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SAMENVATTING 

Een aandoening die bij minder dan 1 op de 2.000 mensen voorkomt, is zeldzaam. De 7.000 verschillende zeldzame 
aandoeningen doen een grote aanslag op de kwaliteit van leven van 6-8% van de bevolking: minimaal 1 miljoen 
Nederlanders. De zorg voor zeldzame aandoeningen onderscheidt zich van andere zorg vanwege de bijzondere 
rol van expertisecentra die de minister van VWS aanwijst, meestal in de universitair medische ziekenhuizen 
(umc's). Die centra zijn ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de regionale zorg in bv. behandel- en 
revalidatiecentra. In de praktijk blijkt dat echter niet goed te werken omdat de centra daarvoor onvoldoend zijn 
toegerust, en omdat er in lang niet in iedere regio een expertisecentrum is. Dit project biedt landelijke en 
regionaal georganiseerde patiëntenorganisaties een 'Wegwijzer Zeldzaam in de Regio' aan om in samenhang met 
de landelijk belangenbehartiging, de belangen van patiënten met zeldzame aandoeningen ook in de regio goed 
te kunnen behartigen. 

 

 

 

 

De tekst van de oorspronkelijke projectvoorstellen (projectidee en definitieve aanvraag) is in deze 
projectbeschrijving zoveel mogelijk letterlijk overgenomen 
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INLEIDING 

De zorg voor zeldzame aandoeningen onderscheidt zich van overige zorg vanwege de bijzondere rol van 
expertisecentra die door de minister van VWS worden aangewezen op basis van concrete eisen en indicatoren die 
door zowel medisch referenten als patiëntenorganisaties onafhankelijk worden getoetst. De VSOP ondersteunt alle 
patiëntenorganisaties bij hun beoordeling van expertisecentra ten behoeve van VWS-erkenning, een opdracht van 
het ministerie van VWS aan NFU en VSOP. Een erkenning door de minister van VWS is 5 jaar geldig, dan volgt 
herbeoordeling. De ongeveer 350 erkende expertisecentra bevinden zich meestal in de umc's 
(www.zichtopzeldzaam.nl), een aantal ook in andere ziekenhuizen. Ieder umc heeft een ‘Coördinator Zeldzame 
Aandoeningen’ aangesteld, en voor de NVZ- en STZ-ziekenhuizen is er één coördinator.  

Patiënten met een bepaalde zeldzame aandoening dienen bekend te zijn bij, en met, het desbetreffende 
expertisecentrum. De erkende expertisecentra voor zeldzame aandoeningen (ECZA’s) verlenen zorg gedurende het 
leven. Een centrum draagt ook verantwoordelijkheid voor de zorg buiten het centrum (behandelcentra, 
revalidatiecentra, eerstelijnszorg) wat betreft kennis, kwaliteit, coördinatie en volledigheid. De expertisecentra 
dienen duidelijk te maken voor welke specifieke zorg men is aangewezen op het expertisecentrum en welke 
kwalitatief goede zorg (ook) buiten het centrum wordt aangeboden.  

De 7.000 verschillende zeldzame aandoeningen doen een grote aanslag op de kwaliteit van leven en 
levensverwachting van 6-8% van de bevolking: 1 miljoen Nederlanders. Een aandoening die bij minder dan 1 op de 
2.000 mensen voorkomt is volgens de internationale definitie zeldzaam. Gemiddeld betreft het enkele honderden 
Nederlandse patiënten per aandoening, maar de variatie is groot. Dientengevolge varieert ook het aantal 
expertisecentra alsmede hun geografisch bereik. Soms bestaat er slechts één Nederlands expertisecentrum, bv. 
voor het Phelan-McDermid syndroom. Zo’n centrum heeft dan een nationaal bereik en functie. In slechts enkele 
gevallen, bv. voor cystic fybrosis, is er een expertisecentrum in vrijwel ieder umc. Dan zijn de regionale rol en 
taakverdeling wel duidelijk. Maar meestal is er sprake van een beperkt aantal centra en zijn er ook umc-regio’s 
zonder expertisecentrum. Vaak ontbreekt het dan aan duidelijk afspraken tussen expertisecentra over regionale 
taakverdeling: welke patiënt is voor welke zorg aangewezen op welke zorgaanbieder / zorgverlener? Dat op een 
gezamenlijke website in samenspraak met de patiëntenorganisatie beschrijven, biedt patiënten en verwijzende 
artsen al veel duidelijkheid. Spierziekten NL en VSOP ontwikkelen dergelijke websites maar dit betreft slechts een 
fractie van het totaal.  

