
Voorprogramma ALV VSOP
21 mei 2019, Amersfoort

WELKOM !

v o o r  z e l d z a m e  e n  g e n e t i s c h e  a a n d o e n i n g e n



Agenda

1. Welkom en opening 

2. Korte kennismakingsronde

3. Vooruitblik op de (her)toetsing van expertisecentra

4. Richtlijn Informeren van familieleden bij erfelijke aandoeningen 

5. Sluiting, pauze

De inleidingen worden verzorgd door:

Mw. Dr. W. van Zelst-Stams (Radboudumc)

VSOP: Mw. K. Karsenberg, Mw. D. Stemkens, dhr. C. Oosterwijk.



VSOP: 76 lidorganisaties
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) • HME-MO Vereniging Nederland • Interstitiële Cystitis
Patiëntenvereniging (ICP) • Jeugdreuma Vereniging Nederland • 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 • Spierziekten
Nederland • Stichting AA & PNH Contactgroep • Stichting De Ontbrekende Schakel • Stichting Diagnose Kanker
(SDK) • Stichting Downsyndroom (SDS) • Stichting Lynch Polyposis • Stichting MRK-vrouwen • Stichting Noonan
Syndroom • Stichting PHA Nederland • Stichting Prader-Willi Syndroom • Stichting Rubinstein Taybi Syndroom •
STSN: Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland • 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



VSOP: beleidsterreinen 

 Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding

 Awareness in samenleving en zorg

 Zwangerschap en erfelijkheid

 Tijdige en juiste diagnostiek

 Kwaliteit van de zorg

 Organisatie van de zorg

 Onderzoek en therapieontwikkeling

 Medicijnbeleid

Richtlijn

Expertisecentra



Toetsing expertisecentra

www.zichtopzeldzaam.nl

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

WAR
Orphanet

Patiënten
organisaties

Commissie

(Kandidaat)
Expertisecentra 

RvB

Minister VWS

VSOP





24 Europese Referentienetwerken (ERN) 



Mw. Van Zelst-Stams



Kenmerken volgende fase beoordelingsproces

 Periode mei/juni 2019 – mei/juni 2023

 In 2019: beoordeling van centra met voorlopige 
beoordeling voor 1 jaar  in 2018

 Per 2019/2020: jaarlijkse mogelijkheid (her) aanmelding 
nieuwe centra of uitbreiding indicaties bestaande centra

 Per 2020: 5-jaars herbeoordeling reeds erkende centra



Infrastructuur

 VWS als eindverantwoordelijk opdrachtgever

 Stuurgroep (NFU)

 Klankbordgroep samengesteld uit directe stakeholders 
die de stuurgroep adviseert (nieuw)

 Beoordelende patiëntorganisaties

 Beoordelende referenten uit de WAR van Orphanet-NL
 Beoordelingscommissie



Klankbordgroep

Leden klankbordgroep:

1. Technisch voorzitter
2. Vicevoorzitter: VSOP
3. NFU
4. NVZ
5. STZ
6. VSOP
7. NL-vertegenwoordiger ERN Board of Member States
8. Landelijke coördinator Orphanet
9. Umc coördinator zeldzame aandoeningen
10. Umc coördinator zeldzame aandoeningen
11. NL ERN-coördinator
12. Projectleider zeldzame aandoeningen (brugfunctie naar 

stuurgroep)



Stuurgroep

Een NFU-stuurgroep geeft sturing aan het project in nauwe 
samenwerking met VSOP en Orphanet-NL

Samenstelling:

 Voorzitter: NFU-bestuur: O&P-lid zeldzame aandoeningen
 Bedrijfsvoering (S&F)
 Patiëntenzorg (O&P) 
 Onderzoek (O&O) 
 Projectleider



Stuurgroep

Adviestaken stuurgroep betreffen:

 Beoordelingscriteria
 Samenstelling beoordelingscommissie
 Andere aspecten rondom de zorg voor zeldzame 

aandoeningen zoals: netwerkvorming, financiering, 
codering, etc.

