaar en verzorgt het technisch beheer tot 31 december 2018 of zo lang of kort als alle 
partijen noodzakelijk vinden met een einddatum van 31 december 2020. 

Met instemming van alle partijen is besloten het beschikbare bedrag voor onderhoud te verdelen over vier centra, 
aangezien het AMC met het IBM-expertisecentrum ook een bijdrage levert aan inhoud en onderhoud. 

Omdat expertisecentra weinig mensen en middelen tot hun beschikking hebben, moeten de websites onderhoudsarm 
zijn, eenvoudig in gebruik en goedkoop in de exploitatie. Daarmee is in de bouw rekening gehouden. De jaarlijkse 
gezamenlijke kosten voor onderhoud en technisch beheer bedragen € 3800,- voor het cluster van deelnemende 
expertisecentra. Inmiddels functioneren alle websites naar tevredenheid. 

                                                                 
3 Een whiteboard-video is een praatje bij een plaatje. De suggestie wordt gewekt dat een hand ultra snel schetsen maakt, 
terwijl een commentaar daar uitleg bijgeeft. 
4 Met het content management systeem (CMS) wordt de inhoud van een website beheerd. 
5 In het kader van het lopende project Spoedzorg bij Spierziekten. 

http://www.iemandzoalsik.nl/
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EVALUATIE 

Het project heeft verschillende inzichten opgeleverd in het functioneren en de mogelijkheden van de expertisecentra voor 
zeldzame aandoeningen. Uitgangspunt is dat de expertisecentra een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de zorg voor 
mensen met een zeldzame aandoening. Er komt steeds meer aandacht voor zorgonderzoek bij zeldzame aandoeningen. Er 
worden richtlijnen ontwikkeld, die weer de basis vormen voor behandelinformatie voor specifieke disciplines: huisartsen, 
revalidatieartsen, fysiotherapeuten en bedrijfsartsen. Zie de uitkomsten van Zorg voor Zeldzaam. De expertisecentra 
zouden met al die kennis een veel belangrijker rol in de organisatie van de zorg kunnen spelen dan zij nu doen. 

Een allereerste stap is het zichtbaar maken van de centra. Dat is precies wat met het project Connect beoogd wordt. 
Gezien de reacties op de nieuwe websites vanuit de verschillende gremia is dit blijkbaar een stap in de goede richting: 
zowel patiënten als artsen reageren enthousiast. 

Omdat de centra over beperkte middelen beschikken is het belangrijk om de (technische) ambities beperkt te houden. 
Connect maakt gebruik van het principe van de multisite: dat is één gezamenlijke basis waarop veel verschillende sites 
gebouwd worden. Dit heeft een aantal grote voordelen: 

Het technisch onderhoud en het plaatsen van updates ligt op één centrale plaats. De afzonderlijke centra hoeven zich hier 
niet om te bekommeren. 

De kosten voor hosting en technisch onderhoud zijn en blijven laag en hoe meer centra aanhaken, des te lager worden de 
kosten per centrum. 

Er kan gezamenlijke kennis worden opgebouwd over het onderhoud door te werken met een gebruikersgroep. Het 
wegvallen van een website-medewerker op een bepaalde plaats heeft dan minder impact. 

Voor artsen en behandelaars ontstaat herkenbaarheid en vertrouwen: centra voor zeldzame ziekten kunnen in principe zo 
een herkenbaar gezicht krijgen. 

Het nadeel van deze opzet is dat er samengewerkt moet worden en dat er dus een basis van vertrouwen moet zijn. In 
theorie kan ieder expertisecentrum gebruik maken van een dergelijke opzet. Echt winst ontstaat echter pas op het 
moment dat er samengewerkt wordt, kosten gedeeld worden en kennis uitgewisseld. 
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4. PATIENTS’ DATA INCLUDED  

ACHTERGROND 

Voor zeldzame ziekten zijn patiëntenregisters erg belangrijk. De informatie over (de behandeling van) een zeldzame 
aandoening kan via registers worden verkregen, gebundeld en ontsloten. Dit is van cruciaal belang voor verbetering van 
zorg en behandeling.  

Idealiter is er voor iedere zeldzame aandoening een patiëntenregister. De realiteit is echter anders; het ontbreekt de 
patiëntenorganisaties en expertisecentra aan kennis, capaciteit en financiële middelen om registers op te zetten en te 
onderhouden.  

