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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Minister MZS 	 Deadline: 29-08-2019 

nota 
(ter beslissing) 	het vergoeden van stamceltherapie bij MS-patiënten 

1 	Aanleiding voor deze nota 
De aanleiding voor deze nota zijn de Kamervragen die het lid Van Gerven 
(SP) aan u heeft gesteld over het vergoeden van stamceltherapie bij MS-
patiënten (hierna: aHSCT). De beroepsgroep heeft aangegeven dat er 
mogelijk meerwaarde kan zijn voor een bepaalde groep jonge MS-patiënten 
door aHSCT te vergelijken met tweedelijnsmiddelen. Voordat dit toegepast 
kan worden dient eerst goed onderzoek te worden gedaan naar de 
effectiviteit van de behandeling. De beroepsgroep wil daarbij aansluiten bij 
een grote internationale studie en heeft daarvoor financiering nodig. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
• Bent u akkoord met de beantwoording van deze Kamervragen? 
• Zoja, dan wordt u geadviseerd de brief te ondertekenen en te verzenden, 

zodat deze voor de gestelde deadline in de Tweede Kamer ligt. 

3 Samenvatting en conclusies 
Het betreft een drietal vragen omtrent het doen van onderzoek naar 
stamceltherapie bij MS patiënten en de vraag of nazorg bij deze (nog) niet 
effectieve behandeling vergoed wordt. 
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• In antwoord op de vraag of u vindt dat onderzoek moet worden gedaan 
geeft u aan dat het aan de beroepsgroep is om te bepalen of zij onderzoek 
willen doen; 

• In antwoord op de vraag of u bereid bent om dit onderzoek tot 
Voorwaardelijke Toelating toe te laten geeft u aan dat u vorig jaar in een 
brief aan de Kamer uiteen heeft gezet dat er diverse regelingen zijn, om 
voor onderzoeksfinanciering in aanmerking te komen. Het is aan de 
onderzoekers om hiervoor een aanvraag in te dienen. 

• In antwoord op de vraag of nazorg in Nederland wordt vergoed bij 
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stamceltherapie bij MS geeft u onder andere aan dat nazorg die integraal 
onderdeel is van de behandeling niet vergoed wordt, omdat de effectiviteit 
van stamceltherapie bij MS nog niet vaststaat. 

4 Draagvlak politiek 
In juni 2018 heeft u een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een reactie 
op het verzoek van het VUmc voor adhoc financiering van hun onderzoek. U 
heeft daarbij aangegeven dat er verschillende regelingen beschikbaar zijn, 
waarbij onderzoeksmiddelen kunnen worden toegekend. Daarbij heeft u aan 
aangegeven dat het de onderzoeksgroep vrij staat om te verkennen of het 
onderzoek via een van deze regelingen zou kunnen worden gefinancierd. Tot 
op heden hebben zij nog geen aanvraag ingediend. 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Van Gerven (SP) verwijst voor zijn kamervragen naar een nieuwsbericht van 
de neurologen van november 2018. Omdat dit bericht ruim een halfjaar 
geleden is geplaatst wordt omtrent dit onderwerp verder geen publiciteit 
verwacht. 

6 	Financiële en personele gevolgen 
n.v.t. 

7 	Juridische aspecten en haalbaarheid 
n.v.t. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
De beantwoording is extern afgestemd met het Zorgverzekeraars Nederland. 
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Tweede Kamer 
DER STATEN-GENERAAL 

Aan de minister voor Medische Zorg 

Plaats en datum: 
Betreft: 

Ons kenmerk:  

Den Haag, 12 december 2019 
Open brief Stichting 'Tot hier en niet verder' m.b.t. vergoeding en behandeling van 
ziekte Multiple Sclerosis (MS) 
2019Z25052 

Geachte heer Bruins, 

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een brief ontvangen van Stichting 
'Tot hier en niet verder' te Tholen d.d. 20 november 2019 inzake een open brief met betrekking tot 
vergoeding en behandeling van de ziekte Multiple Sclerosis (MS). 

De commissie ontvangt graag uw reactie op deze brief. 

Hoogachtend, 

de griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

art. 5.1.2.e. 

art. 5.1.2.e. 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 

T. 070-3182211 
E. cie.vws@tweedekamer.nl  
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Open brief aan alle Nederlandse politieke partijen, zorgverzekeraars en alle 
lezers, die patiënten met de ziekte Multiple Sclerosis (MS) een warm hart 
toedragen! 

Geachte lezer(s), 

De afgelopen tijd is crowdfunding met als doel een medische 
behandelingen in het buitenland weer volop in het nieuws geweest. 
Dit zowel op televisie als in kranten en bijbehorende social media kanalen. 
Gek genoeg niet om geld in te zamelen voor onderzoek (zou je toch denken, 
niet?), maar juist het tegenovergestelde: om patiënten en hun "supporters" 
af te raden om medische hulp in het buitenland te zoeken tegen ziektes 
voor welke in Nederland juist geen behandeling vergoed wordt, of niet eens 
beschikbaar is. Als argument wordt dan gegeven: een 'alternatieve' 
behandeling is toch onzeker, het is onduidelijk of het wel goed gedaan 
wordt en mogelijk zelfs gevaarlijk! 

Onze stichting "Tot hier en niet verder" is opgericht op 30-05-2018 en heeft 
een "Multiple Sclerosis (MS)-vrije" wereld voor ogen. Een van onze 
(inmiddels tot het bestuur toegetreden) leden is een voorbeeld van een MS-
patiënt die middels een succesvolle crowdfunding (hulde aan onze 
donateurs!) zeer positieve resultaten boekt na behandelding in het 
buitenland (Mexico). 
MS is een ziekte die zich op verschillende manieren kan uiten. MS kan 
vooralsnog niet genezen worden. In Nederland zijn op dit moment alleen 
middelen voorhanden die het verloop van de ziekte enigszins kunnen 
vertragen. Wanneer MS zich uit in agressieve vorm, werken deze middelen 
vaak niet. 
Onderzoek naar echte oplossing voor MS is gestart, maar gaat net als bij 
andere chronische en levensbedreigende ziekten nog lang duren (ondanks 
groeiende aandacht en onderzoek); en daar kan je als MS-patiënt niet op 
wachten. 

De harde realiteit: de enige echte mogelijkheid die men als MS-patiënt in 
Nederland nu heeft is alleen in een (ver) buitenland beschikbaar is, ook nog 
eens wordt afgeraden door Nederlandse politiek, medici en 
zorgverzekeraars. Waarom toch? 
De enige behandeling nu voorhanden is met als doel de ziekte (een tijdlang) 
te stoppen, is een stamceltransplantatie, in vakjargon HSCT-behandeling. 

DIJ f k/ 
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Wat feiten op een rijtje — de harde realiteit: 
Geen behandeling als HSCT gegeven/ goedgekeurd in Nederland 
HSCT-behandeling niet vergoed door Nederlandse zorgverzekeraars 
Je komt zo maar niet in aanmerking: Er zijn bepaalde criteria om in 
aanmerking te komen bij HSCT-klinieken, welke verschillen per kliniek 
en per land 
Behandelingen worden wel gegeven in diverse landen o.a. Rusland, 
India, Israël, Mexico, Spanje, België, UK, Australië 
Behandelingskosten zijn enorm; en verschillen ook heel (van +/-
50.000,-. tot +/-175.000,-. Euro) 
Daar bovenop zijn er kosten voor de reis, verblijf en medicijnen voor 
nabehandeling 
En vooral niet te vergeten: de partners van MS-patiënten die 
zorgverlof opnemen en geconfronteerd worden met stuk 
inkomstenderving, in een financieel al gespannen situatie 
De behandeling in het buitenland brengt die extra kosten met zich 
mee, en daarnaast het feit dat je weg bent van huis en haard. 

Naast de realiteit van de ziekte is er dus nog geen genezing, het gestaag en 
soms heel agressief ontwikkelen van de ziekte, die haast onneembare 
kosten "berg" van kosten, en dan feitelijk niémend in Nederland die jou als 
patiënt echt wilt helpen je ziekte stoppen; zeker als de wel verkrijgbare 
medicijnen alleen symptomen bestrijden en je ook nog eens diskwalificeren 
voor directe HSCT-behandeling (het lijf moet "schoon" zijn voor je met 
stamcel therapie kunt beginnen). 

Is er dan geen bezwaar, mindere kant of zelfs geen risico aan een 
medische behandeling in het buitenland? 

Toch wel; maar die bezwaren kleven er ook aan gevaarlijke of zware of 
experimentele behandelingen gegeven in Nederland. Dat is niet echt anders 
toch, dan? 

Wat is dan het grote punt: in Nederland behandeling krijgen, dicht bij huis, 
zonder de extra reis kosten en gevaren van op reis zijn, behandelingen 
gegeven door in Nederlandse klinieken, onder toezicht en begeleid door 
goed opgeleide controleorganen, vergoed door ons gezamenlijke zorg 
stelsel, en hoogstwaarschijnlijk voor - onder aan de streep - lagere kosten 



Help mee alle MS-patiënten die strohalm aan hoop te bieden. 

Deze open brief wordt ook verstuurd via brief post aan alle Nederlandse 
Zorgverzekeraars en Politieke Partijen. 
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dan in het buitenland. En, direct beschikbaar, zonder tijd te verliezen. 

Net als bij kanker en leukemie, kent MS geen genade. Uiteindelijk zal de 
ziekte aan het kortste eind trekken. Echter — er zijn dus bewezen 
therapieën die je wel helpen langer met kwaliteit en mogelijkheden (werk/ 
studie/ je gezin en een actief leven leiden) door te gaan. Wellicht tot het 
moment dat er een echte remedie gevonden is. 

Dat voor mij, voor ons, moet toch opwegen tegen opgevoerde bezwaren en 
onwil om dit soort therapieën op te nemen in het Nederlandse zorgstelsel, 
en onverwijld te gaan uitvoeren en te vergoeden via ons zorgstelsel. 

