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Notulen bulletwise Lu-PSMA therapiegroep_03 

Datum en tijd 13-01-2022 17.00 – 19.00 

Locatie Zoom 

Overleg Lu-PSMA therapiegroep donderdag 13 januari 2022 
Aanwezig: zie pagina 2. 
 
Verslag met actiepunten van de besproken onderwerpen. 
1. Opening en 2. mededelingen voorzitter 
Jules heet allen hartelijk welkom en in het bijzonder collega dr. medisch oncoloog Irma Oving (ZGT). Jules meldt de 
indeling van de agenda aan te passen.  
3. Overleg met medisch oncologen.  
Aanwezige oncologe wordt op de hoogte gebracht van ons platform en uitgenodigd mee te denken over PSMA 
therapie. Het onderwerp optimale selectie tijdens MDO’s (welke patiënt heeft het meeste baat, welke niet en vooral 
waar gaan we Lu-PSMA positioneren) is niet aan bod gekomen. Voorgesteld en besloten wordt hiervoor een (digitale) 
werkgroep op te richten en een opzet te maken voor een document waarmee verder kan na akkoord van dit gremium 
naar de beroepsverenigingen. Gekozen wordt om geïnteresseerde oncologen en urologen mee te nemen in email 
correspondentie voor informatie uitwisseling en het vragen van input (actie: Linda en oncologen/urologen). 
7. Voortgang overleg bestuur van de NVNG en industrie. 
Dirk meldt de belangrijke punten uit het gesprek NVNG met Industrie. Het compassionate use programma wordt 
voorlopig uitgesteld tot vermoedelijk september/ oktober 2022.  
Benadrukt wordt dat vanuit de Lu PSMA Therapiegroep de voorkeur uitgaat en gestreefd wordt naar het gebruik van 
geregistreerd product. Ook vanuit oncologie gaat de voorkeur uit naar een bewezen middel cq. geregistreerd 
product. De financieringsstructuur verschilt per ziekenhuis. Bij andere centra valt deze Lu-177 I&T therapie binnen 
afspraken met de zorgverzekeraars voor dit jaar. 
De NVNG treedt in contact met de NVMO (onze verwijzers) die ervaring hiermee hebben (actie: Wim en Dirk). 
4. Conceptnotulen 2 december 2021 en datum volgend overleg. De conceptnotulen worden inhoudelijk en tekstueel 
onveranderd geaccordeerd, de deelnemerslijst wordt aangepast. De notulen zullen worden geplaatst op de website 
van de NVNG en Stichting PSMA forum NL. In overleg wordt gekozen voor een andere vergaderdag en -tijd: maandag 
14 februari 17.00 – 18.00 uur. 
5. Contact met zorgverzekeraars / Ciebag (Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen van ZN) IGJ /VWS 
namens de beroepsgroep -> conceptvoorstel NVNG. Gemeld wordt dat dit loopt, er is nu nog geen nieuws, de 
volgende vergadering wel. Agendapunt. 
6. Voortgang een brief naar IGJ betreft o.a. het limiteren/flexibiliseren/ schrappen van aantallen. 
Voor de praktijk is het niet werkbaar om voor alle Lu-PSMA patiënten toestemming vragen. Er wordt overleg 
gevoerd met IGJ om dit op te lossen. In 2022 komt er nieuwe Europese wetgeving. De individuele lidstaat is vrij om 
deze regelgeving interpreteren. Een update volgt op de volgende bijeenkomst. Agendapunt. 
8. Voortgang document optimale indicatie. -> document opbouwen met wat onze tracers in de 
ziekenhuizen betekenen. Gekozen is voor niet sturend maar richtinggevend wie er het meeste baat bij hebben mét 
een wetenschappelijke onderbouwing. 
Geopperd wordt een expert opinion/ indicatiegroepje te formeren (Wouter, Linda, John) en de 
ervaringen op papier te zetten (actie: Wouter, Linda John). De VISION trial is richtinggevend met aanvullingen. 
Uiteindelijk is het doel één landelijk protocol. 
9. Standaard verslag van screening/ selectie voor Lu-PSMA therapie -> voorstel Simone. 
Simone heeft een voorstel gestuurd met het vriendelijke verzoek hierop z.s.m. te reageren. Simone 
verwerkt de input en inventariseert discussiepunten (actie: Simone). 
10. Voortgang één landelijk protocol Stralingshygiëne / Klinische fysica -> Niels Veltman. 
Stefan Pool heeft Niels opgevolgd als voorzitter CKB. Hier wordt aan gewerkt, feedback volgt de volgende 
bijeenkomst. Omwille van de voortgang verzoekt Jules de feedback ruim tevoren de volgende bijeenkomst rond te 
mailen. Agendapunt. Jeroen Hendrikx en Tessa Brabander maken deel uit van de CKB commissie. Steffie Peters zal 
worden gevraagd aan te haken (actie: Dirk). 
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11. Bijkomende kosten naast het radiofarmacon/opnamevergoeding/dagbehandeling -> voortgang 
totaalpakket Dirk. 
De vergoeding voor product gaat via een add-on (met plafond). Intake gesprekken, 
therapieconsulten, wel/geen behandeling, bijdrage MDO-overleg ontbreken en zullen worden toegevoegd. 
(actie: Dirk). Mark meldt dat niet voor elke handeling een code komt. Acties die altijd bij een verrichting worden 
uitgevoerd behoeven geen aparte code. Gepleit wordt toch een consultcode medisch oncoloog toe te voegen. Input 
graag sturen aan Dirk (actie: allen). Agendapunt. 
12. Wvttk – rondvraag. 
Rick: Voor de artikel 3.17 procedure mist een indicatie in de richtlijn. De Urologen vereniging is eigenaar van de 
richtlijn. Er is ruimte om de tekst aan te passen, Marcel en Erik zitten in de richtlijncommissie (actie: 
Marcel/Erik). 
Wim: Suggestie: doet de suggestie de post-therapiescan onder te brengen bij de therapie zelf en intern een 
maximale lijst samen stellen en vervolgens deze trimmen tot een realistisch pakket. Deze maand vindt er een overleg 
plaats NVNG - EAU over dit vraagstuk, terugkoppeling volgt volgende bijeenkomst.  
Simone: wel of geen FDG standaard voor therapie? Wie gaat dit vraagstuk beantwoorden. Dit wordt 
ondergebracht bij de indicatiegroep (actie: Wouter, Linda John). 
13. Sluiting 
Jules dankt eenieder voor zijn/haar deelname en inbreng en sluit de vergadering. 
 

