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Ingevuld door: 
D.C. Abeln, Voorzitter Nederlandse Phenylketonurie Vereniging 

 
Vraag 1: Voldoet de huidige EU-definitie van een zeldzame ziekte? 
Ja, de huidige definitie voldoet. Het maakt uiteindelijk niet uit welk getal er exact 

in een definitie staat. Het gaat om de herkenning en erkenning van een kleine 
groep patienten die specifieke hulp nodig hebben en dit (vaak) niet ontvangen 

omdat het een kleine groep betreft. 
 
Vraag 2: Bent u het ermee eens dat het dringend noodzakelijk is de 

codering en classificatie op dit gebied te verbeteren? 
Ja, hier zijn wij het roerend mee eens. De groep Phenylketonurie-patienten in 

Nederland ontvangt in de nabije toekomst in het nieuwe zorgstels volgens de 
plannen van de nationale regering geen tegemoetkoming in de eigen risico voor 
de zorgverzekering. Reden is dat de groep PKU-patienten niet geclassificeerd is. 

Een schande en een ontwikkeld land als Nederland onwaardig. Zie ook het 
antwoord op vraag 1. 

 
Vraag 3: Kan een Europese inventaris van zeldzame ziekten van nut zijn 

voor u nationaal/regionaal systeem bij de  aanbpak van zeldzame 
ziekten? 
Als erkening van een zeldzame ziekte alleen mogelijk is als er een Europese 

inventaris wordt ogesteld dan is dit een goed plan. Ons uitgangspunt zou dit niet 
direct zijn. De Europese Unie kan het te besteden geld aan een inventaris beter 

besteden aan het beschikbaar maken van een ‘loket’ voor betrokkenen om 
gehoord te worden. 
Concreet: Als wij als patientenvereniging voor PKU-patienten middels een 

Europees loket het Ministerie van VWS zouden kunnen bereiken dat PKU wel 
degelijk een chronische aandoening is dan zou dit al een enorm stap voorwaards 

zijn. 
Waarom dit op Europees niveau? Omdat je dan schaalvoordelen hebt (246.000 
patienten). Je zet op Europees niveau een klein team van medisch deskundigen 

neer. Dat scheelt je het opstellen en onderhouden van een lijst van ziekten. 
 

Vraag 4: Moeten de Europese referentienetwerken voorrang geven aan 
kennisoverdracht? Aan patientenmobiliteit? Beide? Hoe? 
De focus moet liggen op kennisoverdracht. Dit wordt nu voornamelijk nationaal 

gedaan en er is met een dergelijke kleine populatie een enorme winst te behalen 
als je op Europees niveau samenwerkt. 

Vanuit de Europese PKU vereniging hebben wij afgelopen jaar samengewerkt 
met de Australisch/Nieuw-Zeelandse PKU patientenvereniging. Dat levert enorme 
schaalvoordelen op. 

 
Vraag 5: Moeten online en elektronische instrumenten op dit gebied 

worden ingezet? 
Ja, dat is een mogelijkheid. Internet in zijn algemeenheid verhoogt de 
toegankelijkheid tot informatie. Wel moet de EU waken voor de juistheid van de 

aangeleverde informatie. Dus er moet wel op ‘kwaliteit’ worden ingezet. Kwaliteit 
in de zin van ‘ juistheid ‘ maar ook ‘ leesbaarheid ‘ voor de doelgroep. 
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Vraag 6: Wat kan er worden gedaan om de toegang tot kwaliteitstests 
voor zeldzame ziekten verder te verbeteren? 

Maak er Europese regelgeving van. Europa regelt zo ontzettend veel. Waarom 
komt Europa niet op voor de rechten van degenen met een zeldzame ziekten. 

Naar onze mening (voor zover we kunnen inschatten) is men hier binnen de 
Europese Unie verder mee dan in veel van de nationale lidstaten. Dus dat 
rechtvaardigd het opleggen vanuit Europees niveau. 

 
Vraag 7: Ziet u een grote noodzaak voor een beoordeling op EU-niveau 

van potentiele bevolkingsonderzoeken naar zeldzame ziekten? 
Nee, dit is meer een lokale aangelegenheid.  
 

Vraag 8: Vindt u dat de oplossing voor het probleem van de 
toegankelijkheid tot weesgeneesmiddelen op nationaal vlak of op 

communautair vlak met worden gezocht? 
Geen commentaar. Hierin achten wij onszelf niet deskundig genoeg om te 

antwoorden. 
 
Vraag 9: Moet de EU beschikken over een verordening over medische 

hulpmiddelen en diagnostiek voor zeldzame ziekten? 
Ja, absoluut. De EU dient dit te stimuleren. 

 
Vraag 10: Wat voor soort gespecialiseerde sociale en educatieve 
diensten voor patienten met een zeldzame ziekte en hun gezinnen 

moeten op communautair niveau en op nationaal niveau worden 
aanbevolen? 

Geen commentaar 
 
Vraag 11: Welk bestuurs- en financieringsmodel zou geschikt zijn voor 

registers, databases en biobanken? 
Installeer een organisatie op Europees niveau die registers, databases en 

biobanken opzet, onderhoud en beschermt, conform richtlijnen die door de EC 
zijn meegegeven aan deze organisatie. Je kunt bij deze organisatie meteen 
neerleggen de ‘ loketfunctie ‘ (zie vraag 3). 

Als laatste zou deze organisatie een rol kunnen spelen in financiering van 
patienten-initiatieven op Europees niveau (bijv. een Europese PKU vereniging 

subsidieren om op basis van een begroting een aantal activiteiten uit te voeren). 
 
Vraag 12: Hoe ziet u de rol van partners (industrie en instellingen voor 

maatschappelijk hulpbetoon) in een optreden van de Gemeenschap op 
het gebied van zeldzame ziekten? Welk model zou het meest geschikt 

zijn? 
De patient is waar het om draait. De industrie heeft haar eigen belangen. Op het 
snijvlak van deze belangen dient ‘Europa’ (de overheid) te acteren om het 

natuurlijke overwicht van de industrie (het geld) in de hand te houden. 
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Vraag 13: Bent u het eens met het idee van actieplannen? Zo ja, vindt u 
dat deze in uw land op nationaal of op regionaal niveau moeten worden 

opgesteld? 
Ik zou eerst willen weten wat er in een dergelijk actieplan moet staan. 
In Nederland roept de regering heel hard dat de stem van de patient zo 

belangrijk is. Maar als je als kleine patientenorganisatie aanklopt bij het 
Ministerie van VWS of bij een uitvoerende instantie van het hielprikprogramma 

(het RIVM) dan wordt de deur absoluut niet geopend. Sterker nog, er gaat een 
extra slot op de deur om de pragmatische inbreng van de patient maar niet te 
horen. 

Dit is voor mij reden om niet direct heel positief te staan ten opzicht van het 
opstellen van een actieplan. 

 
Vraag 14: Acht u het noodzakelijk dat er een nieuw Europees agentschap 
voor zeldzame ziekten wordt opgericht en dat er in 2009 een 

haalbaarheidsstudie wordt gelanceerd? 
Absoluut. Zonder op de hoogte te zijn van deze vraag waren de eerdere 

antwoorden (vraag 3 en vraag 11) beantwoord. Dit idee is zeer goed, je kunt er 
vele taken neerleggen.  
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