We roepen U allemaal op met ons de stelling "TOT HIER EN NIET VERDER" 
tot uitvoering te brengen. 

Steun deze open brief met uw positieve reactie: 
"Like" onze stichting op onze Facebook pagina 
www.facebook.com/stichtinotothierennietverder   
Bezoek onze website www.tothierennietverder.n1 en laat uw naam en 
adres achter op onze "STEUN STAMCELTRANSPLANTATIE" 
handtekening-actie 
Print dit artikel uit en laat het zoveel mogelijk mensen lezen. 

Het bestuur van Stichting "Tot hier en niet verder": 
art. 5.1.2.e. 

Stichting "Tot hier en niet verder" 
Koningin Julianastraat 72 
4691 GR Tholen 
KvK 71738983 
ANBI ref.: 858830085 
ING Rekening: NL78 INGB 0008570021 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	inervragen mcenheapie bn MS-patiënten 
Datum: 	dinsdag 22 maart 2022 17:01:00 
Bijlagen: 	anne004.1.1 

imane005 prat 
jrnane006.0n5 

Inmiddels wel de man van ZN gesproken. Nabrander: 
De Nederlandse vereniging voor neurologie is met een trial bezig voor een patiëntengroep (iets ruimer dan de groep waar nu vergoeding voor Is vastgesteld). De resultaten komen 
over 2 a 3 jaar. 
Vergoeding loopt hier dus op vooruit, uit coulance gezien het gebrek aan alternatief voor deze groep. Het is aan zorgverzekeraars Individueel of zij dit advies van ZN inderdaad 
volgen. 
Grt.Ar5 

art. 5.1.2:e~-,1 

	

art 	art. 5.1.2.e •'~,1"„ÏIAMray•SS 
• • 	in Vo!ks,., 	en Sog,s 

	

" 	 aft 5 1 2 
art. 5.1.2.e. 	aft S 1 ? ej Wminvws.rii  

van:art. 5.1.2.~ 
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 15:51 
Aan:art. 5.1.2.e. 
Ec::art. 5.1.2.e. 
Onderwerp: RE: Kamervragen stamceltherapie bij MS-patiënten 
Hoir-51,  
Ik kan jouw vraag niet goed beantwoorden, omdat ik ZN niet kan bereiken. 
Normaalgesproken wordt er een zorgadviestraject gestart om de effectiviteit Vast te stellen. In geval stamceltransplantatie bij MS is de conclusie van de medisch adviseurs in het 
Kenniscentrum MSZ van ZN dat op grond van de beperkte evidente en het lopende onderzoek het op dit moment niet wenselijk is een ZAT te starten. Gelet op de kaders van de 
zorgverzekering betekent dit immers dat de uitkomst zal zijn dat de stamceltransplantatie bij MS in algemene zin nog niet aan de criteria van Stand Wetenschap en Praktijk 
voldoet. Echter, voor een bepaalde 5ubaroeo (`autologe stamceltherapie bij zeer actieve Relapsing-Remfitting Multiple Sclerose die door hoog-effectieve therapie heen breekt') gaat 
nu toch worden vergoed. Volgens mij gaat het hier deels om coulance. Er Is op dit moment onvoldoende literatuur om de effectiviteit vast te kunnen stellen. Internationaal loopt 
wellicht onderzoek naar de effectiviteit, maar ikzelf heb daar niets over vernomen. Deze zorg wordt niet vanuit onderzoeksverband verleend. 
Ik snap de beleidszin van passende zorg, maar het is niet bewezen effectief en het alternatief is dat je komt te overlijden, dus Ik snap de coulance wel in afwachting van 
wetenschappelijk bewijs van effectiviteit. 
Hopelijk kunnen jullie iets met dit antwoord. Ik kan de man van ZN niet bereiken en heb maar tot 16u1 
Ik hoor graag of de beantwoording zelf anders geformuleerd moet. 
Grt.Eali 

P~~ 
ri 
	

' 
Ministerie van Valk.,  7ondheid welzin en 500N 
Parnassusplein 5 1 2511 VX.  I  Oen maag 1 Kamer: swaiij 

, 2 	 Meidepáminvws.n1  

Vant1j1.-2.,e. 
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 15:09 

vaminsws nt>.  Ezágzenipassaim  Ominvws nl> 
Onderwerp: RE: Kamervragen stamceltherapie bij MS-patiënten 
Ha, 
In aanvulling. Is prima stukje. Wellicht nog nuttig om zinnetje op te nemen dat in kader van passende zorg het van belang is alleen die zorg te verlenen waarvan duidelijk is dat het 
effectief is. 	• 
Groet'- 5.14 

Van:Ort. 	 minvws nl> 
Verzenden: dinsdag 22 maart 2022 13:44 
Aan:art. 5.1.2.e. Pminvws.nt> 

Onderwerp: RE: Kamervragen stamceltherapie bij M5-patiënten 
Na 
Een wee al vragen/opmerkingen. 
Is het de bedoeling dat er sowieso een groep voor vergoeding in aanmerking komt, of is het nog de vraag OF en zo ja onder welke voorwaarden? Ik kan me voorstellen dat het 
om OF gaat. Het is namelijk ook wel raar om een groep te gaan behandelen als 'last resort' terwijl we niet weten of het effectief is. 
Dat brengt ree bij mijn tweede punt: loopt er geen onderzoek naar de effectiviteit? Zouden we dat dan niet moeten noemen (en het punt van ZN wellicht niet)? 
ad 5.1 

van:aft5.1.2.e. 	 ~158,501> 
Verzonden: dinsdag ?2 maart 2022 13:13 

Aan:art. 5.1.2.e. 	 gminvws ni> 
cc:art. 5.1.2.e. AIIIIIIIIMPminwvs.nt> 
Onderwerp: FW: Kamervragen stamceltherapie bij MS-patiënten 
Hei.d. 5.1., 
Wil jij hier gelijktijdig naar kijken (zie bijlage, 1 alinea)? Ik weet niet of jij dit straks in Marjolein langs krijgt, want gaat vla directie IZ de lijn In. 
Grt. 

W41'5:12:0~E§E 
:.erker Directie Z,rgverztkeringen, CUSZCF' Pakkettéheer 

van Voikseenndheid WeLD,n en Soort 

5.1.2,e, 	art 5 1 2 ejPminvw‘ nt 

Van: arl. 5.1.2:0~.4 	 minvws.,nt> 
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 09:44 
Aan:ad. 5.1.2.e. 	 ..A111@minvws.ni> 
CE:M. 5.1.2.e. 	:Jallf@minvws nl> 
Onderwerp: FW: Kamervragen stamceltherapie bij MS-patiënten 
Hoi 5e.  
Ben jij akkoord met bijgaande beantwoording? Is afgestemd met ZN en de beroepsgroep. 
Gr, 1,1.511 

van:art 5.1.2.8. 	izr1 nt> 
Datum: dul,claw 22 mrt 2022 9:&4 AM 
Aan:art. 5.1.2.e. :t 	 4minvvis 	 nl> Eirrrrtre: 	etzin/ nt> 
Kopie." 5 2 	 eamsterdamume tir>. art 5.1 2.e. 	 in 

	

antsterdaume ril> art 5.1.2,fi.(Kanmniuv 	in iekenus,n1. 
lgq5A2dlavomn.- • 	> 	 ir Muitte nl? art. 51,2. nbrinsrzore nip-% 1 2e ,g;:p,q,org ni> 
Onderwerp: RE. Kamervragen stamceltherapie  
Geachte mevroulialla bestiaria 
Wat mij betreft mag deze tekst door u voorgesteld gebruikt worden als antwoord.  
Ik zou u willen adviseren om inderdaad niet te vermelden dat er door Zn besloten is geen ZAT urt te voeren/ dan wel een ZAT met een negatieve uitkomst. De kans bestaat dan dat mevrouw Agema daarover 
opnieuw kamervragen gaat stellen. Dat lijkt mij nu niet opportuun.  
Tot zover 
Met Hartelijke groet, 
art. 5.1.2.e. 	211.111111111.. 
art. 5.1.2.e. 	.21 
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ZorgveraekeraarsNededand 
Scage,he.ve116137c21,1 ZES,  
,315145 

1;0231,67n 
5111,  
Van:~~~ Prnirnavs.nl> 
Verzonden: maandag 21 maart 2022 20:41 
Aan 	 Pa 7n.rtl>; EIMMINM  ezinl nl> 
CC 	 fflamMerdarnumc nl>; 	 Pamsterdamumr nl> 	 fflantriniusziekenhuts.nl;W:41  

f@genasternmnl 
Onderwerp: RE: Kamervragen stamceltherapie bij MS-patiënten 
Beste 
MartegneRr uw snelle respons en toelichting. 
Zouden u en uw collega's zich kunnen vinden in bijgaande beantwoording van de drie laatste Kamervragen en zo nee, zou u in het document wijzigingen aan willen brengen? 
Alvast veel dank, 
Manall 

fff»..~1111/1111101 

ministerie van volksaezondheid. Welzijn en Soort 
Pargasg,,p!ea,  c I, 2511 	Der, Haag  I  Karner: 

	

t1-5.1.2.e: 	 Ksrninvws.nl 
. 	. 

van:art. 5.1.2.e. 
Verzonden: maandag 21 maart 2022'1 nn1>  15:04 
Aan:Brt. 5.1.2.e. 	 •  Pzini.nkEng>231~~  minms.n(> 
CC:kli. 5.1.2.e. 	 ib- jam5terdarnurnc rib; ENEEMINIIIIIIME  Oamsterdamumc n(> 	 Oantonius7iekenhins ntiana 

