
Een reflectie op het document “Zeldzame ziekten: een uitdaging waar 
Europa voor staat”. 
Openbare raadpleging. 
 
Aan de hand van de geformuleerde vragen volgt een betoog en conclusie. 
 
Vraag 1 
Bij een definitieve definitie moeten we niet uit het oog verliezen dat we een wereldnorm 
moeten hebben in de toekomst. 
Wat is de norm van de WGO(Wereld Gezondheids Organisatie), de VS? 
De definitie moet vrij strikt en beperkt zijn. 
Conclusie, een norm van 4 per 10 000 lijkt me beter voor de doelgroep. Wel zorgen dat dit 
overeenstemt met de WHO en de VS. 
 
Vraag 2 
Codering en classificatie is cruciaal voor registratie. 
Conclusie, dit moet zo spoedig mogelijk gebeuren. 
 
Vraag 3  
Conclusie: Natuurlijk moet er een Europees inventaris komen op basis vaan de codificatie en 
classificatie. Het inventaris moet per stad, provincie, regio, land zijn opgebouwd. 
Er is een begin gemaakt via het NEPHIRD programma uitgevoerd door het Instituto Superiore 
di Sanità in Rome, doch dit is zeer beperkt en zonder duidelijk input van de 
patiëntenverenigingen. Om een zeldzame aandoening ook geografisch in kaart te brengen is 
steun van de EU onontbeerlijk. 
 
Vraag 4 
Europese netwerken voor zeldzame aandoeningen leunen nu op het enthousiasme van enkele 
bevlogen mensen. Velen zijn verbonden via Eurordis een door de EU gesteunde Europese 
patiënten belang behartigende organisatie 
Er is geen structureel, officieel erkend netwerk. 
Naast een inventaris van zeldzame aandoeningen is een netwerk van expertise centra van 
groot belang voor de behandeling. Kennisoverdracht is hierbij een essentiële functie. 
Doch de patiënt zal ook naar het kenniscentrum moeten gaan als het eigen land de kennis niet 
in huis heeft. 
Conclusie: Zowel kennisoverdracht als patiëntenmobiliteit is noodzakelijk voor een optimale 
zorg. De zorg bij erkende expertisecentra, die niet in eigen land verkrijgbaar, is moet werden 
vergoed door de zorgverzekeraar. Dit gebeurt nu al in beperkte mate met vaak veel 
tegenwerking van de zorgverzekeraar.  
 
Vraag 5 
Toegang tot zorg en kennis van de mogelijkheden van zorg zijn voortdurend een probleem. 
De meeste mensen hebben tegenwoordig toegang tot internet, en weten er mee om te gaan of 
hebben iemand die iets voor ze kan opzoeken of regelen. De communicatie op dit gebied kan 
verbeterd worden gezien de onnodige vertraging bij diagnostiek van zeldzame aandoeningen 
waarover Eurordis enkele studies heeft gedaan. 
Conclusie: Om toegankelijkheid van zorg te bevorderen is gebruikmaking van online 
informatie noodzakelijk. 
 
 



 
Vraag 6 
Conclusie: Noodzakelijk zijn enkele referentielaboratoria, online informatie en steun voor 
onderzoek naar betrouwbare tests. 
 
Vraag 7 
Ieder land bepaalt welke bevolkingsonderzoeken er plaats vinden in het eigen nationale 
gezondheidsplan. We kunnen dus veel leren van de uitgevoerde screeningen in de ons 
omringende landen. Het gebeurt nu ook al vaak dat de resultaten van de diverse onderzoeken 
op Europees niveau vergeleken worden. Hierbij gaat het vaak om kostefficiëntie. 
Conclusie: Pan Europese studies kunnen bijdragen aan een aanbeveling voor enkele Europese 
landen om meer of minder screeningsinstrumenten in te zetten in hun nationale plannen. 
 
Vraag 8 
 Conclusie: het is zaak dat de regulering en toelating op Europees niveau plaats vindt en dat 
dit onvoorwaardelijk erkend wordt door de lidstaten. 
 
Vraag 9 
Zeldzame aandoeningen zijn een speciale groep waarop de normale, economische manier van 
denken en het marktmechanisme in de zorg niet toereikend is. 
Conclusie: Een speciale aanpak van deze groep aandoeningen is noodzakelijk. Hiertoe horen 
ook speciale voorzieningen zoals hulpmiddelen en diagnostische mogelijkheden. 
 
Vraag 10 
Het is bekend dat patiënten met een zeldzame, chronische aandoening, niet alleen niet in staat 
zijn om een normaal salaris te verdienen, maar dat ze tevens veel geld uitgeven aan de 
complicaties van hun kwalen. Ze hebben diverse soorten steun nodig om met hun beperkingen 
toch nog een zeker kwaliteit van leven te kunnen handhaven.  
Conclusie: De extra steun die nodig is moet komen van de lokale instanties en wetgeving 
zoals in Nederland de WMO. De lokale instanties moeten wel volgens een Europese norm 
gaan werken in de gehele EU. 
 
Vraag 11 
Natuurlijk is investering in nieuwe technologie belangrijk zelfs al is deze nog niet 
kostefficiënt.  
Conclusie: Geld kan slecht eenmaal worden uitgegeven. Ik zou meer het accent leggen op 
kwaliteit van leven en sociaal-economische studies van de doelgroep. 
 
Vraag 12 
De industrie heeft al een permanent overlegorgaan betreffende zeldzame aandoeningen met 
Eurordis, de vertegenwoordiger van de patiënten. Eurordis komt ook met initiatiefvoorstellen 
naar de EU. 
Conclusie: Eurordis wordt gesteund door de EU. Het is van belang dat deze steun wordt 
voortgezet. 
 
Vraag 13 
Nationale plannen voor zeldzame aandoeningen zijn noodzakelijk om deze aandoeningen als 
groep onder de aandacht te brengen en vooruitgang te boeken. Een Europees plan zou een 
blauwdruk kunnen zijn voor nationale plannen.  



Conclusie: Het is belangrijk dat al deze nationale plannen coherent zijn met een Europees 
model. 
 
Vraag 14 
Er moet een duidelijk Europees forum komen om de zeldzame aandoeningen in de EU de 
nodige aandacht te geven.  
Conclusie: Een agentschap is een mogelijkheid om zeldzame aandoeningen als groep de 
nodige aandacht te geven. 
 
Met genoegen mag ik constateren dat de Europese Unie goed bezig is en er nu een degelijk 
document ligt dat bijna alle aspecten van zeldzame aandoeningen heeft benoemd. 
Eindelijk is er nu gedegen aandacht voor een bijna vergeten groep patiënten die vaak alleen 
staan in hun lijden doch op Europees niveau getalsmatig geneog massa beginnen te krijgen. 
Met name dankzij de 10 jarige inspanning van Eurordis en de steun van de EU gloort er licht. 
Het document straalt een sterke somatisch, biotechnisch en hightech oplossingsrichting uit. 
De sociaal economische kant en bevordering van de kwaliteit van leven komt wel, doch 
minimaal aan de orde. 
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