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Samenvatting 

De samenvatting volgt bij het definitieve advies. 



CONCEPT | Moleculaire diagnostiek in de oncologie | 25 januari 2021 

 

 Pagina 10 van 49 

 



CONCEPT | Moleculaire diagnostiek in de oncologie | 25 januari 2021 

 

 Pagina 11 van 49 

Inleiding 

De minister van Welzijn en Sport heeft in september 2020 Zorginstituut Nederland 

(ZIN) gevraagd om advies te geven over de plaatsbepaling van moleculaire 

diagnostiek binnen de Nederlandse zorgpraktijk (zie bijlage 1).  

 

Moleculaire diagnostiek is een vorm van voorspellende diagnostiek. In het bijzonder 

betreft het hier de moleculaire diagnostiek binnen de oncologie voor de inzet van 

gerichte behandelingen, ook wel precisie-oncologie genoemd. Begin 2020 hebben 

Kamerleden Sazias (50PLUS), Van den Berg (CDA) en Veldman (VVD) een 

initiatiefnota aan de minister aangeboden over de urgentie voor invoering van een 

uitgebreid persoonlijk profiel. Onafhankelijk van de initiatiefnota had Zorginstituut 

Nederland het onderwerp voorspellende diagnostiek in relatie tot de precisie-

geneesmiddelen al opgepakt in het kader van risicogericht pakketbeheer. Op het 

terrein van de moleculaire diagnostiek spelen veel verschillende partijen een rol 

waaronder behandelaren, pathologen, klinisch moleculair biologen in de pathologie, 

genetici, patiënten en zorgverzekeraars. Vanuit diverse perspectieven komen steeds 

vaker vraagstukken naar voren over de plaatsbepaling van de moleculaire diagnostiek 

in de Nederlandse zorgpraktijk. Daarom heeft de minister aan het Zorginstituut 

gevraagd om hier de regie op te nemen.  

 

Scope 

De scope van de adviesaanvraag strekt zich uit over alle vormen van voorspellende 

diagnostiek binnen de oncologie. In het bijzonder gaat het erom hoe de huidige 

innovatieve ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek, waaronder de ontwikkeling 

van brede DNA-testen, zich verhouden tot de reguliere voorspellende testen.  

 

Doel 

Er komen steeds meer nieuwe innovatieve geneesmiddelen die een nieuwe biomarker 

introduceren en waarvan de diagnostiek nog niet is ingericht. In deze toenemende 

complexiteit van een snel veranderend behandellandschap en nieuwe diagnostische 

technologieën is het van belang dat Zorginstituut Nederland anticipeert op mogelijke 

kansen en risico’s voor het pakketbeheer om de toegankelijkheid, kwaliteit en 

betaalbaarheid van zorg te borgen. De ambitie van ons advies is om de reguliere 

voorspellende diagnostiek duurzaam in te richten. Een duurzaam ingerichte 

(reguliere) zorg zal ook de toegankelijkheid tot nieuwe innovatieve diagnostiek en 

daarbij behorende behandelingen voor de patiënt nu en in de toekomst borgen. De 

minister vraagt aan Zorginstituut Nederland om de adviesaanvraag te beantwoorden 

door met een knelpunten analyse en een plan van aanpak te komen. 

 

Methoden/werkwijze 

Voor de beantwoording van de adviesaanvraag en de formuleringen van haar 

aanbevelingen werkt Zorginstituut Nederland samen met belanghebbende partijen en 

experts uit het veld. In lijn met de adviesaanvraag van de minister hebben wij ons 

advies uitgewerkt aan de hand van de thema’s (1) effectiviteit en plaatsbepaling en 

(2) toegankelijkheid en implementatie in de praktijk, waaronder ook (3) bekostiging.  

 

 

Leeswijzer 

Het voorliggende adviesrapport beschrijft de verschillende aspecten van 

voorspellende diagnostiek, in het bijzonder van moleculaire diagnostiek. In hoofdstuk 

1 geven we achtergrondinformatie over moleculaire diagnostiek. In hoofdstuk 2 gaan 

we in op aspecten uit de organisatie van zorg en de bekostiging die relevant zijn voor 
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de toegankelijkheid en implementatie van voorspellende diagnostiek. Hoofdstuk 4 

bevat de beantwoording van de adviesaanvraag: een advies op hoofdlijnen (deel A). 

Deel B is een uitwerking van het advies in een plan van aanpak. Het plan van aanpak 

omvat een stappenplan (werkagenda) van benodigde acties die we in het advies 

voorstellen.  
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1 Moleculaire diagnostiek: werkingsprincipe, testlandschap en 

ontwikkelingen 

Precisie-oncologie is het gericht inzetten van medicijnen op geleide van specifieke 

genetische eigenschappen van de tumor. Doorgaans gaat het om geneesmiddelen die 

heel gericht op DNA-niveau processen blokkeren die essentieel zijn voor de groei en 

overleving van tumorcellen. Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de 

voorspellende diagnostiek: wat deze vorm van diagnostiek inhoudt binnen de precisie-

oncologie, de toepassingsgebieden en de verwachte ontwikkelingen. Daarnaast zijn 

aandachtspunten van partijen opgenomen die te maken hebben met de heterogeniteit 

van het testlandschap en aandachtspunten bij de implementatie van innovatieve 

testen.  

 

1.1 Werkingsprincipe van voorspellende diagnostiek  

 

Voorspellen van gevoeligheid van de tumor voor precisie-geneesmiddelen 

Diagnostiek is belangrijk voor het bepalen van het uiteindelijke behandelbeleid. Van 

oudsher bepaalt de patholoog de diagnose van de tumor op basis van het 

tumorweefsel, histologische classificatie genoemd, en de (orgaan)lokatie. Uit de 

praktijk blijkt dat deze wijze van classificatie niet een-op-een gerelateerd is aan het 

behandeleffect. Recente wetenschappelijke inzichten laten zien dat tumoren van 

hetzelfde histologische type en die in dezelfde fase van ziekte zijn, niet persé 

homogene groepen zijn, maar bestaan uit verschillende subgroepen. Deze 

verschillende subgroepen lijken meer of minder gevoelig te zijn voor bepaalde 

systemische behandelingen zoals chemotherapie, doelgerichte therapie of 

immunotherapie. Hieraan ten grondslag liggen specifieke moleculair-genetische-

eigenschappen van de tumor.  

 

Het laatste decennium is de moleculaire diagnostiek een prominente rol gaan innemen 

binnen de diagnostiek. Moleculaire diagnostiek is een vorm van pathologische 

diagnostiek. Met moleculaire diagnostiek worden de DNA-afwijkingen, die specifiek 

zijn voor de tumor, geïdentificeerd. Deze afwijkingen in het DNA van de tumor zijn 

meer bekend als DNA-mutaties, maar er zijn ook andere afwijkingen in het DNA 

mogelijk. Allen spelen zich af op het moleculaire niveau van de tumorcellen. Hierna 

noemen we deze daarom DNA-afwijkingen of moleculaire afwijkingen. Deze specifieke 

moleculaire afwijkingen kunnen een aangrijpingspunt zijn voor geneesmiddelen. 

Dergelijke, voor de tumor kenmerkende, moleculaire afwijkingen worden daarom ook 

wel biomarkers of targets genoemd. De aan- of afwezigheid van een bepaalde 

biomarker, bepaalt de gevoeligheid van de tumor voor een bepaald geneesmiddel. De 

testen die binnen de moleculaire diagnostiek gebruikt worden ‘voorspellen’ hiermee 

of de tumor gevoelig is voor het precisie-geneesmiddel of juist niet. Wanneer op basis 

van de moleculaire diagnostiek voorspeld wordt dat een tumor ongevoelig zal zijn 

voor een bepaald precisie-geneesmiddel wordt onnodig behandelen voorkomen. De 

inzichten van het laatste decennium laten zien dat deze precisie-geneesmiddelen 

veelbelovend zijn: er worden langdurige responsen gezien waarin de tumor onder 

controle blijft, en met doorgaans een bijwerkingenprofiel dat patiënten goed 

verdragen. Dit laatste komt doordat de moleculaire afwijkingen vooral in de 

tumorcellen aanwezig zijn en minder in gezonde lichaamscellen. De bijwerkingen 

zullen daarom vooral een gevolg zijn van het behandeleffect op de tumorcellen en 

minder op die van de gezonde cellen. 
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Toepassingen van moleculaire diagnostiek: welke biomarkers zijn aanwezig 

bij welke patiënt, en op welk moment in de ziekte? 

Vanuit een zuiver moleculair biologisch principe gezien zijn er twee 

toepassingsgebieden voor moleculaire testen. Van oorsprong wordt moleculaire 

diagnostiek vooral toegepast voor het vinden van biomarkers die predictief zijn omdat 

zij de gevoeligheid van een tumor voor een behandeling met een bepaald 

geneesmiddel ‘voorspellen’. Naast deze predictieve doeleinden kan moleculaire 

diagnostiek ook toegepast worden om de tumorsoort te bepalen. In het bijzonder is 

dit het geval bij patiënten die bij eerste presentatie van de kanker uitzaaiingen 

hebben, maar bij wie geen tumor gevonden wordt als oorsprong van de uitzaaiingen. 

Het vinden van de diagnose van de tumor als oorsprong is echter van belang. Immers, 

de tumorsoort is bepalend voor het bepalen van de behandeling. 

 

Uit bovenstaande vloeit voort dat moleculaire diagnostiek toegepast kan worden op 

het moment van de (onbekende) diagnose en voorts op het moment dat er sprake is 

van uitgezaaide kanker. In dit laatste geval zal de behandelend arts doelgerichte 

behandeling overwegen als de patiënt in voldoende goede lichamelijke conditie is om 

een systemische behandeling te ondergaan (medisch ‘fit’ wordt geacht), en als dit ook 

de wens is van de patiënt. Óf een precisie-behandeling aangeboden wordt aan de 

patiënt, wordt vooral bepaald door de beschikbaarheid van precisie-geneesmiddelen 

die een biomarker introduceren. Dit betekent dat bij alle patiënten op hetzelfde 

moment van ziekte en bij het op de markt beschikbaarheid zijn van een precisie-

geneesmiddel, een biomarker test overwogen dient te worden. Niet alle patiënten 

zullen gevoelig zijn voor een bepaald geneesmiddel (bij afwezigheid van de 

biomarker). Een biomarker is bij een beperkte subgroep van de patiënten aanwezig. 

De overige patiënten komen dan voor andere behandelopties in aanmerking, zoals 

chemotherapie (niet doelgericht) of optimale palliatieve ondersteuning. 

 

Het blijkt dat kanker gedurende het beloop van de ziekte zich verder kan evolueren. 

Er kunnen DNA-afwijkingen ontstaan waardoor de ziekte ongevoelig is geworden voor 

de doelgerichte therapie. De tumor is resistent geworden. Op het moment van 

terugkomen van de ziekte kan er dus sprake zijn van een nieuw ontstane, zogeheten 

resistentie afwijking. Dit is een fenomeen dat onder meer wordt gezien bij longkanker. 

Daarnaast kunnen na meerdere lijnen van behandeling afwijkingen ontstaan die 

mogelijk een nieuw aanknopingspunt zijn voor andere precisie behandeling. De 

huidige inzichten zeggen dat het in dat geval veelal om complexe (zeldzame) 

moleculaire afwijkingen gaat.  

 

1.2 Testlandschap 

 

Er zijn verschillende vormen van moleculaire diagnostische testen beschikbaar die de 

moleculaire afwijkingen op verschillende niveaus detecteren, namelijk op DNA-, RNA- 

en op eiwit niveau. In 2013 werd Next Generation Sequencing (NGS) ingevoerd in 

Nederland. NGS-testen kunnen relatief veel genetische veranderingen detecteren op 

weinig tumorweefsel. Een relatief nieuwe ontwikkeling in de diagnostische methoden 

is Whole Genome Sequencing (WGS). Met WGS wordt het complete DNA van de tumor 

in beeld wordt gebracht, dit vraagt meer tumorweefsel dan NGS. Naast de moleculaire 

testmethoden zullen ook de meer conventionele diagnostische testmethoden, zoals 

de immunohistochemie (IHC) en fluorescentie-in-situhybridsatie (FISH), in de 

(nabije) toekomst eveneens een predictieve rol blijven spelen. Vóór het tijdperk van 

NGS waren moleculaire testen gericht op één gen. De nieuwe generatie NGS test richt 

zich daarentegen op meerdere genen en beslaat hiermee een breder spectrum van 

genen. NGS testen worden opgezet al naar gelang het aantal moleculaire afwijkingen 

die relevant is voor een tumortype. De kans dat andere afwijkingen in het DNA worden 
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gevonden dan waarnaar men op zoek was, wordt met de ‘bredere’ testen groter.  

 

Aandachtspunten testlandschap  

Inmiddels zijn meerdere (geregistreerde) geneesmiddelen beschikbaar met een 

specifieke moleculair genetische biomarker als aangrijpingspunt. Onderzoek in 

Nederland laat zien dat er heterogeniteit is in het huidige testlandschap: niet ieder 

Nederlands pathologisch laboratorium biedt dezelfde moleculaire diagnostiek aan. 