ífiksiriine.nl>0 5 1 2 e 1 Psenastezore.nl 
Onderwerp: RE: Kamervragen stamceltherapie bij MS-patiënten GRAAG VORIGE VERSIE VERWIJDEREN 
Bestenlal en geachte rnevroinv~Besteria 
ZN heeft een kort overleg zojuist afgerond naar aanleiding van jullie verzoek. 
Het volgende willen we voorleggen in antwoord op het verzoek om mee de vragen van mevrouw Agema te beantwoorden. Ik kan Lonneke nu helaas niet aan de telefoon krijgen. Daarom deze mail omdat er een 
enorme urgentie ligt op dit dossier.  
Wat is een ZAT 
Een zogenaamd Zorg Advies Traject ( ZAT) is een proces dat een aantal jaren geleden door ZN in het leven is geroepen om te komen tot uniforme beoordeling van aanspraken op nieuwe zorg waarover ZINL (nog) 
geen uitspraak heeft gedaan 
Constructief overleg NVNaN 
In geval stamceltransplantatie bij MS is de conclusie van de medisch adviseurs in het Kenniscentrum MSZ van ZN dat op grond van de beperkte evidence en het lopende onderzoek het op dit moment niet 
wenselijk is een ZAT te starten. Gelet op de kaders van de zorgverzekering betekent do immers dat de uitkomst zal zijn dat de starnceltransplantatie bij MS in algemene zin nog niet aan de criteria van Stand 
Wetenschap en Praktijk voldoet. 
Dat neemt niet weg dat wij oog hebben voor de problematiek van autologe stamceltherapie bij zeer actieve Relapsing-Remitting Multiple Sclerose die door hoog.effectieve therapie heen breekt. Op Lonnekes 
verzoek hebben wij contact opgenomen met de vertegenwoordigers van de neurologen die zijn gespecialiseerd in de behandeling van MS. Wij zijn nu in een zeer constructief overleg met hen. Wij hebben begin 
maart aangegeven waar voor ZN 'de schoen wringt' (zie boven), en dat wij mee willen denken in een oplossing. Die oplossing ligt hem in een nadere specificenng van de patiëntengroep waarvoor 
starnceltransplantatie als last resort behandeling overwogen wordt. Omdat SCT bij MS op grond van de huidige wetenschappelijke inzichten nog niet aansluit bij de verzekeringsaanspraken, zal elke 
zorgverzekeraar moeten afwegen of op grond van de Specifieke omstandigheden van de verzekerde een vergoeding wordt verstrekt. Op dit moment wacht ZN nog op de 'officiële brief die de NVN naar Zn gaat 
sturen, waarin aangegeven wordt hoe de aanvragen voor deze urtzonderiijke indicaties ingediend zouden kunnen worden. 
Patiënten in Rusland 
Dat houdt niet in dat alle patiënten die nu in Rusland zijn voor een stamcel therapie dan ook in aanmerking zouden komen voor een vergoeding in Nederland. Wij kennen deze personen niet en weten ook niet of 
hun specifieke geval voldoet aan de voonvaarden die in samenspraak met de neurologen worden bepaald. Bovendien blijft het de afweging van elke zorgverzekeraar om in individuele gevallen de 
vergoedingsaanvraag te toetsen. Het definitieve voorstel is nog niet voorgelegd aan de medische adviseurs in het KC MSZ ende Bestuurscommissie Zorg van ZN. Wij verwachten in april een voorstel ter 
beslurtvormig voor te kunnen leggen aan de Bestuurscommissie Zorg van ZN. 
Advies 
Het is zeker goed om te vermelden dat Zn in constructief overleg is met de NVN om snel tot een eventueel vergoeding te komen voor de patiënten. 
Tot zover 
Met Hartelijke groet, 

WittgaáliallIMMEM 

Zorgverzekeraars Nederland 
- 	137,5,E ZE S,  

arl 51 2 
art 5.1. 

Van?" " 	 """r1111Bairline.ni> 
Verzonden: maandag 21 maart 202213:54 
aan:ert. 5.1.2.e. 
CC: art. 5.1.2.e. 	 ja 	Pf minvw5 nl>- 	 faamsterdamumc.nl>;mmaiiiiimiPamsterdaniumc nl>; 
art 5 1 2 pj Pantoniustrekentlins nl 
Onderwerp: RE: Kamervragen stamceltherapie bij MS-patiënten GRAAG VORIGE VERSIE VERWIJDEREN 
Geachte mevrouw~, beste 
Ik heb bij mijn hieigT5E rokken co egae nagevraagd maar wij weten ook niet meer dan dat er 9 patiënten in Moskou zijn zoals in de media bericht. We zullen bij 
onze achterban navragen of zij meer informatie hebben. 
Zoals bekend proberen wij als beroepsgroep al een hele tijd vergoeding voor stamceltherapie in Nederland bij een selecte groep patiënten die door elke behandeling 
heen breekt beschikbaar te krijgen. Tot nog toe zonder resultaat. Augustus 2021 hebben we zoals bekend een ZAT aanvraag gedaan; We hebben goede hoop dat 
daar binnenkort een positief advies uit voort komt. 
Met vriendelijke groet, 
dr. 
neuro oog Lakgroep Neurologie 
07 	 alrijne.nl 
AR ogo org 

Alrijne Zorggroep bestaat uit 
Alrijne Ziekenhuis Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn, 
Verpleeghuis Leythenrode en Verpleeghuis Oudshoorn 
www.altine.ntlyolg ons olFarebools1 InktafirapalLi~ 
VanlIENE~Pzsol  
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Verzanden: vrijdag 18 maart 2022 14:11 
Aan: 	 Palretne rd>i; 	@zn.nr INE.Pzn.nt> 
CC: 	@minvws.nr~iceminvws nl> 
Onderwerp: RE: Kamervragen stamceltherapie bij MS-patiënten GRAAG VORIGE VERSIE VERWIJDEREN 
Beste allen, 

• Ik zie dat ik een mail heb doorgestuurd met een lange staart. 
Dat was niet mijn bedoeling. 
Te snel/onzorgvuldig gehandeld. 
Het spijt mij. 
Het is niet meer mogelijk de mail in te trekken. 
Ik wil jullie vragen de vorige mail te verwijderen en deze mail te gebruiken. 
Grt, ini5J21": 
art. 5.1.2.e. 	1 PharmD, PhD 
National Health Care Institute / Zorginstituut Nederland 
M +31 (o)6 art. 5.1.2.6: 

Van:art. 5.1.2.e. 
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 12:04 
Aan:art. 5.1.2, ~Panne nl>: 	 sem cl> 
CC: brt. 5.1.2.&~~Pminvws.nt> 
Onderwerp: PNi Kamervragen stamceltherapie bij MS-patiënten 
libeste5=i en 
Er zijn kamervragen gereTd over 9 patiënten met MS die in Rusland zijn ivm een SCT. 
Ik heb geen zicht op de status van het ZAT op dit moment. 
Hoe gaat het met de ZAT en de afspraken over SCT bij MS? 
Zij jullie op de hoogte van de situatie van de MS-pt in Moskou? 
Kunnen jullie helpen bij het beantwoorden van de vragen? 
Grt, art. 51.2ej 
art. 5.:1.2.e. 	1 PharmD, PhD 
Ná'tiónárHealth Cate Institute / Zorginstituut Nederland 
M +31 (0)6art. mifi 
Van:art. 5.1.2.e. 	 air fa minvw s.nl> 

• Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 11:50 
Aan:art. 51.2.e. 	fril7inl rd> 
Onderwerp: Kamervragen stamceltherapie bij MS-patiënten 
Besteld 5111, 
Hierbij mijn contactgegevens en bijgaand de Kamervragen en de tekst uit de vorige SVZ brief naar de Tweede Kamer. 
Ik hoor graag, alvast dank, 
ad 5.14 	 • 

art. 5.1.2.e415~1 
.r. 	theorie Zorgverzekeringen, Cluster Pakketbeheer 

Hinisteriumn Volksgezondheid. Welzijn en Soort 
hamarrsesigein 5 125!! VX. I ren Haal j Kamer: A-17 Wee:, 

	

5.1g751.21-é; 	M-irti5.12.tisbminvws ni. 

téminvws nl> 
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 11:21 

	

Aan:art. 5.1.2.e. 	 ',11Fizminvws ni? 
Onderwerp: Fi.V: Verzoek tot reactie vandaag: stamceltherapie 

DISCLAIMER: 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Als u niet de geadresseerde bent of als dit bericht abusievelijk aan u is verstuurd, wordt u verzocht dat aan 
de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Zorginstituut Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was mistakenly sent to you, please inform the sender 
and delete the message. The National Health Care Institute accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct 
aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit 
e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit in verbandsmet het niet 
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. 

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct 
aan ons te retoumeren en daarna te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit 
e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet 
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. 
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1 	Aanleiding voor deze nota 
De vaste commissie VWS heeft op 21 april 2021 uw reactie gevraagd op het 
krantenbericht'MS Vereniging: Maak sta mceltherapie in Nederland per direct 
mogelijk voor MS-patiënten' (AD, 19 april 2021). Het betreft een 
krantenartikel met betrekking tot de vergoeding van stamceltransplantatie en 
de behandeling van de ziekte Multiple Sclerosis. Met deze nota leggen we u 
de concept reactie voor. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
• Bent u akkoord met de brief in de bijlage? Zo ja, dan adviseren wij u deze 

brief te ondertekenen en te versturen aan de Tweede Kamer. 
• De deadline voor het versturen van deze brief aan de Kamer staat op 12 

mei. Er is enige vertraging in de beantwoording opgelopen, vanwege de 
meivakantie. Gelet op de deadline is het verzoek om deze brief zo spoedig 
mogelijk te versturen. 

3 Samenvatting en conclusies 
• In het krantenartikel doet de MS vereniging de oproep om stamceltherapie 

in Nederland per direct mogelijk te maken voor MS patiënten. 
Stamceltherapie wordt op dit moment niet gegeven en niet vergoed, 
omdat de effectiviteit van deze behandeling (nog) niet is aangetoond. 

