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Bijlage bij het verslag van de ALV van de VSOP d.d. 15 juni 2022 

 

Brede evaluatie onder patiëntenorganisaties die hebben deelgenomen aan de 
ECZA-beoordeling 2021. 
 

Aan ruim 100 patiëntenorganisaties is op donderdag 18 november 2021 het volgende bericht uitgestuurd: 
 

Geachte bestuur, 

Namens uw patiëntenorganisatie heeft u meegedaan aan de beoordelingsprocedure expertisecentra 
zeldzame aandoeningen 2021.  

We willen u en alle deelnemende patiëntenorganisaties graag in de gelegenheid stellen om verbeterpunten 
en sterke punten over deze procedure aan ons kenbaar te maken. Mocht u hiervan gebruik willen maken, 
dan kunt u de verbeter- en sterke punten uiterlijk 10 december 2021 via expertisecentra@vsop.nl aan ons 
terugkoppelen.  

Uw punten kunnen zowel voor de VSOP als de NFU van belang zijn en zullen we dan ook met de NFU 
bespreken. 
U zou in uw reactie onderscheid kunnen maken tussen het wettelijk kader enerzijds, en punten die te maken 
hebben met de uitvoering van de procedure anderzijds. (Dit wettelijk kader is begin 2021 gepubliceerd in de 
Staatscourant en sinds dat moment van kracht: https://vsop.nl/media/uploads/file/staatscourant-2021-
1924.pdf . Ook op de website van de Rijksoverheid is hierover meer informatie te vinden.) 
Uitkomsten procedure 2021 

Op 11 november verstreek de deadline voor het indienen van bezwaren. Eind november en begin december 
bespreekt het beoordelingscomité de ingediende bezwaren. Het ministerie van VWS laat vervolgens naar 
verwachting uiterlijk januari 2022 via een brief aan de raden van bestuur van de expertisecentra. 

Procedure 2022 
Ook in 2022 vindt een beoordelingsprocedure voor expertisecentra zeldzame aandoeningen plaats. Op de 
VSOP-website vindt u de planning in grote lijnen.  

Mocht u evaluatiepunten hebben, dan zien wij deze graag uiterlijk 10 december a.s. per mail tegemoet. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Team expertisecentra 
 
Op de uitnodiging om evaluatiepunten aan ons toe sturen gaven in totaal 19 patiëntenorganisaties gehoor. 
De aangedragen punten liepen uiteen van heel praktische zaken tot procedurele punten. 
Directeur Cor Oosterwijk formuleerde op basis van de input die binnenkwam een brief die per e-mail naar 
alle voor de evaluatie uitgenodigde patiëntenorganisaties is verstuurd op dinsdag 21 december 2021: 

 

  



2 
 

Geachte heer, mevrouw, 

Diversen van u zijn ingegaan op onze uitnodiging aandachtspunten aan te leveren t.b.v. de evaluatie van de 
beoordelingsprocedure van (kandidaat-) expertisecentra die dit jaar plaatsvond. Meestal heeft u ook al een 
reactie ontvangen op uw specifieke inbreng. We beperken ons daarom in deze terugkoppeling tot de 
hoofdlijnen en de uitkomsten van het overleg hierover met de NFU. 
Er zijn door u opmerkingen gemaakt over de procedure zoals die is gepubliceerd in de Staatscourant en de 
manier waarop die wordt toepast door het Beoordelingscomité. Ik kan u verzekeren dat het 
Beoordelingscomité iedere ruimte die de regeling biedt, heeft benut om te voorkomen dat een centrum - 
dat het qua functioneren waard is om als ECZA erkend te worden - om administratieve redenen toch wordt 
afgewezen. Of hier daadwerkelijk sprake van is geweest kan pas na afronding van de bezwaarprocedure 
worden bezien. 

Mochten bepaalde wijzigingen in deze procedure van de Staatscourant wenselijk of noodzakelijk blijken, dan 
is het helaas niet mogelijk deze op korte termijn te formuleren, te publiceren en al per 2022 in werking te 
laten gaan. De verkenning van dergelijke wijzigingen dient in 2022 plaats te vinden om in 2023 in te kunnen 
gaan.  

Binnen het huidige kader zullen NFU en VSOP als uitvoerende partijen al het mogelijke doen richting 
expertisecentra, respectievelijk patiëntenorganisaties, om verbeteringen door te voeren in de 
communicatie, techniek (AIMS) en overige uitvoeringsaspecten.  

We zijn het van harte met u eens dat het zorgpad en/of de patiëntenversies daarvan beschikbaar moeten 
zijn voor de patiëntenorganisaties en zo mogelijk ook met u worden besproken. We gaan proberen dat te 
faciliteren en de NFU heeft aangegeven daaraan te willen meewerken. Ook zal de NFU richting de 
expertisecentra nogmaals verduidelijken waaraan een goed zorgpad dient te voldoen. 

Voor alle betrokkenen geldt dat het AIMS-systeem in diverse opzichten gebruiksvriendelijker zou moeten 
zijn. Aangezien het veel betrokken partijen moet bedienen (de centra zelf, referenten, patiëntenorganisaties, 
NFU, VSOP en Beoordelingscomité) is het een complex platform en kunnen allerlei wenselijke technische 
verbeteringen niet al snel worden geïmplementeerd. 

Als VSOP zullen wij bezien hoe de vragenlijsten voor u als bestuur en uw achterban verder verbeterd kunnen 
worden, hoe de relatie met de eisen en indicatoren van de Staatscourant kan worden verduidelijkt en hoe u 
daar in de beantwoording van de vragen beter rekening mee kunt houden.  
We hebben gemerkt dat de vergelijkbaarheid van de aandoeningen waarvoor erkenning wordt aangevraagd 
en de verschillen in de manier waarop deze geclusterd worden, voor onduidelijkheid zorgen. Wij zullen 
nagaan of het mogelijk is u de keuze te geven één enkele beoordeling van toepassing te laten zijn voor 
meerdere aandoeningen. 
Tot slot: uiteenlopende beoordelingen van referenten en patiëntenorganisaties, ook onderling, zijn eerder 
regel dan uitzondering. Uitkomsten die in tegenspraak zijn met het oordeel van één of meer referenten, 
en/of één of meer patiëntenorganisaties, zijn daarom onvermijdbaar, laat staan uitkomsten die een 
teleurstelling zijn voor het aanvragende centrum.  
Als VSOP is en blijft ons er alles aan gelegen u in staat te stellen de (kandidaat-) expertisecentra zo goed 
mogelijk te beoordelen zodat het patiëntenperspectief een volwaardige plek heeft in de procedure. 

 

Met vriendelijk groet, 
 

Dr. Cor Oosterwijk 

directeur VSOP 


