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Voorwoord van de voorzitter 
 
Gelabeld Prostaat-specifiek membraan antigeen (PSMA) is een radioactieve stof die kan worden ingezet voor 
diagnostiek en therapie bij prostaatkanker. Na de initiële ontwikkeling heeft het gebruik van PSMA wereldwijd 
een enorme vlucht genomen. 
In 2015 is op initiatief van medisch specialisten het PSMA forum NL opgericht. Dit was in eerste instantie een 
netwerk voor uitwisseling van kennis over PSMA en het stimuleren van landelijke samenwerking en 
harmonisatie van het gebruik van PSMA in Nederland. 
Steeds meer professionals sloten in de loop der jaren aan, niet alleen vanuit academische ziekenhuizen, maar 
ook vanuit de periferie. Vanwege het succes van het forum en de grote behoefte om landelijk samen op te 
trekken en doelen te verwezenlijken, is het PSMA forum NL in oktober 2020 officieel een stichting geworden, 
die inmiddels ook de ANBI status heeft gekregen. 
In het najaar van 2020 is onze compacte, dynamische en zeer informatieve website www.psmaforum.nl online 
gekomen. Dankzij deze professionaliseringsslag van het PSMA forum NL is het succes nog verder gegroeid, en 
is de deelname van professionals aan de online bijeenkomsten verder toegenomen. Ook hebben wij in 2020 de 

eerste donaties van sponsoren mogen ontvangen: Curium en AAA/Novartis/IDB. 
Wij zijn ontzettend trots op onze nieuwe stichting en zitten vol mooie plannen voor 
de toekomst. Zo plannen en ontwikkelen we bijvoorbeeld informatieve 
bijeenkomsten, onderwijsdagen om de verslaglegging van PSMA PET CT scans te 
harmoniseren en verbeteren en een landelijk plan hoe we Lu-177-PSMA therapie in 
Nederland kunnen uitrollen. Daarnaast krijgt onze stichting een steeds meer 
multidisciplinair karakter dankzij de interesse van medisch specialisten uit 
gelieerde vakgebieden, en sluit ook steeds meer het preklinisch wetenschappelijk 
onderzoek aan. 
 

 
Namens het gehele bestuur, 
Dr. Daniela Oprea-Lager, Voorzitter PSMA forum NL 
 

 

  

http://www.psmaforum.nl/


4 

 

 

1.  Missie, visie, doelen en strategie 
 
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; 
- Stimuleren van (gezamenlijke) subsidieaanvragen en uitvoer van wetenschappelijk onderzoek m.b.t. 

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. 
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. 
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2.  Verslag van het bestuur 
 
Om de kennis en ervaring rond de toepassing van PSMA te bundelen is in 2015 het PSMA forum NL opgericht. 
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. Het is 
uitdrukkelijk de bedoeling dat naast nucleair geneeskundigen ook urologen, oncologen en radiotherapeuten 
aansluiten bij het PSMA forum NL. 
Sinds 21 oktober 2020 is Stichting PSMA forum NL een feit. In de voorafgaande jaren is gezocht naar een 
juridische entiteit waarbij autonomie en een financieel onafhankelijk positie  i.c.m. met het dienen van de 
doelstellingen voorop staat. Er zijn gesprekken gevoerd met de NVNG, maar het bleek niet haalbaar om bij 
deze vereniging aan te sluiten. Daarom is gekozen voor een zelfstandige entiteit. Het PSMA forum NL zal 
altijd nauw verbonden zijn met de NVNG en waar mogelijk en zinnig samenwerken. 
Ook met de Prostaatkankerstichting heeft het PSMA forum NL een nauwe band. 
 
Sinds de oprichting van stichting PSMA forum NL in oktober 2020, zijn er verschillende activiteiten ontplooid 

en successen behaald. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste mijlpalen. 

 

2.1  Sponsoren 

In 2020 hebben 2 sponsoren een donatie van 2500 Euro gedaan: Curium en AAA/Novartis/IDB. 

 

 

 

2.2  Activiteiten 
 
21-10-2020 
Oprichting Stichting PSMA forum NL 
 
06-11-2020 
Oprichtingsvergadering Stichting PSMA forum NL 
 
06-11-2020 
Bijeenkomst PSMA forum NL 
Online bijeenkomst voor medisch specialisten, 
apothekers, radiochemici, et cetera, met de meest 
recente resultaten van klinische studies in Nederland, 
een uitleg van de nieuwe richtlijnen voor PSMA PET 
en een update over landelijke initiatieven op het 
gebied van Lu-177-PSMA therapie. 
Aantal deelnemers: 48. 
 
08-12-2020 
Sponsorbijeenkomst met het Bestuur 
 
Tweewekelijks 
Bestuur overleg  op maandagen 14.00 – 15.00 uur met 
agenda, actielijst, verslaglegging en besluitenlijst. 
 
 

Het programma van onze forumbijeenkomst in november 
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2.3  Website 
 
De website https://www.psmaforum.nl/ is sinds november 2020 online en biedt informatie voor zowel leken 
als professionals. De website bestaat uit drie delen: PSMA forum, PSMA scan en PSMA behandeling. Met de 
web redactie houden we de informatie actueel en berichten we over nieuwe ontwikkelingen. De website zal 
nog vertaald worden naar het Engels om een breder publiek te kunnen informeren. 
 