Het onderzoek laat tegelijkertijd zien dat alle relevante biomarkers die genoemd 

worden in een behandelrichtlijn wel in Nederland getest worden: het is een 

uitzondering als een patiënt niet voor diagnostiek conform de richtlijn in aanmerking 

komt.1 De richtlijnen zijn echter vanwege de snelle ontwikkelingen moeilijk up-to-

date te houden.  

 

Partijen vragen aandacht voor de volgende punten die mogelijk van invloed zijn op 

de heterogeniteit in het testlandschap: 

 

- Het blijkt dat de periode om een nieuwe biomarker te introduceren in het 

testarsenaal van een laboratorium niet hetzelfde is bij de verschillende 

laboratoria.2 Gezien de snelle ontwikkelingen binnen de precisie-oncologie zien 

afdelingen pathologie zich genoodzaakt om hun test-arsenaal keer op keer aan 

te passen. Laboratoria ontwikkelen veelal eigen varianten van testen, wat tijd 

vraagt. Ook is niet altijd duidelijk welke testmethode de meest aangewezen 

testmethode is. Dit kan een risico vormen voor de toegankelijkheid van precisie- 

geneesmiddelen. 3 

- In de praktijk verloopt de ontwikkeling en de marktoelating van nieuwe precisie- 

geneesmiddelen, en hiermee de introductie van biomarkers, niet parallel aan de 

inrichting van de diagnostiek. 

- De kennis die nodig is in het kader van precisie-oncologie is heden ten dage zo 

veelomvattend dat het niet altijd duidelijk is voor zowel een behandelaar als een 

patholoog, welke biomarker(s) relevant zijn en aangevraagd moeten worden voor 

het opstellen van een behandelplan.  

- Het is onduidelijk in hoeverre de richtlijn wordt toegepast zelfs al zou deze actueel 

zijn. 

- Onvoldoende tumorweefsel of ongeschikt tumorweefsel om een moleculaire 

analyse op te doen is ook een belangrijke reden om bepaalde diagnostiek niet te 

kunnen doen. Efficiënt omgaan met het beschikbare tumormateriaal is daarom 

erg belangrijk.  

 

1.3 Huidige ontwikkelingen 

 

Er zijn verschillende ontwikkelingen zichtbaar. Hieronder wordt een aantal belangrijke 

genoemd. 

 

Off-label 

Bij patiënten waarbij de standaard behandelopties uitgeput zijn (de zogeheten 

uitbehandelde patiënten), maar die nog ‘fit’ genoeg zijn, kan het moleculaire profiel 

van de tumor soms nog aanknopingspunten bieden voor (doelgerichte) behandeling. 

Het gaat dan om een doelgerichte therapie die niet voor hun tumortype goedgekeurd 

is. In theorie kunnen deze patiënten namelijk voordeel hebben bij een geneesmiddel 

dat voor een andere tumorsoort al standaardbehandeling is als zij dezelfde 

biomarker(s) blijken te hebben. Patiënten hebben echter alleen toegang tot zulke 

geneesmiddelen als deze goedgekeurd zijn voor hun tumortype. Daarom wordt in 

studieverband onderzocht of de betreffende geneesmiddelen ook werkzaam zijn bij 

tumoren met dezelfde biomarkers buiten het geregistreerde indicatiegebied 



CONCEPT | Moleculaire diagnostiek in de oncologie | 25 januari 2021 

 

 Pagina 16 van 49 

(zogeheten off-label indicatie).4  

 

Tumoragnostische biomarkers 

De voorgaande ontwikkeling (off-label) komt voort uit het inzicht dat DNA-afwijkingen 

bij meerdere tumorsoorten kunnen voorkomen. Er komen steeds meer nieuwe 

innovatieve geneesmiddelen die een biomarker als aangrijpingspunt hebben die bij 

meerdere tumortypen aanwezig kan zijn. Dit zijn de zogeheten pan-tumor of tumor-

agnostische middelen en biomarkers. Dit brengt een uitdaging voor de diagnostiek 

met zich mee omdat van oudsher het tumortype de dominante insteek vormt voor 

diagnostiek. De frequentie van dergelijke tumor-agnostische biomarkers is niet voor 

elke tumorsoort gelijk. Het voorkomen van dergelijke tumor-agnostische biomarkers 

is niet voor elke tumorsoort gelijk. Zo kunnen deze tumoragnostische biomarkers 

frequent voorkomen bij zeldzame vormen van kanker. Tegelijkertijd kunnen de 

afwijkingen ook relatief zeldzaam (<5%) voorkomen bij veelvoorkomende soorten 

van kanker. Het is de uitdaging om de teststrategie zo in te richten dat alle patiënten 

met deze afwijkingen geïdentificeerd worden.5 Bij patiënten met een tumorsoort 

waarbij de biomarker zeldzaam is zou het inzetten van een relatief dure moleculaire 

test niet doelmatig zijn omdat de meerderheid van de patiënten niet de biomarker zal 

hebben. In deze gevallen zou een screenende, relatief minder dure test, zoals 

immunohistochemie ingezet kunnen worden waarna een moleculaire test volgt ter 

bevestiging.6  
 

Zeldzame mutaties 

Niet zelden bevat de tumor zeldzame mutaties. Een mutatie noemen we zeldzaam 

indien deze bij minder dan 5% van de patiënten voorkomt. Ook worden er nieuwe 

mutatievarianten met nog onduidelijke betekenis ontdekt (VUS; variant of unknown 

significance). Er is steeds meer aandacht voor deze zeldzame DNA-afwijkingen omdat 

ze mogelijk nieuwe aangrijpingspunten bieden voor geneesmiddelen. Echter omdat 

de frequentie van deze tumoren nu eenmaal laag is, is het onderzoek of ze als 

aangrijpingspunt kunnen dienen voor geneesmiddelen moeizaam.  
 

Kiembaan  

Recent is er innovatieve groep precisie-geneesmiddelen op de markt beschikbaar 

gekomen die een biomarker introduceren die, naast een aangrijpingspunt voor 

behandeling, ook een aanwijzing kunnen zijn voor een eventuele erfelijke aanleg.  Hier 

is de uitdaging om een test-strategie te ontwikkelen die patiënten selecteert voor 

behandeling met deze groep geneesmiddelen. Tegelijkertijd is van belang dat ook een 

verhoogde erfelijke aanleg wordt opgespoord omdat dit verstrekkende consequenties 

kan hebben voor de patiënt en  familieleden. Op dit punt komt duidelijk naar voren 

dat multidisciplinaire samenwerking van groot belang is, in het bijzonder 

samenwerking tussen de klinisch geneticus, klinisch genetisch laborant,  de patholoog 

en de klinisch-moleculaire-bioloog in de pathologie (KMBP). Ook hier kan het gaan om 

een moleculair-genetische afwijking die bij  meerdere tumorsoorten aanwezig kan 

zijn. Zo zijn er tumorsoorten die ook gevoelig zijn voor dezelfde groep precisie-

geneesmiddelen, maar die geen erfelijke aanleg blijken te hebben. Hier is de uitdaging 

om een biomarker test te ontwikkelen die deze patiënten identificeert. Onderzoek is 

gaande naar mogelijke andere moleculaire afwijkingen die een gelijkenis tonen met 

gevoeligheid voor deze groep geneesmiddelen, maar die geen aanwijzingen geven 

voor een erfelijke aanleg. 

 

Patiënten met een onbekende primaire tumor  

Moleculaire diagnostiek komt ook in beeld bij patiënten met een onbekende primaire 

tumor. Bij deze patiënten is er sprake van een hoge medische behoefte aan 

behandelvooruitzichten. Dit zijn patiënten met uitzaaiingen bij wie met histologisch 

onderzoek geen uitsluitsel geeft over de oorsprong. Daarnaast zijn er patiënten bij 
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wie de histologische diagnose van de tumor bekend is en die daarvoor al behandeling 

hebben ondergaan, maar waarbij niet duidelijk is of (nieuwe) uitzaaiingen afkomstig 

zijn van de primaire tumor, of dat het gaat om uitzaaiingen van een ander tumortype. 

In beide gevallen kan moleculaire diagnostiek worden toegepast in het stellen van een 

diagnose van de uitzaaiingen. De uiteindelijke diagnose van de primaire tumor heeft 

uiteindelijk ook directe consequenties voor de behandeling. Moleculaire diagnostiek 

biedt dus naast informatie over de diagnose ook ‘precisie’ informatie over mogelijke 

behandelingen daar waar de histologische diagnostiek onduidelijk blijft over de 

diagnose. 

 

Patiëntenstratificatie 

En er zijn sterke aanwijzingen dat, naast moleculaire afwijkingen die voorspellen dat 

een tumor gevoelig zal zijn voor bepaalde precisie-geneesmiddelen, er ook 

moleculaire afwijkingen zijn die voorspellen dat een  tumor juist níet gevoelig zal zijn 

voor bepaalde precisie-geneesmiddelen.  Deze DNA-afwijkingen selecteren de 

zogeheten non-responders. Vanuit patiënten perspectief is dit waardevolle informatie: 

overbehandeling wordt voorkomen. Daarnaast kan het de patiënt ook betekenisvolle 

informatie geven om wensen en voorkeuren ten aanzien van behandelperspectieven 

te (her)overwegen. 

 

1.4 Evidence base 

 

Evidence-based geneeskunde is de hoeksteen voor de introductie van nieuwe 

behandelstrategieën (inclusief diagnostische testen) in de zorgpraktijk. Het vormt ook 

de begrenzing van het verzekerde pakket. De discussie die in het licht van de precisie-

oncologie speelt, richt zich vooral op de vraag welk studieopzet haalbaar en wenselijk 

is; een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) is nog altijd de beste opzet om 

causaliteit (leidt precisie-geneesmiddel X bij patiënten met biomarker Y tot de 

gezochte verbetering in Z?) aan te tonen, maar kent vaak beperkingen ten aanzien 

van de haalbaarheid en wenselijkheid. Andere studieopzetten (observationele studies) 

hebben deze beperkingen mogelijk niet maar zijn weer beperkt in het aantonen van 

causaliteit. Traditioneel ontwikkelt onderzoek zich daarom van observaties en 

observationele studies tot RCT’s. Echter omdat de ontwikkelingen op het gebied van 

moleculaire diagnostiek en precisie-geneesmiddelen zo snel gaan wordt het stadium 

van een RCT niet altijd meer gehaald. Ook betreft het hier vaak biomarkers die laag-

prevalent, of zelfs zeldzaam zijn. De studies die haalbaar zijn, zijn als gevolg van de 

snelle dynamiek en zeldzaamheid van de biomarkers veelal kleine observationele 

studies met een (korte) follow-up op basis van (surrogaat) uitkomstmaten waarvan 

niet zeker is of deze zich vertalen naar een lange overlevingswinst. Beide 

ontwikkelingen leiden tot onzekerheden rondom causaliteit en dit vraagt om 

nauwlettende monitoring van de ervaringen van patiënten in de praktijk om zo de 

evidence-base te versterken. Onzekerheid rondom causaliteit vormt een uitdaging 

voor het toelaten tot het verzekerde pakket aangezien alleen interventies met 

voldoende bewijs aangaande hun effectiviteit hiervoor in aanmerking komen. Ook 

vanuit het perspectief van de patiënt en de verzekerde is het versterken van de 

evidence base door monitoring aangewezen.  

 

1.5 Zorgkosten 

 

Innovatieve geneesmiddelen en brede diagnostiek brengen vaak hoge kosten met 

zich mee: zie onderstaand Figuur 1 voor de ontwikkelingen (zie ook bijlage 2).  
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Figuur 1 Uitgaven aan intramurale oncologische geneesmiddelen met een biomarker in het label en het 

aantal behandelde patiënten behandeld met deze geneesmiddelen.  

 

Figuur 1 laat de uitgaven zien van intramurale oncologische precisie-geneesmiddelen 

die gekoppeld zijn aan een specifieke biomarker en het aantal daarmee behandelde 

patiënten in de jaren 2017-2019. Voor 2020 zijn de declaratiegegevens nog niet 

compleet.  

 

Eén op de vijf van alle mensen met de diagnose van kanker heeft één of meerdere 

uitzaaiingen.7 Jaarlijks is dit bij ongeveer 21.000 mensen het geval. Dit aantal is de 

laatste jaren toegenomen vanwege betere en meer diverse diagnostiek, zoals 

bijvoorbeeld PET-CT-scans of een kijkoperatie.  

 

Patiënten met uitzaaiingen worden doorgaans palliatief behandeld met systemische 

therapieën (chemotherapie, doelgericht- of immunotherapie) of met lokale 

behandeling voor symptoomverlichting of maximaal ondersteunende palliatieve zorg. 

Met de introductie van doelgerichte en/of immunotherapie is het aandeel van 

patiënten met uitzaaiingen die systemisch behandeld wordt gestegen. Iets meer dan 

de helft wordt behandeld met een vorm van systemische therapie zoals 

chemotherapie (35% van totaal) of de nieuwere precisie-behandelingen (circa 16%). 

Bij het overige deel van de patiënten wordt overgegaan op lokale palliatie 

(radiotherapie) en/of best-supportive care. De nieuwe precisie-behandelingen zijn 

doorgaans dure behandelingen. In 2018 bedroegen de kosten ongeveer een miljard 

euro in 2018.8 Het aandeel dure geneesmiddelen, waaronder precisie-

geneesmiddelen, is in vergelijking met de totale uitgaven aan medisch-specialistische 

zorg gestegen van 6,8% in 2012 naar 9,5% in 2018. Met de nieuwe 

precisiegeneesmiddelen worden ook nieuwe biomarkers geïntroduceerd (bijlage 2). 

