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Notulen Lu-PSMA therapiegroep_10 

Datum en tijd 23-01-2023  17.00 – 18.05 uur 

Locatie Zoom  

Overleg Lu-PSMA therapiegroep maandag 23 januari 2023 

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

1. Opening, actuele zaken, nieuws, media. De 5e Focus bijeenkomst on "Molecular Imaging and Theranostics in 
Prostate Cancer" in Sevilla 2-4 februari, Jules benadrukt de importantie van dit symposium waar noviteiten 
en de toekomst wordt besproken.  

2. Hoe gaan we om met aanmeldingen/ verzoeken tot deelname Lu PSMA Therapiegroep. Bij de start van deze 
therapiegroep eind 2021 is geen reglement voor deelname vastgesteld. De bijeenkomsten hebben een open 
karakter, iedereen is in deze digitale setting welkom met de redelijke richtlijn van één afvaardiging per 
instituut. De Lu PSMA therapiegroep is bedoeld voor NVNG-leden, primair doel is het regelen van zaken. 
Het PSMA forum NL is breder/multidisciplinair en bedient een groter publiek. Het bestuur van de NVNG 
werkt aan nieuw beleid en reglementen over het vormen van nieuwe werkgroepen/gebruikersgroepen voor 
bepaalde aandachtsgebieden. Dit concept zal in februari worden gedeeld met de commissie voorzitters. 
Vervolgens zal commentaar worden verzameld en volgt een voorstel naar de leden van de NVNG. Actiepunt 
volgend overleg. 

3. Notulen bijeenkomst donderdag 21 november (bijgaand) en datum volgend overleg. Inhoudelijk en 
tekstueel geen opmerkingen waarna akkoord met dank aan de samensteller. Het volgende overleg vindt 
plaats op donderdag 23 februari 17.00 – 18.30 uur. 
Aanvulling: Verslaglegging: Simone heeft de concept ‘orderaanvraag, protocolleren, psma-pet ct 
verslagleggingen Lu-psma therapie versie 3 14-2-2022’ op 5 dec nogmaals doorgestuurd en geen 
opmerkingen ontvangen. Simone kan laten zien wat OLVG heeft en hoe dit is gemaakt om na te bouwen in 
Beacon (oncologisch systeem om chemo te bestellen) EPIC, HIX? Tips voor implementatie in HIX zijn 
welkom. Agendapunt volgend overleg.  

4. De patiënten informatie folder is rondgestuurd met de stukken. Simone merkt op dat op- en aanmerkingen 
erbij zijn gezet i.v.m. diverse discrepanties tussen protocollen en therapiefolders t.b.v. het vinden van de 
uiteindelijke consensus: doel is alles uniform op 1 plek. Er circuleren verschillende versies van het 
uitvoeringsprotocol wat betreft opmerkingen over kleding, ook deze variëren per centrum. Afgesproken 
wordt het protocol na te lopen op ‘kleding en wasvoorschriften’. Steffie Peters zal gevraagd worden 
(stalingshygiëne) hier naar te kijken (actie Jules). 

5. Nieuws van de registratie / start Novartis in Nederland / IGJ, contact CIBAG. Dirk meldt dat voorbereidingen 
in volle gang zijn voor het samenstellen en in te sturen in NL (inhoudelijk), ook de kostencalculaties worden 
gemaakt m.b.t. de efficiency van het gebruik van Lu PSMA 617. Het is de bedoeling om de aanvraag medio 
februari in te dienen bij het ministerie. De optimistische doorlooptijd: q4 2023. In februari staat een overleg 
gepland met IGJ overleg magistrale bereiding. Zodra de registratie in NL in orde is volgt cie. BOM en CIBAG. 
Het bestuur van de NVNG onderhoudt de noodzakelijke contacten met de Inspectie en andere betrokken 
partijen. Novartis houdt vast aan de prijssetting (catalogusprijs) en gaat uit van vijf benodigde 
behandelingen. De verwachting is dat, indien geregistreerd in NL) gaat uit van de behandelingsadviezen en 
resultaten zoals in de VISION trial. Andere indicaties zijn op dit moment niet aan de orde.  
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Aangevuld wordt dat Harry en betrokkenen uit het bestuur van de NVNG een brief aan IGJ  hebben afgerond 
als voorwerk op gesprek op 9 februari inzake ‘definitie rondom magistrale bereiding eigen patiënten. Een 
voorzet hiertoe is gegeven en besproken met het bestuur van de NVNG. Agendapunt volgend overleg. 

6. Voortgang richtlijn PSMA radionuclidentherapie met dosimetrie. Linda meldt dat op 20 januari een eerste 
dosimetrie overleg heeft plaatsgevonden met Steffie, Mark en een afvaardiging van het PSMA forum NL. 
Aanleiding is de van de PSMA forum NL bijeenkomst op 16 oktober in Barcelona, er is bij de academie en de 
periferie enthousiasme én urgentie voor een eenduidig gezamenlijk gedragen landelijk protocol voor 
dosimetrie en het maken van post-therapiescans ja/nee en in een tweede stap het centraal landelijk 
verzamelen van dosimetrie data om relevante onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 
Veel ziekenhuizen zijn recent gestart of staan op het punt om te beginnen met de therapie. Doel van dit 
overleg is om samen te werken en elkaar helpen om vanuit NL bij de te kunnen dragen aan dosimetrie bij Lu 
PSMA. Het is nu het moment om samen met de centra die er mee (gaan) werken de krachten te bundelen en 
te komen tot een advies/richtlijn. Steffie en Mark zullen een voorstel uitwerken met hoe de dosimetrie er uit 
zou moeten zien en welke twee tijdspunten het meest relevant zijn. Hiervoor zullen zij collegae in den lande 
die ervaring hebben met Lu PSMA therapie raadplegen. Op de volgende digitale PSMA forum NL 
bijeenkomst, vrijdagmiddag 17 maart presenteren Steffie en Mark het dosimetrie voorstel en is er ruimte 
voor discussie.  