De STZ-ziekenhuizen profileren zich met zogenaamde topklinische expertisecentra, maar deze centra zijn niet door 
de minister erkend. Daarnaast zijn er binnen de umc’s ook expertisecentra voor specifieke, complexe interventies, 
zoals een gecompliceerde operatie. (De NZA hekelt dan ook de onduidelijkheid op dit gebied voor patiënten en 
verwijzende artsen.) Vaak is zo'n bijzondere interventie gerelateerd aan een of meer zeldzame aandoeningen. Ook 
hier speelt de spanning tussen het regionale (o.a. bereikbaarheid van zorg) en het nationale (m.n. concentratie van 
zorg). Het debat over aantal en locatie van de kindercardiologische interventiecentra is daarvan een actueel en 
aansprekend voorbeeld. Ook deze vormen van concentratie van interventies komen in dit project; de 
consultatiebijeenkomsten en de te ontwikkelen Wegwijzer ‘Zeldzaam in de regio’, aan de orde. 

De umc's staan voor 8 maatschappelijke opgaven (kamerbrief VWS, 14-09-2020). Dit betreft een actieve rol in het 
beschikbaar en toegankelijk houden van zorg in de regio, hun rol als aanjager van netwerkvorming en samenwerking 
te vergoten, alsmede hun rol in de coördinatie van de acute zorgketen. Met name de eerste 4 opgaven zijn relevant 
voor hun regionale rol en dus voor de regionale belangenbehartiging door patiëntenorganisaties: 

1) Umc's nemen een actieve rol als centrum voor zeer complexe zorg, kennis en expertise 
2) Umc's nemen een actieve rol in het beschikbaar en toegankelijk houden van zorg in de regio 
3) Umc's vergroten hun rol als aanjager van netwerkvorming en samenwerking 
4) Umc's vergroten hun actieve rol in de coördinatie van de acute zorgketen 

Vanwege deze belangrijke, beoogde rol van de expertisecentra wordt, na overleg met de NFU, de indeling van de 
zogenaamde Onderwijs- en OpleidingsRegio’s (OOR) van de umc’s gebruikt. Er zijn 7 van dergelijke umc-regio’s, 
grotendeels samenvallend met provinciegrenzen.  

In theorie gaat de rol van de expertisecentra verder gaat dan die van de umc's waarbinnen zij gehuisvest zijn, maar 
in de praktijk worden zowel de regionale rol van de umc's als de beoogde landelijke dekking van de expertisecentra, 
niet bewaarheid wordt en leiden nog niet tot enerzijds de juiste zorg in de regio en anderzijds, waar nodig, de juiste 
doorverwijzing naar zorg buiten de regio. Het landschap van de umc’s is in beweging: er wordt regionaal meer 
samengewerkt (fusie AMC - VUmc, samenwerking EMC - LUMC en Radboudumc - MUMC+) en er is veel aandacht 
voor de regionale functie van de umc’s. Er is echter nog niet nagedacht over de vraag wat dit betekent voor het 
zorglandschap van de zeldzame aandoeningen en de rol van pg-organisaties daarin. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/documenten/publicaties/2021/01/06/uitwerking-indicatoren-per-eis-voor-toetsing-ecza
http://www.zichtopzeldzaam.nl/
https://vsop.nl/wat-doen-wij/expertisenetwerken
http://www.stz.nl/30160/topklinisch-zorgregister
http://www.nfu.nl/sites/default/files/2020-08/NFU_Oorzaak.pdf
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PROBLEEMSTELLING 

