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Samenvatting 
De stichting PSMA forum NL zet zich in voor optimaal gebruik van PSMA-tracers en PSMA-therapieën in 
PSMA-stapelende tumoren. Om dit doel te bereiken bieden wij een platform voor professionals -medisch 
specialisten en onderzoekers- om te discussiëren, informatie uit te wisselen en gezamenlijk op te trekken 
in klinisch en preklinisch onderzoek, richtlijnontwikkeling en in problematiek rondom registratie en 
vergoedingen. Tevens informeren wij geïnteresseerden via onze website, maar ook tijdens de fysieke/ 
online bijeenkomsten over PSMA-scans en PSMA-therapie.   
Als stichting willen we de ontwikkelingen van de afgelopen jaren stimuleren waarbij we een forum 
hebben opgericht waarin kennis gedeeld kan worden, centra samenwerken aan een database (imPRINT 
database), netwerken voor nieuwe onderzoeken worden opgebouwd en waarbij leden actief betrokken 
zijn bij richtlijnontwikkeling. We willen dit de komende jaren voortzetten en uitbreiden met gezamenlijke 
subsidieaanvragen voor nieuwe studies en het organiseren van scholingsbijeenkomsten voor medisch 
specialisten, maar ook informatieve bijeenkomsten met patiënten. Bijzondere focus voor de komende 
jaren is om meer aandacht te genereren voor het multidisciplinaire karakter van de stichting en derhalve 
meer urologen, radiotherapeuten en medisch oncologen actief te betrekken, in samenwerking met de 
verschillende wetenschappelijke verenigingen. 
 
Introductie 
Sinds de intrede van de eerste PSMA-scans in Nederland in 2015, is het PSMA forum NL actief om deze 
nieuwe tracer zo soepel mogelijk te integreren in de klinische zorg. In oktober 2020 is PSMA forum NL 
een officiële stichting geworden. Wij hebben onze doelen voor de komende jaren in dit beleidsplan 
vastgelegd om duidelijkheid te bieden voor onze (potentiële) sponsoren en ter verkrijging van de ANBI-
status.  
 
Termijn van het beleidsplan  
Het beleidsplan geldt tot en met eind 2023.  
 
Missie 
Het PSMA forum NL is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen specialisten en onderzoekers 
uit Nederlandse medische academische en perifere centra met als doel de PSMA-scans en PSMA- 
therapieën zo goed en efficiënt mogelijk in te zetten bij prostaatkanker en bij andere PSMA-stapelende 
tumoren.  Een van de belangrijkste eerste uitgangspunten daarbij is dat PSMA forum NL streeft dat 
binnen Nederland alle patiënten een PSMA-PET scan kunnen krijgen, met vergelijkbare hoge kwaliteit en 
geharmoniseerde parameters voor de analyse van de beelden. 
 
Visie 
Ondanks enkele jaren ervaring met de PSMA-scan, is het nog onduidelijk hoe de scan het meest efficiënt 
in de praktijk kan worden ingezet. Het onderzoek heeft een beperkte plaats in richtlijnen, mede dankzij 
tekort aan bewijs met betrekking tot overlevingswinst voor de patiënten. Het identificeren van de juiste 
indicaties voor gebruik van PSMA PET in de praktijk is een dynamisch proces dat steeds meer vorm krijgt. 
Daarnaast zijn er verschillende PSMA-tracers beschikbaar met minimaal verschillende eigenschappen. 
Voor komende jaren verwachten we dan ook dat het forum in de huidige opzet nodig blijft.  
Er zijn nu meer dan 50 medisch specialisten aangesloten bij het PSMA forum NL. Het is uitdrukkelijk de 
bedoeling dat naast nucleair geneeskundigen meer urologen, oncologen, pathologen, radiochemici, 
apothekers en radiotherapeuten zich gaan aansluiten bij het PSMA forum NL.  We verwachten dat een 
multidisciplinair karakter nodig is om onze doelstellingen te behalen.  
 
Doelstelling  

- Uniformeren van inzet PSMA-scans en therapie voor standaard klinische zorg in Nederland; 
- Harmonisatie van beeldkwaliteit van de PSMA-scans, interpretatie en verslaglegging in 

Nederland; 
- Informatievoorziening bieden over PSMA voor professionals en leken; 
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- Stimuleren van (gezamenlijke) subsidieaanvragen en uitvoer voor wetenschappelijk onderzoek 
omtrent inzet van PSMA-diagnostiek en -therapie in Nederland door het bieden van een sterk 
netwerk; 

- Onderzoeksvragen formuleren en beantwoorden uit de verzamelde data in de imPRINT 
database. 
 