Een patiëntenregister is het meest krachtig/waardevol wanneer er ook gegevens in staan die vanuit de patiënt worden 
aangeleverd; zowel ervaringsgegevens als medisch relevante data/klinische data. De voortschrijdende technieken op het 
gebied van e-health (apps, portals en persoonlijke gezondheidsomgevingen) bieden goede mogelijkheden om deze data in 
registers op te nemen. Technische en privacy-technische drempels belemmeren echter vaak deze waardevolle koppeling.  

De kennis die via internet beschikbaar is over registers en patiënt-gegenereerde data, is zeer specialistisch. Het ontbreekt 
aan laagdrempelige informatie voor partijen die zich aan het oriënteren zijn op patiëntenregisters.  

Patiënten met zeldzame aandoeningen spelen een belangrijke rol als informatiebron voor behandeling, zorgverbetering en 
therapieontwikkeling. Dit project draagt bij aan betere zorg door de communicatie te faciliteren tussen zorgverleners in 
een expertisecentrum en patiënten met zeldzame aandoeningen.  

PROJECTPLAN 

Het doel van het project was samenwerkingsverbanden van patiëntenorganisaties en erkende expertisecentra voor 
zeldzame aandoeningen in staat te stellen tot: 

- Het ontwikkelen van communicatieplatforms voor expertisecentra tussen patiënten en artsen . 
- Het benutten van medisch relevante data en ervaringsgegevens (‘patients’ data’) uit de platforms en deze een 

structurele plek te geven in registraties (‘patients’ data included’). 
- Het ontwikkelen van registers of registers geschikt te maken voor de opname van ervaringsgegevens (vanuit de 

communicatieplatforms, PROMS, PREMS, etc.) en te benutten voor zorgverbetering en therapieontwikkeling. 

Met dit project wordt algemene en praktische kennis over het opzetten en beheren van registers gebundeld en ontsloten, 
en voorzien van voorbeelden van hoe patiënt-gegenereerde data een plek kan krijgen in registers. Dit draagt er toe bij dat: 

- Patiëntenorganisaties beter weten wat registers inhouden en hoe zij er namens patiënten een rol in kunnen spelen. 
- Er bij expertisecentra (en andere professionals) meer aandacht komt voor het opzetten van patiëntenregisters en met 

name hoe patiëntenorganisaties daarbij betrokken kunnen worden. 
- De inbreng en kennis van patiënten beter benut zal worden bij het opzetten en beheren van patiëntenregisters.  

UITVOERING 

De VSOP startte met een inventarisatie van bestaande registers, registraties en communicatieplatforms. De inventarisatie 
richtte zich met name op Nederlandse initiatieven waarbij er synergie was tussen het register en communicatieplatforms. 
Ook werd deelgenomen meetings op het terrein van (patiëntenparticipatie in) registers.  

Daarnaast voerde de VSOP een deskresearch uit naar wetenschappelijke en openbare documenten uit en over registers, 
bestaande praktische handreikingen voor het opzetten van registers en relevante links en organisaties. 

In de periode van februari 2017 tot mei 2018 zijn de vertegenwoordigers van initiatieven op het terrein van 
patiëntregisters geïnterviewd. Het doel van de interviews was te achterhalen wat de aanpak was, wat knelpunten waren 
bij de opzet en werking van het register en welke lessen geleerd waren. De voorbeelden van registers zoals beschreven op 
de website zijn mede op basis van deze interviews opgesteld.  

Een 80% versie van de website is voorgelegd aan een groep vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en een 
medewerker van het Radboudumc. Zij gaven feedback op de structuur en inhoud van de site. Duidelijk werd dat de 
informatie al snel te technisch werd voor velen en dat er de nodige aandacht besteed moest worden aan introductie en 
algemene informatie over registers.  



68 

 

RESULTATEN 

De website is opgezet om zowel expertisecentra als patiëntenorganisaties te informeren over registers en de 
mogelijkheden om door patiënten geleverde kwaliteit-van-leven- data in te voeren in het register. De website geeft onder 
meer een praktische handleiding, gericht op het toerusten van patiënten, patiëntenorganisaties en expertisecentra voor 
het opzetten en beheren van registers.  

De nadruk voor patiënten en patiëntenorganisaties ligt op het informeren over het belang van registers en de vormen van 
registers die bestaan. Ook wordt beschreven op welke manieren organisaties iets met/voor/in registers kunnen doen. 