In 2021 heeft de VSOP veel (patiënten)organisaties (incl. niet-leden) uitgebreid geconsulteerd over ervaren 
knelpunten en behoeften. De uitkomsten vormden de basis voor het aan VWS overhandigde document 'Nationale 
strategie zeldzame aandoeningen 2030' (www.vsop.nl/2030 ). Daaruit bleek dat veel patiënten in de regio en dicht 
bij huis knelpunten en lacunes ervaren in zowel de medische zorg (ketenzorg en netwerkzorg) als het sociale domein 
(onderwijs, werk, hulpmiddelen). De expertisecentra dienen zich te richten op levenslange en levensbrede zorg 
voor mensen met zeldzame aandoeningen, maar dit wordt door patiënten in de praktijk vaak niet als zodanig 
ervaren. 

Hoewel er op landelijk niveau veel wordt nagedacht over de regionale functie van de umc's en er op dat niveau veel 
nieuwe samenwerkingen ontstaan (fusie AMC en VUmc, samenwerkingen tussen ErasmusMc en LUMC, 
Radboudumc en MUMC+, etc.) is er nog nooit nagedacht over de vraag wat dit betekent voor het zorglandschap 
van de zeldzame aandoeningen en hun landelijke patiëntenorganisaties.  

Er is spanning tussen enerzijds de regionale oriëntatie van de umc's en anderzijds de nationale oriëntatie van zowel 
patiëntenorganisaties als veel expertisecentra voor zeldzame aandoeningen en bijzondere interventies.  
Hoe verhoudt het nationale zicht tot het regionale en wat betekent dat voor belangenbehartiging vanuit het 
patiëntenperspectief?  

De relevantie voor de doelgroep is groot. Pg-organisaties voor zeldzame aandoeningen zijn vrijwel altijd enkel 
nationaal georganiseerd, terwijl hun belangen ook op regionaal niveau spelen. Op dit moment is het niet duidelijk 
hoe pg-organisaties hun belangenbehartiging voor mensen met zeldzame aandoeningen en hun naasten het beste 
kunnen vormgeven: Wanneer en voor welke thema's nationaal? Wanneer regionaal/lokaal? Wanneer het gesprek 
aangaan met VWS of een koepel als de NFU, en wanneer met de RvB van het ziekenhuis, met een zorgverzekeraar, 
met de gemeente, etc.? En welke wegen dan te bewandelen: zelf aan de beleidstafel of belangenbehartiging via 
andere belangenbehartigende pg-organisaties? Hoe de schaarse tijd voor belangenbehartiging van reeds 
overbelaste patiëntenvertegenwoordigers effectief in te zetten?  

DOELGROEP EN DOELSTELLING 

Er zijn ongeveer 250 pg-organisaties die de belangen behartigen van één of meer zeldzame aandoeningen, waarvan 
er ruim 100 lid zijn van de VSOP. Sommige patiëntenorganisaties voor veelvoorkomende aandoeningen (zoals NFK, 
NVN, etc). behartigen tevens de belangen van patiënten met de zeldzame vormen van de aandoening. De primaire 
doelgroep van dit project betreft deze nationale pg-organisaties voor zeldzame aandoeningen, hun regionale 
afdelingen (indien bestaand) en algemene, regionaal georganiseerde patiëntenorganisaties c.q. platforms. 
Regionale pg-organisaties staan in interactie met lokale organisaties, zodat ook de lokale problematiek in beeld 
komt. 

 Hoe verhoudt de nationale oriëntatie van de zorg voor zeldzame aandoeningen zich tot de regionale (en 
lokale) zorg en wat betekent dat voor de belangenbehartiging vanuit het patiëntenperspectief?  

 Zijn pg-organisaties voldoende toegerust om ‘samen te beslissen’ over ‘juiste zorg op de juiste plek: regionaal 
of nationaal’ en op dit punt hun belangen te behartigen?  

