
   
VSOP: van kwaliteit van zorg  

naar kwaliteit van bestaan 
 

DSiN 
Zeldzame ziekten & Kwaliteit van bestaan  

  
3 december 2020 

 
Dr. Cor Oosterwijk 

Directeur VSOP 
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Zeldzame aandoeningen 

Ø  Prevalen(e:	<	1	:	2.000		
Ø  Aandoeningen:	7.000	
Ø  Pa(ënten:	1.000.000	
	

Overgrote	meerderheid	…	

Ø  gene(sch	
Ø  pediatrisch	
Ø  diagnos(sche	vertraging	
	

Ontoereikende	….	

Ø  kennis	

Ø  informa(e	

Ø  onderzoek	

Ø  zorg	

	

www.zeldzameaandoening.nl		
www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/zeldzame-aandoeningen	 
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Lidorganisaties VSOP  

ADCA	Vereniging	Nederland	•	ALS	Pa@ents	Connected	(APC)	•	Amyloïdose	Nederland	•	Bardet-Biedl	Syndroom	S@ch@ng	•	
Belangengroep	MEN	•	Belangenvereniging	LOA/LHON	•	Belangenvereniging	van	Kleine	Mensen	(BVKM)		
•	 Belangenvereniging	 Von	 Hippel-Lindau	 (VHL)	 •	 Care4BriOleBones	 •	 Chris@anson	 Syndrome	 Europe	 •	 CMTC-OVM	
Vereniging	•	Contactgroep	Marfan	Nederland	•	DEBRA	Nederland	•	DSDNederland	•	FOP	S@ch@ng	Nederland		
•	 Fragiele	 X	 Vereniging	 Nederland	 •	 Fabry	 Support	 &	 Informa@e	 Groep	 Nederland	 (FSIGN)	 •	 Galactosemie	 Vereniging	
Nederland	 (GVN)	•	 	GNAO1	•	HEVAS	•	HME-MO	Vereniging	Nederland	•	Huidpa@ënten	Nederland	 	•	Vereniging	 voor	
Ichtyosis	 Netwerken	 •	 Inters@@ële	 Cys@@s	 Pa@ëntenvereniging	 (ICP)	 •	 Jeugdreuma	 Vereniging	 Nederland	 •	 Kans	 voor	
PKAN	 kinderen	 •	 KortMaarKrach@g:	 Vereniging	 voor	 geamputeerden	 (KMK)	 •	 Laposa:	 Landelijke	 Pa@ënten-	 en	
Oudervereniging	 voor	 Schedel-	 en/of	 Aangezichtsafwijkingen	 •	 LGD	 Alliance	 Nederland	 •	 Lichen	 Planus	 Vereniging	 •	
Longfibrose	Pa@ëntenvereniging	•	Macula	Vereniging	•	Mastocytose	vereniging	Nederland	•	MSS	Research	Founda@on	•	
Nederlandse	Cys@c	Fibrosis	S@ch@ng	(NCFS)	•	Nederlandse	Hypofyse	S@ch@ng	•	Nederlandse	Klinefelter	Vereniging	(NKV)	
•	Nederlandse	PKU	Vereniging	•	Nederlandse	ReO	Syndroom	Vereniging	(NRSV)	•	Nederlandse	Vereniging	van	Hemofilie-
Pa@ënten	 (NVHP)	 •	 Nederlandse	 Vereniging	 voor	 Pa@ënten	 met	 Paragangliomen	 •	 NephcEurope	 •	 NFVN:	
Neurofibromatose	 Vereniging	 Nederland	 •	 NVN:	 Nierpa@ënten	 Vereniging	 Nederland	 •	 NINA	 Founda@on	 •	 OSCAR	
Nederland	 •	 Parkinson	 Vereniging	 •	 Pa@ëntenvereniging	 Fibreuze	 Dysplasie	 •	 Pa@ëntenvereniging	 MED	 SED	 •	 PCD	
Belangengroep	•	Pla_ormCHD	•	Prader-Willi	Fonds	•	PSC	Pa@ents	Europe	•	SAS:	S@ch@ng	voor	Afweerstoornissen	•	SCCH	
Vereniging	•	SGA	Pla_orm	SOSNL	•	Spierziekten	Nederland	•	S@ch@ng	AA	&	PNH	Contactgroep	•	S@ch@ng	Cure	ADOA	•	
S@ch@ng	 De	 Negende	 Van…	 •	 S@ch@ng	 De	 Ontbrekende	 Schakel	 •	 S@ch@ng	 Diagnose	 Kanker	 (SDK)	 •	 S@ch@ng	
Downsyndroom	 (SDS)	 •	 S@ch@ng	 Lynch	 Polyposis	 •	 S@ch@ng	 MRK-vrouwen	 •	 S@ch@ng	 Noonan	 Syndroom	 •	 S@ch@ng	
Overdruksyndroom	NL	 	•	(SOSNL)	•	S@ch@ng	PHA	Nederland	•	S@ch@ng	Pierre	Robin	Europe	•	S@ch@ng	RPF	 	•	S@ch@ng	
Prader-Willi	Syndroom	•	S@ch@ng	Rubinstein	Taybi	Syndroom	•	STSN:	S@ch@ng	Tubereuze	Sclerosis	Nederland	•	S@ch@ng	
Ijzersterk	 •	 Pa@ëntenpla_orm	 Sarcomen	 •	 Syringomyelie	 Pa@ënten	 Vereniging	 •	 Vasculi@s	 S@ch@ng	 •	 Vereniging	
Anusatresie	(VA)	•	Vereniging	Cornelia	de	Lange	Syndroom	•	Vereniging	Oog	in	Oog	•	Vereniging	van	Allergie	Pa@ënten	
(VAP)	 •	 Vereniging	 van	 Ehlers-Danlos	 pa@ënten	 (VED)	 •	 Vereniging	 van	 Hun@ngton	 •	 Vereniging	 van	 pa@ënten	 met	
Erythropoë@sche	 protoporphyrie	 •	 Vereniging	 voor	 Angio	 Oedeem	 •	 Vereniging	 ziekte	 van	 Hirschsprung	 •	 VKS:	
Volwassenen,	 Kinderen	 en	 Stofwisselingsziekten	 •	 VOI:	 Vereniging	 Osteogenesis	 Imperfecta	 •	 VOKS:	 Vereniging	 voor	
Ouderen	en	Kinderen	met	een	Slokdarmafslui@ng	•	ZeldSamen	