Ook patiënten met vergevorderde (niet-uitgezaaide) ziekte komen steeds vaker in 

aanmerking voor precisie-behandeling. Dit is terug te zien in het aantal moleculaire 

diagnostische verrichtingen. De laatste jaren is binnen de pathologische diagnostiek 

een volumestijging te zien van ongeveer 10-15% per jaar in de predictieve 

diagnostiek.9 De verwachting is dat dit verder zal toenemen.  
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1.6 Belangrijke vraagstukken 

 

Diagnostiek; bre(e)d(er) of smal(ler) testen? 

Hoe kan de diagnostiek zo georganiseerd worden dat bekende zeldzame tumoren 

en/of tumoragnostische aangrijpingspunten zo vroegtijdig mogelijk bij een patiënt 

aangetoond worden zodanig dat voor ieder tumortype de optimale balans bereikt 

wordt? Hoe wordt hierbij bereikt dat optimaal gebruik wordt gemaakt van het 

beschikbare tumorweefsel? 

 

Onderzoek; kennis accumulatie? 

Hoe kan de kennis over een onbekende maar veelbelovende biomarker zich 

ontwikkelen tot kennis over een breed erkende biomarker met een bijbehorend 

precisie-geneesmiddel? Hoe moet het onderzoekslandschap ingericht worden voor 

optimale kennisaccumulatie? Hoe kunnen bestaande onderzoeksinitiatieven 

gekoppeld worden? Hoe wordt bereikt dat patiënten aan de juiste studies deelnemen? 

Hoe worden de voor kennisaccumulatie noodzakelijke databases gekoppeld, of (beter 

nog) een centrale database ingericht? Hoe wordt de (inter-)nationale samenwerking 

bereikt die noodzakelijk is voor zeldzame biomarkers?  

 

Testlandschap: organisatie en informatie? 

Door de dynamiek verandert het aanbod van tests en precisie-geneesmiddelen snel; 

Hoe kan het testlandschap zodanig worden georganiseerd dat duidelijkheid en up-to-

date informatie verschaft wordt aan laboratoria, behandelaren en patiënten? Wie is 

daarin verantwoordelijk voor welke beslissingen (bijvoorbeeld door wie en hoe wordt 

de hier bovengenoemde balans in de gaten gehouden)? Wie beslist dat een 

verandering noodzakelijk is en hoe worden noodzakelijke veranderingen tijdig 

doorgevoerd? Hoe kunnen richtlijnen up-to-date gehouden worden? Hoe bereikt 

informatie tijdig de verschillende doelgroepen?  

 

Zorgkosten; diagnostiek en precisie-geneesmiddelen? 

Figuur 1 laat een stijging zien van het aantal patiënten en van de uitgaven voor 

intramurale oncologische geneesmiddelen met een biomarker in het label. Inzicht in 

de inzet van moleculaire diagnostiek gerelateerd aan de inzet van oncologische 

geneesmiddelen is van groot belang om uiteindelijk te weten of er onder- of 

overbehandeling plaatsvindt. Hoe kan inzicht in onder- en overbehandeling verkregen 

worden? Kan in kaart gebracht worden hoeveel van de kankerpatiënten daadwerkelijk 

moleculaire diagnostiek ondergaan? Hoe verhoudt onder- en overbehandeling zich tot 

de inzet en kosten van moleculaire diagnostiek? En tot de inzet en kosten van dure 

geneesmiddelen? Inzicht in het volume en de kosten van moleculaire diagnostiek in 

relatie tot die van dure geneesmiddelen is tot op heden echter niet mogelijk gebleken 

(zie bijlage 2). Een situatie die het Zorginstituut eigenlijk niet acceptabel vindt. Inzicht 

hierin is mede een belangrijke basis voor beleidsbeslissingen ten aanzien van de 

houdbaarheid en toegankelijkheid van het (verzekerde) pakket.  
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2 Toegankelijkheid en implementatie in de praktijk 

Kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg hebben altijd hoog op de 

agenda gestaan in de Nederlandse oncologie. Binnen het domein van de moleculaire 

diagnostiek en precisie-geneesmiddelen spelen veel verschillende partijen een rol 

waaronder behandelaren, pathologen, klinisch moleculair biologen (in de pathologie), 

klinische genetici, patiënten en zorgverzekeraars. Een goede organisatie van de zorg 

met een heldere structuur en een duidelijke taakverdeling en vloeiende 

informatieoverdracht is één van de voorwaarden voor het borgen van kwaliteit van en 

goede toegankelijkheid tot zorg. Dit geldt ook voor de bekostiging van zorg, ook deze 

moet helder gestructureerd zijn en duidelijk zijn voor alle partijen. In dit hoofdstuk 

gaan we daarom dieper in op de organisatie en bekostiging van moleculaire 

diagnostiek. Ook de minister benoemt toegankelijkheid en implementatie als 

specifieke aandachtspunten in de adviesaanvraag aan het Zorginstituut (zie 

hieronder). 

 

2.1 Organisatie van zorg 

 

De organistie van zorg rondom moleculaire diagnostiek en precisie-geneesmiddelen 

laat recent een paar opmerkelijke en voor de adviesaanvraag relevante 

ontwikkelingen zien. Wij geven hier de belangrijkste aan. 

 

Toenemende concentratie van complexe zorg onvermijdelijk  

Samenwerking tussen ziekenhuizen (netwerken) zorgt ervoor dat patiënten met 

kanker overal, onafhankelijk van de regio, kunnen rekenen op optimale oncologische 

zorg. Diverse vakspecialisten zijn betrokken bij de moleculaire diagnostiek in de 

pathologie, waaronder de klinisch moleculair bioloog in de pathologie, de patholoog, 

en de laboratoriumanalist. Regionale netwerkvorming in de oncologische zorg is op 

veel plekken in Nederland al in gang gezet. Door de toename in de complexiteit van 

kankerbehandelingen in het algemeen, en de snelle ontwikkelingen in de precisie-

oncologie in het bijzonder, is voortschrijdende concentratie van hoog gespecialiseerde 

complexe oncologische zorg onvermijdelijk. Dit vraagt om samenwerking en regie. 

Zorgprofessionals zijn al op weg om meer samen te werken. Er is een hoge mate van 

consensus over het concentreren van laagvolume complexe behandelingen in 

gespecialiseerde centra volgens veldnormen (denk aan SONCOS normen).10 De 

beroepsgroep van pathologen heeft hierop geanticipeerd, en vanaf 2014 normen voor 

specifieke aandachtsgebieden opgesteld.11 In 2012 heeft dit geleid tot de registratie 

van een Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP) in het NVVP register voor 

KMBP. Ook gegeven de huidige trend naar meer concentratie van complexe 

kankerzorg blijft de NVVP anticiperen. Op korte termijn zal de NVVP komen met 

kwaliteitseisen voor specifieke aandachtsgebieden. 

 

Veranderende rol van de patholoog  

Van oudsher wordt voor de meeste tumoren aan de hand van de histologische 

classificatie en de (orgaan)lokatie de keuze voor systemische behandeling 

(bijvoorbeeld chemotherapie) bepaald. Het laatste decennium wordt de keuze van 

behandeling steeds meer bepaald door tumor-specifieke genetische veranderingen die 

door de patholoog in samenspraak met de KMBP in kaart wordt gebracht. De KMBP 

bepaalt de moleculaire techniek en is verantwoordelijk voor de kwaliteit en 

betrouwbaarheid van de uitvoering van de moleculaire analyses. Daarnaast heeft de 

KMBP de verantwoordelijkheid voor de rapportage van de resultaten aan de 
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patholoog, zodat hij/zij deze kan betrekken in het advies aan de behandelend arts. 

De patholoog geeft een advies over een specifiek mutatie-gericht geneesmiddel op 

basis van deze rapportage over moleculaire profilering en andere gegevens, zoals de 

histopathologische gegevens van de tumor. De rol van de patholoog is hiermee 

geëvolueerd van een ondersteunend specialist naar een specialist met een 

adviserende rol voor de (hoofd)behandelaar. De uiteindelijke vertaalslag naar een 

behandelplan vindt plaats in het multidisciplinair overleg (MDO) waar de patholoog 

met alle betrokken (mede-)behandelaren aan tafel zit.  
 

Opkomst van Moleculaire Tumor Boards 

Door de razendsnelle ontwikkelingen was er onder pathologen, KMBP’ers en 

behandelaar-oncologen de behoefte om de kennis en expertise te bundelen. Daarom 

zijn tussen 2014 en 2017 de zogeheten Moleculaire Tumor Boards (MTB’s) ontstaan 

in zeven UMC’s en het NKI-AVL. Dit is een initiatief vanuit het PATH project dat onder 

andere als doel heeft om met een gecoördineerde aanpak te komen tot een 

kennisnetwerk van MTB’s. Bij deze UMC’s en het NKI-AVL kunnen individuele 

behandelaren en/of MDO’s uit een perifeer ziekenhuis adviezen inwinnen om 

oncologische patiënten te behandelen volgens de meest actuele inzichten in de 

precisie-behandeling.  

 

Binnen de organisatie van de zorg is een belangrijke ontwikkeling van de laatste jaren 

het bespreken van vrijwel alle oncologische patiënten in een multidisciplinair overleg 

(MDO). Het MDO vindt plaats op een of meer cruciale momenten in het zorgpad van 

de patiënt. MDO’s kunnen aan de hand van individuele patiënten casuïstiek 

voorleggen aan een MTB binnen hun regio. Zowel door het gebruik van meerdere 

(mogelijk) predictieve biomarkers, worden er steeds vaker zeldzame of onbekende 

tumor-specifieke genetische veranderingen (<5%) of combinaties van genetische 

veranderingen waargenomen met de huidige moleculaire diagnostiek. Omdat voor de 

interpretatie van dergelijke complexe bevindingen een specifieke deskundigheid nodig 

is kunnen MDO’s complexe casuïstiek voorleggen aan een MTB. Binnen het PATH 

project zijn de MTB’s bezig om tot een uniforme werkwijze te komen.12 Tot 2018 

waren er geen richtlijnen beschikbaar waar een MTB aan moet voldoen. In de huidige 

behandelrichtlijn voor het niet-kleincellige longcarcinoom is een aparte module 

opgenomen om long-oncologen te voorzien van een leidraad bij welke patiënt 

advisering door een MTB is aangewezen.13 In deze module zijn ook criteria 

opgenomen aan welke samenstelling een MTB minimaal moet voldoen om tot een 

behandeladvies te kunnen komen. MTB’s bestaan daarom uit vertegenwoordigers van 

verschillende specialismen zoals KMBP’ers, pathologen, medisch oncologen en 

longarts-oncologen. Soms maken ook een structureel bioloog of een klinisch geneticus 

deel uit van een MTB. 

 

2.2 Aandachtspunten organisatie 

Het zorgveld beweegt naar meer regionale samenwerking en concentratie van 

complexe kankerzorg. Ook de MTB’s werken steeds nauwer samen bij het formuleren 

van behandeladviezen. Op deze manier wordt kennis gedeeld in een landelijk 

kennisnetwerk. Dit netwerk moet een heldere organisatiestructuur krijgen, een 

duidelijke taakverdeling en vloeiende informatieoverdracht. Partijen vragen hierbij 

specifiek aandacht om het volgende: 

 

- Kennisdeling met de ziekenhuizen buiten het centrum van de MTB (meestal 

gelokaliseerd in een UMC) is van even groot belang. Het gaat er uiteindelijk om 

dat ieder patiënt toegang heeft tot precisiemedicijnen ongeacht het ziekenhuis 

waarin hij of zij wordt behandeld. De kennis die nodig is in het kader van precisie-

oncologie is heden ten dage zo veelomvattend dat het niet altijd zeker is of iedere 
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patiënt waarbij precisie behandeling overwogen kan worden ook besproken wordt 

met een MTB. 

- Eén van de uitgangspunten van de zorgverzekeraars is om goede kwaliteit van 

zorg in te kopen voor hun verzekerden. De organisatie van de zorg moet dit 

mogelijk maken zodat de toegankelijkheid tot complexe zorg en precisie-

geneesmiddelen gewaarborgd is. Concentratie van complexe zorg en diagnostiek 

en de snelle innovatieve ontwikkelingen in de precisie geneesmiddelen vragen 

mogelijk om aanpassingen in de organisatie en de inkoop van de zorg. Zo is op 

dit moment bijvoorbeeld niet altijd duidelijk waar welke test gedaan wordt.  

- Een belangrijke aandachtspunt is het volgen van de uitkomsten van moleculaire 

diagnostiek. De MTBS’s registreren wel hun behandeladviezen in een landelijk 

registratie database. Het blijkt in de praktijk echter moeilijk om de uitkomsten 

van bij de patiënt te volgen: wat werd met het advies gedaan? Wat waren 

redenen om het advies wel of niet op te volgen? En wat zijn uiteindelijk de 

uitkomsten: heeft patiënt baat gehad van het advies?  