Dit project ontwikkelt handreikingen voor deze kernvragen, handvatten voor effectieve belangenbehartiging op 
regionaal niveau, en inzicht in de samenhang daarvan met het nationale niveau. Daartoe worden pg-organisaties in 
een zevental regionale consultatiebijeenkomsten gevraagd naar hun (positieve en negatieve) ervaringen en 
behoeften op het terrein van regionale belangenbehartiging, om zo ook in de regio te kunnen bijdragen aan 
kernwaarden als sociale inclusie, gelijkwaardigheid, empowerment en eigen regie. Naast zorgaspecten zal worden 
ingegaan op sociale inclusie (w.o. werk, onderwijs, wonen etc.), gelijkwaardigheid, empowerment, het vergroten 
van mogelijkheden tot meer inspraak, en eigen regie, in samenhang met de specifieke aspecten van het leven met 
een zeldzame aandoeningen.  

Sociale inclusie betreft de daadwerkelijk implementatie van uitgangspunten van toegankelijkheid en participatie 
o.b.v. het VN-verdrag “inzake de rechten van personen met een handicap”. Gelijkwaardigheid wijst men name op 
een gelijkwaardige stem en partnerschap op het terrein van regionale belangenbehartiging. Empowerment of eigen 
regie heeft in de context van dit project vooral betrekking op patiëntenorganisaties en patiëntvertegenwoordigers 
i.p.v. individuen. Immers, het project betreft regionale belangenbehartiging met pg-organisaties als doelgroep. Het 
rust hen toe tot effectieve regionale beleidsbeïnvloeding (empowerment) en een proactieve instelling (regie).Voor 
iedere specifieke kernwaarde worden de deelnemende patiëntenvertegenwoordigers nadrukkelijk uitgenodigd hun 
ervaren (regionale) knelpunten te melden en te adviseren hoe deze via regionale belangenbehartiging aangepakt 
zouden moeten worden en als zodanig opgenomen in de ‘Wegwijzer’. Deze kernwaarden vereisen op de 

http://www.vsop.nl/2030
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verschillende niveaus (lokaal, regionaal, nationaal) een verschillende beleidsbeïnvloedende aanpak, maar wel in 
samenhang met elkaar. Dit project kan daaraan bijdragen. 

Naast pg-organisaties worden in de loop van het project ook beleidsmakers (VWS, NFU, STZ, NVZ, VNG, ZN) 
bevraagd (schriftelijk of mondeling) naar hun visie op de regionale/lokale aspecten van de zorg voor zeldzame 
aandoeningen en hoe zij eraan kunnen bijdragen dat 'de juiste belangenbehartiging op de juiste plek' plaatsvindt. 
Dat zou bijvoorbeeld kunnen door overlegstructuren beter af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van 
het patiëntenveld. Indien dit tot aanknopingspunten leidt, faciliteert de projectgroep het gesprek tussen 
beleidsmakers en patiëntvertegenwoordigers om te bezien welke oplossingen mogelijk zijn. Waar dat niet kan, 
biedt de te ontwikkelen Wegwijzer Zeldzaam in de Regio’ oplossingen aan zowel regionaal als nationaal 
georganiseerde pg-organisaties: hoe binnen de bestaande structuren strategisch te acteren om hun belangen te 
behartigen en doelen te bereiken? Belangrijke aandachtsgebieden zijn: kwaliteit, concentratie en bereikbaarheid 
van zorg, netwerkzorg, de relatie met het sociale domein en eigen regie van de patiënt. 