Statutaire doelstellingen 

1.  De vereniging heeft als doel de kwaliteit van leven te bevorderen van patiënten met 
zeldzame en/of genetische aandoeningen, hun naasten, familie en nakomelingen. 

2. De vereniging wil dit doel bereiken door: 
a.  de gezamenlijke belangen te behartigen van de aangesloten organisaties, hun achterban en van 

iedereen die de gevolgen ondervindt van zeldzame en/of genetische aandoeningen;  
b.  het ondersteunen van de aangesloten organisaties in hun belangenbehartiging en samenwerking; 
c.  het patiëntenperspectief in te brengen in onderzoek, zorg en beleid; 
d.  het bevorderen van, en bijdragen aan: 

- preventie, op basis van vroegsignalering, screening en tijdige diagnostiek 
- wetenschappelijk onderzoek en therapieontwikkeling 
- effectievere behandelmethodes en/of genezing 
- de kwaliteit van zorg, door middel van het concentreren en delen van expertise 
- maatschappelijke bewustwording 

e. in het bijzonder aandacht te besteden aan genetische en ethische implicaties 
f.  samen te werken met relevante (inter)nationale partijen 
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Oud: De vereniging stelt zich ten doel om vanuit het patiëntenperspectief te stimuleren dat genetische 
kennis en biomedische toepassingen voor iedereen toegankelijk zijn en optimaal bijdragen aan welzijn en 
gezondheid van zowel huidige als toekomstige generaties.
Nieuw:



Ethiek 

Ethisch manifest VSOP (1990) 
 
I.  Ieder mens - wordend of volwassen, met kleine of grote beperkingen - is 

waardevol en drager van vele menselijke waarden. 
II.  Ieder mens heeft recht op eerbiediging van zijn integriteit en bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer. 
III.  Ieder mens heeft recht op optimale zorg- en hulpverlening. 
IV.  Ieder mens heeft recht op rechtvaardige en volwaardige maatschappelijke 

participatie. 

