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Aangesloten organisaties

Stichting AA & PNH Contactgroep • Stichting Amyloidose Nederland • Autosomaal Dominante Cerebellaire Ataxia Vereniging

Nederland (ADCA) • Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie (M.E.N.) • Belangenvereniging Beckwith-Wiedemann

Syndroom (BWS) • Belangenvereniging Van Kleine Mensen (BVKM) • Belangenvereniging Von Hippel-Lindau (VHL) •

Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) • Contactgroep Marfan Nederland • DSDNederland • Fabry Support & Informatie Groep

Nederland (FSIGN) • Fybrodysplasia Ossificans Progressiva Stichting Nederland (FOP) • Fragiele X Vereniging Nederland •

Galactosemie Vereniging Nederland (GVN) • Nederlandse ouder- en patiëntenvereniging voor HEmangiomen en VASculaire

malformaties (HEVAS) • HME-MO Vereniging Nederland • Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP) • Jeugdreuma

Vereniging Nederland (JIA) • Landelijke Patiënten- en Oudervereniging voor Schedel- en/of Aangezichtsafwijkingen (LAPOSA) •

LGD Alliance Nederland • Macula Degeneratie Vereniging (MD) • Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) • Nederlandse

Hypofyse Stichting • Nederlandse Klinefelter Vereniging (NKV) • Longfibrose Patiëntenvereniging • Nederlandse

patiëntenvereniging voor mensen met Epidermolysis Bullosa (DEBRA) • Nederlandse Phenylketonurie Vereniging (PKU) •

Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten (NVHP) • NephcEurope • Bijniervereniging NVACP • Neurofibromatose

Vereniging Nederland (NFVN) • NINA Foundation • OSCAR Nederland • Parkinson Vereniging • Patiëntenvereniging MED SED •

Prader-Willi Fonds • Prader-Willi/Angelman Vereniging • SGA Platform • Stichting De Ontbrekende Schakel (DOS) • Stichting

Diagnose Kanker (SDK) • Stichting Downsyndroom (SDS) • Stichting Hernia Diafragmatica • Stichting Marshall-Smith Syndrome

Research Foundation (MSS) • Stichting MRK-vrouwen (Mayer-Rokitansky-Kuster syndroom)• Stichting NET-groep •

Nierpatiënten Vereniging Nederland • Stichting Noonan Syndroom • Stichting Primaire Ciliaire Dyskinesia Belangengroep (PCD) •

Stichting Pulmonale Hypertensie Associatie Nederland (PHA NL) • Nederlandse Vereniging van Patiënten met

Sternocostoclaviculaire Hyperostosis (SCCH) • Stichting Rubinstein Taybi Syndroom (RTS) • Stichting Lynch Polyposis •

Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland (TSC) • Stichting Shwachman Syndroom Support Holland (SSSH) • Syringomyelie

Patiënten Vereniging (SPV) • Stichting voor Afweerstoornissen (SAS) • Vasculitis Stichting • Vereniging Anusatresie (VA) •

Vereniging Oog in Oog • Vereniging Osteogenesis Imperfecta (VOI) • Vereniging Oudergroep Klompvoetjes • Spierziekten

Nederland • Vereniging van Allergie Patiënten (VAP) • Vereniging van Ehlers-Danlos Patiënten (VED) • Vereniging van

Huntington • Vereniging van Patiënten met Erythropoëtische Protoporphyrie (EPP) • Vereniging voor mensen met het 'Van

Lohuizen syndroom' (CMTC) • Vereniging voor Ouderen en Kinderen met een Slokdarmafsluiting (VOKS) • Vereniging Ziekte van

Hirschsprung • Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten (VKS)



Missie statement 

“ vanuit het patiëntenperspectief  stimuleren 

dat  genetische kennis en biomedische toepassingen 

voor iedereen toegankelijk zijn en 

optimaal bijdragen aan welzijn en gezondheid  

van zowel huidige als toekomstige generaties ”

I. Belangenbehartiging

II. Kwaliteit van zorg

III. Erfelijkheid / zwangerschap

IV. Patiëntenparticipatie in onderzoek



Zeldzame aandoeningen

• Prevalentie: minder dan 1 op 2000

• Aantal zeldzame aandoeningen 7.000

• Aantal patiënten: Nederland: 1 miljoen, EU: 30 miljoen

• 80% erfelijk / genetisch

• 75 % openbaart zich in de kindertijd

• 20% zorgkosten

• 10% sterfgevallen

• 25% te late diagnose: tijd tot diagnose 5-30 jaar

• Geen effectieve therapie c.q.. (duur) (wees)geneesmiddel

• Geen kwaliteitstandaarden

• Zwak zorglandschap: coördinatie, verbinding 1e en 2e lijn



International Rare Diseases Research Consortium www.irdirc.org





Diagnose Gezocht                         www.ziekteonbekend.nl



Recht te weten  …. of er iets te weten valt

myTomorrows and Agendia starten 

samenwerking om MammaPrint

borstkankertest in Europese landen 

voor artsen en patiënten sneller 

bereikbaar te maken. 

