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Achtergrond
(CO)
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Wat vooraf ging ….

2009                 2011                     2013              2017

Iedereen die lijdt aan een zeldzame ziekte krijgt tijdig een accurate diagnose, ontvangt 
netwerkzorg en behandeling (waar nodig grensoverschrijdend) die aansluit bij de 
individuele behoefte. Om dit mogelijk te maken dienen de expertisecentra voor 
zeldzame aandoeningen een zodanige positie te krijgen dat aan alle voorwaarden kan 
worden voldaan, zoals het vormen van een netwerk met zorgverleners in de regio van 
de patiënt en andere instanties zoals gemeenten en zorgverzekeraars. 
Participatie van mensen met een zeldzame ziekte en hun organisaties is 
hier een onlosmakelijk onderdeel van. 

Breng expertisecentra 
voor zeldzame 
ziekten onder werking
van de WBMV.

Wijs op transparante 
wijze expertisecentra 
aan waarbij gebruik 
wordt gemaakt van 
bestaande
uniforme criteria.



Hoofddoelen beoordelingsprocedure

• Nationaal: voor Nederlandse patiënt en zorgverleners 
inzichtelijk maken waar de juiste zorg en expertise voor een 
zeldzame aandoening aanwezig zijn:
- Behouden van de kennis en expertise die aanwezig zijn
- Goed inzichtelijk voor zorgverleners en patiënten welke expertise er 

beschikbaar is voor een zeldzame aandoening

• Europees: goede aansluiting bij European Reference 
Networks (ERNs):
- Goede aansluiting op de (thema’s en subthema’s van) ERNs
- Werkbaar houden van de ERNs 
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(Her)beoordeling van (kandidaat) expertisecentra

ExpertiseCentrum Ziekenhuis

Minister VWS

Patiëntenorganisatie(s)

Medici
N
F
U Beoordelings

commité

VSOP



Stand van zaken
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Eerste beoordelingsrondes (2014 – 2019) 

Globale indeling van de aandoeningen per tranche (ronde):

A = neurocognitief / hersenen / tumoren
B = bloedziekten / oncologie
C = auto-immuunziekten / huidziekten / MDL ziekten / oogaandoeningen / cong. malformaties
D = syndromen / ontwikkelingsstoornissen / hart- en vaataandoeningen / longaandoeningen / urologische aandoeningen
E/F = diverse aandoeningen

• Najaar 2014: eerste beoordelingen gestart in (tranche A), snel daarna tranches B t/m D en 
in 2015 ook tranche E

• Eind 2015:  eerste groep via deze procedure aangewezen expertisecentra een feit
• 2017/2018:  tranche F
• 2019: na laatste herbeoordeling ± 350 Expertisecentra

Erkenningen uit 2015 en 2016 lopen nu af 
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Aantal expertisecentra per ziekenhuis



Zichtopzeldzaam.nl



Vragen / opmerkingen
(CHAT I)
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Europese context
(CO)
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ERN BOND botziekten 
ERN CRANIO craniofaciale anomalieën en kno-aandoeningen (keel, neus en oren) 
Endo-ERN endocriene ziekten 
ERN EpiCARE epilepsie 
ERKNet nierziekten 
ERN-RND neurologische ziekten 
ERNICA erfelijke en aangeboren ziekten 
ERN LUNG longziekten 
ERN Skin huidaandoeningen 
ERN EURACAN volwassen kankers (vaste tumoren) 
ERN EuroBloodNet bloedziekten 
ERN eUROGEN urogenitale ziekten 
ERN EURO-NMD neuromusculaire ziekten 
ERN EYE oogziekten 
ERN GENTURIS genetische tumorrisico's 
ERN GUARD-HEART hartziekten 
ERN ITHACA aangeboren misvormingen,ontwikkelingsanomalieën, zeldzame verstandelijke 
handicaps 
MetabERN erfelijke stofwisselingsstoornissen 
ERN PaedCan kinderkanker (hemato-oncologie) 
ERN RARE-LIVER leverziekten 
ERN ReCONNET bindweefsel- en musculoskeletale ziekten 
ERN RITA immunologische, auto-inflammatoire en auto-immuunziekten 
ERN TRANSPLANT-CHILD transplantaties bij kinderen 
VASCERN zeldzame multisystemische vasculaire ziekten 

 
http://ec.europa.eu/health/ern/policy_en
http://www.eurordis.org/content/about-european-reference-networks
http://www.rd-action.eu/european-reference-networks-erns/coordination-of-rare-disease-erns

24 ERN’s  
166 aangesloten NL expertisecentra    



Terugblik

- De toetsing vond plaats voordat bekend was hoe de ERNs werden ingericht.

- Expertisecentra hebben op heel verschillende aggregatieniveaus erkenning 
aangevraagd

- Nu de inrichting ERNs bekend is, kan een koppeling worden gemaakt met 
de Nederlandse situatie.
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Aansluiting ERN

• Aanvraag niveau:

– Erkenning wordt aangevraagd voor één of meerdere (clusters van) zeldzame 
aandoening(en) op basis van bijbehorende Orphanet code. 