• Momenteel loopt er internationaal vergelijkend onderzoek naar deze 
nieuwe behandeling, waarvan neurologen de resultaten willen afwachten 
voordat in Nederland eventueel gestart kan worden met deze behandeling. 

• Op 22 april 2021 heeft het Zorginstituut Nederland tijdens de Ronde Tafel 
MS een goed gesprek gevoerd met neurologen, de patiëntenvereniging en 
zorgverzekeraars over de vergoeding van stamceltransplantatie bij 
multipele sclerose. 

Pagina 1 van 2 
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• In dit gesprek heeft de patiëntenvereniging nogmaals opgeroepen om 
vooruitlopend op internationaal lopend onderzoek via een tijdelijke 
regeling stamceltransplantatie in Nederland mogelijk te maken voor de 
beperkte groep MS-patiënten bij wie andere behandelingen niet werken. 
Tijdens dit overleg is afgesproken dat het Zorginstituut samen met de 
neurologen en zorgverzekeraars verkennen wat de mogelijkheden zijn om 
stamceltherapie voor een selecte groep patiënten (al dan niet onder 
voorwaarden) toegankelijk te maken via de basisverzekering. 

• In de beantwoording doet u de toezegging dat u de Kamer in het najaar 
van 2021 over dit traject nader zal informeren. Het Zorginstituut 
Nederland verwacht dan te kunnen aangeven of en zoja op welke wijze de 
nieuwe behandeling (ál dan niet onder voorwaarden) toegankelijk kan 
worden gemaakt via de basisverzekering. 

4 Draagvlak politiek 
Er zijn eerdere Kamervragen gesteld over de vergoeding van stamceltherapie 
bij MS patiënten. De Kamer zal naar verwachting positief zijn over het 
voorstel dat gekeken wordt of deze behandeling op korte termijn al zou 
kunnen worden ingezet. 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Gelet op de Ronde Tafel MS is er maatschappelijk draagvlak om te 
onderzoeken of er mogelijkheden zijn om stamceltherapie voor een selecte 
groep patiënten (al dan niet onder voorwaarden) toegankelijk te maken via 
de basisverzekering. 

6 	Financiële en personele gevolgen 
Nvt. 

7 	Juridische aspecten en haalbaarheid 
Nvt. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Intern afgestemd met GMT. Extern met Zorginstituut Nederland. 

Gevolgen administratieve lasten 
Nvt. 

10. Toezeggingen 
De toezegging wordt gedaan dat in het najaar van 2021 de Kamer zal worden 
geinformeerd over de verkenning of er mogelijkheden zijn om 
stamceltherapie voor een selecte groep patiënten (al dan niet onder 
voorwaarden) toegankelijk te maken via de basisverzekering. 

11. Fraudetoets 
n.v.t 

árt, 51 a2 
art. 5.12.e 
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Vergoedingsaanvraag voor autologe stamceltherapie bij 
zeer actieve Relapsing-Remitting Multiple Sclerose die door 
hoog-effectieve therapie heen breekt 

Betreft: 
Zorgadviestraject (ZAT) aanvraag bij gezamenlijke zorgverzekeraars (Kenniscentrum ZN) 
vanuit de beroepsgroep, de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NvN) 
(versie 20 december 2021) 

Namens de MS Werkgroep van de NvN: 

-Dr art. 5 	neuroloog Alrijne Zorggroep, voorzitter MS Werkgroep 

-Dr art. 5.1.2.e. , neuroloog Amsterdam UMC, secretaris MS Werkgroep 

-Prof drart. 5.1.2.e., neuroloog Amsterdam UMC, MS centrum Amsterdam 

-Dr art. 5.1.2.e. 	, neuroloog St Antonius ziekenhuis, MS centrum, vicevoorzitter NvN 

-Dr art. 5.1.2.e. , neuroloog Amsterdam UMC, MS centrum Amsterdam 

Correspondentie: 

MD, PhD I art - 	I a 
Afdeling neurologie, Lokatie VUmc 1 ZH 2F 026 
MS Centrum Amsterdam 
De Boelelaan 1117, 1081 HV, Amsterdam 
Telefoon: 020- • fig.  020 WI, 06-5 :4,-. 
E-mail: ellY 	vumc.n1 
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Achtergrond 

Autologe hematopoëtische stamceltransplantatie (aHSCT) wordt in Nederland niet vergoed 
voor mensen met multiple sclerose (MS). 

De beroepsgroep, neurologen met aandachtsgebied MS (verenigd binnen de MS Werkgroep 
van de Nederlandse vereniging voor Neurologie (NvN)), heeft recent haar standpunt over 
aHSCT aangepast en is van mening dat aHSCT voor een selecte groep mensen met zeer 
actieve relapsing-remitting (RR)MS, die door de huidige tweedelijns medicatie heen breekt, 
ook in Nederland beschikbaar zou moeten zijn. 

Hoewel het internationale aHSCT onderzoek bij MS nog grotendeels loopt, is er in 
toenemende mate sprake van bemoedigende data over effectiviteit en veiligheid van aHSCT 
bij MS en is er met de persisterende stroom aan mensen met MS die zich laat behandelen in 
het buitenland behoefte aan de mogelijkheid om aHSCT ook in Nederland beschikbaar te 
kunnen stellen als uiterste redmiddel. 

Huidige stand van zaken 

Er is nog altijd een beperkt aantal studies van hoge methodologische kwaliteit gepubliceerd 
over aHSCT bij MS. Derhalve is definitieve plaatsbepaling van aHSCT ten opzichte van 
geregistreerde `tweedelijnsbehandelingen', zoals bijvoorbeeld ocrelizumab, natalizumab, 
alemtuzumab en cladribine nog niet goed mogelijk. 

Twee gerandomiseerde studies zijn gepubliceerd: in de kleine studie van Mancardi et al. 
(2015) werd vergeleken met mitoxantrone (een nu nog weinig voorgeschreven tweedelijns 
middel). De studie liet zien dat aHSCT nieuwe MRI laesies significant reduceerde tov 
mitoxantrone, evenals de annualized relapse rate. Een limitatie van de studie was dat niet 
was gestratificeerd voor MS subtypes. En verder was de studie erg beperkt van omvang (n = 
9 aHSCT en 11 mitoxantrone). 

In de RCT van Burt et al. (2019) werden 110 RRMS patiënten geïncludeerd, 3 lieten 
ziekteprogressie zien in de aHSCT group en 34 in de overige MS behandelingen groep 
gedurende 2 jaar follow-up. Ook het aantal relapses was significant en fors lager in de aHSCT 
groep (2%) vergeleken met de overige MS behandelingen groep (69%) in het eerste jaar. 
Hoewel er methodologisch het een en ander aan te merken valt op deze studie, is het 
verschil in de mate van effectiviteit tussen aHSCT en reguliere ziektemodulerende therapie 
naar keuze in deze gerandomiseerde studie indrukwekkend. 

Retrospectieve observationele studies vonden dat stamceltherapie tot betere 
behandelresultaten leidt dan behandeling met alemtuzumab, dat algemeen als één van de 
meest effectieve behandelingen voor MS wordt gezien. Verschillende retrospectieve 
cohortstudies laten een overeenkomstig beeld zien van goede resultaten en veiligheid van 
behandeling met stamceltherapie bij patiënten die eerder onvoldoende baat hadden bij 
andere behandelingen voor MS, veelal ook 'tweedelijnsbehandelingen'. Verder blijven de 
signalen over de veiligheid van de meest gebruikte conditioneringsregimes bij 
stamceltherapie relatief gunstig. 
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Bovenstaande studies kunnen ieder apart genomen door methodologische zwaktes 
(retrospectieve cohortstudies; retrospectieve vergelijkende studies) niet genoeg gewicht in 
de schaal leggen om tot een definitieve andere plaatsbepaling te komen, maar bieden door 
de sterk overeenkomende resultaten in combinatie wel voldoende onderbouwing voor een 
plaats voor aHSCT voor de kleine groep MS patiënten met zeer actieve ziekte ondanks hoog-
effectieve medicatie. 

Onder hoog-effectieve medicatie worden natalizumab, alemtuzumab en de anti-CD20 
therapieën beschouwd (o.a. ocrelizumab). Ernstige ziektedoorbraak (zowel klinisch als 
radiologisch) onder deze behandelingen is zeldzaam. Over het algemeen dooft de 
ziekteactiviteit relatief snel uit (3-6 maanden) na initiatie van deze behandelingen. Na het 
eerste jaar behandeling met bijvoorbeeld natalizumab heeft nog maar 5% van de patiënten 
radiologische ziekte activiteit (Polman et al. 2006), een minderheid hiervan heeft klinische 
ziekteactiviteit. En van de meerderheid van de patiënten met klinische ziektedoorbraak 
onder hoog-effectieve therapie zijn de verschijnselen mild. Derhalve zullen de jaarlijkse 
aantallen met ernstige ziekte doorbraak onder deze therapieën in Nederland laag zijn, naar 
schatting maximaal 10-20 patiënten per jaar. De selectie van patiënten die in aanmerking 
komen zal voor Nederland centraal gebeuren en aHSCT voor RRMS zal alleen plaatsvinden in 
hoog gespecialiseerde centra (Amsterdam UMC en St Antonius ziekenhuis), na 
multidisciplinaire bespreking onder voorzitterschap van prof dr Killestein, hoogleraar 
multiple sclerose en als ten minste aan de volgende criteria is voldaan: 

- Leeftijd 18-55 
- EDSS < 6.5 
- Ocrelizumab, cladribine of alemtuzumab gebruik voor ten minste 6 maanden 
- Actieve ziekte onder ocrelizumab, cladribine of alemtuzumab gedefinieerd als: 

- 1 of meer klinisch relevante relapsen EN actieve laesies op MRI gedefinieerd als: 
- de aanwezigheid van 2 of meer gadolinium aankleurende laesies op een MRI 3 
maanden of later na aanvang van hoog-effectieve therapie OF 
-3 of meer nieuwe/groeiende T2 laesies op MRI vergeleken met een MRI verricht ten 
minste 3 maanden na initiatie van de hoog-effectieve therapie. 
- Actieve MRI laesies moeten minder dan een jaar oud zijn. 