 

2.3 Bekostiging van moleculaire diagnostiek 

 

In een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) worden alle activiteiten en 

verrichtingen in het ziekenhuis geregistreerd. Dit geldt ook voor de verrichtingen die 

de patholoog uitvoert. Binnen de medisch specialistische zorg is een patholoog een 

ondersteunend specialist die medisch specialistische handelingen uitvoert in het kader 

van een zorgtraject van een zogenoemde poortspecialist of hoofdbehandelaar. Een 

ondersteunend specialist heeft geen eigen zorgtraject. De kosten van ondersteunende 

diagnostiek, die onderdeel zijn van het gehele zorgtraject, komen tot uitdrukking in 

de gemiddelde kostprijs van de DBC-zorgproducten. De prijs voor de betreffende DBC 

wordt door de zorgaanbieder bepaald op basis van het ‘zorgprofiel’. Duurdere 

diagnostiek zal niet direct van invloed zijn op het omzetplafond omdat de prijs voor 

een DBC een gemiddelde is. De tarieven voor deze DBC’s worden niet door de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gereguleerd. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders 

onderhandelen over de tarieven van de DBC-zorgproducten en over volume en 

kwaliteit. Ook maken zij onder meer afspraken over omzetplafonds en 

aanneemsommen. Deze afspraken moeten passen binnen het Hoofdlijnenakkoord 

(HLA) dat partijen hebben gesloten voor de periode 2019-2022. De toekomstige 

zorgvraag moet worden opgevangen met een beperkte volumegroei. Jaarlijks neemt 

de maximale volumegroei af tot 0% in 2022. 

 

Aanpassing voor de moleculaire diagnostiek 

In de registratie van de moleculaire diagnostiek is vanaf 2020 een aanpassing 

doorgevoerd in het verrichtingencodesysteem. Tot 2020 bestonden er binnen de 

pathologie twee zorgactiviteitcodes. Vanwege de volumestijgingen in de predictieve 

diagnostiek (inclusief niet-moleculaire diagnostiek) in de afgelopen jaren werd een 

groot scala aan diagnostiek geregistreerd onder deze twee zorgactiviteitcodes, 

waarbij er geen inzicht was in de inhoud van de verrichte diagnostiek. Om de 

toegenomen differentiatie in testmethoden meer inzichtelijk te maken vond een 

wijziging plaats van de zorgactiviteitcodes binnen de pathologie. De twee codes voor 

moleculaire diagnostiek zijn vervangen door vijf nieuwe zorgactiviteitcodes.14 Tevens 

wordt de uitgevoerde test op de nota vermeld voor transparantie naar de patiënt, de 

zorgverzekeraar en de betreffende zorgaanbieder. De codering gaat uit van registratie 

en declaratie van diagnostiek die als verzekerde zorg is aangemerkt.15 De vijf 

verschillende codes corresponderen met de mate van complexiteit van de 

testmethode, namelijk moleculaire diagnostiek op:  

 
- enkele genen en/of klein aantal moleculaire afwijkingen,  
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- een beperkt aantal genen en/of moleculaire afwijkingen, 

- meerdere moleculaire afwijkingen van meerdere genen,  

- een groot aantal moleculaire afwijkingen en/of groot aantal genen, en  

- genoom-brede afwijkingen.  

 

Onderlinge dienstverlening 

Indien een zorgaanbieder als hoofdbehandelaar bij een andere zorgaanbieder (lees 

ziekenhuis) zorg laat verrichten voor onderzoek/behandeling is er sprake van 

onderlinge dienstverlening (ODV). De aanvragende zorgaanbieder registreert de zorg 

en de kosten van ODV binnen het eigen zorgtraject. Voor onderlinge dienstverlening 

is één algemene prestatie vastgesteld met een vrij tarief voor het in rekening brengen 

van delen van een DBC-zorgproduct. De betreffende zorgaanbieders sluiten een 

overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de te leveren zorg en de 

tarieven. De verwachting is dat de bekostiging via de prestatie ODV zal toenemen 

door meer centrale uitvoering van bepaalde complexe vormen van moleculaire 

diagnostiek. 

 

2.4 Aandachtspunten bekostiging 

 

Zowel bij intern als extern uitgevoerde diagnostiek zijn de betreffende verrichtingen 

onderdeel van de DBC van de hoofdbehandelaar die de diagnostiek aanvraagt. Echter, 

bij extern uitgevoerde diagnostiek heeft de zorgaanbieder te maken met twee 

onderhandelingstrajecten. De onderhandeling tussen zorgaanbieders onderling over 

de prestatie ODV en de onderhandeling tussen de zorgaanbieder en de 

zorgverzekeraar over de DBC-zorgproducten. Deze systematiek brengt verschillende 

aandachtspunten met zich mee: 

 
- Meer specialisatie en centralisatie van diagnostiek betekent dat extern 

uitgevoerde diagnostiek en daarmee bekostiging via de prestatie ODV zullen 

toenemen. Omdat de zorgaanbieder in dat geval met twee 

onderhandelingstrajecten te maken heeft, is het in de praktijk lastig om tot goede 

(tarief)afspraken te komen. De zorgaanbieders zullen alert moeten zijn dat zij 

onderling goede afspraken maken over de kosten via ODV en dat zij deze 

afspraken vervolgens meenemen in hun onderhandelingen met de 

zorgverzekeraars over de DBC’s. 

- Omdat de pathologie geen aanvragend specialisme is zit de patholoog niet ‘aan 

tafel’ bij de interne tariefonderhandelingen. De onderhandelingen in de 

ziekenhuizen gaan primair over budgetten en aanneemsommen en pas in tweede 

instantie over de interne verdeling. De interne verdeling van budgetten is veelal 

niet gebaseerd op inhoud en/of kwaliteit maar op de registratiehistorie. Daardoor 

bestaat het risico dat de (toenemende) kosten van diagnostiek onvoldoende 

worden meegenomen in de interne onderhandelingen en daardoor ook in de 

externe onderhandelingen. 

- Daarbij komt dat het door de snelle ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek 

sowieso lastig is om te anticiperen op de toekomstige kosten. 

- De bekostiging van dure geneesmiddelen vindt op een andere manier plaats dan 

de moleculaire diagnostiek, namelijk via add-ons die naast de DBC’s kunnen 

worden gedeclareerd. Voor de add-ons stelt de NZa maximumtarieven vast. De 

afspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over add-on 

geneesmiddelen worden veelal buiten het omzetplafond voor overige medisch 

specialistische zorg geplaatst. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken in 

plaats daarvan nacalculatie-afspraken, maar uiteraard moeten de afspraken wel 
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passen binnen de afgesproken volumegroei van de totale medisch specialistische 

zorg in het HLA. Deze verschillende soorten afspraken kunnen consequenties 

hebben. Het omzetplafond voor de overige medisch specialistische zorg kan ertoe 

leiden dat de innovaties in de moleculaire diagnostiek, die nodig zijn voor gepaste 

inzet van precisie- geneesmiddelen, niet uitgevoerd kunnen worden. Terwijl de 

afspraken over dure geneesmiddelen de bekostiging van die dure 

geneesmiddelen wél mogelijk maken. Dit kan een reëel risico vormen voor de 

toegankelijkheid tot precisie-behandeling.  

- Daarnaast vragen wij aandacht voor het feit dat de kosten van moleculaire 

diagnostiek meer omvatten dan de kosten van de testen. Bij meer gebruik van 

complexe testen zullen de testen naar verwachting goedkoper worden. Aan de 

andere kant wordt de interpretatie van de testen steeds complexer en zal het 

aantal indicaties toenemen waarvoor testen worden uitgevoerd. Ook de 

financiering van de MTB’s en van het netwerk van de verschillende MTB’s zou je 

erbij moeten betrekken. Dit betekent dat de bekostiging van moleculaire 

diagnostiek in brede zin moet worden bezien. 
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3 Deel A: Beantwoording van de adviesaanvraag  

Met de trend naar meer precisie-oncologie zal de zorgvraag veranderen. Dat stelt 

andere eisen aan de inhoud, organisatie en bekostiging van de zorg: aan welke zorg 

heeft Nederland behoefte en wat verstaan we onder goede zorg? Internationale 

vergelijkingen laten zien dat de Nederlandse zorg van hoge kwaliteit is.16 Toch zien 

partijen zich in de praktijk van de moleculaire diagnostiek geconfronteerd met een 

aantal methodologische, praktische,organisatorische en financiële dilemma’s. Deze 

hebben wij in dit hoofdstuk vertaald naar een advies op hoofdlijnen aan de minister. 

Als onderdeel van ons advies beschrijven we de randvoorwaarden die nodig zijn om 

het advies te realiseren. In deel B beschrijven wij in een plan van aanpak hoe wij in 

Tranche 2 het advies zullen uitwerken. We bouwen hier nadrukkelijk voort op al 

lopende ontwikkelingen en brengen een versnelling aan op deze ontwikkelingen. 
 

 

3.1 Beantwoording aan de minister  

 

De adviesaanvraag van de minister geeft duidelijk richting aan ons advies. Wij vragen 

de minster ons advies te omarmen en de benodigde middelen hiervoor beschikbaar 

te stellen. Deze middelen omvatten niet alleen die door gangbare kanalen ter 

beschikking kunnen worden gesteld, maar omvatten ook die voor een complexe 

infrastructuur van kennis- en gegevens-uitwisseling; deze infrastructuur is van groot 

belang voor een goede toepassing van voorspellende tests in relatie tot precisie-

oncologie. 

 

3.1.1 Beantwoording ten aanzien van adviesaanvraag over effectiviteit en plaatsbepaling 

Er zijn met betrekking tot de effectiviteit en plaatsbepaling van zorg verschillende 

voorstellen gedaan door partijen waar Zorginstituut Nederland met de betreffende 

partijen op wil voortborduren in tranche 2. In het bijzonder noemen we hier de lijst 

Minimaal Klinische Noodzakelijke Moleculaire Testen Nederland, de commissie voor 

BeOordeling oncologische Diagnostiek i.o. (commissie BODx) en het raamwerk voor 

beoordeling van waarde en plaatsbepaling van predictieve testen. 

 

3.1.1.1 Faciliteren van kenbaarheid onder behandelaren:  

Lijst Minimaal Klinisch Noodzakelijke Moleculaire testen Nederland 

 

De minister vraagt: ”Welke moleculaire diagnostiek is nodig in welke fase van 

ziekte?”  

Zorginstituut Nederland ziet voorspellende testen als een belangrijke voorwaarde 

voor gepaste inzet van precisie-geneesmiddelen. Vanuit een zuiver moleculair-

biologisch principe gezien is het essentieel om alleen díe geneesmiddelen in te 

zetten als de tumor daarvoor gevoelig is (repsons laat zien) en geneesmiddelen 

niet in te zetten als de tumor niet gevoelig is (tumor laat geen respons zien). Dit 

sluit naadloos aan op het perspectief van de patiënt. Vanuit patiëntenperspectief 

is het namelijk essentieel om te voorspellen welke patiënt reageert op een 

behandeling (zogeheten responders), en welke patiënten niet reageren op een 

behandeling (de zogeheten non-responders): hiermee wordt zowel onder- als 

overbehandeling voorkomen.  
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De kennis die nodig is in het kader van precisie-oncologie is veelomvattend en 

onderhevig aan snelle veranderingen. Partijen zien het borgen van die kennis bij de 

(aanvragende) behandelaren als een belangrijk aandachtspunt in het borgen van de 

toegankelijkheid en van de kwaliteit van precisie-oncologie. De beroepsgroep van 

medisch oncologen stelt daarom een overzichtsdocument op dat primair is bedoeld 

voor behandelaren. Het beoogde document omvat een lijst een biomarkers die 

relevant zijn voor de patiënten-selectie voor precisie-geneesmiddelen in de 

Nederlandse zorgpraktijk: Lijst Minimaal Klinisch Noodzakelijke Moleculaire testen 

Nederland. De lijst zal een overzicht gaan bevatten met per tumortype de biomarkers 

die relevant zijn voor patiëntenselectie van precisie-geneesmiddelen die tot het 

standaard Nederlandse behandelarsenaal behoren (dit zijn de geregistreerde 

geneesmiddelen met een positief cieBOM advies). Deze lijst zal de beroepsgroep van 

medisch-oncologen helpen om bij iedere patiënt bij wie systemische behandeling 

wordt overwogen, de aangewezen diagnostiek aan te vragen op het juiste moment in 

het ziektebeloop. Daarnaast zal de lijst ook moeten ingaan op plaatsbepaling binnen 

de zorg van biomarkers buiten het standaard Nederlandse behandelarsenaal, denk 

hierbij aan biomarkers die relevant zijn voor off-label toepassing van precisie-

geneesmiddelen of biomarkers die nog in onderzoek zijn. De behandelend arts zal dan 

de patiënt kunnen wijzen op de lopende studies. Een dergelijk overzicht is vanuit 

patiënten perspectief zeer wenselijk. Het zal patiënten met een uitgezaaide ziekte of 

vergevorderde kanker informatie geven over alle behandelopties die voor hun situatie 

mogelijk geschikt zijn. 

 

Vraagstukken nader uit te werken in de volgende tranche van dit advies zijn onder 

meer; hoe wordt deze lijst up-to-date gehouden, hoe verhoudt hij zich tot andere 

initiatieven of informatiebronnen (denk daarbij bijvoorbeeld aan richtlijnen), hoe 

wordt hij tijdig en eenduidig gecommuniceerd naar relevante partijen waaronder het 

Zorginstituut, welke plaats neemt deze lijst in bij de beoordelingen van het 

Zorginstituut? 