Strategie  
- Er zullen jaarlijks drie bijeenkomsten georganiseerd worden voor betrokken artsen en 

onderzoekers; begin maart, eind juni / begin juli en in oktober. Indien de situatie toestaat zullen 
dit fysieke bijeenkomsten zijn, anders zullen deze digitaal zijn. In deze bijeenkomsten is een open 
deel, dat ook toegankelijk is voor sponsoren en voor een afgevaardigde van de 
prostaatkankerstichting, en een gesloten deel alleen voor zorgprofessionals. In het open deel 
worden bijvoorbeeld (voorlopige) studieresultaten, nieuwe studies en richtlijnen besproken. In 
het gesloten gedeelte wordt bijvoorbeeld lastige casuïstiek, zaken rondom vergoeding, eisen IGJ,  
en zaken rondom de stichting zelf besproken.  

- De website PSMAforum.nl is sinds november 2020 online en biedt informatie voor zowel leken 
als professionals. Met de web redactie houden we de informatie actueel en berichten we over 
nieuwe ontwikkelingen. De website zal vertaald worden naar het Engels om een breder publiek 
te kunnen informeren.  

- In subgroepen (research / subsidie, educatieve groep, web redactie groep) telefonische / digitale 
overlegmomenten organiseren op meerdere momenten gedurende het jaar. 

- Voor de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) en voor zorgcentra in 
Nederland zijn we een aanspreekpunt indien er kennis wordt gevraagd rondom PSMA. Ook als er 
in het land problematiek rondom PSMA speelt, zullen wij dit helpen signaleren voor de NVNG.     

- Er wordt nascholing georganiseerd rondom de nieuwe EANM richtlijn over verslaglegging bij 
PSMA PET-scans. 

- Nucleair geneeskundigen uit de verschillende centra maar ook urologen, radiotherapeuten, 
pathologen en medisch oncologen met affiniteit voor prostaatcarcinoom/PSMA worden 
uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Op deze manier willen we het multidisciplinaire karakter 
van het platform veilig stellen. Om de financiële middelen te vinden om het platform mogelijk te 
maken, wordt er aan de professionals voor de bijeenkomsten een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Daarnaast zijn er meerdere (potentiële) sponsoren benaderd die financiële steun geven in ruil 
voor naamsbekendheid en deelname aan het open deel van de bijeenkomsten.  

 
Bestuur                             
Het huidige bestuur van Stichting PSMA forum NL wordt gevormd door: dr. Daniela E. Oprea-Lager 
(voorzitter), dr. Linda Heijmen (secretaris), ir. Annemarie Eek (penningsmeester), prof. dr. Jeroen van 
Moorselaar (bestuurslid) en prof. dr. Fred Verzijlbergen (bestuurslid).     
 
Website                
Op de website www.psmaforum.nl zijn de gegevens van de stichting overzichtelijk weergegeven, 
bijvoorbeeld het KvK nummer, fiscale nummer en de ANBI-status. Men kan in contact komen met het 
PSMA forum NL via diverse (social)media kanalen (website/ linkedin, etc), per mail, telefonisch of per 
directe,persoonlijke uitnodiging.  
 
Begroting                                                                                                                                                                    
Voor 2021 is reeds de begroting opgesteld en hebben reeds 2 sponsoren vanuit de industrie een 
definitieve bijdrage toegezegd en zijn er 2 potentiële sponsoren. Voor 2022 en 2023 verwachten we een 
vergelijkbare begroting van ongeveer €20.000,- per kalenderjaar. 

 
 

http://www.psmaforum.nl/
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Uitgaven incl  BTW Inkomsten

Onderhoud en aanpassingen website 500,00 Sponsor industrie  1 10000,00

Website hosting en certificaten 145,20 Sponsor industrie  2 5000,00

Vertalen website ned-eng 2000,00 Sponsor industrie 3 5000,00

BCN Utrecht CS 2021, 35 personen 1050,00

Koffie, thee catering 500,00 Donateurs 500,00

Educatieve bijeenkomsten 2000,00

Zaalhuur educatieve bijeenkomsten + koffie thee koek 1000,00 Opbrengst div. bijeenkomsten 

Accreditatie (4x) 600,00 100 x € 25 pp 2500,00

ZOOM pro abonnemenr 12 x 14 168,00

Sponsorbijeenkomsten  ( 3) 450,00

Coördinatie en secr. Ondersteuning 48 wk x 5 uur/wk 10164,00

Bankkosten 150,00

Verzekeringen 180,00

Opmaken jaarrekening (extern) 750,00

Reiskosten 750,00

Representatie 500,00

Drukwerk 100,00

Roll-up banners 2x 120,00

Onvoorzien 1872,80

Totaal uitgaven 23.000,00€  Totaal inkomsten 23.000,00€  

Totale kosten rondom website 2021 2645,20

Bijeenkomsten, onderwijs en inhoudelijk overleg 5768,00

Secretariele ondersteuning en financiele afwikkeling 11244,00

Overige kosten 1470,00

Onvoorzien 1872,80

 Begroting Stichting PSMA forum NL 2021


