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Notulen Lu-PSMA therapiegroep_02 

Datum en tijd 02-12-2021 17.00 – 19.00 

Locatie Zoom 

Overleg Lu-PSMA therapiegroep donderdag 2 december 

Aanwezig: zie pagina 4. 
 
Verslag met actiepunten van de besproken onderwerpen. 

1. Welkom en punten van orde 
Jules heet allen hartelijk welkom. Insteek van de Lu-PSMA therapiegroep bijeenkomsten is relevante 
gremia middels hun afgevaardigden zoveel mogelijk bij dit onderwerp te betrekken, informatie te delen en 
afspraken te maken. Der vergadering wordt opgenomen. Jules vraagt om actieve participatie, de 
onderwerpen zullen puntsgewijs besproken t.b.v. een bondig verslag met actiepunten.  
 
2.Deelnemers  Lu-PSMA therapiegroep (zie bijlage). 
  
3. Notulen tekstueel en 4.Toegevoegd agenda punt: communicatie naar de leden. 
De notulen worden tekstueel doorgelopen. Met aanpassingen en toevoegingen worden de notulen 
goedgekeurd en zullen deze worden omgewerkt naar een beknopte versie (actie: Jules) en vervolgens 
worden gedeeld met de leden van de NVNG en worden gepubliceerd op de website van de NVNG en 
Stichting PSMA forum NL. Een apotheker zal inhoudelijk meelezen met volgende conceptnotulen. Voor 
de nieuwkomers legt Jules nogmaals het doel van deze Lu-PSMA therapie groep uit. In het kort: Lu-PSMA 
in Nederland zo breed mogelijk voor alle patiënten beschikbaar maken. 
Desgevraagd zullen transcripties niet worden gedeeld.  
 
5. Aansluiten andere centra of doorleveren aan andere centra bij magistraal bereid Lu-PSMA ? NGU?  
Op 4 november is gediscussieerd of kan worden uitgeleverd aan andere centra. Dit punt is nog relevant. 
Samen met de NVZA zal een brief worden opgesteld naar IGJ betreft o.a. het limiteren/flexibiliseren/ 
schrappen van aantallen. De artikel 3.17 procedure staat op gespannen voet met andere juridische zaken. 
In geval van collegiale doorlevering is de eis dat vervaardiging moet plaatsvinden onder GMP 
omstandigheden.  
Er wordt uitbereid gediscussieerd over de hamvraag of we kunnen produceren/leveren wat nodig is als we 
alle capaciteit mobiliseren en de krachten bundelen.  
Voor grote aantallen patiënten zijn veel ziekenhuizen nodig, het aantal producenten is beperkt. Als 
referentiekader o.b.v. sterfte prostaatkanker zou in Nederland de vraag tot max 10.000 giften per jaar 
kunnen zijn. Nu zijn 2 patiënten per bereiding de basis, het max aantal labelingen per dag is twee. 
Het aantal labelingen verschilt per UMC en is afhankelijk van infrastructuur, beschikbaarheid 
therapiekamers, beschikbaar personeel en lutetium. UMC’s die hun lab capaciteit voor routineproductie 
voor henzelf en anderen inzetten, is niet de te varen route.  
De voor- nadelen en combi’s van magistrale bereiding en commercieel product passeren de revue.   
De verwachting is dat Novartis in Q1 gaat leveren.  
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6. Standpunt bepaling magistraal versus commercieel Lu-PSMA ?  
Standpunt: er zijn meerdere redenen om primair te kiezen voor een commercieel product (o.a. uniforme 
kwaliteit, stabiliteit, levering op tijd, beschikbaarheid product), maar niet tegen elke prijs (mainstream niet 
> 3x over de kop). 
Wél de competentie magistrale bereiding als vakgebied in huis houden (t.b.v. de wetenschap), immers de 
therapie ontwikkeling, ook voor andere maligniteiten, gaat door. Echter dit moet de commerciële route 
niet afsluiten.  
Bij de overweging om 177 Lu-PSMA-I&T op grote schaal te produceren, hieraan een registratie-studie 
koppelen (evidence based). 
Er moet capaciteit beschikbaar blijven voor de ontwikkeling van nieuwe producten.  
De rol / het besluit van de ziektekostenverzekeraars over de hoogte van de vergoeding is bepalend.  
De Lu-PSMA therapiegroep en PKS zullen samen optrekken in dit traject (actiepunt: PKS-therapiegroep). 
De PKS maakt zich hard voor haar standpunt dat elke patiënt die voor deze therapie aan de criteria 
voldoet kan worden behandeld -> zoveel mogelijk beschikbaarheid voor zoveel mogelijk patiënten. Ook 
qua kosteffectiviteit is er winst te behalen.  
Uitgangspunt in de geneesmiddelen wetgeving is gebruik van geregistreerde geneesmiddelen. Wij dienen 
de zorgverzekeraars op hun zorgplicht te wijzen.  
Besloten wordt op bestuursniveau + in overleg te treden met de zorgverzekeraars om onze standpunten te 
delen en te bespreken. 
    