Het project wil zowel landelijke als regionale patiëntenorganisaties de mogelijkheid bieden de belangen op het 
terrein van de zeldzame aandoeningen doelgericht(er) en daarmee effectiever te behartigen. Dat omvat zowel het 
medische als het sociaal-maatschappelijke domein. Het biedt hen de mogelijkheid hun belangen te behartigen op 
met name het terrein van netwerkzorg: "dichtbij als het kan, ver weg als het moet" en "de juiste zorg op de juiste 
plaats", oftewel: Welke zorg dient het expertisecentrum of interventiecentrum zelf aan te bieden en welke zorg kan 
dichter bij huis, in de regio of lokaal, met behoud van kwaliteit? En welke mogelijkheden zijn er om als landelijke 
patiëntenorganisatie, bij voorkeur samen met het expertisecentrum, ook invloed te hebben op het sociaal-
maatschappelijk domein in de regio’s en gemeenten? 
In dit projecten komen veelal gescheiden werelden - zowel qua beleid, zorg, als 'het patiëntenveld' - bij elkaar: 
lokaal, regionaal, nationaal en zelfs Europees / internationaal ontmoeten elkaar. Waarin verschillen deze van elkaar 
en waarom? Terecht of onterecht? Gaat het lukken om deze meer met elkaar te verbinden? De ontmoeting van de 
verschillende 'culturen' zal ongetwijfeld voor alle deelnemers verrijkend zijn en overdraagbare leerervaringen tot 
gevolg hebben. 

PLAN VAN AANPAK 

Patiënten met zeldzame aandoeningen ervaren regionaal en lokaal veel knelpunten en lacunes in zowel de 
medische zorg (ketenzorg, shared care, netwerkzorg) als het sociale domein (onderwijs, werk, hulpmiddelen). 
Patiënten ervaren in de praktijk vaak dat de zorg niet levensbreed, levenslang en holistisch is en niet gericht op hun 
dagelijkse problemen. Dat zou echter wel aandachtspunt dienen te zijn van expertisecentra voor zeldzame 
aandoeningen, die daar vanwege hun academische context en ontbrekende middelen daar echter weinig ervaring 
mee hebben. Er zijn voor de knelpunten en lacunes meerdere onderliggende oorzaken aan te wijzen:  

‒ De umc’s zijn als zorginstelling regionaal georiënteerd, maar de meeste erkende expertisecentra voor 
zeldzame aandoeningen (en voor bijzondere medische interventies) binnen die umc’s, bestrijken 
meerdere regio’s of zelfs heel Nederland. 

‒ Ook vrijwel alle patiëntenorganisaties voor zeldzame aandoeningen zijn nationaal georganiseerd (en/of 
internationaal, maar vanwege de geringe aantallen patiënten per aandoening niet regionaal), terwijl veel 
zorg, cure, care en sociaal-maatschappelijke begeleiding zich lokaal of in de regio afspeelt. 

‒ Veel regionaal (en lokaal) georganiseerde pg-organisaties zijn onvoldoende bekend met de specifieke 
kenmerken van de landelijke organisatie van de zorg voor zeldzame aandoeningen en hoe deze zich 
verhouden tot de problemen die patiënten en hun naasten ervaren.  

Dit project verkent hoe het geconstateerde verschil tussen theorie en praktijk via regionale/lokale 
belangenbehartiging geadresseerd kan worden en hoe dat zich verhoudt tot nationale belangenbehartiging.  
Er zullen daartoe een negental consulterende (fysieke of hybride) bijeenkomsten worden georganiseerd:  

‒ Een startbijeenkomst voor alle relevante partijen 
‒ Zeven regionale (umc-regio’s) bijeenkomsten voor patiëntenorganisaties en regionale zorg/ 

beleidsorganisaties 
‒ Een slotbijeenkomst voor alle relevante partijen. 

In de startbijeenkomst wordt het project toegelicht, besproken en suggesties opgehaald t.b.v. de opzet van de 
regiobijeenkomsten en de 'Wegwijzer Zeldzaam in de Regio' met concrete instructies en adviezen. Waar nodig 
worden deze afgestemd op de aard (nationaal/regionaal/lokaal) en omvang van de patiëntenorganisatie.  