Ø Autonome geïnformeerde besluitvorming 
Ø Gezondheidsvaardigheden 
Ø Perspectief 



Ieder (in) 



Europa als gangmaker 

2009                 2011                     2013              2017

Iedereen die lijdt aan een zeldzame ziekte krijgt tijdig een accurate diagnose, ontvangt 
netwerkzorg en behandeling (waar nodig grensoverschrijdend) die aansluit bij de 
individuele behoefte. 

Om dit mogelijk te maken dienen de expertisecentra voor zeldzame aandoeningen 
een zodanige positie te krijgen dat aan alle voorwaarden kan worden voldaan, zoals het 
vormen van een netwerk met zorgverleners in de regio van de patiënt en andere instanties 
zoals gemeenten en zorgverzekeraars. 

Participatie van mensen met een zeldzame ziekte en hun organisaties is 
hier een onlosmakelijk onderdeel van. 



10 

Aantal expertisecentra per ziekenhuis



 Toetsing van expertisecentra 

ExpertiseCentrum Ziekenhuis 

Minister VWS 

Patiëntenorganisatie(s) 

Medici 
N 
F 
U Beoordelings 

commissie 

VSOP 



Wetenschappelijk onderzoek 

Nationaal Plan Zeldzame Ziekten 
§  Het wetenschappelijk onderzoeksveld moet blijvend aandacht besteden aan sociaal-

wetenschappelijke aspecten van zeldzame ziekten 
§  Betrek patiënten bij kwaliteit van leven onderzoek 
 
Kennisagenda Zeldzame Ziekten: onderzoek naar …. 
§  het effect van zorg op de kwaliteit van leven waarbij optimale sociale participatie en vitale levensduur 

van patiënten centraal staan  
§  de rol van familie en mantelzorgers, hoe zij ondersteund kunnen worden en wat de impact op hun 

leven is  
§  zorg bij zeldzame ziekten voor kinderen en jong volwassenen, met focus op bewustwording van en 

zelfstandig omgaan met zeldzame ziekte en eventuele ontwikkelingsachterstand  
§  psychosociale aspecten van zeldzame aandoeningen bij patiënten, onder andere in het kader van 

palliatieve zorg  
§  welke zorg thuis plaats kan en welke zorg thuis plaats zou moeten vinden  
§  de impact van aanpassingen in openbaar vervoer, gebouwen en infrastructuur op het leven van de 

patiënten, alsmede hun participatie bij onderzoek  

https://www.uu.nl/en/news/utrecht-university-develops-knowledge-agenda-on-rare-diseases 
 



VSOP: van kwaliteit van zorg naar kwaliteit van bestaan ? 

•  Machteld Huber (de Volkskrant, 23 november 2020).:  
–  Gezondheid draait om de eigen regie van de mens om de uitdagingen 

van het leven aan te kunnen… is een middel datgene te doen wat zin 
geeft aan je leven 

–  Vindt wat je ten diepste wilt, dan biedt het leven kansen. 
–  Zingeving is de sterkst gezondmakende kracht 

•  Niet zelden wordt een zeldzame aandoening de zingeving van het leven; 
onderdeel van iemands identiteit. 

•  Mijn (voorlopige) conclusie: om te kunnen leven vanuit zingeving is de vraag 
of de aandoening of de omgeving de beperking vormt, niet zo relevant. 



WWW.ZELDZAAMINZICHT.
NL


