
 

 

Ingetrokken vergunningen in kader van de WBMV vanaf 2014 

Laatst bijgewerkt op 23 november 2022 

 
 

Regeling PCI's, ICD's en THI's 2009 (Staatscourant 2009, nr. 18730) 
 

Verleende vergunning aan Vergunning van Ingetrokken per 

ICD vergunning voor Vie Curi 

Medisch Centrum voor Noord 

Limburg in Venlo 

31 mei 2011, kenmerk 

CZ/TSZ/3066862 

22 januari 2014, kenmerk 

184375-115537-CZ 

PCI vergunning voor Deventer 

ziekenhuis 

25 oktober 2011, kenmerk 

CZ/TSZ/3088760, 

25 april 2012 van rechtswege 
vervallen (bekend gemaakt bij 
besluit van 21 januari 2014, 
kenmerk 191066-11639 1-CZ) 

PCI vergunning voor Gelre 

ziekenhuizen in Apeldoorn 

25 oktober 2011, kenmerk 

CZ/TSZ-3088759 

1 februari 2014, (bekend 

gemaakt bij besluit van 25 juli 

2014, kenmerk 191066- 

116391-CZ) 

ICD vergunning voor het 

Atrium Medisch Centrum 

Parkstad Heerlen 

25 maart2011, kenmerk 

CZ/TSZ-3055633 

1 maart 2014 (bekend 

gemaakt bij besluit van 25 juli 

2014, kenmerk 614585- 

122756-CZ) 

ICD vergunning en het 
verrichten van follow-up bij 
patiënten met een ICD in het 

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 
in Amsterdam (na fusie 
vallende onder het OLVG) 

2 oktober 2010, kenmerk 

CZ/TSZ-3025117 

1 mei 2015, kenmerk 759278- 

13593OCZ 

 
 

Regeling hematopoietische stamceltransplantatie 2012 (Staatscourant 2012, nr. 12274) 

 

Verleende vergunning aan Vergunning van Ingetrokken per 

Universitair Medisch Centrum 

Groningen voor het verrichten 

van stamceltransplantaties bij 

volwassenen en kinderen. 

20 maart 2008 (kenmerk 
CZ/TSZ/2744148) voor 
uitvoeren van autologe 
stamceltransplantatie bij 
kinderen; 

 

20 juni 2008 (kenmerk 
CZ/TSZ/2857154), vergunning 

voor het uitvoeren van 
autologe stamcel 
transplantaties bij volwassenen 

en allogene 
stamceltransplantaties bij 
volwassenen met gebruik van 
stamcellen van niet HLA- 

identieke familiedonoren of 
van onverwante donoren (zgn. 
MUD). 

9 september 2015 (brief 
met kenmerk 830169-
140949-CZ) voor 

zover de vergunning ziet op de 
autologe 
stamceltransplantaties bij 
kinderen. 

Erasmus Medisch Centrum vergunning voor autologe 

stamceltransplantatie 

(kenmerk CZ/TSZ/2744150) 

9 september 2015 (kenmerk 

830002-140941-CZ). 

Vergunning wordt ingetrokken 



 

 

 en voor het verrichten van de 

verrichtingen autologe 

stamceltransplantaties bij 

volwassenen;  

vergunning voor allogene 

stamceltransplantaties bij 

volwassenen met gebruik van 

stamcellen van HLA- identieke 

familiedonoren en van 

stamcellen van niet HLA- 

identieke familiedonoren; 

allogene 

stamceltransplantaties bij 

volwassenen met gebruik van 

stamcellen van 

onverwante donoren (zgn. 
MUD). 

voor zover het ziet op het 

verrichten van autologe 

stamceltransplantaties bij 

kinderen. 

   
 
 
Regeling neurochirurgie 2001 (Staatscourant 2001, nr. 164) 

 
Verleende vergunning aan Vergunning van Ingetrokken per 

Slotervaart MC  23 augustus 2001, 

brief met kenmerk 

CZ/IZ-2190247, voor 

het verrichten van 

bijzondere 

neurochirurgie.  

22 januari 2019, brief 

met kenmerk 184375-

115537-CZ 

 
 
Regeling protonentherapie (Staatscourant 2013, nr. 22203) 

 
Verleende vergunning aan Vergunning van Ingetrokken per 

Amsterdam Protonen 

Therapie Centrum (APTC), 

een samenwerking van het 

AmsterdamUMC locaties 

VUmc en AMC, en het 

Nederlands Kanker Instituut 

- Antoni van Leeuwenhoek 

ziekenhuis (NKI-AVL) 

2 december 2013, 

brief met kenmerk 

177003-114233-CZ, 

voor het verrichten 

van protonentherapie. 

2 mei 2022, brief met 

kenmerk 3282727-

1018777-PZO. 

 
 