Het streven is de regio-bijeenkomsten in de desbetreffende umc’s te laten plaatsvinden. Indien een tijdens een 
regiobijenkomst ingebracht aandachtspunt daartoe aanleiding geeft, wordt dit door de projectgroep verder 
verkend met bv. een schriftelijke consultatie, een verdiepende gesprek of interview. Dat kan ook een verschilpunt 
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tussen het patiëntenperspectief en het zorg/beleidsperspectief betreffen waarvoor consensus wenselijk is. We 
willen we vooral luisteren naar alle (ervarings)deskundigheid en niet al bij voorbaat oplossingen aandragen waarvan 
niet zeker is dat ze gaan werken 

In de slotbijeenkomst wordt de definitieve ‘Wegwijzer’ gepresenteerd en worden toekomstige gebruikers gevraagd 
welke plek het kan krijgen in hun belangenbehartiging. 

Patiëntenorganisaties en overige zorgpartijen worden op dezelfde thema's bevraagd. Daar waar er verschillen in 
visie blijken te zijn, brengt de VSOP hen om de tafel om zo mogelijk consensus te bereiken.  

De ambitie van dit project vereist een zeer strakke planning: 

M 1-2  Opstart door de projectgroep 

M 3  Startbijeenkomst 

M 4-9  Zeven regiobijeenkomsten: eerste helft 2023 om de 3 à 4 weken een bijeenkomst 

M 9-10 Schrijven concept-Wegwijzer  

M 10  Concept-Wegwijzer wordt schriftelijk voor commentaar aan de betrokken partijen voorgelegd. 

M 11  Concept-Wegwijzer definitief 

M 12   Slotbijeenkomst, communicatie en disseminatie uitkomsten en producten 

Dit project biedt zowel nationale als regionale pg-organisaties handvatten voor effectieve belangenbehartiging op 
regionaal niveau, en inzicht in de samenhang daarvan met het nationale niveau. 

De deelnemende organisaties: VSOP, Ieder(in) en Zorgbelang Nederland zullen hun contacten en 
communicatiekanalen (websites, nieuwsbrieven, sociale media) benutten voor publiciteit rondom het betrekken 
en het voor het betrekken van hun achterbannen en relevante beleidscontacten bij de consultatiebijeenkomsten. 

Tijdens de uitvoering worden voor het project relevante beleidsmatige ontwikkelingen goed in de gaten gehouden. 
Dit betreft bijvoorbeeld het vervolg op recente Kamervragen waarin de minister van VWS wordt verzocht de 
uitgangspunten voor concentratie van zorg beter te beschrijven. Ook als de (voorlopige) bevindingen van het 
project daartoe aanleiding geven, zal de projectgroep het gesprek aangaan met het ministerie van VWS, het 
ministerie van SZW en/of de Tweede Kamer.  

En als geconstateerd wordt dat er op het terrein van regionale belangenbehartiging de huidige overleg- en 
inspraakstructuren tekort schieten, zal dit ook al tijdens het project door leden van de projectgroep met de 
daarvoor verantwoordelijke partijen worden besproken.  

DE WEGWIJZER ‘ZELDZAAM IN DE REGIO’ 

De Wegwijzer ‘Zeldzaam in de regio’ beoogt zowel het regionale/lokale aspect structureel en plek te geven in het 
beleid van de nationale organisaties, als het ‘zeldzame aspect’ in het beleid van regionale/lokale organisaties. In de 
Wegwijzer wordt het zorglandschap van de zeldzame aandoeningen kort, inleidend beschreven, daarbij waar 
mogelijk verwijzend naar reeds bestaande informatie. Wel kan voor de nog onderbelichte regionale/lokale aspecten 
van dit zorglandschap een uitgebreidere beschrijving nodig zijn. 

De relatie tussen regionaal en lokaal (gemeenten: gemiddeld 3.000 patiënten met een zeldzame aandoening) zal 
aan de orde komen voor wat betreft zorg, wonen, werken en leren. Daarbij wordt gefocust op de specifieke 
uitdagingen die het leven met een zeldzame aandoening met zich meebrengt, naast de uitdagingen waar mensen 
met een beperking of chronische ziekte sowieso al mee kampen. Door een betere interactie tussen nationaal, 
regionaal en lokaal beleid zal de inspraak op regionaal en lokaal niveau aan kwaliteit en effectiviteit winnen.  

