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Instellingsgegevens 

1. Naam aanvragende instelling 
2. E-mailadres instelling RvB
3. Naam RvB-lid 

(portefeuillehouder) 
4. E-mailadres RvB-lid

(portefeuillehouder)
5. Naam coördinator zeldzame 

aandoeningen 
6. E-mailadres coördinator

zeldzame aandoeningen
7. Kamer van Koophandel nummer 
8. Postadres 
9. Postcode en vestigingsplaats 

Ondertekening 

De erkenning moet worden aangevraagd door een persoon of personen die daartoe volgens het 
uittreksel van de Kamer van Koophandel gemachtigd is (zijn).  

Door ondertekening van dit document verklaart ondergetekende hierbij dat de instelling zoals 
genoemd bij de instellingsgegevens erkenning aanvraagt voor de centra genoemd in het 
bijgevoegd overzicht en dat bij erkenning van een centrum als expertisecentrum voor zeldzame 
aandoeningen door het ministerie van VWS, alles in het werk zal stellen om de continuïteit van dit 
expertisecentrum voor genoemde aandoeningen te garanderen.  

Achternaam en voorletters 
Functie 
Plaats 

Handtekening 

Let op: Neem eerst de Beleidsvisie 
expertisecentra zeldzame aandoeningen, 
Ministerie van VWS door, staatscourantnummer 
1924, zodat u op de hoogte bent van de 
procedure, de ingangstoets en de 
beoordelingscriteria. Indien u toch nog vragen 
heeft kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van het beoordelingscomité. 
Mailadres: zeldzameaandoeningen@nfu.nl   

Aanvraagformulier voor erkenning van 
kandidaat expertisecentra voor zeldzame 
aandoeningen (ECZA) 

Aanlevergegevens: 

Formulier via de mail sturen naar: erkenningECZA@minvws.nl 

Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag 
Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag 
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Kandidaat expertisecentra waarvoor de Raad van Bestuur aan het ministerie van VWS 
erkenning als expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen aanvraagt 

U wordt verzocht om hieronder in tabelvorm op te nemen voor welke kandidaat expertisecentra u 
erkenning dan wel uitbreiding aanvraagt. De tabel moet de kolommen omvatten: AIMS-ID-
nummer, Naam kandidaat expertisecentrum, (Cluster) van aandoeningen en Orphacode. Uw 
coördinator zeldzame aandoeningen heeft van het secretariaat van het beoordelingscomité een 
overzicht gekregen van alle vooraanmeldingen van kandidaat expertisecentra zeldzame 
aandoeningen. Indien u nog geen AIMS ID nummer heeft, kunt u contact opnemen met het 
secretariaat: zeldzameaandoeningen@nfu.nl 

U kunt de betreffende onderdelen van bovengenoemd overzicht hieronder opnemen in plaats van 
de voorbeeldtabel, of u kunt deze tabel verder aanvullen: 

 

AIMS – 
ID 
Nummer 

Naam kandidaat- 
expertisecentrum1  

(Cluster van) 
aandoeningen 

Orphacode Partnerorganisatie2 
(indien van 
toepassing) 

Samenwerkings-
organisatie3 
(indien van 
toepassing) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 
1 De naam van het expertisecentrum moet overeenkomen met de naam zoals deze wordt 
ingevoerd in AIMS t.b.v.het substantiationformulier. 
2 Indien van toepassing vermeldt de instelling op de aanvraag per kandidaat ECZA van welke 
andere instellingen het een onderdeel is, ook wel partnerorganisatie genoemd. 
3 Organisatie, niet zijnde een instelling, die nauw betrokken is bij het leveren van zorg ten 
behoeve van een zeldzame aandoening en zonder welke de kandidaat-ECZA geen erkenning kan 
verkrijgen. 
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