Voor expertisecentra is de focus op hoe ze patiëntenorganisaties kunnen betrekken, hoe ze registers gezamenlijk met hen 
kunnen ontwikkelen (inclusief software) en waarom registers van belang zijn. Dit deel heeft vooral veel bronnenmateriaal 
waarmee experts kunnen werken binnen hun organisatie. 

Voor alle betrokkenen zijn Nederlandse en Europese initiatieven op het gebied van registers en patiëntendata (real world 
evidence) vermeld op de website. 

De website voorziet in een grote behoefte aan laagdrempelige informatie over patiëntenregisters, voorzien van concrete 
voorbeelden en verdiepende, specialistische informatie. Het bundelt de zeer verspreide informatie die er over 
patiëntenregisters bestaat. 

OVERIGE RESULTATEN 

Met kennis opgedaan in dit project werd bijgedragen aan een door Orphanet Journal of Rare Diseases geaccepteerd 
artikel. Het betreft een wetenschappelijk artikel over registers, op basis van interviews met registerhouders – en 
literatuuronderzoek: Rare disease registries: potential applications towards impact on development of new drug 
treatments. Marijke C. Jansen-van der Weide, PhD; Charlotte C.M. Gaasterland, MSc; Kit C.B. Roes, PhD; Caridad Pontes, 
MD PhD; Roser Vives, MD PhD; Arantxa Sancho, MD; Stavros Nikolakopoulos, PhD; Eric Vermeulen, PhD; Johanna H. van 
der Lee, MD PhD. 

Ook werd de kennis over registers en betrokkenheid van patiënten bij onderzoek ingezet in twee Europese ‘Asterix-
producten’: ‘patient information leaflets’; 

- http://www.asterix-fp7.eu/media/uploads/file/LeafletAsterix9%20PatInvolv.pdf  
- http://www.asterix-fp7.eu/media/uploads/file/LeafletAsterix6%20Registries.pdf  

Er werd mee geschreven aan een standpunt van de Patiëntenfederatie Nederland over registers; 
https://www.patientenfederatie.nl/images/stories/dossier/medicijnen/NotitiePatientenregisters.pdf  

Het vergroten van kennis over patiëntenregisters bij patiëntenorganisaties, expertisecentra en anderen is een belangrijke 
eerste stap. Maar er is meer nodig om voldoende registers voor zeldzame ziekten van de grond te krijgen. Daarom: 

- bracht de VSOP een advies uit aan veldpartijen via een brief, in samenwerking met de patiëntenorganisaties; 
- stelde de VSOP een document op met advies voor een infrastructuur voor registers; 
- gaf de VSOP input voor de brief van de Patiëntenfederatie ten behoeve van het Algemeen Overleg 

Geneesmiddelen van VWS 2 juli 2018.  
- heeft de VSOP het belang van registers ingebracht in BBMRI.NL (in de MAB). BBMRI.NL is tot nu toe gericht op 

biobanken en Health RI, maar registers krijgen met het opgaan van BBMRI.NL in Health RI ook aandacht 

IMPLEMENTATIE  

Van belang is dat de website onder de aandacht wordt gebracht van patiëntenorganisaties, expertisecentra en andere 
relevante partijen. Dit zal de VSOP doen via de eigen kanalen (website, nieuwsbrief, ledenbericht en twitter/linkedin). Ook 
worden de Patiëntenfederatie Nederland en PGOsupport daar bij betrokken.  

De VSOP zal contact zoeken met de coördinatoren zeldzame aandoeningen bij de diverse academische ziekenhuizen en 
met onze contacten bij het ministerie van VWS. Daarnaast zullen we bij diverse bijeenkomsten aandacht op het 
onderwerp en de website vestigen, daarbij ondersteund door een flyer. Verder zoeken we contact met vakbladen om te 
zien of er via een interview met een van de projectmedewerkers aandacht voor het onderwerp gegenereerd kan worden.  

De VSOP verkent de mogelijkheden om de kennis die in dit project gebundeld is, om te zetten naar een cursus/ training 
voor patiëntenorganisaties en/of expertisecentra. Dit is actueel gezien de opdracht van het ministerie van VWS aan het 
Zorginstituut om te komen tot regie op registers voor met name dure geneesmiddelen.  