 

3.1.1.2 Bevorderen van landelijke afstemming over plaatsbepaling en effectiviteit van 

voorspellende testen:  

Commissie voor Beoordeling Oncologische Diagnostiek  

 

De minister vraagt: “Hoe kan moleculaire diagnostiek en de plaatsbepaling hiervan 

binnen het bestaande zorg- en behandelarsenaal, i.s.m. medische experts, in de 

toekomst worden vormgegeven zodat de nieuwe ontwikkelingen snel een plek kunnen 

krijgen wanneer deze bewezen effectief zijn?”  

 

Zorginstituut Nederland acht op dit punt een landelijke afstemming binnen de 

beroepsgroep van pathologen en KMPB van essentieel belang. Een NVVP recent heeft 

opdracht gegeven tot het oprichten van een commissie ter Beoordeling van 

Oncologische Diagnostiek (cieBODx) gegeven. Deze cieBODx in oprichting zal - 

vergelijkbaar met de werkwijze van de commissie ter Beoordeling van Oncologische 

Middelen (cieBOM) - zich buigen over de waarde en plaatsbepaling van moleculair 

diagnostische testen met als doel om tot een betere landelijke afstemming binnen de 

Zorginstituut Nederland pleit ervoor dat partijen, in lijn met hun 

verantwoordelijkheden, in het zorgstelsel aan elkaar kenbaar maken wat onder 

goede zorg wordt verstaan en adviseert de minister de tot standkoming van de 

Lijst Minimaal Klinisch Noodzakelijke Moleculaire testen Nederland te 

onderschrijven. 
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beroepsgroep te komen over het toepassen van nieuwe diagnostiek in de oncologische 

praktijk. In haar advisering zal de cieBODx-in oprichting een uitspraak doen op twee 

vlakken, namelijk: 1. de indicatiestelling (naar analogie van en aansluitend op de 

minimaal vereiste diagnostiek zoals vastgesteld in het voorgestelde 

overzichtsdocument) en 2. welke diagnostische methoden aangewezen zijn, en aan 

welke randvoorwaarden deze moeten voldoen. Gezien de vraagbaakpositie van MTB’s 

ligt het voor de hand dat MTB’s ook een rol kunnen spelen in het voorleggen van 

vragen uit het veld aan de cieBODx (signaalfunctie) die hier dan vervolgens een advies 

over formuleert. Tegelijkertijd is de cieBODx- in oprichting voornemens om bij de 

plaatsbepaling van nieuwe testen, gerichte expertise uit de MTB’s te betrekken. 

Zorginstituut Nederland verwacht dat landelijke afstemming met de cieBODx sneller 

duidelijkheid zal geven over de plaatsbepaling van een biomarker-test na introductie 

van een nieuw precisie-geneesmiddel. 

 

Het is van belang om de implementatie (inrichting) van een nieuwe test te versnellen: 

tijdens deze periode, de zogeheten implementatie-gap, bestaat namelijk het risico dat 

patiënten geen toegang hebben tot precisiebehandeling, terwijl zij daar mogelijk wel 

voor in aanmerking komen.17 Zorginstituut Nederland verwacht dat landelijke 

afstemming middels de cieBODx zal bijdragen aan het versnellen van duidelijkheid 

over de plaatsbepaling van een biomarker- test na introductie van een nieuwe 

precisie-geneesmiddel. 

 

Vraagstukken nader uit te werken in de volgende tranche van dit advies zijn onder 

meer; hoe verhoudt cieBODx zich tot andere (internationale) partijen (bijvoorbeeld 

de EMA) of informatiebronnen (denk opnieuw aan richtlijnen), hoe wordt tijdig en 

eenduidig gecommuniceerd naar relevante partijen waaronder het Zorginstituut, 

welke plaats nemen de adviezen van cieBODx in bij de beoordelingen van het 

Zorginstituut? 

 

3.1.1.3 Bevorderen duurzaam ingericht kader voor vaststellen effectiviteit en plaatsbepaling 

voorspellende testen: 

Raamwerk voor toetsing 

 

De minister vraagt “hoe de moleculaire diagnostiek ingericht moet worden om te 

borgen dat de juiste moleculaire diagnostiek (breed of smal) toegankelijk is voor de 

juiste patiënt op het juiste moment.” en “hoe mogelijke praktische belemmeringen 

van implementatie in de toekomst opgelost kunnen worden.” 

 

Een duurzaam ingericht zorgsysteem vraagt om een snelle waarde- en plaatsbepaling 

van nieuwe biomarker-testen en precisie-geneesmiddelen. Echter behandelrichtlijnen 

zijn moeilijk up-to-date te houden waardoor ze niet altijd aansluiten op wat volgens 

de beroepsgroep als goede zorg wordt gezien. 

 

Tijdens één van de spiegelbijeenkomsten werd vanuit de beroepsgroep van 

pathologen de urgentie benoemd om in gezamenlijkheid te verkennen hoe goede zorg 

snel vastgesteld en vastgelegd kan worden. Ook Zorginstituut Nederland ziet de 

urgentie hiervan in en heeft daarom de cieBODx in oprichting gevraagd om hiervoor 

Zorginstituut Nederland acht de oprichting van een commissie ter Beoordeling van 

Oncologische Diagnostiek (cieBODx) van essentieel belang voor de plaatsbepaling 

van moleculaire diagnostiek in het Nederlandse zorglandschap en adviseert de 

minister de oprichting van deze commissie te onderschrijven.  
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in samenwerking met het Zorginstituut een raamwerk op te zetten. Dit raamwerk 

volgt de actualiteit volgt, is toekomstbestendig is en heeft als doel om de klinische 

waarde en de plaatsbepaling van (nieuwe) predictieve tests en precisie-

geneesmiddelen te bepalen. Het raamwerk zal onder meer moeten aansluiten op de 

eerdergenoemde lijst Minimaal Noodzakelijke Moleculaire testen in Nederland. 

Zorginstituut Nederland zal daarbij bezien hoe het raamwerk op een duurzame wijze 

ingericht kan worden zodat het een toegeleide kan vormen voor verzekerde zorg. Het 

beoogde raamwerk kan gevolgd worden door de cieBODx om op systematische en 

transparante wijze vragen te beantwoorden ter bepaling van de effectiviteit en 

plaatsbepaling van (nieuwe) predictieve testen.  

 

Binnen het raamwerk, zal net als in de eerdergenoemde lijst Minimaal Noodzakelijke 

Moleculaire testen in Nederland, naast de reguliere (verzekerde) zorg, ook aandacht 

moeten zijn voor nieuwe biomarkers en precisie-geneesmiddelen. Daartoe wordt in 

het raamwerk ook opgenomen waar ingezet moet worden op onderzoek om tot 

maturiteit van evidence te komen (evidence-accumulatie). De verwachting is dat op 

deze wijze ook sneller een plaatsbepaling van nieuwe en/of innovatieve tests mogelijk 

zal zijn.  

 

Het raamwerk zal ook zo ingericht moeten zijn dat het toegepast kan worden om de 

plaats te bepalen van brede testen ten opzichte van het reguliere testarsenaal. 

Zorginstituut Nederland zal er mede op toe zien dat in het raamwerk, zoals hiervoor 

beschreven, de standaard (verzekerde) testmethoden zijn opgenomen.  

 

Vraagstukken nader uit te werken in de volgende tranche van dit advies zijn onder 

meer; hoe verhoudt dit raamwerk zich tot (lopend) onderzoek? (kan het bijvoorbeeld 

een aanjager vormen voor nieuw onderzoek?), hoe en door wie wordt de balans 

opgemaakt en vastgelegd tussen brede en smalle testen, hoe en waar wordt de 

waardebepaling en plaatsbepaling vastgelegd (richtlijnen?), hoe wordt de 

waardebepaling en plaatsbepaling tijdig en eenduidig gecommuniceerd naar relevante 

partijen waaronder het Zorginstituut?, kunnen eigenschappen die belangrijk zijn voor 

beoordelingen van het Zorginstituut ook input worden voor de waardebepaling en 

plaatsbepaling? 

 

3.1.2 Beantwoording ten aanzien van adviesaanvraag over organisatie 

 

De minister vraagt: “Hoe moet de moleculaire diagnostiek ingericht worden om te 

borgen dat de juiste moleculaire diagnostiek (breed of smal) toegankelijk is voor de 

juiste patiënt op het juiste moment? Bij het bepalen van de juiste diagnostiek moet 

rekening worden gehouden met een doelmatige inzet. Naast het bepalen van de juiste 

diagnostiek, moet hierbij gekeken worden naar centralisatie en regionale en/of 

landelijke samenwerking binnen netwerken om te zorgen dat deze toegang overal in 

Nederland gelijk is.” 

 

3.1.2.1 Bevorderen kennisdeling in regionale netwerken:  

Kaders voor inbedding van MTB’s in bestaande regionale netwerken 

 

Zorginstituut Nederland adviseert de minister om in te zetten op de uitwerking 

van een raamwerk om de klinische waarde en de plaatsbepaling van (nieuwe) 

predictieve tests en precisie-geneesmiddelen te bepalen. 
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Concentratie van complexe diagnostiek in een beperkt aantal pathologie laboratoria 

en de daaraan gelieerde ziekenhuizen werpt de vraag op hoe geborgd kan worden dat 

daar opgedane kennis ook ingezet kan worden in de andere ziekenhuizen in de regio 

waar deze kennis ontbreekt. Partijen zien hierin een rol voor het landelijke netwerk 

van MTB’s. Generieke en heldere afspraken over adequate verwijzing enbespreking 

van de gegevens van patiënten uit de andere ziekenhuizen in de regio naar het 

regionale MTB en over de terugkoppeling zijn van groot belang. 

 

3.1.2.2 Bevorderen doelmatige inzet:  

Criteria voor concentratie en kenbaarheid  

 

Een concentratie van kennis en expertise bevordert de doelmatige inzet van complexe 

diagnostiek en bevordert vervolgens ook de doelmatige inzet van precisie-

geneesmiddelen. De bekostiging zou deze concentratie moeten ondersteunen waarbij 

uiteraard wel een gelijke toegang tot de juiste diagnostiek gewaarborgd moet zijn. 

Daarnaast is het ook vanuit het oogpunt van doelmatigheid van van belang dat 

zorgverzekeraars weten waar welke tests gedaan moet worden om hier rekening mee 

te kunnen houden bij de inkoop van zorg. 

 

3.1.2.3 Naast faciliteren en bevorderen van voorgestelde initiatieven ook bespoedigen:  

Inrichten kennisinfrastructuur voor het borgen van kennisdeling en 

gegevensaccumulatie 

 

Essentieel voor het goed kunnen functioneren van het hierboven genoemde raamwerk 

is dat de uitkomsten van voorspellende diagnostiek bij oncologische patiënten gevolgd 

kunnen worden om zo relevante informatie te verzamelen voor de waarde- en 

plaatsbepaling. Het verkrijgen van deze informatie vereist een data- en 

kennisinfrastructuur en afstemming tussen diverse belanghebbende partijen. 

Zorginstituut Nederland acht een dergelijke data-infrastructuur van essentieel belang 

voor het inzichtelijk en toegankelijk maken van uitkomstinformatie, zodat 

behandelaren (onderling) en de patiënten, maar ook de zorgverzekeraar en de 

overheid kunnen zien welke resultaten worden behaald met moleculaire diagnostiek. 

Partijen hebben tijdens de spiegelbijeenkomsten aangegeven dat ook het volgen van 

de bevindingen van de MTB’s belangrijk is voor evidence accumulatie.18 Dit vormt 

voor Zorginstituut Nederland een extra reden om het belang van het opzetten van de 

benodigde infrastructuur voor uitkomstinformatie te onderstrepen.  

 

Er is nog een ander belangrijk argument voor het inrichten van een dergelijke 

Zorginstituut Nederland adviseert de minister om in te zetten op afstemming 

tussen belanghebbende partijen over concentratie van testen. Welke testen 

voor concentratie in aanmerking komen is aan de beroepsgroep: in lijn met de 

respectievelijke verantwoordelijkheden in het zorgstelsel. Zorginstituut 

Nederland adviseert de minister de regierol van Zorginstituut Nederland op dit 

onderwerp te ondersteunen.  

Zorginstituut Nederland adviseert de minister om op generieke kaders in te zetten 

voor de afstemming tussen MTB’s en regionale MDO’s. Het inrichten van proces 

van afstemmen tussen cieBODx in oprichting en MTB’s is aan de beroepsgroep: in 

lijn met de respectievelijke verantwoordelijkheden in het zorgstelsel. 
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infrastructuur voor gegevens accumulatie. Inzicht in het volume en de kosten van 

moleculaire diagnostiek in relatie tot die van dure geneesmiddelen is tot op heden 

nog niet mogelijk gebleken (zie hoofdstuk 1 en bijlage 2). Een situatie die het 

Zorginstituut eigenlijk niet acceptabel vindt. Inzicht hierin is mede een belangrijke 

basis zijn voor beleidsbeslissingen ten aanzien van de houdbaarheid van het 

(verzekerde) pakket.  

 

Ook geven partijen aan dat structurele financiering van registers en dus waarschijnlijk 

ook van de hierboven bepleite infrastructuur, een probleem is. Dit probleem brengen 

we onder de aandacht van het ministerie van VWS. Het RIVM-onderzoek naar de 

implementatie van personalised medicine laat zien dat afstemming tussen 

belanghebbende partijen (Zorginstituut Nederland, zorgverzekeraars, 

zorgaanbieders, farmaceutische industrie) op het gebied van financiering essentieel 

is. In het bijzonder verwijzen wij naar de mogelijkheden van een financieringsmodel 

op basis van risicodeling door belanghebbende partijen.  