7. Contact met zorgverzekeraars / Ciebag (Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen van ZN) / IGJ / 
VWS namens de beroepsgroep ? 
Uitgangspunt is zoveel mogelijk namens één groep (deze groep) te spreken. De NVZA is in contact 
(geïnitieerd door de NVNG ) met IGJ over de getallen: 50 Lu bereidingen en 150 bij meerdere toedieningen 
per maand. Deze getallen stroken niet met de Europese wetgeving. IGJ toetst de wet en de veldnormen en 
is wat stug. 

Het bestuur van de NVNG neemt een coördinerende rol in het overleg met zorgverzekeraars en industrie 
betreffende vergoedingen op basis van de standpunten benoemd in agendapunt 6. De NVNG zal hiervoor 
externe expertise raadplegen. Als het gedragen wordt om dit gecentraliseerd te doen, dan met elkaar 
afspreken dat er geen parallelle banen gaan lopen (agendapunt: bestuursoverleg NVNG). 
Belangrijk is dat de NVNG haar acties, resultaten etc. helder en tijdig communiceert naar de achterban. Dit 
neemt wind uit de zeilen om zelf iets te ondernemen. De NVNG zal deze maand en conceptvoorstel delen 
met de groep (actie: NVNG). 
Agendapunt.  
 
8. Formulering van kwaliteitseisen div Lu-PSMA liganden. Stabiliteit labelen in functie van moment van 
toediening? Dit punt is al aan de orde gekomen.  
 
9. Vaststelling selectiecriteria bij het bepalen van de juiste patiënten in tijden van schaarste. Een A4 met 
een voorstel ter discussie over tijdelijk strengere selectiecriteria (Linda Heijmen). 
Het is nuttig bij schaarste de therapie bij de meest kansrijke patiënten te krijgen. Echter geen vereisten 
dicteren, wij zijn geen wetgevend gremium op iets op te leggen. Wél gezamenlijk bepalen wat een 
verstandige richting is, maar terughoudend zijn met het op papier vastleggen van criteria. Primaire vraag 
is waar is evidence om dit op te baseren. 
De inclusiecriteria zijn bij de VISION-trial wetenschappelijk onderbouwd, maar i.v.m. een andere 
patiëntenpopulatie niet altijd toepasbaar. 
In het MDO wordt iedere patiënt besproken met de oncoloog. Wij hebben een rol om mee te denken en te 
selecteren met oncoloog erbij.  
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I.v.m. de variatie in de ziekenhuizen wordt gepleit voor het opstellen van minimale selectiecriteria 
waaraan je moet voldoen om de patiënt deze therapie te geven. Wij zijn de specialisten die richting 
kunnen geven bij welke patiënt therapie succesvol kan zijn. 
Dit punt wordt onderschreven met de opmerkingen dat we niet het juiste gremium zijn om de collega’s 
een gestandaardiseerd protocol op te leggen.  
Het document Logistiek Lu-PSMA therapie UMCU zal worden gedeeld zodat de groep kan meedenken en 
het document op kan worden opgebouwd met wat onze tracers in de ziekenhuizen betekenen (actie: 
Marnix). Hierbij per tracer bekijken wat wel en niet van toepassing is. Agendapunt. 
 
10. Noodzaak standaard verslag van screening/ selectie voor Lu-PSMA therapie 
Het is essentieel dat we gezamenlijk standaard verslaglegging met minimale eisen hebben. EPIC in één 
centrum te bouwen en dan landelijk uit te rollen. Simone schrijft een voorstel (actie: Simone). Na 
consensus in deze groep vervolgens in het systeem bouwen en uitrollen naar ziekenhuizen met hetzelfde 
systeem. Er worden verschillende EPD’s, HIX’en gebruikt. Indien de groep hiertoe besluit kan wellicht kan 
de NVNG een centrale rol spelen om dit breed te implementeren. Agendapunt. 
 