 

 
 

Een impressie van de homepage van de website www.psmaforum.nl 

  

https://www.psmaforum.nl/
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3.  Toekomst: doelen en activiteiten voor 2021 
 
Voor 2021 hebben wij de volgende doelen en activiteiten gepland: 
 

- Drie keer live of online een PSMA forum bijeenkomst organiseren voor onder andere artsen, 
onderzoeker en sponsoren, met als doel kennis te verspreiden en landelijke harmonisatie van de 
toepassing van PSMA. Onderwerpen die aan bod kunnen komen: studieresultaten, nieuwe studies, 
richtlijnen, complexe casuïstiek, vergoeding van zorg, eisen IGJ en zaken rondom de stichting zelf.  

- Wij willen het multidisciplinaire karakter van het platform verder uitbreiden. Om dit te bereiken 
nodigen we naast nucleair geneeskundigen uit de verschillende centra ook urologen, 
radiotherapeuten, pathologen en medisch oncologen met affiniteit voor prostaatcarcinoom/PSMA 
uit voor de bijeenkomsten. Ook laten we preklinische onderzoekers aansluiten. 

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

- De website PSMAforum.nl up to date houden en aanvullen met nieuwe richtlijnen. De website zal 
vertaald worden naar het Engels om een breder publiek te kunnen informeren.  

- Een onderwijsdag organiseren als bijscholing voor nucleair geneeskundigen, waardoor de kwaliteit 
van de beoordeling van PSMA PET scans landelijk zal verbeteren. Hierbij gaan we uit van de nieuwe 
richtlijn van de EANM voor verslaglegging. 

- Een referentiepunt zijn op het gebied van PSMA voor de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire 
Geneeskunde (NVNG) en voor zorgcentra in Nederland. 

- Als er in het land problematiek rondom PSMA speelt, zullen wij dit helpen signaleren en oplossen.     

- Om de financiële middelen te vinden om ons platform verder uit te breiden, zullen we aan 

professionals voor de bijeenkomsten een vrijwillige bijdrage vragen en ook actief gaan werven bij 

meerdere potentiele sponsoren.  
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4.  Organisatie 
 
Op 21 oktober 2020 is Stichting PSMA forum NL opgericht KvK-nummer 80657141 
Vanaf 21 oktober 2020 heeft de belastingdienst Stichting PSMA forum NL aangemerkt als ANBI-beoogde 
instelling.  
 
Het toegekende fiscale nummer is 8617.51.796. 
 
Contactgegevens 
 
Adres  Sophiastraat 28, 3314 ZV Dordrecht 
Mail  bestuur@psmaforum.nl ; coordinator@psmaforum.nl 
Tel.  0627520548 
Website  https://www.psmaforum.nl/ 
 

4.1  Bestuur 
 
Het nieuw aangetreden bestuur bestaat uit vijf leden. Het bestuur is onafhankelijk en heeft een onafhankelijke 
voorzitter.  
Elke drie jaar treedt minimaal één bestuurslid af. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid kan éénmalig 
opnieuw benoemd worden. Het bestuur is onbezoldigd, kosten gemaakt t.b.v. de stichting kunnen binnen een 
termijn van drie maanden worden gedeclareerd.  
 
Het nieuwe bestuur bestaat uit vijf leden: 
 
Voorzitter  mevr  D.E. Oprea-Lager 
Penningmeester  mevr. A. Eek  
Secretaris   mevr. L. Heijmen 
Bestuurslid  dhr. R.J.A. van Moorselaar 
Bestuurslid  dhr. J.F. Verzijlbergen 
 

 
Een online bestuursvergadering van Stichting PSMA forum NL 

 

4.2  Werknemers 
 
Coördinatie   mevr. J.J.M. Bolderheij op ZZP-basis,  5-8 uur per week 
Website   mevr. R.Tomljanovic, afroepbaar op uurbasis 
Hosting   mevr. I.L. Bakker, jaarlijkse offerte 

mailto:bestuur@psmaforum.nl
mailto:coordinator@psmaforum.nl


9 

 

 

5.  Jaarrekening 
 
Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. De financiële administratie wordt verzorgd 
door  NonProfit Support, Maarsbergseweg 20, 3956 KW, Leersum. 
De opstartkosten van de Stichting (notaris, KvK, secretariële ondersteuning, website, hosting en 
domeinnamen) zijn bekostigd uit eerste sponsorbijdragen.  
 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

- subsidies, bijdragen deelname forumbijeenkomsten, donaties en sponsoring; 
- vergoeding voor door de stichting verrichte presentaties, bijvoorbeeld door het geven van onderwijs; 
- andere verkrijgingen van baten. 

 
Stichting PSMA forum NL heeft aan het einde van 2020 een bedrag van 792 Euro als reserve. Dit zal worden 
ingezet om de doelstellingen van 2021 te realiseren. 
 
 
Jaarrekening 2020 Stichting PSMA forum NL 
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Ondertekening jaarrekening 2020 Stichting PSMA forum NL 
 
 

 
 
 
 
 

D.E. Oprea-Lager   L. Heijmen   A. Eek 
Voorzitter    Secretaris   Penningmeester 
 

 
 
 
 
 
 

R.J.A. van Moorselaar   J.F. Verzijlbergen   
Bestuurslid    Bestuurslid 
 

 

7 juni 2021  
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6.  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. 

 
 

 

 

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