Het mag duidelijk zijn dat de kosten van aHSCT over een tijdsbestek van 5 jaar lager zijn dan 
van continueren hoog-effectieve andere therapie: de jaarlijkse kosten (medicatie en 
dagbehandeling) voor natalizumab zijn 44.000 euro en voor ocrelizumab 27.000 euro. De 
kosten voor alemtuzumab zijn wat moeilijker in te schatten vanwege een 3-5 dagen durende 
opname voor infusies. De medicatie alleen kost het eerste jaar 38.000 euro en de jaren 
daarop (bij persisterende ziekteactiviteit) 23.000 euro per optioneel toegevoegd jaar. aHSCT 
kost circa 55.000. Over 5 jaar tijd realiseren we dus een kosten reductie bij een switch van 
natalizumab naar aHSCT van 165.000 euro en bij een switch van ocrelizumab naar aHSCT van 
80.0000 euro per patiënt. Financiële overwegingen zouden dus geen belemmering moeten 
geven bij het besluit om aHSCT te vergoeden. 
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Internationaal zijn er verschillende nieuwe studies lopende om de exacte plaats van aHSCT 
vast te stellen. Mede door vertraging als gevolg van de COVID-19 pandemie valt niet te 
verwachten dat deze studies voor 2025 klaar zullen zijn (tabel). 

Table. Study characteristics ongoing RCTs 
Name (identifier) Protocol Conditioning 

regimen 

Primary 

endpoint  

Estimated 

sample size 

Type of 

MS 

Age 

(years) 

EDSS 

score 

Status 

Cy + ATG RAM-MS 

(NCT03477500/2 

017-001362-25) 

RCT — phase III — 

AHSCT vs. ALZ 

OLZ or Cladribin 

Proportion of 
	

100 

patients with 

NEDA status in 

2 years 

RR 18-50 0.0-5.5 Recniiting 

156 RRa 18-55 2.0-5.5 BEAT-MS 

(NCT04047628)  

RCT — phase III —

AHSCT vs. BAT  

BEAM + ATG  Relapse Free 

Survival at 3 

years. 

Recniiting 

RR 16-55 0.0-6.0 STAR-MS 

(2019-001549-

420) 

RCT — phase III —

AHSCT vs. ALZ or 

OLZ  

Cy + ATG  Proportion of 
	

198 

patients with 

NEDA status in 

2 years. 

Unknown 

Cy + ATG COAST 

(2016-001166-29)  

RCT — phase 111 — 

AHSCT vs. ALZ or 

OLZ  

Time to failure 	50 

of NEDA status 

RR 18-55 0.0-6.0 Recntiting 

Abbreviations: AHSCT = autologous hematopoietic stem cell transplantation, ALZ = alemtuzumab, ATG = anti-thymocyte globulin, BAT = 

best available therapy, BEAM = BCNU, cytosine-arabinoside, etoposide and meiphalan, Cy = cyclophosphamide, RCT = randomized 

controlled trial, RR = relapsing remitting, OLZ = ocrelizumab. All forms of relapsing MS (primary progressive excluded) 

In Nederland wordt in het Amsterdam UMC vanaf september 2021 de inclusie in de RAM-MS 
studie hervat, waarbij patiënten die onvoldoende effect hebben van een behandeling met 
interferon bèta, glatirameeracetaat, dimethylfumaraat, teriflunomide, fingolimod of 
natalizumab worden gerandomiseerd tussen stamceltherapie of behandeling met 
alemtuzumab, cladribine of ocrelizumab. 

In de tussentijd zien we een toenemende stroom van patiënten die aHSCT in het buitenland 
ondergaat. Regelmatig worden er voorbeelden beschreven in de media van patiënten die 
aHSCT ondergingen in het buitenland (zie bijvoorbeeld https://www.volkskrant.nl/es-
b39e4cd8  en bijlage voor 2 voorbeelden van de afgelopen 2 weken). De ondertoon van 
dergelijke berichtgeving is vaak de ontevredenheid waarbij patiënten het gevoel hebben dat 
de Nederlandse MS zorg tekort schiet en het vertrouwen in de neuroloog wordt geschaad 
met alle gevolgen van dien. 

Sommige patiënten kiezen voor een niet door de JACIE (Joint Accreditiation Committee of 
the European Society for Blood and Marrow Transplantation) geaccrediteerde instelling en 
laten na hun Nederlandse behandelaar op de hoogte te brengen van de behandeling met 
aHSCT die zij ondergingen. Hiermee ontstaan er grote risico's voor de patiënt. 

Al met al kan de aanvraag op de volgende feiten worden gebaseerd: 

1. De hoge mate van effectiviteit van aHSCT is afdoende aangetoond, ondanks dat 
rechtstreekse vergelijkingen met tweedelijnsbehandelingen maar beperkt beschikbaar zijn. 
Deze onderlinge vergelijkingen zijn voor de geregistreerde tweedelijns middelen overigens 
ook maar zeer beperkt beschikbaar. 
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2. Patiënten met inflammatoire ziektedoorbraak onder hoog-effectieve 
tweedelijnsbehandelingen kunnen niet in de lopende trials deelnemen (daarin kunnen alleen 
patiënten die nu pas naar tweedelijnsbehandeling overgaan), hebben geen alternatief en 
vanwege achteruitgang in functioneren geen tijd om op verdere resultaten te wachten. 
3. Veel mensen met MS reizen naar het buitenland waar aHSCT op grote schaal wordt 
aangeboden zonder dat er vanuit de eigen behandelaar goede controle mogelijk is op 
selectie van de juiste kandidaten en toepassing van de juiste vorm van aHSCT. Terug in 
Nederland wordt van de behandelaar verwacht om de behandeling weer over te nemen. 
4. Het feit dat aHSCT niet in Nederland gegeven kan worden ondermijnt het vertrouwen in 
de door ons geleverde zorg. 

Conclusie 

De MS werkgroep is op basis van alle beschikbare gegevens van mening dat er voor een 
kleine, selecte groep MS patiënten, die ondanks de inzet van de op dit moment meest sterk 
werkende ziektemodulerende therapieën forse inflammatoire ziekteactiviteit houden, 
stamceltherapie beschikbaar moet zijn om als uiterste redmiddel ingezet te kunnen worden. 
Dit zal in de praktijk een kleine groep relatief jonge patiënten zijn met een korte ziekteduur 
en een lage uitgang EDSS (geringe invaliditeit). De indicatie voor deze therapie dient in 
multidisciplinair overleg, met afweging van alternatieven gesteld te worden. In deze 
uitzonderlijke gevallen zou de behandeling plaats moeten vinden in een beperkt aantal 
gespecialiseerde centra. Ook moeten de effecten van de behandeling goed geregistreerd 
worden. Bijvoorbeeld door opname van deze patiëntengroep in het MS register. Als aan de 
opgestelde voorwaarden wordt voldaan zou deze behandeling voor deze beperkte groep 
vergoed moeten worden. 
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Nederlandse Vereniging 
voor Neurologie 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Postbus 20350 
2500 EJ DEN HAAG 

Referentie EH/TB 
Betreft 	Stamceltherapie voor MS-patiënten 
Datum 	28 april 2022 

Geachte mevrouw ak_., 

Zoals u bekend is bestaat er een urgent probleem voor mensen met MS die onvoldoende 
geholpen zijn met tweedelijns ziektemodulerende medicatie: de behandeling die zij nodig 
hebben (autologe stamceltransplantatie) wordt in Nederland niet vergoed. 

Tot toenemende frustratie van de werkgroep MS van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie 
(NVN) zijn diverse pogingen tot vergoeding van stamceltherapie aan mensen met MS die 
ondanks behandeling met hoog effectieve (tweedelijns) ziektemodulerende therapie nog steeds 
inflammatoire ziekteactiviteit ontwikkelen, in een impasse geraakt. Dit ondanks een langdurige 
procedure bij het Zorginstituut Nederland (waaronder twee keer een veelbelovend zorgtraject), 
gevolgd door een aanvankelijk hoopgevend zorgadviestraject bij Zorgverzekeraars Nederland 
(bijlage 1). Volgens onze schatting gaat het om 10-20 mensen met MS per jaar die deze 
behandeling nodig hebben. 

Deze situatie raakt ons omdat de mensen die het specifiek betreft zonder adequate behandelihg 
snel verslechteren, terwijl er onder MS-deskundigen consensus bestaat dat deze mensen 
vergoede behandeling met autologe stamceltherapie moet kunnen worden aangeboden in 
Nederland. In maart van dit jaar is dit nogmaals benadrukt tijdens een 'focussed workshop' van 
The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), een 'non-
profit', onafhankelijke Europese organisatie die gedragen wordt door de wetenschappelijke 
verenigingen van de aangesloten landen inclusief Nederland. (bijlage 2) 

In de ons omringende landen wordt deze behandeling inmiddels toegepast. Wij kunnen als 
neurologen niet meer aan onze patiënten uitleggen waarom stamceltherapie in Nederland niet 
kan worden gegeven indien hiervoor een strikte indicatie bestaat, terwijl alle voorzieningen voor 
deze behandeling in ons land aanwezig zijn en stamceltherapie (op termijn) goedkoper is dan de 
behandelingen die de patiënten wel vergoed krijgen, maar waar zij doorheen breken. 
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Nederlandse Vereniging 
voor Neurologie 

Wij merken dat mensen met MS het vertrouwen verliezen dat hun behandelend neuroloog de 
beste behandeling kan aanbieden. Dit is ook een dagelijks onderwerp van gesprek in de 
spreekkamer. Wij zien een toenemend aantal meer welvarende en assertieve patiënten de 
behandeling zelf regelen in commerciële klinieken in het buitenland, vaak ook zonder goede 
indicatie, met alle risico's van dien. Bovendien resulteert dit in ongewenste zorgongelijkheid. 