Persbericht 18 nov 2015 



National Plan Zeldzame Ziekten



EUCERD Criteria for designation of CEs 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.



EUCERD Criteria for designation of CEs for RD in MS  2/2

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 CE 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).



“Samenwerken in expertisenetwerken is daarvoor een must” 

WAR

Orphanet

Patiënten

Org.

Commissie NFU

Expertise 

Centra

RvB

UMC / ZH

Minister VWS

VSOP





No Dutch designated CEs in the Orphanet database



Resultaat toetsing kandidaat-expertisecentra 

 400+ applicaties door kandidaat-centra

 ± 270 erkende centra, ± 120 voorlopig

 ± 1000 unieke zeldzame aandoeningen

 ± 70 centra afgewezen, ± 100 unieke aandoeningen

 ± 90 deelnemende patiëntenorganisaties, ± 240 
beoordelingen
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Patiëntenparticipatie in onderzoek

“Verstandig registreren is nodig en ook 

daar komt het aan op samenwerken.”

Patiëntenparticipatie = vroege, 

actieve en langdurige

betrokkenheid van patienten

(vertegenwoordigers)  met 

andere partijen in (klinisch) 

onderzoek.
Research subject

Information provider

Advisor

Driving force

Co-researcher

Reviewer





Patient involvement in biobanking en registries

Onderzoek onder 200 Europese patiënten organisaties





Personalised medicine

“Het komen tot de juiste combinatie van medicamenten per patiënt wordt 
cruciaal. En hoe evalueren we de kwaliteit en effectiviteit van deze kostbare 
zorg?”

Organoïd



Gezamenlijke verklaring VSOP & VKGN 2014

De onderschrijvende partijen verklaren hierbij dat:

1) zij de beschikbaarheid van genetische gegevens van patiënten / individuen van groot belang 
achten voor de voortgang van medisch-wetenschappelijk onderzoek;

2) het voor optimaal gebruik van dergelijke gegevens in onderzoek belangrijk is dat deze gegevens 
worden gedeeld met collega onderzoekers werkzaam bij andere instellingen, al dan niet in 
andere landen;

3) de bereidwilligheid van individuen (zowel patiënten als gezonde vrijwilligers) om hun genetische 
gegevens ter beschikking te stellen voor onderzoek van zeer grote waarde is voor de voortgang 
van dit onderzoek;

4) deze bereidwilligheid gestoeld moet zijn op heldere, zo volledig mogelijke relevante informatie 
over hoe het opslaan en gebruiken van genetische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek 
verloopt;

5) het beschermen van de privacy van individuen die genetische gegevens ter beschikking stellen 
voor onderzoek essentieel is;

6) genetische gegevens daarom, als zij worden gebruikt in onderzoek, worden ontdaan van naam 
en adresgegevens van het individu waarvan zij afkomstig zijn;

7) organisaties die niet betrokken zijn bij de behandeling van patiënten of het uitvoeren van 
medisch-wetenschappelijk onderzoek, zoals verzekeringsmaatschappijen, geen toegang tot de 
gegevens zullen krijgen zonder dat daarvoor expliciet toestemming is gegeven door elke 
individuele patiënt die het betreft;

8) dat zij zich voor het overige houden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals 
toegelicht in de bijlage.

http://vkgn.org/
http://vkgn.org/


Patiënten hebben het recht …

“Complexe en snel toenemende hoeveelheden genetische informatie 
vertalen naar een goed behandeladvies op maat voor elke patiënt: 
een grotere verantwoordelijkheid voor de pathologen en moleculaire 
biologen. Hoe ondersteunen we de patiënt bij het maken van goede 
keuzes? ”

 op een collectieve vertegenwoordiging bij het 
opzetten en beheren van een genetische 
database

 op medezeggenschap t.a.v. de omvang en aard 
van de te genereren en analyseren genetische 
data 

 op  toegang tot en mede-beheer van zijn/haar  
genetische data in een genetische database

 geïnformeerd en gecounseld te worden over 
relevante genetische informatie met een ernstig 
karakter  

 op toegang tot in een genetische database 
aanwezige relevante genetische informatie van 
niet-ernstige aard  



Next Generation Challenges

• Van pathologie  naar preventie

• Van niet weten naar tijdig weten

• Van individu naar gendividu

• Van technische innovatie  naar sociale innovatie



Old Generation Pathology 



Next Generation Pathology 