– Aanvraag in ieder geval op minimaal een subthema van een ERN.

– Daarnaast op (specifiek) aandoeningsniveau. 

– Toetsing vindt plaats voor iedere aandoening waarvoor erkenning wordt 
aangevraagd.
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Wijziging aanvraag door expertisecentrum

• (Kandidaat) expertisecentra uit 1 instelling worden verzocht als 1 centrum 
aan te vragen indien ze binnen een zelfde subthema van een ERN 
aanvragen;

• Overweging aan centra uit 1 instelling om samen aan te vragen als ze voor 
(cluster van) aandoening(en) binnen een zelfde thema of ERN aanvragen.

• Indien ERN beschikbaar en nog niet aangesloten: aansluiten bij een ERN bij 
de eerstvolgende gelegenheid
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Vragen / opmerkingen
CHAT II
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Procedure 2021
(IR)
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Nieuwe beoordelingsprocedure

• Aanmelding alleen op basis van ORPHA-codes/ aandoening

• Vragenlijst korter en eenvoudiger

• Aantal gegevens al ingevuld

• Geen voorlopige erkenningen meer

• Nieuwe online omgeving voor beoordelingsprocedure

• Tussentijds bezwaar maken mogelijk 



Stappen aanvraagproces



Wettelijke beoordelingseisen

12 eisen (+ indicatoren) in 6 clusters:

1. Kwaliteit van zorg (5)
2. Onderzoek (1)
3. Continuïteit (2)
4. Samenwerking met andere partijen (2)
5. Informatie en communicatie (1)
6. Grensoverschrijdende gezondheidszorg (1)



Eisen kwaliteit van zorg & onderzoek

Kwaliteit van zorg
1. Het kandidaat ECZA is, indien relevant voor de specifieke zeldzame aandoening, in staat tot het leveren van 

kwalitatief hooggespecialiseerde complexe patiëntenzorg op het gebied van diagnostiek, behandeling, nazorg 
en follow-up.

2. Het kandidaat ECZA levert inbreng bij ontwikkeling van zorgstandaarden en richtlijnen en werkt mee aan de 
verspreiding hiervan, samen met vertegenwoordigers van betrokken patiëntenorganisaties.

3. Het kandidaat ECZA coördineert het zorgaanbod binnen de gehele keten voor de specifieke zeldzame 
aandoening.

4. Het kandidaat ECZA levert de zorg met een vaststaand MD-team.
5. Het kandidaat ECZA beschikt over een systematiek om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.
Onderzoek
6. Het kandidaat ECZA verricht (basaal) wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de zeldzame 

aandoening waarvoor erkenning als ECZA is verzocht en publiceert hierover.



Overige eisen

Continuïteit
7. Het kandidaat ECZA zorgt, waar nodig, voor waarborging van de continuïteit van de zorgverstrekking op het 

gebied van de zeldzame aandoening waarvoor de erkenning is gevraagd, van kinderjaren, via adolescentie tot 
en met en gedurende de volwassen leeftijd.

8. Het kandidaat ECZA draagt zorg voor de opleiding en de overdracht van kennis naar leden van het MD-team.

Samenwerking
9. Het kandidaat ECZA werkt met patiënten(organisatie(s) samen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
10.Het kandidaat ECZA werkt samen op het terrein van onderzoek en patiëntenzorg met andere centra in binnen-

en buitenland.

Informatie en communicatie
11.Het kandidaat ECZA fungeert als informatieloket en vraagbaak voor zorgverleners, patiënten en hun naasten.

Grensoverschrijdende gezondheidszorg
12.Indien een kandidaat ECZA als ECZA is erkend, dient hij is staat te zijn om deel te nemen aan een ERN en 

coördineert en adviseert, indien nodig, grensoverschrijdende gezondheidszorg met aangewezen expertisecentra 
in andere EU-landen, waarnaar patiënten of biologische monsters kunnen worden doorverwezen.



ORPHA-classificatie

ORPHA-classificatie
• 34 hoofd clusters
• Koppeling patiëntenorganisaties aan te 

beoordelen expertisecentra



Vragen / opmerkingen
(via de chat)
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PAUZE
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Rol patiëntenorganisatie en meerwaarde achterban

28



Rol bestuur patiëntenorganisatie

• Beoordelen op basis van ervaringen van uw achterban

• Goede voorbereiding:

– Weten welke patiënten (dus ORPHA-codes) u vertegenwoordigt

– VSOP-instructiebijeenkomst(en) 2021

– Achterbanraadpleging bij onvoldoende inzicht (vast format)

– Zorg voor vast contactpersoon en juiste gegevens en vervanging bij ziekte/uitval



Meerwaarde voor uw achterban

• Duidelijk waar de zorg voor de aandoening(en) zich bevindt

• Beter zicht op behoefte achterban

• Intensivering contact met expertisecentrum /-centra

• Betere aansluiting bij wetenschappelijk onderzoek en ERN



Tijdlijn 2021
(IR)
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Tijdlijn toetsingsprocedure 2021

