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• In mei heeft een gesprek plaatsgevonden tussen zo’n 15 patiëntenorganisaties die betrokken waren bij 

de ECZA procedure 2021 en problemen hebben ondervonden.  
 
• De problemen die de verschillende patiëntenorganisaties signaleren, komen grotendeels overeen.  
 
• Het belangrijkste en meest gehoorde punt van kritiek is dat het advies van de patiëntenorganisaties niet 

serieus genomen lijkt te worden en het beoordelingscomité niet de complete formulieren leest.   
 
• Daarnaast is het gebrek aan informatie, transparantie en samenwerking gedurende en na de procedure 

een terugkerende klacht.  
 
De belangrijkste punten zijn: 
 
Aanvraag: 
Idealiter betrekt een aanvrager voor het indienen van het aanvraagformulier de desbetreffende 
patiëntenorganisatie(s). De huidige vraag of er contact is geweest met een patiëntenorganisatie is 
onvoldoende en weinig specifiek. Er dient voor de aanvraag aantoonbaar gedegen overleg met de 
patiëntenorganisatie te zijn geweest (support brief?). Dit dient een eis of indicator te worden waar niet van 
kan worden afgeweken.  
 
Transparantie aanvraag: 
Inzicht in de door het ziekenhuis aangeleverde aanvraag is dringend gewenst. Indien de 
patiëntenorganisaties als adviseur gevraagd worden, dienen zij ook over de betreffende informatie te 
beschikken. Het argument dat de aanvraag  bedrijfsgevoelige informatie bevat, is onjuist. 
 
Controleerbaarheid: 
Door ziekenhuis aangeleverde informatie met betrekking tot de patiëntenaantallen is niet verifieerbaar, 
behalve dat wat als bijlage aangeleverd wordt. Linken aan bestaande registraties (bijv. NKR voor oncologie) 
wordt ten sterkste aanbevolen. Mogelijk kan DHD hier een rol in spelen.  
Het ontbreken van feitelijke, verifieerbare onderbouwing maakt inhoudelijke kennis bij beoordelingscomité 
noodzakelijk. Dat geldt niet alleen voor de patiëntenaantallen.  
 
Orpha-codes: 
Er is veel onduidelijkheid rondom de Orpha codes/clusters. Wij adviseren e.e.a. te structureren, zodat het 
aantal Orpha niveaus waarop een aanvraag gedaan kan worden, beperkt wordt. De betreffende 
wetenschappelijke vereniging/netwerk dient dat onderling af te stemmen.  
Vanzelfsprekend moet er de mogelijkheid blijven bestaan om voor een ultra rare aandoening aan te vragen, 
maar dan moeten specifieke kennis, ervaring en onderzoek in place zijn.  
 
Transparantie over erkenning en mogelijkheid bezwaar: 
Het was onvoldoende duidelijk welke mogelijkheden er waren om als patiëntenorganisatie in bezwaar en 
beroep te gaan. Ook de communicatie rondom de toekenning van de erkenning was er vanuit het ministerie 
niet richting patiëntenorganisaties en vanuit de VSOP onvoldoende, waardoor er veel onduidelijk was en 
patiëntorganisaties bezwaartermijnen misten.  
 
Transparantie rondom de bezwaren en herbeoordelingen ontbreekt. Patiëntenorganisaties worden wanneer 
een ziekenhuis bezwaar aantekent, niet betrokken of zelfs maar geïnformeerd. Een patiëntenorganisatie 
dient – als derde-belanghebbende -  op het juiste moment proactief van de juiste informatie voorzien te 
worden. 
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Bovendien is het essentieel dat het inhoudelijke overwegingen van het advies van het beoordelingscomité 
inzichtelijk zijn.  
 
Organisatie ECZA  
Onderlinge samenwerking ECZA voor een aandoening of cluster dient een zwaardere weging te krijgen. 
Indien er een koepel is, dient de aanvrager op zijn minst contact opgenomen te hebben en de aanvraag 
aangekondigd, teneinde samenwerking te stimuleren en concurrentie tegen te gaan.  
 
VSOP 
VSOP lijkt op de genoemde punten naar ons oordeel te weinig op te komen voor de belangen van de 
patiëntenorganisaties. Het feit dat de VSOP zitting heeft in het beoordelingscomité maakt de verhoudingen 
extra complex. Wij hebben hiervoor tijdens de VSOP ALV van 15 juni jl. aandacht gevraagd en VSOP 
opgeroepen actie te ondernemen.  
 
Ten slotte 
Het ECZA systeem is enorm belangrijk voor patiënten met een zeldzame aandoening. Echter, de wijze 
waarop de procedure vormgegeven is en in 2021 gevoerd, is op punten onvoldoende en heeft verstrekkende 
negatieve gevolgen. Deze gevolgen houden bijvoorbeeld aan voor een periode van 5 jaar indien een centrum 
ten onrechte is erkend en een patiëntenorganisatie geen mogelijkheid heeft gehad om bezwaar aan te 
tekenen. 
De toekenningen van de status dienen gepubliceerd te worden bijvoorbeeld in de Staatscourant.  
 
VWS is gehouden op objectieve gronden de status toe te kennen. Het geheim houden van o.a. de 
referenten, het advies en de samenstelling van het beoordelingscomité, de aanvraagformulieren, de 
(her)beoordelingen maken het onmogelijk om die objectiviteit te beoordelen. Bovendien draagt de 
versluiering van verschillende stappen niet bij aan de geloofwaardigheid van deze belangrijke procedure.  
 
De participerende patiëntenorganisaties moeten het gevoel krijgen dat hun input serieus genomen wordt en 
het advies volwaardig gewogen wordt. Daartoe dienen VSOP, NFU en VWS de benodigde verbeterstappen te 
nemen. 
 
Wij leveren graag advies.  
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