De wereld van patiëntenregisters en eHealth verandert snel. Daarom is het van belang om de actualiteit van deze website 
te borgen. Op deze manier kan www.patientenregisters.org een belangrijk platform worden dat partijen kunnen 
raadplegen en waar kennis en ervaring wordt uitgewisseld.  

http://www.asterix-fp7.eu/media/uploads/file/LeafletAsterix9%20PatInvolv.pdf
http://www.asterix-fp7.eu/media/uploads/file/LeafletAsterix6%20Registries.pdf
https://www.patientenfederatie.nl/images/stories/dossier/medicijnen/NotitiePatientenregisters.pdf
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EVALUATIE  

Het project heeft een waardevolle website opgeleverd (htts://patientenregisters.org). Expertisecentra en 
patiëntenorganisaties kunnen met de website werken aan de (verdere) opbouw van registers. De VSOP heeft mede door 
de focus van het project adviezen uitgebracht over registers en bepleit met de patiëntenfederatie het belang van registers 
voor zeldzame aandoeningen. De VSOP heeft veel kennis vergaard over registers en zet deze in bij de samenwerking met 
patiëntenorganisaties die in samenwerking met expertisecentra een register opzetten en/of proberen om PROM’s in 
registers te laten opnemen. Er zijn contacten gelegd met beheerders van registers en/of patiëntenorganisaties zijn gelegd.  

De koppeling van registers aan ‘platforms’, waarmee patiënten data die zij van belang vinden in registers ingevoerd 
kunnen worden, bleek lastig. Een register kan niet zo ‘open’ georganiseerd worden. Privacy (wetgeving) stelt ook 
beperkingen aan dergelijke mogelijkheden. Er zijn wel initiatieven waarmee ‘patiëntendata’ (andere dan de ‘medische’) 
ingevoerd kunnen worden in registers (bijvoorbeeld via ‘apps’) en deze dienen gevolgd te worden.  

Onderhoud van de website is van groot belang gezien de aandacht voor registers vanuit VWS, EMA en HTA-agencies 
waaronder het Zorginstituut. Onze aanbeveling is om een groep mensen, voortrekkers op het gebied van registers en 
patiëntendata samen te stellen die op gezette tijden naar de website kijkt en aanvullingen voorstelt om de website actueel 
te houden. Bijvoorbeeld projectleiders van Lygature, medewerkers van het Zorginstituut bijv. A. Makady, (IMI-GetReal 
project), Citrienfonds (National eHealth Living lab).  

Het bijhouden van de website maakt de VSOP zichtbaar als het gaat om registers en zo kunnen de belangen van 
lidorganisaties gediend en getoond worden. Dat is vooral van belang gezien de vlucht die registratie (voor onderzoek en 
kwaliteitsregistratie) gaat nemen (zowel nationaal VWS als internationaal EMA en zowel ‘academisch’ als in samenwerking 
met de industrie).  

VWS heeft ZIN de opdracht gegeven om kaders te ontwikkelen voor registers. Met de opdracht van VWS aan het 
Zorginstituut voor een uitvoeringstoets op het gebied van registers voor kostbare geneesmiddelen is de noodzaak tot 
betere begeleiding van patiëntenorganisaties en expertisecentra toegenomen. De VSOP kan samen met de PF optrekken 
om te zorgen dat in die kaders patiëntenorganisaties een rol krijgen en dat ook aandacht gaat naar het opzetten en 
onderhouden van patiëntenregisters in ruime zin.  

Wat betreft de analyse is het belangrijk dat arts-onderzoekers gelieerd aan nationale expertisecentra in academische 
instellingen en (Europese) wetenschappelijke organisaties het voortouw hebben. Patiëntenorganisaties moeten worden 
geïnformeerd over de resultaten van initiatieven met register. Ze moeten in staat worden gesteld om in gesprek te gaan 
over de resultaten zodat de juiste prioriteiten kunnen worden gesteld ten aanzien van zorg en onderzoek.  
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PARTNERS 

Dankzij de actieve inbreng van en samenwerkingen met vele ouders en patiënten, alsmede een groot aantal partners met 
de projectcoördinatoren; Erfocentrum, Spierziekten Nederland en VSOP, konden de projecten een succes worden! 