• Vooraanmelding expertisecentra eind jan - eind febr

• Definitieve lijst vooraanmeldingen beschikbaar medio maart

• Patiëntenorganisaties koppelen aan lijst vooraanmeldingen maart

• Online aanmelding expertisecentra begin april

• Eventueel uitzetten achterbanraadpleging april

• Instructiebijeenkomst patiëntenorganisaties april

• Online beoordeling patiëntenorganisaties en experts half mei / begin juli

• Beoordeling expertisecentra door Beoordelingscomité eind aug / sept

• VWS verstuurt brieven met uitkomsten naar expertisecentra medio nov



Informatie

Meer informatie op website van de VSOP: 

vsop.nl/wat-doen-wij/expertisecentra/beoordeling-expertisecentra

Vragen via: 
expertisecentra@vsop.nl



Vragen / opmerkingen
CHAT III
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Afsluiting
(CO)
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BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG EN SPORT
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 18 juni 2018

“…. is het in de eerste plaats nodig om te komen tot verdere samenwerking en 
netwerkvorming binnen het brede veld van de Nederlandse expertisecentra. 
Dit is nodig om nog intensiever samen te werken, kennis te genereren, het 
overzicht voor patiënt en zorgaanbieder te bewaren….. Samen met het veld 
zal ik mij in de komende periode daarvoor inzetten.”



Websites expertise-netwerken



WWW.ZELDZAAMINZICHT.NL



Des te meer zielen …..

ADCA Vereniging Nederland • ALS Patients Connected (APC) • Amyloïdose Nederland • Bardet-Biedl Syndroom Stichting •
Belangengroep MEN • Belangenvereniging LOA/LHON • Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM)
• Belangenvereniging Von Hippel-Lindau (VHL) • Care4BrittleBones • Christianson Syndrome Europe • CMTC-OVM
Vereniging • Contactgroep Marfan Nederland • DEBRA Nederland • DSDNederland • FOP Stichting Nederland
• Fragiele X Vereniging Nederland • Fabry Support & Informatie Groep Nederland (FSIGN) • Galactosemie Vereniging
Nederland (GVN) • GNAO1 • HEVAS • HME-MO Vereniging Nederland • Huidpatiënten Nederland • Vereniging voor
Ichtyosis Netwerken • Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP) • Jeugdreuma Vereniging Nederland • Kans voor
PKAN kinderen • KortMaarKrachtig: Vereniging voor geamputeerden (KMK) • Laposa: Landelijke Patiënten- en
Oudervereniging voor Schedel- en/of Aangezichtsafwijkingen • LGD Alliance Nederland • Lichen Planus Vereniging •
Longfibrose Patiëntenvereniging • Macula Vereniging • Mastocytose vereniging Nederland • MSS Research Foundation •
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) • Nederlandse Hypofyse Stichting • Nederlandse Klinefelter Vereniging (NKV)
• Nederlandse PKU Vereniging • Nederlandse Rett Syndroom Vereniging (NRSV) • Nederlandse Vereniging van Hemofilie-
Patiënten (NVHP) • Nederlandse Vereniging voor Patiënten met Paragangliomen • NephcEurope • NFVN:
Neurofibromatose Vereniging Nederland • NVN: Nierpatiënten Vereniging Nederland • NINA Foundation • OSCAR
Nederland • Parkinson Vereniging • Patiëntenvereniging Fibreuze Dysplasie • Patiëntenvereniging MED SED • PCD
Belangengroep • PlatformCHD • Prader-Willi Fonds • PSC Patients Europe • SAS: Stichting voor Afweerstoornissen • SCCH
Vereniging • SGA Platform SOSNL • Spierziekten Nederland • Stichting AA & PNH Contactgroep • Stichting Cure ADOA •
Stichting De Negende Van… • Stichting De Ontbrekende Schakel • Stichting Diagnose Kanker (SDK) • Stichting
Downsyndroom (SDS) • Stichting Lynch Polyposis • Stichting MRK-vrouwen • Stichting Noonan Syndroom • Stichting
Overdruksyndroom NL • (SOSNL) • Stichting PHA Nederland • Stichting Pierre Robin Europe • Stichting RPF • Stichting
Prader-Willi Syndroom • Stichting Rubinstein Taybi Syndroom • STSN: Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland • Stichting
Ijzersterk • Patiëntenplatform Sarcomen • Syringomyelie Patiënten Vereniging • Vasculitis Stichting • Vereniging
Anusatresie (VA) • Vereniging Cornelia de Lange Syndroom • Vereniging Oog in Oog • Vereniging van Allergie Patiënten
(VAP) • Vereniging van Ehlers-Danlos patiënten (VED) • Vereniging van Huntington • Vereniging van patiënten met
Erythropoëtische protoporphyrie • Vereniging voor Angio Oedeem • Vereniging ziekte van Hirschsprung • VKS:
Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten • VOI: Vereniging Osteogenesis Imperfecta • VOKS: Vereniging voor
Ouderen en Kinderen met een Slokdarmafsluiting • ZeldSamen
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