 Strategische doorontwikkeling 
&
 Evalueren werkwijze beoordelingscommissie



Aanmeldingsproces: voorwaarden

Voorwaarden aanmelding:

 Akkoordverklaring RvB of meerdere RvB
 Orphacode
 Integrale expertise  voor een specifieke aandoening 

(geen interventie/specifieke behandeling)
 Instelling niet al erkend op niveau van de aandoening of 

één of twee hogere Orphanet niveaus



EUCERD Criteria for designation of CoEs for RD in MS 

1. Capacity to produce and adhere to good practice guidelines for diagnosis and care.

2. Quality management in place to assure quality of care, including National and European legal provisions, and participation in

internal and external quality schemes when applicable.

3. Capacity to propose quality of care indicators in their area and implement outcome measures including patient satisfaction.

4. High level of expertise and experience documented, for instance, by the annual volume of referrals and second opinions, and 

through peer-reviewed publications, grants, positions, teaching and training activities.

5. Appropriate capacity to manage RD patients and provide expert advice.

6. Contribution to state-of-the-art research.

7. Capacity to participate in data collection for clinical research and public health purposes.

8. Capacity to participate in clinical trials, if applicable.

9. Demonstration of a multi-disciplinary approach, when appropriate, integrating medical, paramedical, psychological and social 

needs (e.g. RD board).

10. Organisation of collaborations to assure the continuity of care between childhood, adolescence and adulthood, if relevant.

11. Organisation of collaborations to assure the continuity of care between all stages of the disease.

12. Links and collaboration with other CoE at national, European and international level.

13. Links and collaboration with patient organisations where they exist.

14. Appropriate arrangements for referrals within individual Member States and from/to other EU countries if applicable.

15. Appropriate arrangements to improve the delivery of care and especially to shorten the time taken to reach a diagnosis.

16. Consideration of E-Health solutions (e.g. shared case management systems, expert systems for tele-expertise and shared 

repository of cases).



Beoordelingscommissie

Samenstelling beoordelingscommissie:

 Voorzitter met inhoudelijke expertise

 Twee wisselende leden uit de  WAR van Orphanet NL

 Twee leden op voordracht van de VSOP

 Projectleider

 Secretaris & secretaresse



Besluitvorming

Besluitvormingsproces:

 Besluitvorming is gewogen oordeel o.b.v. informatie (kandidaat) expertise-
centrum (ECZA ) beoordeling patiëntenorganisatie(s) en WAR-leden  

 Erkenning voor alle, deel, of geen van de aandoeningen
 Besluit beoordelingscommissie naar RvB instelling, ECZA en 

patiëntenorganisatie(s)

 Herzieningsverzoek binnen 14 dagen
 Reactie op herzieningsverzoek naar RvB en ECZA 

 Eindadvies naar minister
 Bestluit minister naar ECZA via RvB, en naar patiëntenorganisatie(s)

 Wettelijke bezwaarmogelijkheid binnen 6 weken
 Daarna mogelijkheid voor klacht door belanghebbende naar 

Beoordelingscommissie. Indien terecht, brief naar RVB. Indien 
onbevredigende antwoord, verzoek naar minister intrekken erkenning



Mw. Karsenberg



Proces beoordeling door patiëntenorganisatie

1. Voorlichting VSOP via nieuwsbrief, website, helplijn,  bijeenkomsten

2. Patiëntenorganisatie wordt uitgenodigd voor deelname door VSOP:
I. Voorgedragen door (kandidaat) EC
II. Gekoppeld door VSOP

3. Deelnemende patiëntenorganisaties ontvangen informatie van het 
centrum (volgende dia), en van de VSOP de survey en het aanbod voor 
een achterbanraadpleging

4. Oordeel patiëntenorganisatie gaat via VSOP en NFU naar de 
Beoordelingscommissie.

5. Patiëntenorganisatie ontvangt een vergoeding: 200/400 per beoordeeld 
centrum, max 1000 euro



Verbeterpunten

Verbeterpunten uit evaluatie door patiëntenorganisaties:

- Vooraf informatie over het ECZA delen met de patiëntenorganisatie

- Naast lange ook korte vragenlijst

- Onduidelijkheden en begrippen in vragenlijst verhelderen

- Advies Beoordelingscommissie ook naar patiëntenorganisatie



Gedeelde informatie patiëntenorganisatie

Informatie die het (kandidaat) expertisecentrum met de 
beoordelende patiëntenorganisatie(s) deelt:

 Aantal patiënten: totaal, en jaarlijks nieuw
 De samenwerkingsverbanden
 De wetenschappelijke publicaties 
 Het zorgpad 
 De naam van de contactpersoon

(Kandidaat) expertisecentrum ontvangt e-mailadres 
patiëntenorganisatie



Essentiële criteria

De Beoordelingscommissie hanteert drie toetsingscriteria als 
absolute voorwaarde voor erkenning als ECZA:

1. Het ECZA is in staat tot het leveren van hoog 
gespecialiseerde complexe patiëntenzorg op het gebied 
van diagnostiek, behandeling, nazorg en onderzoek 

2. Het ECZA levert, waar nodig, de zorg met een vaststaand 
multidisciplinair team

3. Het ECZA verricht wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van de betreffende aandoening en publiceert 
hierover

Daarnaast kan de patiëntenorganisatie twee extra criteria 
selecteren uit de lijst van 17 die zij aanvullend wil prioriteren.



Focus beleid VWS

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.’ 



Zorgnetwerk: model (https://kwaliteitvoorzeldzaam.nl)



Zorgnetwerk: Actieplan voor inrichting



https://patientenregisters.org



voor zeldzame en genetische aandoeningen

Wendy van Zelst-Stams, klinisch geneticus, voorzitter RL WG
Daphne Stemkens, beleidsmedewerker VSOP

Richtlijn Informeren van familieleden bij erfelijke aandoeningen



Doel
• Verbeteren informatievoorziening aan at-risk familieleden 
• Na het vaststellen van een erfelijke aanleg bij de indexpatiënt 
• Door introductie van een uniforme werkwijze.

Afbakening  
• Monogene aandoeningen
• Vastgestelde pathogene verandering in hoog risico gen

Initiatief: VKGN
Richtlijnwerkgroep: klinisch genetici, genetisch consulent, medisch
ethicus, jurist, psycholoog, maatschappelijk werker, 
patiëntenvertegenwoordiging

Inleiding



• VSOP lid van de richtlijnwerkgroep
• Patiëntenadviesgroep opgericht
• Online enquête: 379 respondenten

• Overkoepelend literatuuronderzoek

• 31 okt: concept richtlijn in ALV 
• 21 mei: definitieve richtlijn in ALV 

Inbreng patiëntenperspectief



1. Juridisch-ethisch kader 

2. WELKE familieleden informeren 

3. HOE familieleden informeren 

4. WAT gewenste informatieverstrekking

5. Psychosociale begeleiding van de index patiënt

Inhoud richtlijn



Stroomschema



Stroomschema



Stamboom 
• Zo min mogelijk herleidbare gegevens van 

familieleden registreren
• Alleen noodzakelijke gegevens (zonder dat het 

hierbij noodzakelijk is de familieleden hierover 
te informeren).

Juridisch-ethisch kader 



AD/geslachtsgebonden overerving:
• 1e graads + trapsgewijs verdere familieleden 

van de indexpatiënt (50% kans op aanleg)
• Aangedane familieleden 
• Indien bij 1e gr DNA onderzoek niet mogelijk 

is-> 1e gr familieleden van deze persoon

WELKE familieleden informeren 



Autosomaal recessieve overerving:
• Broers/zussen indexpatiënt met de bi-

allelische aanleg voor wie een kans van 25% 
geldt om de bi-allelische aanleg te hebben 