Dit betrof de volgende organisaties en personen6:  

PARTNERS PROJECTEN ERFOCENTRUM 

Stichting BijnierNET 
- dhr. J. Beun 
- mw. A. Noordzij 
- dhr. T. Westerbeke 
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 
- dhr. T. Drenthen 
- mw. L. te Hennepe 
- mw. H. Woutersen-Koch 
- mw. F. Jacobi 
Duchenne Parent Project 
- mw. E. Vroom 
- mw. M. Franken 
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) 
- mw. L. Klabbers 
- mw. A. Witte 
Vereniging Ehler-Danlos Patiënten (VED) 
- mw. X. Koster 
- mw. H. Rippen 
Vereniging Anusatresie 
- dhr. M. Offeringa 
Oogvereniging 
- mw. M. Zwanenburg 
Stichting Zeldzame Bloedziekten 
- mw. A. Stiene 
Tri Productions 
- mw. M. Overeem 
- dhr. K. van der Heijden 
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 
- mw. M. Klaassens 
- mw. A. van den Elzen 
- dhr. C. Lincke 
Institute for Public Health Genomics, Universiteit Maastricht (IPHG-UM) 
- dhr. H. van Kranen 
Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) 
- dhr. R. Nugteren 
- dhr. F. van der Lucht 
- dhr. P. Achterberg 
Vereniging voor Klinische Genetica Nederland (VKGN) 
- mw. P. Zwijnenburg 
UMCG – Toegepast Gezondheidsonderzoek 
- mw. M. Alma 
- mw. G. Dijkstra 
- mw. S. van der Mei 
- mw. N. Verheij 
Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH) 
- mw. C. Scheenstra 
Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN) 
- dhr. T. Akkermans 

                                                                 

6Een organisatie of persoon vergeten te noemen of onjuiste titulatuur gehanteerd? Excuus, maar ook u zeer bedankt! 
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Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) 
- dhr. F. Pijpers 
- mw. T. Dunnink 
Vereniging voor Kinderen en volwassen met een Stofwisselingsziekte (VKS) 
- mw. H. Dekker 
- mw. M. Hamman 
- mw. M. Boele 
The Competence Group (TCG) 
- mw. L. Helder-Smit 
- mw. M. de Visser 
- mw. C. Koning 
- mw. A. van der Cruijsen 
- mw. A. van der Linden 
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) 
- mw. A. Kesler 
- mw. A. Ligtenstein 
Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) 
- mw. A. Zonneveld 
Orphanet Parijs/Nederland 
- dhr. M. Hanauer 
- mw. C. Rodwell 
- mw. J. Carlier 
Lucius 
- dhr. S. Berkers 
Contactgroep Marfan Nederland 
- mw. N. Rosenbrand 
- mw. M. Hoogstede 
- mw. I. Woudstra 
Fragiele X Vereniging 
- dhr. B. Douwes 
Landelijke Patiënten en Oudervereniging voor Schedel- en/of Aangezichtaandoeningen (LAPOSA) 
- mw. P. Poulissen 
Spierziekten Nederland 
- mw. A. Horemans 
- mw. C. Scherpenhof 
Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland (STSN) 
- dhr. J.P. Wagenaar 
- dhr. H. Ploegmakers 
Vereniging Osteogenesis Imperfecta (VOI) 
- mw. B. Zoer 
Op persoonlijke titel 
- mw. E. de Vries 
- mw. M.J. van den Boogaard 
- mw. J. Geelen 
- mw. A. Sollie 
- mw. J. Lanphen 
- mw. I. Houwink 
- dhr. P. van de Woestijne 
- dhr. V. Roelfsema 
- mw. M. Valstar 
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PARTNERS PROJECTEN SPIERZIEKTEN NEDERLAND 

 
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) 

- prof. dr. A.C.H. Geurts, revalidatiearts, Radboudumc 
- dr. J.T. Groothuis, revalidatiearts, Radboudumc 
- dr. N.B.M. Voet, revalidatiearts, Klimmendaal Arnhem en Radboudumc 
- drs. R.O. van Vliet, revalidatiearts, Roessingh centrum voor revalidatie Enschede 
- drs. M. Stam, arts-onderzoeker, UMCU 
- drs. M. van Tol, kinderrevalidatiearts, UMCU en De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht 
- drs. H. Hijdra, kinderrevalidatiearts, Radboudumc 

Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) 
- prof. dr. G.W. Padberg, emeritus hoogleraar neurologie, Radboudumc 
- dr. N.C. Voermans, neuroloog, Radboudumc 
- drs. K. Mul, neuroloog i.o., Radboudumc 
- dr. W.L. van der Pol, neuroloog, UMCU  

Ergotherapie Nederland (EN) 

- Y. van den Elzen, ergotherapeut, Radboudumc 

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) 

- D.M. Maas MSc, fysiotherapeut, Radboudumc 

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen (NVAB) 
- M. Lebbink, NVAB 

Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) 
- drs. B. Bartels, kinderfysiotherapeut, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht 
- dr. M.A.G.C Schoenmakers, kinderfysiotherapeut, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht 

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 

- dr. I. Snoeck, kinderarts-kinderneuroloog, Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag 
- drs. W. de Weerd, kinderartsintensivist, CTB, Groningen 
- dr. I. Cuppen, kinderarts-kinderneuroloog, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht 

Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (NVKN) 
- dr. I. Cuppen, kinderarts-kinderneuroloog, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht 

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) 

- dr. L. van den Engel-Hoek, logopedist, Radboudumc 
- dr. B.J.M. de Swart, logopedist en spraak-taalpatholoog, Radboudumc 

Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) 

- dr. J.M. Cobben, klinisch geneticus, adviseur, AMC, Amsterdam 

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) 

- drs. A. Verhoef, verpleegkundig specialist, kinderverpleegkundige, UMCU 
- M. Leeuw MSc, onderzoeksverpleegkundige, AMC  
- drs. L.P. Verweij-van den Oudenrijn, verpleegkundig specialist Centrum voor Thuisbeademing, UMCU 

Patiëntenfederatie Nederland 
- R. Lammers MSc. 

Expertisecentrum FSHD 

- prof. dr. G.W. Padberg, emeritus hoogleraar neurologie, Radboudumc 
- prof. dr. A.C.H. Geurts, revalidatiearts, Radboudumc 
- dr. N.C. Voermans, neuroloog, Radboudumc 
- dr. J.T. Groothuis, revalidatiearts, Radboudumc 
- dr. N.B.M. Voet, revalidatiearts, Klimmendaal Arnhem en Radboudumc 
- drs. K. Mul, neuroloog i.o., Radboudumc 
- D.M. Maas MSc, fysiotherapeut, Radboudumc 

Expertisecentrum SMA 
- dr. W.L. van der Pol, neuroloog, UMCU  
- drs. A. Verhoef, verpleegkundig specialist, kinderverpleegkundige, UMCU 
- drs. L.P. Verweij-van den Oudenrijn, verpleegkundig specialist Centrum voor Thuisbeademing, UMCU 
- drs. M. van Tol, kinderrevalidatiearts, UMCU en De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht 
- dr. I. Cuppen, kinderarts-kinderneuroloog, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht 
- drs. B. Bartels, kinderfysiotherapeut, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht 
- dr. M.A.G.C Schoenmakers, kinderfysiotherapeut, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht 

 



76 

 

Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten (KIMS) 

- dr. K.N.J. Burger, senior adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten Utrecht 
- drs. M. Wessels, literatuurspecialist, Kennisinstituut van Medisch Specialisten Utrecht 

Connect  
- MD: teams van prof. dr. B.G.M. van Engelen en prof. dr. C.G. Faber 
- IBM: teams van prof. dr. J.J.G.M. Verschuuren, prof. dr. B.G.M. van Engelen en dr. A.J. van der Kooi. 
- FSHD: team van prof. dr. B.G.M. van Engelen 
- MG: prof. dr. J.J.G.M. Verschuuren  
- LevelLevel 
- dhr. B. Hengst (adviseur) 
Spierziekten Nederland 
- A.I. Lanser-Weber, patiëntvertegenwoordiger  
- dr. A.M.C. Horemans, hoofd Kwaliteit van zorg, 
- S. el Markhous, MSc, projectmedewerker Kwaliteit van zorg 
- R. Smit, patiëntvertegenwoordiger 
- M. van Vuuren-de Vos, patiëntvertegenwoordiger 
- C. van Esch MSc, medewerker Kwaliteit van zorg 
- Diagnosewerkgroep MD 
- Diagnosewerkgroep MG 
- Diagnosewerkgroep FSHD 
- Diagnosewerkgroep IBM 
 

PARTNERS PROJECTEN VSOP 

 