Een conceptversie van de ontwikkelde 'Wegwijzer' zal aan de deelnemende partijen worden voorgelegd. De 
intensieve contacten tussen verschillende partijen bieden tevens volop kansen om voor sommige knelpunten 
('laaghangend fruit') al tijdens dit project overeenstemming te bereiken over concrete oplossingen. De Wegwijzer 
wordt geïntegreerd in de website www.zeldzameaandoening.nl . Op die manier kan een koppeling worden gemaakt 
met inhoudelijke thema’s en met nationale beleidsmatige thema’s. 

 

  

http://www.zeldzameaandoening.nl/
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PROJECTGROEP EN PARTNERS 

De uitvoerende projectgroep betreft medewerkers van de VSOP met veel ervaring met diverse vormen van 
consultatie en samenwerking met de doelgroep van patiëntenorganisaties en te betrekken externe partijen: VWS, 
NFU, STZ individuele ziekenhuizen en de daaronder vallende expertisecentra. De expertise die VSOP zelf kan 
inbrengen betreft de kennis van het zorglandschap en beleidslandschap van de zeldzame aandoeningen, en de 
ervaring betreffende nationale belangenbehartiging. De uitvoerende VSOP-medewerkers hebben veel kennis van 
het zorglandschap en beleidslandschap van de zeldzame aandoeningen en ervaring hebben met diverse vormen 
van consultatie en samenwerking met de doelgroep van patiëntenorganisaties en te betrekken externe partijen: 
VWS, NFU, STZ, ZN, ziekenhuizen, etc. Eerder deed de VSOP, in opdracht van de Stichting Kind en Ziekenhuis, 
onderzoek naar het ouderperspectief bij de concentratie van kindzorg: https://kindenzorg.nl/concentratie-van-
kindzorg (de meeste ernstige aandoeningen bij kinderen vallen onder de zeldzame aandoeningen).  

We voorzien een vier- tot zestal richtingbepalende vergaderingen van de projectgroep waaraan ook een 
vertegenwoordiger van Ieder(in) en Zorgbelang Nederland deelnemen. De deelname van Zorgbelang Nederland is 
van belang voor de kennis van het regionale en lokale zorgveld. Dat geldt ook voor de deelname van Ieder(in), de 
koepel die tevens veel kennis heeft van het sociale domein en de realisatie van de kernwaarden.  

Met name de regionale Zorgbelang-organisaties en de cliëntenraden van de umc's zijn partijen die voor dit project 
belangrijk zijn, maar waarmee de VSOP momenteel nog geen relatie onderhoudt. Zij worden uitgenodigd voor 
deelname aan de regionale consultatiebijeenkomsten. Ook willen we de VNG en wethouders van de grotere steden 
betrekken bij het project door hen uit te nodigen voor de consultatiebijeenkomsten.  

Er is sprake van nauwe samenwerking tussen de VSOP en partijen die betrokken zijn bij de beoordeling van 
expertisecentra voor zeldzame aandoeningen: de patiëntenorganisaties, VWS (m.n. de directie Curatieve Zorg), 
NFU en STZ, de umc's en veel van de 350 expertisecentra. Met hen wordt afgestemd om het regionale 
zorglandschap van de zeldzame aandoeningen goed in kaart te kunnen brengen, hun visie te vernemen op de 
regionale versus nationale taakstelling, en ook al tijdens het project te bezien welke verbeteringen van hun kant 
mogelijk zijn. 

Er zal worden afgestemd met overkoepelde pg-organisaties, zoals Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, Kind en 
Ziekenhuis, Zorgbelang NL de cliëntenraden van de umc's. Met het oog op implementatie en borging na afloop van 
het project wordt verkend wordt welke rol zij en de VSOP zelf kunne) spelen - in samenwerking met nationale, 
aandoeningspecifieke patiëntenorganisaties - in de regionale belangenbehartiging voor zeldzame aandoeningen.  