 

Vraagstukken nader uit te werken in de volgende tranche van dit advies zijn onder 

meer; hoe een goede infrastructuur op te zetten rekening houdend met de bestaande 

registers, en hoe structurele financiering in te richten van registers en van de 

infrastructuur. 

 

3.1.3 Beantwoording ten aanzien van adviesaanvraag over bekostiging 
De minister vraagt: “specifiek aandacht voor de mogelijke knelpunten rondom de 
bekostiging en vergoeding van moleculaire diagnostiek.” 

3.1.3.1 Verhelderen en waar nodig aanpassen financieringsstructuur:  

Een mogelijke transitie van de huidige organisatie van de bekostiging van complexe 

predictieve diagnostiek  

 

Vanwege de gesignaleerde aandachtspunten vragen wij de Minister om een transitie 

van de huidige organisatie van de bekostiging van complexe predictieve diagnostiek 

te verkennen. Dit is met name van belang in het licht van algemene principes van de 

precisie-oncologie en de gepaste inzet van dure precisie-geneesmiddelen. Op dit 

moment vindt de bekostiging van dure geneesmiddelen op een andere wijze plaats 

dan de bekostiging van complexe predictieve diagnostiek.  

 

Verkenning van transitie van bekostiging aan de hand van door partijen aangedragen 

oplossingen: 

 

- Een voorstel is om voor sommige zorgactiviteiten in het kader van complexe 

predicitieve diagnostiek aparte prestaties te laten vaststellen door de NZa. Dit is 

ook het geval bij dure geneesmiddelen. De reden hiervoor was dat er sprake kan 

zijn van kosteninhomogeniteit van een DBC zorgproduct omdat de kosten van 

behandeling met een geneesmiddel sterk kunnen variëren op individueel niveau 

en omdat geneesmiddelen bij verschillende indicaties (en dus verschillende DBC-

zorgproducten) kunnen worden ingezet. Moleculaire diagnostiek is weliswaar niet 

kosten-inhomogeen, maar is wel nauw gerelateerd aan de inzet van dure 

geneesmiddelen. Aparte prestaties bieden zorgverzekeraars en zorgaanbieders de 

mogelijkheid om gerichte afspraken te maken over deze diagnostiek in 

Zorginstituut Nederland adviseert de minister om structurele financiering van 

registers op basis van risicodeling te ondersteunen en waar nodig middelen voor 

het opzetten van een infrastructuur beschikbaar te stellen 
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samenhang met de afspraken over de dure precisie-geneesmiddelen waar de 

diagnostiek voor wordt ingezet. Dit kan mogelijke onderbehandeling van (dure) 

diagnostiek en daardoor mogelijke overbehandeling van dure geneesmiddelen 

voorkomen. 

- Een aparte prestatie biedt mogelijk ook ruimte om gerichte afspraken te maken 

over de tarieven voor moleculaire diagnostiek. Met een aparte prestatie moeten 

zorgaanbieders echter nog steeds onderling afspraken maken hierover. 

- Een ander voorstel is om de zorgverzekeraars direct afspraken te laten maken 

over complexe diagnostiek met een beperkt aantal aangewezen zorgaanbieders. 

Dit in het licht van de hiervoor genoemde toenemende concentratie van complexe 

kankerzorg. Hiervoor is een aanpassing van de huidige organisatie van de 

bekostiging nodig.  

 

3.2 Wat betekent ons advies voor de patiënt?  
 
Met dit advies wordt gelijke en adequate toegankelijkheid tot moleculaire diagnostiek 

voor patiënten beoogd en een gepaste inzet van precisie-geneesmiddelen 
nagestreefd. Gepersonaliseerde inzet van geneesmiddelen zorgt ervoor dat daar waar 
aangewezen behandeling met precisie geneesmiddelen plaatsvindt, en daar waar niet 
aangewezen de patiënt niet onnodig belast wordt met bijwerkingen en het ondergaan 
van alle aan behandeling gerelateerde zorg zoals ziekenhuisbezoeken en aanvullende 

diagnostische onderzoeken. Geïnformeerde besluitvorming op basis van informatie 

over de genetische kenmerking van de tumor en over precisie behandeling zal op die 
momenten plaatsvinden waar er voor patiënt ook meerwaarde in termen van 
gezondheidswinst. De uiteindelijke (geïnformeerde) besluitvorming vindt plaats in de 
spreekkamer: op maat en op het juiste moment.  
Wellicht nog belangrijker is dat alle patiënten geïnformeerd worden over alle 
mogelijkheden en/of onmogelijkheden van precisie-behandeling. Niets is zo 
verontrustend voor een patiënt als de ‘wetenschap’ dat in een ander ziekenhuis of 

andere regio andere behandelopties mogelijk zijn, waar de patiënt niet op de hoogte 
van was gesteld. De ambitie van ons advies is om de reguliere zorg met de bekende 
(al geregistreerde) geneesmiddelen en bijbehorende moleculaire diagnostiek goed, 
lees duurzaam, in te richten. Een duurzaam ingerichte (reguliere) zorg zal ook de 
toegankelijkheid tot nieuwe innovatieve diagnostiek (nieuwe biomarker-testen) en 
daarbij behorende behandelingen voor de patiënt nu en in de toekomst borgen. 

 

3.3 Randvoorwaarden voor het realiseren van het advies 

 

Naast het uitwerken van de genoemde aanbevelingen zal ook gewerkt worden aan 

de randvoorwaarden die nodig zijn om het advies te realiseren. Voor het scheppen 

van effectieve randvoorwaarden ziet Zorginstituut Nederland drie belangrijke 

uitgangspunten: 

 

Congruentie  

Onder congruentie verstaan wij dat alle partijen samen gericht zijn op het realiseren 

van precisie-oncologie. Congruentie valt uiteen in gelijk gerichtheid en parallelliteit: 

de neuzen dezelfde kant op én niet op elkaar wachten om actie te ondernemen. Met 

de motie van de TK-leden en de actie van Zorginstituut Nederland is dit het 

momentum. Wij zullen spiegelbijeenkomsten blijven organiseren waarin 

Zorginstituut Nederland adviseert de minister om een adequate en doelmatige 

bekostigingsstructuur verder uit te werken aan de hand van aangedragen 

oplossingen. 
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belanghebbende stakeholders met elkaar blijven afstemmen over rollen en te nemen 

acties. Gezien de complexiteit en de urgentie van de vraagstukken die gerelateerd 

zijn aan precisie-geneeskunde in het algemeen, achten wij nodig om de onderwerpen 

parallel aan elkaar uit te werken.  
 

Zelflerend zorgsysteem  

Een lerend systeem waarin opgedane resultaten steeds de basis vormen voor een 

nieuwe verbeterslag, is belangrijk. Hier is versnelling nodig. En de urgentie is 

meervoudig: goed geïnformeerde besluitvorming met de patiënt, voor leren en 

verbeteren van het eigen (medisch) handelen. Daar waar (aanvullende) bewijsvoering 

van belang is, zal worden bezien wat de onderliggende vragen zijn en welke gegevens 

nodig zijn om deze te beantwoorden vanuit het perspectief van pakketbeheer. 

Daarnaast moeten we ook over de organisatie en bekostiging van zorg leren wat werkt 

en wat niet werkt. Tegelijkertijd: als zorg niet effectief blijkt, stroomt het uit het 

basispakket. 

 

Decentrale toepassing  

Wij beschouwen het als onze rol van het Zorginstituut om de randvoorwaarden te 

creëren die nodig zijn voor het inzetten van verzekerde basiszorg. Voor het ‘snel’ 

brengen van innovatieve diagnostiek naar de behandelsetting vinden wij het 

belangrijk dat innovaties de kans krijgen en dat goede voorbeelden worden gedeeld 

om vanuit deze zogeheten best-practices te komen tot generieke kaders die 

toepasbaar zijn voor decentraal gebruik. Ook hiervoor gaan we samen met partijen 

op zoek naar de juiste balans.  
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4 Deel B: Plan van aanpak (tranche 2) 

In het voorgaande hoofdstuk hebben we verschillende lopende initiatieven 

gekenschetst, aangegeven wat Zorginstituut Nederland als noodzakelijke 

(door)ontwikkelingen en randvoorwaarden ziet en de minister hierover geadviseerd. 

In dit hoofdstuk wordt de voorziene aanpak aangegeven. Hieronder geven we een 

schets van het plan van aanpak. De nadruk ligt hier op de (beoordelings- en kwaliteits) 

taken van Zorginstituut Nederland in het licht van de in het vorig hoofdstuk genoemde 

ontwikkelingen. Wij realiseren ons dat het geen volledige schets is en er mogelijk 

relevante partijen niet genoemd zijn. In de uitwerking van ons advies zal Zorginstituut 

Nederland, naast de huidige betrokken partijen, mogelijk ook samenwerking met 

andere partijen zoeken afhankelijk van de concrete vragen die gedurende het traject 

van uitwerken naar voren zullen komen.  

 

4.1 Doelstelling en werkwijze tranche 2  

 

4.1.1 Partijen 

Het advies uit voorgaand hoofdstuk is tot stand gekomen met inbrengen van 

belanghebbende partijen. Bij het verder uitwerken en implementeren van het advies 

zal Zorginstituut Nederland blijven samenwerken met partijen in de zorg. Partijen 

voelen de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een verantwoorde inzet van 

moleculaire diagnostiek en Zorginstituut Nederland ziet het als zijn 

verantwoordelijkheid om in zijn regierol initiatieven bij elkaar te brengen (aan elkaar 

te koppelen) zodat inbedding in bestaande organisatiestructeren ontstaat. Het 

verheugt Zorginstituut Nederland dat verschillende partijen hun rol al opgepakt 

hebben en initiatieven op bestuurlijk niveau hebben verankerd binnen hun eigen 

wetenschappelijke verenigingen.  

 

Er zal bij het uitwerken van ons advies nadrukkelijk gebouwd worden op lopende 

initiatieven en al lopende ontwikkelingen in het zorgveld. Op deze manier beogen we 

continuiteit en een versnelling aan te brengen. Hiermee samenhangend zullen wij aan 

VWS vragen de middelen vrij te maken om continuiteit te borgen.  

 

Waar nodig zal Zorginstituut Nederland samenwerking zoeken met andere partijen 

voor het beantwoorden van vragen en landelijk draagvlak zoeken voor de 

voorgestelde veranderingen onder alle relevante belanghebbende partijen. Welke 

partijen wij zullen benaderen zal afhangen van de specifieke vragen, maar denk hierbij 

aan bijvoorbeeld de aanbieders (van diagnostische testen) van innovatieve 

geneesmiddelen, individuele onderzoeksorganisaties e.d.  

 

4.1.2 Proces en tijdslijnen 

Tranche 2 start in aansluiting op de aanbieding van ons advies aan VWS. De 

einddatum van tranche 2 zal in afstemming met VWS worden bepaald. In tranche 2 

hanteren wij in grote lijnen hetzelfde proces zoals wij hebben gebruikt voor de 

totstandkoming van dit advies (tranche 1). Projectgroepen zullen per thema parallel 

aan elkaar de verschillende onderwerpen agenderen en uitwerken. Waar nodig zullen 

de tussentijdse conceptconclusies in tussenrapportages in digitale 

spiegelbijeenkomsten aan alle partijen voorgelegd worden. Vervolgens zullen partijen 

en de koepels van partijen de gelegenheid hebben om schriftelijk te reageren op de 
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tussenrapportages. Ook zullen wij in tranche 2 de Wetenschappelijke Adviesraad 

(WAR-commissie medisch-specialistische zorg en de WAR-geneesmiddelen) en de 

Advies Commissie Pakket (ACP) van Zorginstituut Nederland betrekken bij de 

totstandkoming van zowel tussenrapportage als het eindrapport. 

 

4.2 Plan van aanpak 

 

Het plan van aanpak laat zich opslitsen in drie onderdelen, te weten Effectiviteit en 

Plaatsbepaling, Organisatie, en als laatste Bekostinging. Deze driedeling komt 

overeen met de onderwerpverdeling over de drie nauw samenwerkende 

projectgroepen die Zorginstituut Nederland hiervoor in het leven heeft geroepen.  

 

4.2.1 Plan van Aanpak: effectiviteit en plaatsbepaling  

 

4.2.1.1 Effectiviteit en plaatsbepaling 

 

Vraagstukken: Integrale beoordeling Diagnostiek & precisie-

geneesmiddelen 

Wat betreft de voorspellende tests in relatie tot precisie-geneesmiddelen, staat 

Zorginstituut Nederland voor belangrijke vraagstukken bij de beoordeling en 

toepassing door zorgpartijen van voorspellende testen. Op het moment van toelating 

tot de markt van innovatieve precisie-geneesmiddelen is niet altijd duidelijk hoe groot 

het effect is, en of de grootte van het effect klinisch relevant is omdat er bijvoorbeeld 

surrogaateindpunten zijn gebruikt (waarvan de relatie met patiënt gerelateerde lange 

termijns uitkomsten niet altijd aantgetoond is). Puur uitgaande van het moleculair 

biologisch principe is moleculaire diagnostiek een voorwaarde is voor een gepaste 

inzet van precisie-geneesmiddelen. Echter met als gevolg dat de onzekerheden 

omtrent het precisie- geneesmiddel hun weerslag zullen hebben op voorspellende 

waarde van een testmethode.  