KWALITEITSSTANDAARD BIJNIERAANDOENINGEN  
Werkgroep 
- dr. L. Van der Plas-Smans (endocrinoloog)  
- prof. dr. A. Hermus 
- dhr. J. Beun en  
- mw. A. Noordzij 
Adviesgroep  
Nederlandse Internisten Vereniging 
- prof. dr. A. Hermus (Radboudumc) 
Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie 
- dr. M. van Aken (Haga ziekenhuis) 
- dr. J. de Sonneville (Tergooi) 
- dr. J. Hillebrand (AMC) 
Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen 
- M. Kerstens (Radboudumc) 
- N. van der Meij (UMCU) 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde 
- dr. J. Hillebrand (AMC) 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 
- D. Tire (KNMP)  
- D. Dost (KNMP)  
- M. Shirks (LNA/KNMP) 
Nederlandse Vereniging voor Urologie 
- dr. H. Langenhuijsen (Radboudumc) 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 
- dr. E. Nieveen van Dijkum (AMC) 
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie 
- drs. J. Hoogmoed (AMC) 
Werkgroep Consensus nationaal stressinstructies 
- dr. van Rossum en Dr. Feelders (Erasmusmc)  
- dr. Sanson (Meander MC) 
- dr. Heijligenberg (Gelderse vallei, Ede) 
- dr. Franken (Isala, Zwolle) 
- prof. dr. Wolffenbuttel (UMCG) 
- prof. dr. Pereira (LUMC) 
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- prof. dr. Hermus (Radboudumc) 
- dr. Stikkelbroeck (Radboudumc) 
- M. Kerstens (Radboudumc) 
- dr. Zelissen (UMCU)  
- dr. Smans (UMCU) 
- N. van der Mey (UMCU) 
- dr. M. de Fost (Waterlandziekenhuis)  
- dr. J. van Wijk (Ziekenhuis Gelderse Vallei) 
Bijniervereniging NVACP 
- dhr. T. Westerbeke 
- mw. M. Marks-de Korver 
Nederlandse Hypofyse Stichting 
- M. Wolfs 

KWALITEITSSTANDAARD ANUSATRESIE  
Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie 
- prof. dr. I. de Blaauw, Kinderchirurg, Amalia Kinderziekenhuis, Radboudumc 
- drs. H.J.J. van der Steeg, Amalia-kinderziekenhuis, Radboudumc 
- dr. C.E.J. Sloots, Kinderchirurg, Sophia Kinderziekenhuis, ErasmusMC 
- dr. H. Ijsselstijn, Kinderarts, Sophia Kinderziekenhuis, ErasmusMC 
- dr. A.F.W. van der Steeg, kinderchirurg, Emma kinderziekenhuis, AMC / VUMC  
- dr. P.M.A. Broens, kinderchirurg, Beatrix Kinderziekenhuis, UMCG 
Vereniging voor Ouderen en Kinderen met een Slokdarmafsluiting 
- mw. L. Jonker, Voorzitter 
Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen  
- dr. R.J.F. Felt, MDL arts, AMC / VUMC Amsterdam 
Nederlands Vereniging voor Seksuologie 
- drs. J.M. Bolt, Arts- seksuoloog, Sophia Kinderziekenhuis, ErasmusMC 
Nederlandse Vereniging voor Diëtetiek 
- A. van de Berg, Diëtist, Amalia Kinderziekenhuis, Radboudumc 
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 
- dr. H. Ijsselstijn, Kinderarts, Sophia Kinderziekenhuis, ErasmusMC 
- drs. E.H.A.J. Coolen, Kinderarts, Amalia Kinderziekenhuis, Radboudumc 
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij bekkenproblematiek 
- M.L. Essink, Bekkenfysiotherapeut, Amalia Kinderziekenhuis, Radboudumc 
- B. Hettema-Beets, Bekkenfysiotherapeut, via NVBBF 
Nederlandse Vereniging voor Urologie  
- drs. K.P. Wolffenbuttel, Kinderuroloog, Sophia Kinderziekenhuis, ErasmusMC 
- drs. J. van den Hoek, Kinderuroloog, Sophia Kinderziekenhuis, ErasmusMC 
- dr. J.P.F.A. Heesakkers, Uroloog, Radboudumc 
- prof. dr. W.F.J. Feitz, Kinderuroloog, Amalia Kinderziekenhuis, Radboudumc  
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afdeling Kinderverpleegkunde 
- I. van Linschoten, verpleegkundig specialist, Sophia Kinderziekenhuis, ErasmusMC 
- K. Davies-Wijers, verpleegkundig specialist, Sophia Kinderziekenhuis, ErasmusMC 
Vereniging Anusatresie 
Op persoonlijke titel: 
- dr. W.G. van Gemert, kinderchirurg, Academisch Ziekenhuis, Maastricht  
- drs. C.C.C.C. Hulsker, kinderchirurg, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMCU  
- dr. S.A.H.J. Tytgat, kinderchirurg, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMCU 
- dr. P. Honig-Mazer, psycholoog, Sophia Kinderziekenhuis, ErasmusMC 
- dr. C.L.M. Marcelis, Klinisch geneticus, Radboudumc 
- drs L.M. Staals, Anesthesioloog, Sophia Kinderziekenhuis, ErasmusMC 
- M. van de Vorle, verpleegkundig specialist, Amalia Kinderziekenhuis, Radboudumc 
- H. Cobussen, continentieverpleegkundige, Amalia Kinderziekenhuis, Radboudumc 
- M.E. Voskeuil, Kinderstomaverpleegkundige, Emma Kinderziekenhuis, AMC 
- P. Rabsztyn, Verpleegkundige-seksuoloog, Amalia Kinderziekenhuis, Radboudumc 
- dr. M. Vergeer, Arts-seksuoloog, Amalia Kinderziekenhuis, Radboudumc 
- dr. K.B. Kluivers, Gynaecoloog, Amalia Kinderziekenhuis, Radboudumc 
- dr. M.J. ten Kate –Booij, Gynaecoloog, Sophia Kinderziekenhuis, ErasmusMC 
- dr. A.G.M.G.J. Mulders, Gynaecoloog-perinatoloog, Sophia Kinderziekenhuis, ErasmusMC 
- B. Geerdes, Senior medisch adviseur Zorgverzekeraars Nederland, Achmea 
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- A. van Ulsen, Kinderbekkenfysiotherapeute, via Beatrix Kinderziekenhuis, UMCG 
- E. W. Hoving, Neurochirurg, Beatrix Kinderziekenhuis, UMCG 
- drs. R. Dikkers, Radioloog, Beatrix Kinderziekenhuis, UMCG 
- mw. A. Wagenaar, Klinisch kinderpsycholoog, via Beatrix Kinderziekenhuis, UMCG 
- Dr. D. van den Hondel, AIOS chirurgie, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem 
 