Wij zouden daarom graag op korte termijn met u willen spreken om te zien welke mogelijkheden 
er nog zijn uit deze impasse te komen. 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, 

dr. E. van Dijk, voorzitter 

namens het bestuur van de werkgroep MS, 

mw. dr. E. Hoitsma, voorzitter 

Bijlage 1 Vergoedingsaanvraag voor autologe stamceltherapie bij zeer actieve Relapsing-Remitting Multiple 
Sclerose die door hoog-effectieve therapie heen breekt (20-12-2021) 

Bijlage 2 9th-ECTRIMS-Focused-Workshop-2022_pdf 
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Van: 	 art. 5.1.2.e. 
Aan: 	 art. 5.1.2.e. 
Cv: 	 art. 5.1.2.e; 
Onderwerp: 	ttE: tVentuère vergoeding stamceltherapie bij MS-patiënten duiding door ons nodig 
Datum: 	donderdag 12 mei 2022 19:36:48 

Best 
Ik hoopa,je iets hebt gehad aan de mondelinge informatie en het contact met 
Ik had je nog beloofd onze antwoorden aan het AD te sturen. 
Hierbij stuur ik het je door. 
Informeer jij ook de andere betrokkenen binnen VWS? 
Laat even weten als we verder nog iets kunnen doen. 
Vriendelijke groet, 
ifff-751217-". 1 Pi rWin  'hD 
National Health Care Institute / Zorginstituut Nederland 
M +31 (0)6 art 5 1.2.ei 

Van: árt. 5.1.2.e. 
Verzonden: donderdag 12 mei 2022 12:35 
Aan:art- cc:art 5.1 
OndenveikRE7Eventuele vergoeding stamceltherapie bij MS-patienten -> duiding door ons nodig 
Hi, 
Ik heb nog even met!, overlegd. 
We komen tot de vo gen e beantwoording van de vragen van het AD. 
Grt, 
- waarom wordt de behandeling in Nederland nog niet toegestaan? Er is nog niet vastgesteld dat het om effectieve, verzekerde zorg gaat 
- is hier beweging in? (loopt er een nieuwe beoordeling, wanneer wordt er (weer) over beslist? Het Zorginstituut heeft onlangs vernomen dat de 
zorgverzekeraars niet hebben kunnen vaststellen dat het hier om verzekerde zorg gaat. De neurologen zijn het hier niet mee eens en hebben 
hierover een brief gestuurd naar de Minister. Het Zorginstituut heeft besloten de duiding van SCT bij uitbehandelde MS patiënten zelf uit te 
gaan voeren. We verwachten dat dit voor het einde van het jaar tot een definitieve uitspraak zal leiden. 
- in hoeverre spelen de kosten een rol? (volgens bronnen die ik sprak is de behandeling vergeleken met (vele jaren) reguliere MS-medicatie niet 
duurder, klopt dit?) die spelen hier geen rol. Het gaat hierbij om de effectiviteit van de behandeling. 

1 PharmD, PhD 
attona ea t 	are Institute / Zorginstituut Nederland 

M +31 (0)6 

DISCLAIMER: 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Als u niet de geadresseerde bent of als dit bericht abusievelijk aan u is verstuurd, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Zorginstituut Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was mistakenly sent to you, 
please inform the sender and delete the massage. The National Health Care Institute accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 	 art. 5.1.2.e. 
Aan: 	 art. 5.1.2.e. 
cc: 	 art. 5.1.2.e. 
Onderwerp: 	2E: Spoed: vragen AD over stamceltherapie bij MS-patiënten 
Datum: 	vrijdag 13 mei 2022 10:54:24 
Bijlagen: 	image001.jog 

image002.ong 
image003.ong 
2022 05 12 Vragen AD vergoeding stamceltherapie.docx 

Hartelijk dank weer voor je uitgebreide toelichting art. 
Inmiddels ben ik gisteren einde dag ook door art.5 1 2  e bijgepraat. 
We hebben op basis daarvan naar het AD gereageerd zoals in de bijlage. 
Het belangrijkste: Het Zorginstituut heeft besloten de duiding van SCT bij uitbehandelde MS 
patiënten zelf uit te gaan voeren. Zij verwachten dat dit voor het einde van het jaar tot een 
definitieve uitspraak zal leiden. 
Vriendelijke groet, 
art. 	--- 

art. 5.1.2.e. 1MIEM 
art. 5-1 .2-e ,M~§11111~~1111. 
Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Soort 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Kamer: art. 5.1.2.e. 
22 +31 6 gabagin 	 aminvws.n1  
Werkzaam op ma, di, do, vr 

Van: art. 5.1.2.e. 
Verzonden: donderdag 12 mei 2022 20:19 
Aan:árt. 5.1.2.e. 
cc: 'kt. 5.1.2.e.. 
Onderwerp: RE: Spoed: vragen AD over stamceltherapie bij MS-patiënten 

,151" Beste 
Er is op 28 april een brief gestuurd door de NV Neurologie naar uwart. 	 lom te vragen voor 
een oplossing van het probleem van niet vergoeden van stamceltherapie voor en selecte groep patiënten met 
MS. In de bewuste brief die de NVN naar uw ministerie heeft gestuurd, wordt immers vermeld dat het overleg met 
ZN ook niet tot resultaten heeft geleid. De eerder gestelde vragen zijn daarom helaas niet meer van toepassing en 
kunnen niet verder/opnieuw beantwoord worden. In jullie interne communicatie wordt al gerefereerd dat ZN niet 
tot een eventuele vergoeding van deze therapie heeft besloten. Om die reden wendt de NVN zich weer tot uw 
ministerie. 
Ik denk dat de nieuwe vragen van het AD het resultaat zijn van het feit dat de patiëntenvereniging, die ook een 
kopie van de NVN heeft ontvangen, het AD heeft ingelicht. (staat vermeld in mail die de NVN heeft verstuurd, zie 
bijlage) 
Citaat van de interne mail: mijn suggesties voor aanpassingen in blauw 

Toch hebben het Zorginstituut en ZN (als reactie op een verzoek van de neurologen en MS 
Vereniging) zojuist besloten om de behandeling niet in het basispakket op te nemen. 
Maar uiteindelijk gaat de minister hier ook over, begreep ik? Daarom mijn vragen aan minister 
Kuipers: 
- waarom wordt de behandeling in Nederland nog steeds niet toegestaan? 
Stamceltransplantatie bij MS-patiënten wordt op dit moment in Nederland niet gegeven en niet 
vergoed, omdat de effectiviteit van deze behandeling (nog) niet is aangetoond. Er is nog 
onvoldoende wetenschappelijk bewijs beschikbaar, op basis waarvan voldoende duidelijk is voor 
welke groep dit effectief is en wat de risico's van de zware ingreep zijn. De behandeling voldoet 
dus nog niet aan 'de stand van de wetenschap en praktijk, waarmee een generieke opname in 
het verzekerde pakket nu nog te vroeg is. 
De tekst met verwijzing naar het overleg met ZN is niet meer van toepassing. Er hoeft mijns 
inziens dan ook niet meer naar gerefereerd te worden. 
- in hoeverre spelen de kosten een rol? Volgens de specialisten is de behandeling (want in 
principe eenmalig) op de iets langere termijn juist aanzienlijk goedkoper dan medicatie... 
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Niet, het zit hem in bewijs van effectiviteit. ( mee eens).  
- waarom kunnen patiënten de behandeling ook niet krijgen in Nederland als ze die zelf betalen? 
(De patiënten zouden daarmee goedkoper uit zijn en niet de zware reis hoeven te ondernemen, 
MS-artsen houden dan zicht op hun patiënten) 
PM Zorginstituut/ZN, ik denk dat artsen dit niet aandurven, wat goed zou zijn om hier te 
vermelden, omdat het dus niet 'zomaar' een behandeling is zonder risico's. Zij mogen immers 
wel zorg aanbieden die niet verzekerd is, toch? 
Als een behandeling buiten de ZVW valt, kan de zorgaanbieder/verlener zelf de hoogte van 
vergoeding van een ingreep samen met de patiënt bepalen. Men is volkomen vrij om welk tarief 
dan ook af te spreken. De zorgverzekeraar staat hier volkomen buiten. Cosmetische 
behandelingen kunnen als voorbeeld dienen voor de 'vrije onderhandelingen' tussen zorgvrager 
en zorgaanbieder, welke onderhandelingen buiten het vergoedingensysteem vallen. Het is dan 
de echt zogenaamde 'vrije' markt. 
- De beroepsorganisatie van neurologen vindt het o.a. voor het vertrouwen van patiënten in het 
Nederlandse zorgysteem kwalijk dat zij de best beschikbare behandeling niet kunnen aanbieden, 
en dat hun patiënten daarvoor naar vreemde landen worden gedreven. 
Waar komt deze informatie vandaan? Ik kan me niet voorstellen dat zij dit de best beschikbare 
behandeling vinden, anders zouden ze hem wellicht zelf buiten de Zvw om aanbieden??? Toch 
ZIN/ZN? 
Er wordt waarschijnlijk bedoeld dat het de best beschikbare behandeling voor uitbehandelde 
patiënten betreft. Hier moet heel goed bij vermeld worden dat het echt een hele selecte 
patiëntengroep betreft die aan bepaalde medische voorwaarden moet voldoen om voor 
indicatie voor deze behandeling in aanmerking te komen. De NVN stelt dat zelf ook. 
Wat vindt de minister ervan dat naar schatting tientallen (veelal jonge) MS patiënten per jaar 
zich nu gedwongen voelen om voor behandeling naar een land als Mexico te gaan? 
Ik kan mij voorstellen dat uitbehandelde patiënten hun knopen tellen en elders een behandeling 
inzetten, ook al is de effectiviteit onvoldoende vastgesteld en zijn de risico's groot. Ik sta echter 
achter het effectiviteitscriterium van de Zorgverzekeringswet, en de wijze waarop het 
Zorginstituut daar invulling aan geeft. Het Zorginstituut maakt gebruik van een vast 
beoordelingskader, dat voorschrijft op welke wijze vastgesteld kan worden of zorg aan het 
wettelijk criterium 'stand van wetenschap en praktijk' voldoet en daarmee voor vergoeding in 
aanmerking komt. Dit beoordelingskader, en daarmee de werkwijze van het Zorginstituut, is 
door de Hoge Raad goedgekeurd. ( prima tekst) 