WELKE familieleden informeren  



• Ouders begeleiden bij maken plan van aanpak 
• Nu niet haalbaar opnieuw oproepen index 

patiënt
• Implementatieplan

Minderjarige kinderen 



Indexpatiënt wil geen toestemming geven voor 
informeren familieleden. KG besluit:
• Wel informeren familieleden

– Criteria ter afweging doorbreken beroepsgeheim 
– Raadplegen BRP

• Niet informeren familieleden
– Behandelrelatie prioriteit boven de 
‘morele plicht’ at-risk familieleden te 
informeren

Juridisch-ethisch kader 



• At-risk familieleden ontvangen brief van familielid of 
van klinisch geneticus

• Aanmeldformulier
• Link naar voorlichtingsmateriaal 
• Landelijk format voor de familiebrief verder uitbouwen 

voor de verschillende aandoeningen met PO’s
• Discussie recht op (niet) weten

Familiebrief en aanmeldformulier



• 1e gesprek: indexpatiënt informeren over 
beschikbaarheid + meerwaarde van 
gespecialiseerde psychosociale zorg

• Begeleiding mogelijk ter voorbereiding op het 
informeren van (minderjarige) kinderen 
(maken plan)

Psychosociale begeleiding



• Autorisatiefase tot 7 juli

• Ontwikkelen patiënteninformatie Thuisarts

Vervolg richtlijn



• Dr. W.A.G. van Zelst-Stams, klinisch geneticus, Radboudumc voorzitter 
• Dr. D.Q.C.M. Barge, klinisch geneticus, LUMC
• Prof. dr. A.L. Bredenoord, medisch ethicus, UMCU
• Dr. E.H. Brilstra, klinisch geneticus, UMCU 
• Dr. I. Christiaans, klinisch geneticus, Amsterdam UMC 
• Dr. M.F. van Dooren, klinisch geneticus, ErasmusMC
• Dr. K.F.L. Douma, psycholoog, Amsterdam UMC Nederlandse Vereniging voor 

Psychosociale Oncologie tot 1.1.18
• S. Stehouwer, medisch maatschappelijk werker, werkzaam in UMCU vanaf 1.1.18 

Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie 
• Dr. A.T.J.M. Helderman- van den  Enden, klinisch geneticus, MUMC+
• Dr. Y.M. Hoedemaekers, klinisch geneticus, UMCG 
• Dr. L.E. van der Kolk, klinisch geneticus, NKI-AVL
• M.A. Legdeur, genetisch consultent, Amsterdam UMC 
• Dr. L.B. van der Meer, psycholoog, LUMC
• Dr. C. Oosterwijk, directeur, Vereniging Samenwerkende Ouder- en 

Patiëntenorganisaties 
• Dr. Mr. M.C. Ploem, jurist, Amsterdam UMC

Richtlijnwerkgroep



Algemene Ledenvergadering
21 mei 2019, Amersfoort

WELKOM !

voor  ze ldzame en  gene t i sche  aandoen ingen



Agenda

1) Eventuele mededelingen VSOP-bestuur: dhr. A. de Wijer
a) Vacature bestuurslid (bijlage)

2) Vaststellen agenda
3) Verslag ALV 31 oktober 2018 
4) Financiële Jaarstukken 2018

a) Toelichting Bestuursverslag en Jaarrekening: dhr. C. Oosterwijk 
b) Voorstel tot goedkeuring Bestuursverslag en Jaarrekening
c) Decharge penningmeester en bestuur

5) Lidmaatschapsaanvraag: Pierre Robin Europe (PRE): introductie en stemming 
6) Besluitvorming Richtlijn informeren van familieleden bij erfelijke aandoeningen
7) Verkenning visie van de leden m.b.t. mogelijke update VSOP-statuten
8) Mededelingen bureau
9) Rondvraag en sluiting



Balans



Staat van baten en lasten



Begroting 2019





Dank voor uw komst en wel thuis!

voor  ze ldzame en  gene t i sche  aandoen ingen
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