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Notulen Lu-PSMA therapiegroep_08 

Datum en tijd 29-09-2022, 17.00 – 17.45 uur 

Locatie Zoom  

Overleg Lu-PSMA therapiegroep donderdag 29 september 2022 

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

1. Opening, actuele zaken. Jules heet allen hartelijk welkom!  Jules meldt dat NVNG op haar ALV 28 sept 
haar beleidsplan 2023 -2027 heeft gepresenteerd. Hoofdbehandelaarschap PSMA is aan de orde 
geweest, communicatie daaromtrent volgt.  

 

2. Conceptnotulen 23-05-2022. Inhoudelijk en tekstueel geen opmerkingen waarna akkoord. De 
volgende digitale bijeenkomst vindt plaats op maandag 21 november 17.00 – 18.30 uur. 

 
3.    Landelijk protocol Lu PSMA uitvoering- John, Erik, Wouter. De definitieve versie is rondgestuurd. 

Linda merkt op dat bij indicatie patiënt selectie ‘F-18-PSMA-1007’ ontbreekt. Met deze aanpassing kan 
het landelijk protocol worden gepubliceerd en worden geplaatst op de website van de NVNG en het 
PSMA forum NL. Het is netjes om ook Commissie CKB te informeren.  

  
4.    Landelijke patiënt informatie. Simone en Daniela. Er is nog geen concept rondgestuurd. Jules zal 

informeren naar de stavaza. Agendapunt volgend overleg.  
  
5.     Ervaringen tot nu toe – stand van zaken in het land. Waar productie? Capaciteit?  

• RdGG is recent gestart met Lu-therapie. OLVG en Antonius zkh zijn voornemens dit najaar te 
starten. De verzekeraar heeft UMVG akkoord voor gegeven, gestart wordt met 6 pt. tegelijk.  

• Het integraal zorgakkoord is recent goed gekeurd, hoe zit het met volume-normen voor Lu-PSMA 
therapieën? Vooralsnog is dit onbekend. Er klinkt een geluid het aantal therapieën voor pca te 
beperken (van 6 naar 3). Niet vanuit oncologie, integendeel i.v.m. next generation sequencing 
(NGS).  

• Life Healthcare, een commerciële partij, biedt ook I&T aan. Echter het product wordt niet vergoed 
én het betreft een niet geregistreerd geneesmiddel. 

• Leo meldt/stelt aan de orde: 
Vanuit Novartis het volgende bericht: 
-      Registratiedatum PSMA-617 is opgeschoven naar december 2023 
-      Starten van een CUP (in tegenstelling tot eerdere berichten) onzeker 
Is het niet tijd voor serieus nadenken over plan B, als de beschikbaarheid van 617 voor de 
afzienbare termijn zo onzeker is? 
Door GE is aan ons (ZGT) enige tijd geleden aangegeven dat GE mogelijk wel Lu-PSMA-I&T wil 
bereiden voor NL, mits voldoende interesse (en ook voldoende productiecapaciteit aan hun kant. 
D.w.z. er zijn andere compounds waar ook veel interesse in is, en de productiecapaciteit van GE is 
niet oneindig) 
Uitgesproken is dat het goed zou zijn deze mogelijkheid verder te onderzoeken. 
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Leo heeft beloofd namens, en/of samen met, andere geïnteresseerde centra hierover in gesprek te 
gaan met GE. 
Geïnteresseerden kunnen zich bij Leo melden. Het aantal geïnteresseerde centra, afgezien van 
ZGT zelf, is inmiddels twee. 
Jules adviseert bovenstaande ook bij de NVNG aan te kondigen. 
  

6.    Nieuws van de registratie / start Novartis in Nederland / IGJ. Zie 5. derde bullet.  
Contact met CIBAG is en blijft belangrijk. Wat is de stand van zaken? Agendapunt volgend overleg. 
  

7.    Overleg met oncologen en urologen betreft consensus wanneer inzetten Lu-PSMA, I&T of 617 – 22 
september Linda. Overall een constructieve bijeenkomst, de behoefte gaat uit naar inzetten vanaf de 
derde lijn (VISION trial. Het lijkt nu voornamelijk een laatselijns behandeling te zijn. Voor een laatste 
selecte groep zijn nog andere opties (PARPi, Nivolumab). De schaarste draagt bij het als laatstelijns in 
te zetten en vergoedingsregelingen zijn er niet voor PSMA-617. Voorkeur is de zorg te centreren en er 
is een lichte voorkeur voor 617 in grotere (!) centra. De normale weg is het middel gebruikt in studies 
waar evidence voor ligt te gebruiken. Er is afgesproken bij nieuwe ontwikkelingen en nieuwe 
studieresultaten, een volgend overleg te organiseren Op verzoek zal Linda een korte samenvatting 
maken met een lijst van de deelnemers aan het overleg. 
  

8.    Richtlijn PSMA radionuclidentherapie met dosimetrie?  Zie notulen - John/Erik. Er is nog geen plan   
ontvangen. Agendapunt volgend overleg. 

 