KWALITEITSSTANDAARD AMYLOÏDOSE 
Stichting Amyloidose Nederland  
- mw. D. Müller (voorzitter) 
- dhr. R.P. Hammink (lid) 
Universitair Medisch Centrum Groningen 
- dr. B. Hazenberg, internist-reumatoloog 
- dr. A. Diepstra, patholoog 
Universitair Medisch Centrum Utrecht 
- dr. M. Minnema, hematoloog 
- dr. N. de Jonge, cardioloog 
- drs. R. Leguit, patholoog 
Adviesgroep 
- mw. M. Floothuis (ergotherapeut, Rijndam Revalidatie-Erasmus MC) 
- dhr. R. Cranendonk (bedrijfsarts, Zorg van de zaak) 
- mw. T. Kok (diëtist, UMCG, lid DNN) 
- mw. I. Jans (diëtist nierziekten, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede, lid DNN, werkgroep kwaliteit en richtlijnen) 
- mw. L. Eerland (medisch maatschappelijk werker, Erasmus MC) 
 

PATIENTS’ DATA INCLUDED 
UMC’s 
- prof. Hennekam, Amsterdam UMC 
- prof. van Engelen Radboudumc 
- dr. Geelen, Radboudumc 
- prof. J. Groothoff, Amsterdam UMC 
- dr. Warrenburg, Radboudumc 
- mw. Deenen, Radboudumc 
CFRI Ierland 
- dr. A. Jackson  
CDLS/ Waihonapedia 
- dhr. G. Koekkoek 
FSHD 
- mw. A. Lanser 
NCFS 
- dhr. V. Gulmans 
Hevas 
- mw. M. Jongma 
NVHP en HemoNed 
- mw. Driessens  
GIST 
- dhr. P. van Kampen 
PEDNET 
- mw. E. van Hardveld 
MijnIBDcoach 
- mw. T. Marcus 
MedMij 
- dhr. H. Hutink 
Reuma2Go (UMCU) 
- dhr. M. Klein 
Rubric register 
- dr. S. Tas en mw. I. Koopmans 
HemoNED 
BOSK (CP register) 
- mw. J. Hazelhof 
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Stichting Ushersyndroom  
- dhr. W.P. Quite 
CRAMP 
- prof. J. Verschuren 
Fybreuze dysplasie  
- dhr. Doxiadis 
- mw. Vonsée 
ADCA  
- dhr. Schaap 
Hevas  
- mw. Jongma  
Paragangliomen  
- dhr. Coonen 
Waihonapedia - Cornelia de Lange  
- dhr. G. Koekkoek  

 

 