Deelnemers overleg 13-01-2022 
Naam organisatie rol in Lu-PSMA therapiegroep 
1 Blois, Erik de Erasmus MC vertegenwoordiger radiochemie UMC 
2 Bolderheij, Jacqueline Stichting PSMA forum NL notulist 
3 Brabander, Tessa EMC vertegenwoordiger UMC 
4 Heijmen, Linda LUMC vertegenwoordiger PSMA forum NL 
5 Hendrikse, Harry Amsterdam UMC vertegenwoordiger zkh apo UMC 
6 Hendrikx, Jeroen NKI vertegenwoordiger zkh apo periferie 
7 Hermsen, Rick CWZ vertegenwoordiger groep 'Regio' 
8 Janssen, Marcel Radboudumc vertegenwoordiger UMC 
9 Jap-A-Joe, Simone OLVG vertegenwoordiger periferie 
10 Klerk, John de Meander MC op eigen titel 
11 Lam, Marnix UMCU vertegenwoordiger UMC 
12 Lavalaye, Jules Antonius Ziekenhuis vertegenwoordiger PSMA forum NL 
13 Noordzij, Walter UMCG vertegenwoordiger UMC 
14 Oprea-Lager, Daniela Amsterdam UMC vertegenwoordiger UMC 
15 Oving, Irma ZGT med. oncoloog op uitnodiging 
16 Oyen, Wim Rijnstate vertegenwoordiger NVNG 
17 Poort, Sharon Máxima MC op eigen titel 
18 Tan-Phan, Ha MC Leeuwarden vertegenwoordiger groep 'Regio' 
19 Vinken, Maarten CWZ vertegenwoordiger groep 'Regio' 
20 Vogel, Wouter NKI vertegenwoordiger periferie 
21 Weijs, Leo ZGT / MST vertegenwoordiger groep 'Regio' 
22 Wyndaele, Dirk Catharina zkh vertegenwoordiger NVNG 
23 Zant, Friso van der NWZ vertegenwoordiger groep 'Regio' 
24 Zuijdwijk, Mark Gelre zkh Beroeps Belangen Comm. BBC NVNG 
 