Ik heb Mona Wets (ZINL) in gekopieerd omdat ik vandaag met tiaar overleg hierover heb 
gepleegd. De heer van Druten en mevrouw Riemersma zijn de ZN woordvoerders. 
Tot zover. Ik hoop dat je er iets aan hebt. 
Met Hartelijke groet, 
art. 5.1.2.elgall~~ 

Zorgverzekeraars Nederland 
Sparrenheuvel i613708 JE ZEIST 
030  
Big nr: 
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zn. n1  

Van 	 @minvws.nl>  
Verzonden: donderdag 12 mei 2022 13:07 
Aan: 	J., Ir 	 ni>;Krt" 
Onderwerp: Spoed: vragen AD over stamceltherapie bij MS-patiënten 

zn.nl>  

Beste "'H+1,, 2.'r" en --1i; 
Het AD ee vragen geste en persvragen worden gebruikelijk binnen een dag beantwoord. 
Zouden jullie met spoed naar bijgaande beantwoording in Word kunnen kijken? 
Alvast dank, 

Ps. Ter info ook bijgevoegd: de beantwoording van de Kamervragen hierover in maart 

EIESEENIEME 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Snort 
Parnassusplein 5 12511 VX I Den Haag 1 Kamer: 
7:1-  +31 6 	- /gst4 	 minvws.n1 
Werkzaam op ma, di, do, vr 

Van: 	 (@minvws.nl>  
Verzonden: maandag 21 maart 2022 20:41 

Palrijne.n1>•àrt 	@gepastezorg.nl 
Onderwerp: RE: Kamervragen stamceltherapie bij MS-patiënten 
Beste álï.5.;:1 
Hartelijk dank v6or uw snelle respons en toelichting. 
Zouden u en uw collega's zich kunnen vinden in bijgaande beantwoording van de drie laatste 
Kamervragen en zo nee, zou u in het document wijzigingen aan willen brengen?• 
Alvast veel dank, 
g,125,„EVW( 

;4MIS 	 Tglautton4. 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Soort 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag I Kamer: kt-~. 

+31 	 Caminvws.n1  

1@zn.nl>; 	 Rzini.nl> 
Pamsterdamumc.n1>; a - 

Ramsterdamumc.n i>  áitWegg  antoniusziekenhuis.gOrm., 

Werkzaam op ma, di, do, vr 

Van: @zn.nl> 
Verzonden: maandag 21 maart 2022 16:04 
Aan: 	Ir~;:. • 	 @zinl.n1>; 	 AJZ. 	 Rminvws.nl> 
CC 	 Pamsterdamumc.nl>;M~ 

Ramsterdamumc.nk 	 Pantoniusziekenhuis.n1; SaMit 
Ralrijne.n1>;  :ártitacm  Rgepastezorg.n1  

Onderwerp: RE: Kamervragen stamceltherapie bij MS-patiënten GRAAG VORIGE VERSIE 
VERWIJDEREN 

, en geachte mevrouw 	/Beste 
ZN heeft een kort overleg zojuist afgerond naar aanleiding van jullie verzoek. 
Het volgende willen we voorleggen in antwoord op het verzoek om mee de vragen van mevrouw Agema te 
beantwoorden. Ik kan aat§ nu helaas niet aan de telefoon krijgen. Daarom deze mail omdat er een enorme 
urgentie ligt op dit dossier. 
Wat is een ZAT 
Een zogenaamd Zorg Advies Traject ( ZAT) is een proces dat een aantal jaren geleden door ZN in het leven is 
geroepen om te komen tot uniforme beoordeling van aanspraken op nieuwe zorg waarover ZINL (nog) geen 
uitspraak heeft gedaan. 
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Constructief overleg NVN/ZN 
In geval stamceltransplantatie bij MS is de conclusie van de medisch adviseurs in het Kenniscentrum MSZ van ZN 
dat op grond van de beperkte evidente en het lopende onderzoek het op dit moment niet wenselijk is een ZAT te 
starten. Gelet op de kaders van de zorgverzekering betekent dit immers dat de uitkomst zal zijn dat de 
stamceltransplantatie bij MS in algemene zin nog niet aan de criteria van Stand Wetenschap en Praktijk voldoet. 
Dat neemt niet weg dat wij oog hebben voor de problematiek van autologe stamceltherapie bij zeer actieve 
Relapsing-Remitting Multiple Sclerose die door hoog-effectieve therapie heen breekt. Op Lonnekes verzoek 
hebben wij contact opgenomen met de vertegenwoordigers van de neurologen die zijn gespecialiseerd in de 
behandeling van MS. Wij zijn nu in een zeer constructief overleg met hen. Wij hebben begin maart aangegeven 
waar voor ZN 'de schoen wringt' (zie boven), en dat wij mee willen denken in een oplossing. Die oplossing ligt hem 
in een nadere specificering van de patiëntengroep waarvoor stamceltransplantatie als last resort behandeling 
overwogen wordt. Omdat SCT bij MS op grond van de huidige wetenschappelijke inzichten nog niet aansluit bij 
de verzekeringsaanspraken, zal elke zorgverzekeraar moeten afwegen of op grond van de specifieke 
omstandigheden van de verzekerde een vergoeding wordt verstrekt. Op dit moment wacht ZN nog op de 
'officiële' brief die de NVN naar Zn gaat sturen, waarin aangegeven wordt hoe de aanvragen voor deze 
uitzonderlijke indicaties ingediend zouden kunnen worden. 
Patiënten in Rusland 
Dat houdt niet in dat alle patiënten die nu in Rusland zijn voor een stamcel therapie dan ook in aanmerking zouden 
komen voor een vergoeding in Nederland. Wij kennen deze personen niet en weten ook niet of hun specifieke 
geval voldoet aan de voorwaarden die in samenspraak met de neurologen wordén bepaald. Bovendien.blijft het 
de afweging van elke zorgverzekeraar om in individuele gevallen de vergoedingsaanvraag te toetsen. Het 
definitieve voorstel is nog niet voorgelegd aan de medische adviseurs in het KC MSZ en de Bestuurscommissie 
Zorg van ZN. Wij verwachten in april een voorstel ter besluitvormig voor te kunnen leggen aan de 
Bestuurscommissie Zorg van ZN. 
Advies 
Het is zeker goed om te vermelden dat Zn in constructief overleg is met de NVN om snel tot een eventueel 
vergoeding te komen voor de patiënten. 
Tot zover 
Met Hartelijke groet, 
árt. 5.1.2.e. 

Zorgverzekeraars Nederland 
Sparrenheuvel i613708 JE ZEIST 
030 
Big nr: 
ellet3zn.n1  
Van brt: 
	

@alrijne.nl>  
Verzonden: maandag 21 maart 2022 13:54 
Aan: art. 5.1.2.e. "mkápzinl.n1>;  árt. 5.1.2.e.~1111zn.nl> 
CC: 'art. 5.1.2.e. 1111.111,' 	ril>;  'art75.1.27M111 

@amsterdamumc.nl>rt.  5.1.2.e. 	 @amsterdamumc ni>; 
art. 5.1.2.4@antoniusziekenhuis.ni   
Onderwerp: RE: Kamervragen stamceltherapie bij MS-patiënten GRAAG VORIGE VERSIE 
VERWIJDEREN 
Geachte mevrouw art5.1.2 e., beste art,1-2 e-, 
Ik heb bij mijn hierbij betrokken collegae nagevraagd maar wij weten ook niet meer dan 
dat er 9 patiënten in Moskou zijn zoals in de media bericht. We zullen bij onze achterban 
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navragen of zij meer informatie hebben. 
Zoals bekend proberen wij als beroepsgroep al een hele tijd vergoeding voor 
stamceltherapie in Nederland bij een selecte groep patiënten die door elke behandeling 
heen breekt beschikbaar te krijgen. Tot nog toe zonder resultaat. Augustus 2021 hebben 
we zoals bekend een ZAT aanvraag gedaan; We hebben goede hoop dat daar binnenkort 
een positief advies uit voort komt. 
Met vriendelijke groet, 
dr. art `51 
givklit Vakgroep Neurologie 
01,@F,04-44] ikiy5,-,n01palrijne.n1  
ARZ L6-6(5'fbrg Plain iktg 

Alrijne Zorggroep bestaat uit 
Alrijne Ziekenhuis Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn, 
Verpleeghuis Leythenrode en Verpleeghuis Oudshoorn 
www.alrijne.nl  1 volg ons op Facebook  I Instagram  1 Linkedln  
Van:art. 5.1.2.e. 	 Rzinl.nl>  
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 14:11 
Aan:art. 5.1.2.e. 	(cDalrijne.n1>;  art. 5.1.2.e. @zn.nl>  
CC: 'art. 5.1.2.e. 	 @minvws.nl> 

 

Onderwerp: RE: Kamervragen stamceltherapie bij MS-patiënten GRAAG VORIGE VERSIE 
VERWIJDEREN 
Beste allen, 
Ik zie dat ik een mail heb doorgestuurd met een lange staart. 
Dat was niet mijn bedoeling. 
Te snel/onzorgvuldig gehandeld. 
Het spijt mij. 
Het is niet meer mogelijk de mail in te trekken. 
Ik wil jullie vragen de vorige mail te verwijderen en deze mail te gebruiken. 
Grt, art. 5.1.2.e. 

art. 5.1.2.e. 	PharmD, PhD 
National Health Care Institute / Zorginstituut Nederland 
M +31 (0)6 art. 5.1.2.e. 