HAALBAARHEID 

Dit project wil veel bereiken in binnen de maximale, maar korte projectduur van 12 maanden. De grootste 
tijdsinvestering binnen het project betreft de organisatie van een negental, voornamelijk regionale, bijeenkomsten, 
waar nodig aangevuld met consultatie (interviews survey) van (vertegenwoordigers van) patiëntenorganisaties en 
andere veldpartijen. Mocht het organiseren van zeven regionale bijeenkomsten toch niet haalbaar blijken, dan zal 
worden overgegaan op een logische clustering. We denken aan het samenvoegen van umc-regio’s waarvan de 
umc’s al nauw samenwerken, zoals Erasmus MC / LUMC (eventueel ook UMCU) en Radboudumc / MUMC+. Dat 
reduceert het aantal regiobijeenkomsten tot vier of vijf. De planning van de beoogde projectbijeenkomsten wordt 
al in 2022 gemaakt, zodat deelnemers de data tijdig kunnen reserveren. De goede contacten met de Coördinatoren 
Zeldzame Aandoeningen in de umc's (beoogde locaties) maken een goede planning mogelijk.  

De bezinning binnen de umc's op hun regionale rol biedt maakt dat zij waarschijnlijk veel interesse hebben in dit 
project en voor de expertisecentra is dit een kans om zicht te krijgen op de ervaren zorg buiten hun centrum. 

De (landelijke) pg-organisaties voor zeldzame aandoeningen zullen worden benaderd voor het afvaardigen van 
regionale vertegenwoordigers (vast of ad-hoc). Ook zal de bestaande verenigingsstructuur van de VSOP worden 
benut voor consultatie. Naast twee reguliere algemene ledenvergaderingen betreft dit het platform ‘Kwaliteit en 
organisatie van de zorg’ en het panel. Het is daarom voldoende aannemelijk dat de Wegwijzer kan worden 
gebaseerd op representatieve input. 

Sommige regionale partijen horen wellicht voor het eerst van de problematiek van de zeldzame aandoeningen en 
de specifieke kenmerken van de organisatie van de zorg. Het is dus belangrijk hen vooraf goed duidelijk te maken 
hoe belangrijk dit voor hun achterban is en welke meerwaarde zij kunnen hebben.  

De VSOP heeft per oktober van dit jaar, de voorgenomen startdatum, voldoende personele capaciteit beschikbaar 
om aan de slag te gaan. Vanwege de intensiteit van het project en de continuïteit te waarborgen wordt in totaal 0,9 
fte op het project ingezet, waaronder drie VSOP-beleidsmedewerkers met de nodige ervaring op het terrein van 
beleidsmatige consultaties van patiënten(vertegenwoordigers). 
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IMPLEMENTATIE  

De concrete instructies en adviezen uit de Wegwijzer ‘Zeldzaam in de Regio’ richten zich op implementatie door 
alle pg-organisaties voor zeldzame aandoeningen en adresseren tevens wat daarvoor ook bij overige landelijke (incl. 
VSOP) en regionale veldpartijen nodig is.  Dat omvat zowel het medische als het sociaal-maatschappelijke domein 
en vereist blijvende interactie tussen de landelijke en regionale patiëntenorganisaties. Met beiden zal worden 
verkend hoe dit ook na afloop van het project duurzaam kan worden geagendeerd. 

Van aangepaste overlegstructuren die bepaalde huidige knelpunten al tijdens het project oplossen, zouden alle 
partijen kunnen profiteren. Als de politieke ontwikkeling op het terrein van zorgconcentratie daartoe aanleiding 
geven, zal de VSOP het ministerie van VWS, het ministerie van SZW en de Tweede Kamer benaderden met de 
(voorlopige) bevindingen van het project. 
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