 

Solidariteitsprincipe 

Tegelijkertijd realiseert Zorginstituut Nederland zich ook dat de trend naar precisie-

oncologie en bijbehorende diagnostiek zal blijven toenemen, stérker nog al gaande is, 

óók in het licht van de bredere beweging naar meer gepaste en gepersonaliseerde 

zorg. Het is relevant dat Zorginstituut Nederland hierop anticipeert. Niet in de laatste 

plaats omdat ons zorgstelsel gestoeld is op het solidariteitsprincipe. Het 

solidariteitsprincipe houdt in dat het verzekerde pakket wordt betaald uit publieke 

middelen te weten de premies van alle verzekerde burgers ongeacht of zij gebruik 

maken van zorg (dus ook gezonde burgers die geen gebruik maken van zorg betalen 

evenveel premie ten goede van het basispakket). De overheid is met partijen uit het 

zorgveld overeengekomen om de groei van de uitgaven aan medisch specialistische 

zorg af te remmen middels het zogeheten Hoofdlijnenakkoord.19 Het is daarom van 

belang dat wij verantwoord omgaan met de publieke middelen omwille van de 

houdbaarheid van het verzekerde pakket. In dit licht ziet Zorginstituut Nederland 

voorspellende testen als een belangrijke voorwaarde voor gepaste inzet van (veelal 

dure) precisie-geneesmiddelen. Het Zorginstituut ziet dan ook urgentie om te bezien 

hoe (nieuwe) voorspellende testen in de volle breedte op een verantwoorde en 

duurzame wijze tot het basispakket toegelaten kunnen woren.  

 

Lijst Minimaal Klinisch Noodzakelijke Moleculaire testen in Nederland, 

cieBODx & Raamwerk 

In het vorig hoofstuk zijn de lopende initaieven in het veld weergegevn die 
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Zorginstituut Nederland wil faciliteren; het opstellen van een lijst Minimaal Klinisch 

Noodzakelijke Moleculaire testen in Nederland en de oprichting van de cieBODx. Er 

wordt bovendien samen met Zorginstituut Nederland een raamwerk opgesteld dat als 

doel heeft om op systematische en transparante wijze vragen te beantwoorden om 

de klinische waarde en plaatsbepaling van (nieuwe) predictieve testen te bepalen. 

Zorginstituut Nederland zal in zijn bijdrage aan dit raamwerk ervoor zorgdragen dat 

dit een goede toegeleide vormt voor een beoordeling door Zorginstituut Nederland.  

 

Horizonscan 

Voorts wil Zorginstituut Nederland in Tranche 2 verkennen of en hoe de Horizonscan 

geneesmiddelen een plaats kan krijgen in het beoordelingsprocesVoor de Horizonscan 

geneesmiddelen wordt op basis van literatuur, wetenschappelijke congresses, input 

van experts van de werkgroep, een overzicht gevormd voor middelen die binnen twee 

jaar op de markt zullen komen. Hieruit blijkt de komst van verschillende precisie-

geneesmiddelen. Op basis van dit inzicht kan worden bepaald hoe zich dit verhoudt 

tot de verschillende tests waardoor het testlandschap steeds (tijdig) kan worden 

aangepast. 20 

 

Beoordelingskader 

In de tweede tranche gaan wij ook in op het probleem zoals geschetst in hoofdstuk 

1; hoe verhoudt zich een zorgvuldige kennisopbouw over effectitiviteit tot de snelheid 

waarin het domein zich ontwikkelt. Ook kijken we hoe dit zich verhoudt tot toepassing 

van ons beoordelingskader zoals die is vastgesteld in het rapport ‘Stand van 

wetenschap en praktijk’. We gaan hierbij nader in op een veelvoorkomende vragen 

hierover van partijen. Bij het beantwoorden van deze vragen bouwen we in eerste 

instantie voort op bestaande rapporten van Zorginstituut Nederland waarbij 

vergelijkbare vraagstukken een rol spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het rapport 

over het beoordelen van technische varianten (vraagstuk duiden van technische 

doorontwikkelingen), of het rapport pakketbeheer bij weesgeneesmiddelen 

(vraagstuk zeldzame aandoeningen).21,22 Deze rapporten zijn voorbeelden waarin op 

onderdelen het beoordelingenkader van Zorginstituut Nederland nader is uitgewerkt, 

waardoor het beoordelingskader beter toepasbaar is in geval van specifieke 

vraagstukken. De genoemde rapporten zijn hiermee voorbeelden van hoe 

Zorginstituut Nederland haar generieke beoordelingskader actualiseert en anticipeert 

op vergelijkbare vraagstukken in de toekomst.23,24,25 Zo hebben we ook een checklist 

ontwikkeld om te bepalen welk studieprofiel passend en gewenst is en is de GRADE-

methode enkele jaren geleden geintroduceerd. Zorginstituut Nederland bekijkt voorts 

in haar project “toekomstbestendig pakketbeheer” of de werkwijze die nu wordt 

toegepast bij pakketbeheer nog steeds aansluit bij de verwachte ontwikkelingen in de 

zorg.  

 

Brede oriëntatie 

Zorginstituut Nederland zal ook methodologische ontwikkelingen volgen op het terrein 

van nieuwe onderzoeksmethoden voor bepaling van de voorspellende waarde van 

voorspellende testen. De minister vraagt in de adviesaanvraag in het bijzonder dat 

Zorginstituut Nederland ook lering trekt uit lopende projecten en onderzoeken die 

onderdeel zijn van het Onderzoeksprogramma Personalised Medicine. Dit is een 

samenwerking tussen ZonMw, KWF Kankerbestrijding,het Zilveren Kruis, Oncode 

instituut. Het programma is een deelprogramma van Goed Gebruik Geneesmiddelen 

(GGG).26 De minister stimuleert via deze programma’s de ontwikkeling van 

‘personalised medicine’ met als doel om onderzoek sneller naar de zorgpraktijk te 

brengen. Gezien een deel van de projecten nog niet volledig afgerond zijn, zullen wij 

deze projecten nauwlettend volgen en bezien waar de aanknopingspunten zijn voor 

de praktijk.  
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4.2.2 Plan van aanpak: organisatie van zorg 

 

4.2.2.1 Regionale samenwerking en concentratie van zorg 

 

 

Vraagstukken: kennisdeling en kennisaccumulatie 

De toegankelijkheid en implementatie van voorspellende testen kunnen door aspecten 

van organisatie in het geding komen. Wat betreft de organisatie van de diagnostiek 

staan partijen voor belangrijke vraagstukken die nauw gerelateerd zijn aan de snelle 

dynamiek waarmee het aanbod van testen en precisie-geneesmiddelen veranderen. 

De vraag is hoe het testlandschap zodanig georganiseerd kan worden zodat 

duidelijkheid en up-to-date informatie verschaft wordt aan laboratoria, behandelaren 

en patiënten. Het eerder genoemde raamwerk speelt hierin een belangrijk rol. In 

overleg met partijen moet bepaald moet worden wie daarin verantwoordelijk is voor 

welke beslissingen en wie er zorg voor draagt dat noodzakelijke veranderingen tijdig 

doorgevoerd worden. Ook moet bepaald hoe informatie tijdig de verschillende 

doelgroepen bereikt.  

 

Inbedden MTB in bestaande netwerken 

In 2014 richtte van VWS het Citrienfonds op met als doel kwaliteit van zorg 

toegankelijk en betaalbaar te houden.27 Op initiatief van de UMC’s werd samenwerking 

gezocht met vele partijen om te werken aan oplossingen voor deze zorgvraagstukken. 

Een van deelprojecten van het Citrienfonds is de vorming van Oncologische 

Netwerken.28 De NVVP anticipeert van oudsher op nieuwe ontwikkelingen en wat dat 

betekent voor professionalisering en organisatie van de pathologie. Zorginstituut 

Nederland pleit ervoor dat de beroepsgroep, in dit geval de NVVP, zelf de gewenste 

spreiding en concentratie van complexe diagnostiek organiseren.  

 

Wij spitsen ons plan van aanpak daarom vooral toe op het opstellen van kaders: 

 

- Voor inbedding van MTB’s in bestaande regionale netwerken: afspraken over een 

adequate verwijzing/bespreking en de gegevensuitwisseling van patiënten uit 

algemene ziekenhuizen naar een regionale MTB’s. Concentratie van complexe 

diagnostiek in een beperkte aantal pathologie laboratoria en gelieerde 

ziekenhuizen zal op hun beurt de vraag opwerpen hoe geborgd kan worden dat 

deze kennis ingezet kan worden in ziekenhuizen in de regio waar deze kennis 

ontbreekt. Het veld ziet hierin een rol van het netwerk van MTB’s. 

 

Infrastructuur 

Voorts is het onderwerp van kennis-accumulatie ook een aspect van de organisatie 

van zorg, omdat hier meerdere belanghebbende partijen een rol spelen. De kennis 

over een onbekende maar veelbelovende biomarker moet in principe aan kunnen 

groeien tot kennis over een breed erkende biomarker met bijbehorend precisie-

geneesmiddel.Dit vraagt om een manier van registratie waarbij de resulaten van 

moleculaire diagnostiek gekoppeld kunnen worden aan de inzet en uitkomsten van 

precisie-geneesmiddelen. Bepaald moet worden hoe de voor kennisaccumulatie 

noodzakelijke databases gekoppeld kunnen worden of (beter nog) een centrale 

database kan worden ingericht. Het vraagt ook om regie en mogelijk om 

internationale in het geval van zeldzame biomarkers. 

 

In ons plan van aanpak richten wij ons: op het stimuleren van partijen om bestaande 

databronnen en initiatieven om relevante databronnen en –stromen aan elkaar te 

koppelen. Binnen het PATH project zijn hier de eerste stappen voor gezet. In de 

nationale pathologie database (PALGA) is de tumorregistratie uitgebouwd met 
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gestandaardiseerde verslaglegging van DNA-diagnostiek. Uiteindelijk wordt beoogd 

om de PALGA gegevens te koppelen aan behandel- en uitkomstregistraties, die 

worden verzorgd door IKNL en DICA.29 Voorts vindt Zorginstituut Nederland het van 

belang om te bezien hoe deze data zich verhouden tot declaratiedata. Declaratiedata 

bieden belangrijke informatie over zorggebruik van patiënten en zorguitgaven, echter 

deze data reflecteren niet altijd de daadwerkelijk geleverde zorg.  

 

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK) en de Vereniging voor zeldzame 

en genetische aandoeningen (VSOP) werken samen in het project FAIR genomes. In 

dit project wordt onder andere gewerkt aan standaardisering van het informed 

consent formulier. In dit project wordt een werkwijzer ontwikkeld voor 

datamanagement in genetisch onderzoek, die landelijk draagvlak heeft en makkelijk 

kan worden geïmplementeerd in de praktijk. 30 

 

Overigens, zorgverleners en onderzoekers die met DNA-gegevens van patiënten 

werken, kunnen geconfronteerd worden met diverse vraagstukken van medisch- 

ethische en juridische aard. In het onderzoeksprogramma Personalised Medicine van 

ZonMw is voorzien in het beantwoorden van dergelijke vragen door de oprichting van 

Servicedesk Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) platform. 31, 

 

Financiering infrastructuur 

Partijen hebben aangegeven dat structurele financiering van registers een knelpunt 

is. Dit knelpunt brengen we ook nu onder de aandacht van het ministerie van VWS. 

In het bijzonder wil Zorginstituut Nederland in tranche 2 de DRUP-studie verder 

verkennen. In deze studie wordt middels een pilot ervaring wordt opgedaan met 

risicodeling in financiering van het lerend systeem. In tranche 2 zullen wij een bredere 

toepassing van dit risk-sharing financieringsmodel verkennen, in het bijzonder bij 

toepassingen buiten de DRUP-studie, waarbij ook het volgen van lange 

termijnuitkomsten van belang is in een lerend systeem. 

 

4.2.3 Plan van aanpak: bekostiging 

 

4.2.3.1 Doelmatige inzet en toegankelijkheid 

 

Vraagstukken: transitie van bekostiging? 

De toegankelijkheid en implementatie van voorspellende testen moeten worden 

gefaciliteerd door de bekostigingsstructuur. Wat betreft de bekostiging van de 

diagnostiek staan partijen voor belangrijke vraagstukken zoals de veranderende rol 

van de patholoog in de precisie-oncologie en de bredere beweging naar meer 

concentratie van complexe kankerzorg in het algemeen. De vraag is hoe de 

bekostiging zodanig georganiseerd kan worden dat het een doelmatige inzet van 

complexe diagnostiek mogelijk maakt en dat de toegankelijkheid tot complexe 

diagnostiek en precisie-geneesmiddelen niet onder druk komt te staan. 

  

Doelmatige inzet  

Doelmatige inzet kan worden bereikt door een concentratie van complexe diagnostiek. 

Daarvoor moet duidelijk worden hoe deze concentratie georganiseerd kan worden en 

welke testen onder complexe diagnostiek vallen en welke niet.  