7. Korte samenvatting met overzicht genodigden/deelnemers van het gesprek met oncologen. Linda mailt de 
samenvatting per direct. 

8. Stavaza het mogelijk bereiden Lu-PSMA-I&T door GE voor NL. Leo geeft een terugkoppeling naar 
aanleiding van zijn gesprek met Leonie over de huidige stavaza. Er is vooralsnog geen no-go, de bezwaren 
zijn nog niet weggenomen. GE is gestart met een standaard feasibility onderzoek (fin. haalbaarheid.) 
Afhankelijk van de resultaten volgt de technische implementatie.   
Zodra er geregistreerd product op de markt is zal dit traject stoppen. GE kiest haar eigen ‘what if’ scenario 
met tijdslijn. Opgemerkt wordt dat korte lijnen heeft met Novartis. 

9. Terugkoppeling informeel overleg NVNG- zorgverzekeraars betreft de vergoedingenstructuur in aanloop 
naar een standaard vergoeding: Wim – Dirk. Zie punt 5 

10. Voortgang update in de richtlijnen voor een indicatie selectie pt. voor therapie indicaties. Wie is de ideale 
pt.? Agendapunt volgend overleg. Maarten Vinken vraagt indicatiestelling 1.0-2, hoe moet dit worden 
gelezen?  Erik antwoordt dat dit een end of line behandeling is met een individuele afweging. Niet bij 
voorbaat afwijzen indien biochemisch goed genoeg, per patiënt bekijken. Besproken werd ook de prestatie 
code die men mag gebruiken bij het intakegesprek vooraf aan de therapie zelf, dan wel niet opgevolgd door 
een therapie. 
Marc Zuidwijk legt uit dat er geen betaalde verrichting is voorafgaand aan therapie, wel per keer bij de 
behandeling. Dit staat op de website 2023 registratie regels za codes en normminuten 
Onder kopje praktijk documenten BBC 
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12. Rondvraag, sluiting. Leo: HIX standaard content en aanverwante zaken. Vorig jaar is dit punt besproken en 
ook wie de contactpersoon is voor het toevoegen van content in HIX met een actie voor Dirk. Het vervolg is 
een agendapunt voor het volgende overleg.  

 
  Werkgroepleden Lu-PSMA therapiegroep   

 Deelnemers overleg 23-01-2023   
     

 Naam  organisatie rol in Lu-PSMA therapiegroep  
1 Assema, Daniëlle van Noord West zkh vertegenwoordiger periferie aanwezig 

2 Blois, Erik de Erasmus MC vertegenwoordiger UMC  
3 Celik, Filiz Deventer zkh vertegenwoordiger periferie aanwezig 

4 Han, Shiuw Huey Albert Schweitzer zkh vertegenwoordiger periferie aanwezig 
5 Heijmen, Linda LUMC vertegenwoordiger PSMA forum NL aanwezig 

6 Hendrikse, Harry Amsterdam UMC vertegenwoordiger zkh apo UMC aanwezig 
7 Hendrikx, Jeroen NKI vertegenwoordiger apo periferie aanwezig 

8 Hermsen, Rick CWZ vertegenwoordiger groep 'Regio'  aanwezig 
9 Janssen, Marcel Radboudumc vertegenwoordiger UMC  

10 Jap-A-Joe, Simone OLVG vertegenwoordiger periferie aanwezig 
11 Klerk, John de Meander MC op eigen titel  
12 Knol Rien PKS   
13 Kooistra Reiny Dijklander vertegenwoordiger periferie aanwezig 

14 Lam, Marnix UMCU vertegenwoordiger UMC  
15 Lavalaye, Jules Antonius Ziekenhuis vertegenwoordiger PSMA forum NL aanwezig 

16 Noordzij Walter UMCG vertegenwoordiger UMC aanwezig 
17 Oprea-Lager, Daniela Amsterdanm UMC vertegenwoordiger UMC  
18 Oving, Irma ZGT / MST vertenwoordiger onco periferie  
19 Oyen Wim Rijnstate vertegenwoordiger NVNG aanwezig 

20 Rehmann, Coen Spaarne vertegenwoordiger periferie  
21 Tan-Phan, Ha MC Leeuwarden vertegenwoordiger groep 'Regio'  aanwezig 

22 Tim, Joris HMC vertegenwoordiger periferie aanwezig 
23 Verburg, Erik Erasmus MC vertegenwoordiger UMC aanwezig 

24 Verhaegen, Jo ADRZ vertegenwoordiger periferie  
25 Vinken, Maarten CWZ vertegenwoordiger groep 'Regio'   
26 Weijs, Leo ZGT / MST vertegenwoordiger groep 'Regio'  aanwezig 
27 Wyndaele, Dirk  Catharina zkh vertegenwoordiger NVNG aanwezig 

28 Zant, Friso van der   NWZ vertegenwoordiger groep 'Regio'  aanwezig 
29 Zuijdwijk, Marc Gelre zkh vertegenwoordiger periferie aanwezig 

30 Bolderheij, Jacqueline PSMA forum NL notulist aanwezig 

 Afwezig met kennisgeving   
 Oprea-Lager, Daniela    

   
 
 