11. Overleg met imaging minded groep medisch oncologen in te plannen voor januari.  
Voor de volgende bijeenkomst zullen het 1e halfuur oncologen André Bergman (via Wouter), Niven Mehra 
(via Marcel), Irma Oving (via Leo) worden uitgenodigd. Het doel is meedenken in welk traject en waar Lu in 
te zetten. Voorbereiding/brainstorm inhoudelijk en agendapunten (actie: Wouter, Marcel, Leo).  
M.b.t. tot de DBC en het hoofdbehandelaarschap wordt opgemerkt dat de NZA ons niet toe staat 
hoofdbehandelaar te zijn. Wel inhoudelijk bij follow-up en begeleiding onze verantwoordelijkheid nemen. 
 
12.Stralingshygiëne / Klinische fysica: één landelijk protocol opstellen. Niels Veltman en  
Mark Konijnenberg  benaderen. Dirk meldt dat Niels Veltman dit zal oppakken. Agendapunt. 
 
13. Bijkomende kosten naast het radiofarmacon. Opnamevergoeding ? 
Dagbehandeling (gedurende minimaal 6 uren postinjectie van het Lu-PSMA 
BBL meldt dat vergoeding product is geregeld (add-on). Inzet, begeleiding, verslaglegging, personeel is 
niet opgenomen, daar moet een zorgactiviteit voor komen. De vergoeding voor dagopname is geregeld, 
hiervoor is een code beschikbaar (= een actie hoofdbehandelaar). Dirk heeft de codes paraat en stuurt 
deze door. Dirk zal dit totaalpakket maken (uniform coderen en declareren) (actie: Dirk 2x). 
 
14. Wat te doen als het CU program van Novartis in Q1 van 2022 niet doorgaat?  
Zie punt 5 laatste alinea. 
 
15. Wenselijkheid van gesplitste toediening in 2+2 giften? Dit is niet in lijn met registratie door Novartis 
aangevraagd. 
Bij gebruik van het Novartis product het stramien van Novartis volgen. Bij een ander product (niet 
geregistreerd) is dat anders gedaan om van te leren. Belangrijk is de vergoeding per cycle te regelen, niet 
per kuur (i.v.m. per patiënt anders). Registratie en declaratie is iets anders, daarom deze scheiden. Net 
zoals bij Radium: een gift een zorgactiviteiten code met tarief. Het advies is 2+2 giften niet formeel te 
doen, de VISION-trial is leidend. Opgemerkt wordt dat add-on status alleen voor I&T is. Agendapunt. 
 
16. Volgend overleg 
De volgende digitale bijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 januari 17.00 – 19.00 uur.  
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 Werkgroepleden Lu-PSMA therapiegroep  
 Deelnemers overleg 02-12-2021  

    
 Naam  organisatie rol in Lu-PSMA therapiegroep 

1 Assema, Danielle van  Amsterdam UMC vertegenwoordiger groep 'Regio'  
2 Blois, Erik de Erasmus MC vertegenwoordiger radiochemie UMC 
3 Bolderheij, Jacqueline  Stichting PSMA forum NL notulist 
4 Brabander, Tessa EMC vertegenwoordiger UMC 
5 Heijmen, Linda LUMC vertegenwoordiger PSMA forum NL 
6 Hendrikse, Harry Amsterdam UMC vertegenwoordiger zkh apo UMC 
7 Hendrikx, Jeroen NKI vertegenwoordiger zkh apo periferie 
8 Janssen, Marcel  Radboudumc vertegenwoordiger UMC 
9 Jap-A-Joe, Simone OLVG vertegenwoordiger periferie 

10 Knol, Rien Prostaatkanker Stichting toehoorder 
11 Koopmans, Klaas Pieter Martini zkh vertegenwoordiger groep 'Regio'  
12 Lam, Marnix UMCU vertegenwoordiger UMC 
13 Lavalaye, Jules Antonius Ziekenhuis vertegenwoordiger PSMA forum NL 
14 Noordzij, Walter  UMCG vertegenwoordiger UMC 
15 Oprea-Lager, Daniela Amsterdanm UMC vertegenwoordiger UMC 
16 Oyen, Wim  Rijnstate vertegenwoordiger NVNG 
17 Poort, Sharon  Máxima MC vertegenwoordiger periferie  
18 Vogel, Wouter NKI vertegenwoordiger periferie 
19 Weijs, Leo ZGT Almelo vertegenwoordiger groep 'Regio'  
20 Wyndaele, Dirk  Catharina zkh vertegenwoordiger NVNG 
21 Zant, Friso van der   NWZ vertegenwoordiger groep 'Regio'  

22 Zuijdwijk, Mark  Gelre zkh 
Beroeps Belangen Commissie BBC 
NVNG  

 