 

Wij spitsen ons plan van aanpak daarom vooral toe op het opstellen van: 

- Een kader voor afspraken over afstemming tussen zorgverzekeraars en NVVP zodat 

helder is welke testen in welk centrum worden gedaan 

- Criteria door de beroepsgroep, die bepalen welke testen voor concentratie van zorg 
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in aanmerking komen. Tijdens tranche 1 zijn hiertoe al de eerste stappen gezet 

door de NVVP/cieBODx.  

 

Transitie voor bekostiging: aan de hand van voorgestelde 

verbetervoorstellen 

Zorginstituut Nederland vraagt de minister om een transitie van de bekostiging voor 

moleculaire diagnostiek te overwegen. We hebben daarvoor verschillende 

argumenten. Moleculaire diagnostiek is een voorwaarde voor gepaste inzet van veelal 

dure geneesmiddelen. Daarnaast wordt verwacht dat moleculaire diagnostiek in 

toenemende mate complex wordt wat concentratie van zorg vraagt. In het licht van 

deze ontwikkelingen hebben partijen voorstellen gedaan in tranche 1 als antwoord op 

de gesignaleerde aandachtspunten.  

 

In ons plan van aanpak zullen wij ons toespitsen op het uitwerken van een adequate 

en doelmatige bekostigingsstructuur aan de hand van de aangedragen oplossingen. 

Hierbij is het van belang dat deze in samenhang worden uitgewerkt en in relatie tot 

de bekostiging van complexe oncologische zorg en van (dure) precisie- 

geneesmiddelen. Hierbij betrekken wij partijen, zoals de NZa, zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders en zullen indien aangewezen andere partijen betrekken.   

 

4.3 Tot slot 

 

De einddatum van tranche 2 zal in afstemming met VWS worden bepaald. In lijn met 

hun respectievelijke verantwoordelijkheden in het zorgstelsel zullen vele partijen 

betrokken zijn bij de uitwerking van de verschillende onderwerpen. Zorginstituut 

Nederland zal in haar eindrapportage de eindconclusies en resultaten van tranche 2 

rapporteren aan de minister. Dit doen wij in lijn met de onderwerpen zoals die zijn 

opgenomen in de oorspronkelijke adviesaanvraag te weten: effectiviteit en 

plaatsbepaling, organisatie en bekostiging. 
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Bijlage1. Adviesaanvraag  
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Bijlage 2: Nieuwe geneesmiddelen met moleculaire diagnostiek, 

nieuwe targets, uitgaven en patiënten volumes (2000-2019) 
 

Binnen het Zorginstituut maken we regelmatig gebruik van kwantitatieve en 

kwalitatieve gegevens. De zorgvuldigheid van het gebruik daarvan is vanwege de 

kwaliteit van de analyse, de acceptatie van de bevindingen en de bescherming van de 

privacy van uitdrukkelijk belang. Het Zorginstituut onderkent dit belang expliciet en 

neemt alle benodigde maatregelen om zorgvuldig met de beschikbare gegevens om 

te gaan. In deze bijlage beschrijven we nieuwe geneesmiddelen met moleculaire 

diagnostiek in het label voor de periode 2000-2019. In het jaar 2000 is het eerste 

middel geregistreerd met moleculaire diagnostiek in het label. Daarnaast geven we 

de nieuwe targets weer voor dezelfde periode. Tevens hebben wij aan de hand van 

Vektis gegevens de uitgaven van deze middelen berekend, alsmede het aantal 

patiënten die behandeld zijn met deze middelen. Nadere verkenning van de 

mogelijkheid van gebruik van andere databronnen is onderwerp van onderzoek.  

 

In Tabel 1 zijn de nieuw geregistreerde oncologische geneesmiddelen weergegeven 

per jaar dat er een Europese marktautoriteit werd toegewezen voor deze 

geneesmiddelen. We laten hierbij indicatie-uitbreidingen, biosimilars, en generieken 

buiten beschouwing. Deze gegevens zijn afkomstig uit het overzicht van het EMA van 

alle geautoriseerde geneesmiddelen. Een selectie werd uitgevoerd op oncologische 

geneesmiddelen op basis van ATC-codes L (antineoplastische en immunomodulerende 

producten) en V (varia), vervolgens zijn niet oncologische indicaties geëxcludeerd 

(voornamelijk; multiple sclerosis, psoriasis, hepatitis C, Graft versus host reacties, 

imaging). Geneesmiddelen zijn vervolgens geïncludeerd wanneer moleculaire 

diagnostiek in het label werd vastgesteld: wanneer expliciete benoeming van de 

noodzaak of voorkeur voor het uitvoeren van moleculaire diagnostiek voor de start 

van de behandeling met het middel in SmPC (samenvatting van productkenmerken) 

rubriek 4.2 “Dosering en wijze van toediening”. 

 

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. staan verder de nieuwe targets van deze 

middelen uitgezet per jaar. Omdat het gaat om nieuwe targets zijn de targets alleen 

meegenomen wanneer ze voor het eerst voorkwamen. 

 

Aan de hand van Vektis gegevens staan in Figuur 2 (ook weergeven op pagina 18) de 

uitgaven aan oncologische geneesmiddelen waarbij moleculaire diagnostiek in het 

label zit en het aantal patiënten dat hiermee wordt behandeld weergegeven. We 

hebben hiervoor naar een periode gekeken van 2017-2019. Wanneer de noodzaak of 

voorkeur voor moleculaire diagnostiek in SmPC rubriek 4.2 alleen geldt voor bepaalde 

indicaties zijn alleen de uitgaven/patiënten van deze indicaties meegenomen, dit geldt 

voor pembrolizumab en erlotinib. Van de vier meest recent geregistreerde 

geneesmiddelen (gilteritinib, larotrectinib, talazoparib en dacomitinib) zijn nog geen 

uitgaven en deze zijn dus niet meegenomen in de grafiek. 

 

Tabel 1 Nieuwe geneesmiddelen met moleculaire diagnostiek in het label (2000-2019). 

Jaartal Aantal  Nieuwe geneesmiddelen* 

2000 1 trastuzumab 

2005 1 erlotinib 

2007 1 panitumumab 

2008 1 lapatinib 

2009 1 gefitinib 

2012 2 vemurafenib, crizotinib 

2013 4 pertuzumab, dabrafenib, afatinib, trastuzumab emtansine 

2014 2 trametinib, olaparib 
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2015 3 ceritinib, pembrolizumab, cobimetinib 

2016 1 osimertinib 

2017 4 alectinib, inotuzumab ozogamicine, midostaurine, atezolizumab 

2018 3 rucaparib, durvalumab, brigatinib 

2019 4 dacomitinib, talazoparib, larotrectinib, gilteritinib 

 

 

Tabel 2 Aantal nieuwe targets van geneesmiddelen met moleculaire diagnostiek in het label. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaartal Aantal  Nieuwe targets* 

2000 1 HER2 

2005 1 EGFR1 

2007 1 EGFR3, EGFR4 

2008 0 - 

2009 0 - 

2012 4 BRAF, ALK, HGFR, ROS1 

2013 0 - 

2014 5 MEK1, MEK2, PARP1,  

PARP2, PARP3 

2015 1 PD-R1 

2016 0 - 

2017 5 RET, CD22, FLT-3, PD-L1, KIT 

2018 0 - 

2019 3 NTRK1, NTRK2, NTRK3 
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Figuur 2 Uitgaven aan intramurale oncologische geneesmiddelen met een biomarker in het label en het 

aantal behandelde patiënten behandeld met deze geneesmiddelen.  
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Bijlage 3: Verantwoording 

In deze bijlage lichten we op hoofdlijnen onze werkwijze toe: de betrokken partijen, 

en procesbeschrijving.   

 

 

Betrokken partijen 

 

- Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 

- Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP) 

- Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) 

- Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) 

- Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) 

- Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVMO) 

- Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 

- Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) 

 

 

Procesbeschrijving 

Het advies is tot stand gekomen met inbreng van belanghebbende partijen uit het 

zorgveld. Hierbij gaat Zorginstituut Nederland primair uit van de partijen in het 

zorgveld die het perseptief vertegenwoordigen van de patient, zorgverlener, en 

zorgverzekeraar (tripartiet principe). Wat betreft het onderwerp van de moleculaire 

diagnostiek zijn naast behandelaren, uiteraard de patholoog en de klinisch-

moleculaire-bioloog in de pathologie de relevante partijen. 

 

Voor de beantwoording van de adviesaanvraag vormen we drie projectgroepen. De 

projectgroepen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende 

partijen en medewerkers van het Zorginstituut. Elke projectgroep beantwoordt een 

deel van de adviesaanvraag over respectievelijk effectiviteit en plaatsbepaling, 

organisatie, en bekostiging.  

 

Samenstelling van de projectgroepen 

Zoals boven genoemd is een projectgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van 

de verschillende partijen en uit medewerkers van het Zorginstituut. Hiertoe heeft het 

Zorginstituut aan de relevante koepelorganisaties en wetenschappelijke verenigingen 

om gemandateerde afvaardiging gevraagd. We hebben daarbij gevraagd voor een 

gedifferentieerde gemandateerde afvaardiging gezien de veelheid aan vraagstukken 

binnen dit deel van de adviesaanvraag. Daarnaast heeft Zorginstituut Nederland 

vanuit haar regierol op voortgang en continuïteit, enkele zorgprofessionals gevraagd 

voor deelname in de projectgroepen. Wij hebben deze zorgprofessionals gevraagd 

omdat zij naast inhoudelijke expertise, ook kartrekkers zijn van relevante initiatieven 

op het gebied van organisatie en bekostiging.   

 

De overleggen in de projectgroepen zullen naar behoefte plaatsvinden met een 

richtlijn van één maal per drie tot zes weken. De frequentie kan zo nodig aangepast 

worden. Overleg/communicatie kan desgewenst ook schriftelijk (per email) of 

telefonisch op ad hoc basis plaatsvinden. 

 

Bij het verder uitwerken en implementeren van het advies zal Zorginstituut Nederland 

blijven samenwerken met partijen in de zorg. Partijen voelen de verantwoordelijkheid 

om zorg te dragen voor een verantwoorde inzet van moleculaire diagnostiek en 

Zorginstituut Nederland ziet het als zijn verantwoordelijkheid om in zijn regierol 
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initiatieven bij elkaar te brengen (aan elkaar te koppelen) zodat inbedding in 

bestaande organisatiestructeren ontstaat.  

 

 

Brede oriëntatie 

De vragen van de minister omvatten ook onderwerpen die niet in Tranche 1 aan bod 

zijn geweest. Denk hierbij onder andere aan aspecten van medisch ethische aard 

en/of data vraagstukken, maar ook onderwerpen uit de initiatiefnota over whole 

genome sequencing (WGS) en lopende initiatieven zoals het PATH project, de WIDE 

studie, de DRUP studie, de COIN studie etc. Zorginstituut Nederland heeft ook 

contact onderhouden met stakeholders anders dan de primair in het zorgveld 

betrokken partijen (tripartiet principe). Waar aangewezen zullen wij ook andere 

stakeholders betrekken in Tranche 2.  
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Bijlage 4: Gebruik van declaratiedata bij analyses 

Binnen het Zorginstituut maken we regelmatig gebruik van kwantitatieve gegevens. 

De zorgvuldigheid van het gebruik daarvan is vanwege de kwaliteit van de analyse, 

de acceptatie van de bevindingen en de bescherming van de privacy van 

uitdrukkelijk belang. Het Zorginstituut onderkent dit belang expliciet en neemt alle 

benodigde maatregelen om zorgvuldig met de beschikbare gegevens om te gaan. 

Hieronder lichten we kort de kern toe van de wijze waarop we met kwantitatieve 

gegevens omgaan. Het Zorginstituut Nederland doet onderzoek naar hoe zorg uit 

het basispakket in de praktijk toegepast wordt, vanuit zorginhoudelijke vragen. 

Hiervoor verzamelen we informatie uit vele bronnen: van gesprekken met 

belanghebbenden tot wetenschappelijke publicaties, van cijfers van het RIVM tot 

declaratiegegevens. Voor een deel gaat het daarbij om kwantitatieve gegevens en 

veelal om declaratiedata. Het Zorginstituut zorgt bij het gebruik van data voor 

optimale borging van veiligheid en privacy door verschillende maatregelen. Zo 

gebruikt het Zorginstituut gegevens op gepseudonimiseerd persoonsniveau, over 

meerdere jaren en vanuit verschillende, voor een specifieke vraag te combineren 

gegevensbronnen. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om te bepalen of een 

patiënt voorafgaand aan een operatieve ingreep medicamenteus behandeld is door 

de huisarts. Of om te zien welk type langdurige zorg patiënten ontvangen na een 

interventie. Ook maakt het combineren van gegevensbronnen verfijnde casemix-

correcties mogelijk. We gebruiken declaratiedata uit het Declaratie Informatie 

Systeem (DIS) en vanuit zorgverzekeraars (via Vektis) om een indruk te krijgen van 

de praktijk van de zorg. Declaratiedata zijn een reflectie van de registratiepraktijk 

en niet altijd van de daadwerkelijk geleverde zorg. Desalniettemin zijn deze data 

wel een belangrijke, en soms zelfs de enige, informatiebron en kunnen deze 

waardevolle signalen geven over de kwaliteit van de zorg. Nadere verkenning van 

de mogelijkheid van gebruik van andere databronnen is onderwerp van onderzoek, 

in samenwerking met VWS en andere zorgpartijen. 
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