Van: art. 5.1.2.e. 
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 12:04 
Aan: art. 5.1.2.e. 	(ffl al ri jne .n1>;  art. 5.1.2.e. 	(zn.nl>  
CC: art. 5.1.2.e. 	 @minvws.nl>  
Onderwerp: FW: Kamervragen stamceltherapie bij MS-patiënten 
Beste" 512e ' en art. 5.1.2.e. 
Er zijn karnervragen gesteld over 9 patiënten met MS die in Rusland zijn ivm een SCT. 
Ik heb geen zicht op de status van het ZAT op dit moment. 
Hoe gaat het met de ZAT en de afspraken over SCT bij MS? 
Zij jullie op de hoogte van de situatie van de MS-pt in Moskou? 
Kunnen jullie helpen bij het beantwoorden van de vragen? 
Grt, art. 5.1.2.e. 

part. 5.1.2.e. 	j1 PharmD, PhD 
National Health Care Institute / Zorginstituut Nederland 
M +31 (0)6 art. 5.1.2.e', 

Van: art. 5.1.2.r""""1111~Rminvws.nl>  
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 11:50 



Doc. 8 

Aan: art. 5.1.2.e.1~Rzinl.nl>  
Onderwerp: Kamervragen stamceltherapie bij MS-patiënten 
Beste art. 5.1.2.e. 

Hierbij mijn contactgegevens en bijgaand de Kamervragen en de tekst uit de vorige SVZ brief 
naar de Tweede Kamer. 
Ik hoor graag, alvast dank, 
art. 5. 2é` 

art. 5.1.2.e. ~9111 
art. 5.1.2.e 
Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Soort  
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag  1  Kamerart. 
it +31 	 aminvws.n1  
Werkzaam op ma, di, do, vr 

Van: art. 5.1.2.e. 11.IIIIIII(@minvws.nl>  
Verzonden: vrijdag 11. maart 2022 11:21 

Aan: ad. 5.1.2.e. 	 ®na  
Onderwerp: FW: Verzoek tot reactie vandaag: stamceltherapie 

DISCLAIMER: 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Als u niet de geadresseerde 
bent of als dit bericht abusievelijk aan u is verstuurd, wordt u verzocht dat aan de afzender 
te melden en het bericht te verwijderen. Zorginstituut Nederland aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was mistakenly sent to you, please inform the sender and 
delete the message. The National Health Care Institute accepts no liability for damage of 
any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht niet voor u bestemd 
is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct 
aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit 
e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars Nederland sluit elke 
aansprakelijkheid uit in verband met het niet 
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. 

DISCLAIMER: 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Als u niet de geadresseerde 
bent of als dit bericht abusievelijk aan u is verstuurd, wordt u verzocht dat aan de afzender 
te melden en het bericht te verwijderen. Zorginstituut Nederland aanvaardt geen 
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aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was mistakenly sent to you, please inform the sender and 
delete the message. The National Health Care Institute accepts no liability for damage of 
any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, 
verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct 
aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit 
e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars Nederland sluit elke 
aansprakelijkheid uit in verband met het niet 
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Deze nota is bedoeld om openbaar gemaakt te worden: Nee 

Aan 
	 art 5.t2.é 	 Deadline: 17 mei 2022 

TER BESLISSING 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Zorgverzekeringen 

Opgesteld door 

KM:g: 
06gtt5gg;01 
mmg91@rninvws.n1 

nota Beantwoording brief Nederlandse Vereniging voor 
Neurologie inzake stamceltherapie voor MS-patiënten 

Datum 
13 mei 2022 

Zaaknummer 

Fout! Onbekende naam 

voor documenteigenschap. 

1. Aanleiding 
De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) heeft u op 28 april een brief 
gestuurd over de vergoeding van stamceltherapie voor MS-patiënten. 

2. Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd bijgaande beantwoording te ondertekenen. 

3. Kernpunten 
- Al lange tijd is er veel druk om stamceltherapie voor een bepaalde groep 

MS-patiënten te vergoeden. Het gaat om ongeveer 10-20 patiënten per 
jaar die onvoldoende geholpen zijn bij de gebruikelijke tweedelijns 
ziektemodulerende medicatie en voor wie de situatie snel verslechtert. 

- De vereniging was in constructief gesprek met Zorgverzekeraars 
Nederland over vergoeding voor deze groep, maar recentelijk is gebleken 
dat dit niet tot resultaat heeft geleid. Naar aanleiding daarvan heeft de 
vereniging zich tot u gewend. 

- Afgelopen donderdag (12 mei) heeft het AD vragen gesteld over de 
situatie, vermoedelijk omdat de patiëntenvereniging een kopie heeft 
gekregen van de brief aan u. 

- Ook het Zorginstituut ontving een afschrift van de brief aan u. Zij hebben 
afgelopen donderdag besloten de duiding van stamceltherapie bij 
uitbehandelde MS patiënten zelf uit te gaan voeren. Zij verwachten voor 
het einde van het jaar een definitieve uitspraak te kunnen doen over de 
effectiviteit (en dus vergoeding) hiervan voor de groep patiënten die door 
de reguliere medicatie heen breekt. 
Het Zorginstituut en onze woordvoerder hebben dit nieuws afgelopen 
donderdag aan het AD kunnen communiceren. 

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
Voor dit onderwerp is sinds 2019 al politieke aandacht, onder andere vanuit de 
TK-commissie VWS die verzoekt om te reageren op burgerbrieven of 
nieuwsberichten. Het is daarom fijn dat er weer beweging in dit 
vergoedingsvraagstuk komt, zeker nu het traject met ZN is stukgelopen. 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
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Doc. 9 

De reactie van het Zorginstituut aan het AD was in lijn met onze reactie aan het 	Datum 

AD. Het zou fijn zijn als de NVN dit nieuws tijdig van u kan vernemen. 	 13 mei 2022 

c. Financiële en personele gevolgen 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
Het Zorginstituut maakt gebruik van een vast beoordelingskader, dat voorschrijft 
op welke wijze vastgesteld kan worden of zorg aan het wettelijk criterium 'stand 
van wetenschap en praktijk' voldoet en daarmee voor vergoeding in aanmerking 
komt. Dit beoordelingskader, en daarmee de werkwijze van het Zorginstituut, is 
eerder al door de Hoge Raad goedgekeurd. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Zorginstituut, ZN 

f. Gevolgen administratieve lasten 

g. Toezeggingen 

h. Fraudetoets 

art. 5.1 2e. 
art. 5.1.2.e 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

Nederlandse Vereniging voor Neurologie 
Postbus 20050 
	 Cluster Pakketbeheer 

3502 LB Utrecht 
	 Directie Zorgverzekeringen 

Bezoekadres 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.n1 

Inlichtingen bij 
T {?- ‘1 

re20 @minvws.n1 

Betreft 	Stamceitherapie voor MS-patiënten 
Datum 2 0  MEI  2927 Kenmerk 

3368473-1028642-Z 

Uw brief 
EH/T8 

Bijlage(n) 

Geachte heer art.,.:5A '2;é1 mevrouwarC5.1 

Hartelijk dank voor uw brief waarin u aandacht vraagt voor de vergoeding van 
autologe stamceltransplantatie voor mensen met MS die onvoldoende geholpen 
zijn met tweedelijns ziektemodulerende medicatie. Ik kan me voorstellen dat de 
situatie u raakt: het is schrijnend dat deze patiënten, voor wie de reguliere 
behandeling niet werkt en de situatie snel verslechtert, hun knopen tellen en 
elders een behandeling inzetten - met alle risico's van dien. 

Zoals ik lees in uw bijlage, zou er in toenemende mate sprake zijn van 
bemoedigende data over effectiviteit en veiligheid van autologe stamceltherapie 
bij bepaalde patiëntgroepen. Desondanks heb ik vernomen dat het constructieve 
overleg tussen u en Zorgverzekeraars Nederland over vergoeding voor de selecte 
patiëntgroep die hier mogelijk baat bij heeft (10-20 mensen per jaar), niet tot 
resultaat heeft geleid. 

Afgelopen donderdag (12 mei) heeft het Zorginstituut besloten de duiding van 
autologe stamceltherapie bij uitbehandelde MS patiënten zelf uit te gaan voeren. 
Er bestaat voor hen voldoende aanleiding om te kunnen beoordelen of deze zorg 
bij bepaalde indicatie(s) als effectief kan worden beschouwd. Het Zorginstituut 
maakt gebruik van een vast beoordelingskader, dat voorschrijft op welke wijze 
vastgesteld kan worden of zorg voldoet aan het wettelijk criterium 'stand van 
wetenschap en praktijk' en daarmee voor vergoeding in aanmerking komt. Zij 
verwachten dat dit voor het einde van het jaar tot een definitieve uitspraak zal 
leiden. Mocht dit een positief standpunt zijn, dan is er vanaf dat moment 
automatisch aanspraak op vergoeding. 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 
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Het doet me deugd dat er hiermee weer beweging komt in dit 
vergoedingsvraagstuk waarvoor u en de patiëntenverenigingen zich al zo lang 
inspannen. 

Ervan uitgaande u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, 

Hoogachtend, 

art. 5 .

5  5S art..1 .2 e 
mw. dr. art. 5.1.2.e 

Kenmerk 
3368473-1028642-Z 

Pagina 2 van 2 


	doc 01
	Page 1
	Page 2

	doc 02
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	doc 03
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	doc 04
	Page 1
	Page 2

	doc 05
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

	doc 06
	Page 1
	Page 2

	doc 07
	Page 1

	doc 08
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

	doc 09
	Page 1
	Page 2

	doc 10
	Page 1
	Page 2


