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Notulen Lu-PSMA therapiegroep_05 

Datum en tijd 17-03-2022, 17.00 – 18.30 uur 

Locatie Zoom  

Overleg Lu-PSMA therapiegroep donderdag 17 maart 2022 

Aanwezig: zie pagina 3. Verslag: Dirk 
 
Verslag met actiepunten van de besproken onderwerpen. 

1. Opening. Jules heet allen hartelijk welkom! 
 
2. Mededelingen voorzitter. DUOS ( zie punt 5 ) 
 

3. Conceptnotulen 14 februari 2022. Inhoudelijk en tekstueel geen verdere opmerkingen waarna 
akkoord. 

 
4. Presentatie nationaal protocol stralingshygiëne bij Lu-177 PSMA therapieën – Steffie Peters, klinisch 

fysicus NuGe Radboudumc.: Vervolg: Dirk informeert bij Steffie Peters naar een voorstel tot 
addendum bij de recentelijk verschenen, landelijke richtlijn zorgverleners voor stralingshygiëne na Lu-
PSMA therapie 
Jules informeert naar een gestandaardiseerd landelijke PIF. Goed punt, doen! Kartrekker is Wouter 
Vogel Agendapunt volgend overleg.  
 

5. DUOS: Overleg met Prof.R.De Wit en F.Verburg op 28/03. Verslag hiervan op 21/04 
 

6.     Opiniërend: de toekomst Lu-PSMA therapiegroep. Jules stelt opnieuw de vraag hoe deze      
         bijeenkomsten met veel agendapunten naast het PSMA forum NL te kunnen en te willen blijven doen.      
         Hij informeert ook naar de status van deze therapie werkgroep bij Andor. 
 
7.     Resultaat contact met zorgverzekeraars / Ciebag (Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen  

van ZN) IGJ / VWS namens de beroepsgroep -> conceptvoorstel NVNG. : Lu-PSMA-617 zal naar 
verwachting in de sluis geplaatst worden, waardoor het pas tot de verzekerde zorg behoort  
als het na beoordelingen door ZiNL en na prijsonderhandeling met VWS uit de sluis komt. De vraag  
is of er tijdens de sluisperiode toegang tot Lu-PSMA-617 zal zijn in NL via een CUP van Novartis.  
De magistrale bereiding van Lu-PSMA-I&T is reeds beschikbaar. Er is twijfel over hoeveel ziekenhuizen  
kunnen en willen bereiden. Het declaratieverkeer voor de magistrale bereiding is wel mogelijk 
gemaakt. Het is aan het veld om daar gebruik van te maken. 
Deelnemers aan het CIEBAG overleg spreken een duidelijke voorkeur uit voor Lu-PSMA-617 boven het 
magistrale product, gezien het wetenschappelijke bewijs en de beperkte mogelijkheden tot magistrale 
bereiding. 
Voorstel: Bij een volgend overleg ook de PKS laten betrekken  
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8.    Voortgang een brief naar IGJ betreft o.a. het limiteren/flexibiliseren/ schrappen van aantallen. Update:  
        Harry Hendrikse is berokken bij de ontwikkeling van een nieuw voorstel hieromtrent naar IGJ toe . 
 

9.    Richtlijn PSMA radionuclidentherapie (verzonden 1 feb.) -> John. John meldt dat protocollen van de  
Utrecht regio, Radboud, Erasmus MC en AvL verzameld werden door hem. Dit project bevindt zich in 
de opstartfase. John zal de nieuwe, gecompileerde versie voor de volgende vergadering voorleggen 
aan Marcel, Wouter, Jules, Erik Verburg, Linda en Dirk. Bespreekpunt volgend overleg.  

 
10.  Voortgang document optimale indicatie -> expert opinion/ indicatiegroep (Wouter, Linda, John).  

Linda zal het concrete initiatief nemen om geïnteresseerde oncologen en urologen samen te brengen. 
Aanmelden hiervoor kan via Linda. 

 
11.  Terugkoppeling reacties voorstel standaard verslag van screening/ selectie voor Lu-PSMA therapie -> 

Simone. : Simone stuurt de nieuwe versies aan de werkgroep leden, alsook zullen ze ter beschikking 
gesteld worden op de NVNG website. 

 
12.   Terugkoppeling ontvangen input bijkomende kosten naast het radiofarmacon/ opnamevergoeding/ 

dagbehandeling -> op dit moment nog geen nieuws verder 
 
13.    Wvttk – rondvraag: Marcel Janssen en Erik Vegt schrijven een nieuw voorstel uit bij de herziening van    

de richtlijn diagnose en behandeling prostaatcarcinoom. Marcel zal dit aan deze werkgroep 
voorleggen. 

 
14.    Sluiting : volgende vergadering op 21/04 van 17u tot 18u30 
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 Werkgroepleden Lu-PSMA therapiegroep  
 Deelnemers overleg 17-03-2022  

    
 Naam  organisatie rol in Lu-PSMA therapiegroep 

1 Blois, Erik de Erasmus MC vertegenwoordiger UMC 
2 Celik, Filiz Deventer zkh vertegenwoordiger periferie 
3 Han, Shiuw Huey Albert Schweitzer zkh vertegenwoordiger periferie 
4 Heijmen, Linda LUMC vertegenwoordiger PSMA forum NL 
5 Hendrikse, Harry Amsterdam UMC vertegenwoordiger zkh apo UMC 
6 Hermsen, Rick CWZ vertegenwoordiger groep 'Regio'  
7 Janssen, Marcel Radboudumc vertegenwoordiger UMC 
8 Jap-A-Joe, Simone OLVG vertegenwoordiger periferie 
9 Klerk, John de Meander MC op eigen titel 

10 Lavalaye, Jules Antonius Ziekenhuis vertegenwoordiger PSMA forum NL 
11 Oprea-Lager, Daniela Amsterdanm UMC vertegenwoordiger UMC 
12 Rehmann, Coen Spaarne vertegenwoordiger periferie 
13 Tan-Phan, Ha MC Leeuwarden vertegenwoordiger groep 'Regio'  
14 Verburg, Erik Erasmus MC vertegenwoordiger UMC 
15 Vinken, Maarten CWZ vertegenwoordiger groep 'Regio'  
16 Weijs, Leo ZGT / MST vertegenwoordiger groep 'Regio'  
17 Wyndaele, Dirk  Catharina zkh vertegenwoordiger NVNG 
18 Zant, Friso van der   NWZ vertegenwoordiger groep 'Regio'  

 
 


