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EMR ZELDZAMEZIEKTENDAG 2019 OVERZICHT 

Op 28 februari bracht het EMRaDi-consortium meer dan 20 sprekers en 120 deelnemers samen voor de 

allereerste Euregio Maas-Rijn Zeldzameziektendag (EMR RDD). Tijdens deze dag werden de eerste resultaten 

van het EMRaDi-project voorgesteld en werd de volgende vraag gesteld: Hoe kunnen we de gezondheidszorg 

en de levenskwaliteit van patiënten die lijden aan een zeldzame ziekte in de Euregio Maas-Rijn, in 

grensstreken en op Europees niveau, verbeteren? 

Deze allesomvattende vraag werd benaderd via 3 centrale thema’s - Bewustzijn, Niet-
gediagnosticeerde/patiënten zonder diagnose, Grensoverschrijdende gezondheidszorg & samenwerking - via 
gezamenlijke presentaties door de volgende experten   

Bewustzijn 

• Prof. Dr. Jean-Pierre Schenkelaars, UNIPSO  

• Prof. Dr. Jean Muris, HAG UM 

• Sigrid Hendriks, VSOP 

Niet-gediagnosticeerde/patiënten zonder diagnose  

• Els Vergouwen, patiëntenvertegenwoordiger   

• Simon Kleijkers, Witte raven Limburg NL 

• Prof. Dr. Connie Stumpel, MUMC 

Grensoverschrijdende gezondheidszorg & samenwerking  

• Matthew Bolz-Johnson, EURORDIS  

• Prof. Dr. Nicoline Hoogerbrugge, coördinator, ERN GENTURIS/Radboudumc  

• Prof. Dr. René Westhovens, UZ Leuven 

De inzichten die deze experten aanreikten in verband met de drie thema’s, vormden de inleiding van drie 
parallelle rondetafelgesprekken met alle deelnemers van de EMR RDD die de volgende vragen op tafel legden: 

• Wat is de huidige situatie (knelpunten, successen)? 

• Wat zijn de oplossingen? 

• Wie kan er bijdragen om tot een oplossing te komen? 

De feedback van de parallelle rondetafelgesprekken werd voorgesteld tijdens een laatste plenaire zitting, die 
op de volgende pagina’s kan worden teruggevonden. De plenaire zitting focuste op hoe het EMRaDi en de 
deelnemers kunnen bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van patiënten met een zeldzame 
ziekte en hoe het op Europees niveau solidariteit kan bewerkstelligen. De input werd besproken tijdens een 
paneldiscussie waaraan de volgende mensen deelnamen: Matthew Bolz-Johnson (EURORDIS), Cor Oosterwijk 
(Directeur, VSOP), Prof. Schulz (Uniklinik Aachen), Alain Coheur (Solidaris), Dr. Feldhoff (euPrevent), Prof. 
Nicoline Hoogerbrugge (Coördinator, ERN GENTURIS/Radboudumc), Prof. Dr. Connie Stumpel (MUMC+) en Dr. 
Saskia Bulk (CHU Liège). 

Uit de discussies kwam naar voren dat de EMR-regio een ‘goed voorbeeld’ kan zijn voor toekomstige Europese 
ontwikkelingen, te beginnen met dit INTERREG-project. Enkele aanbevelingen van het panel: 

• Stakeholders die betrokken zijn bij het domein van de zeldzame ziekten moeten elkaar leren om 
verdere samenwerkingen te verbeteren 

• Ambitieus zijn op vlak van het versnellen van diagnoses van een zeldzame ziekte binnen een jaar 

• Verdere samenwerking door de betrokken ziekenhuizen is essentieel  

• Het bewustzijn rond European referentienetwerk aanscherpen en netwerken ontwikkelen binnen 
landen  

• Duidelijke tegemoetkoming voor telegeneeskunde vaststellen en de integratie van de ERN’s in de 
nationale gezondheidszorgsystemen mogelijk maken  
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PLENAIRE FEEDBACK RONDETAFELGESPREKKEN 

GRENSOVERSCHRIJDENDE GEZONDHEIDSZORG & SAMENWERKING 

WELKE ERVARINGEN ZIJN ER (KNELPUNTEN EN SUCCESSEN) MET BETREKKING TOT 

GRENSOVERSCHRIJDENDE GEZONDHEIDSZORG EN SAMENWERKING? 

Knelpunten 
• Terugbetalingsprocedures van grensoverschrijdende gezondheidszorg zijn onduidelijk (niveau van 

terugbetaling, etc.) 
• Verschillen tussen klinische praktijken (toegang tot medicatie, diagnoseprocedures, etc.) 
• Culturele en taalbarrières 
• Patiënten wenden zich tot Google i.p.v. een beroep te doen op expertise over de grenzen heen 
• Einde van IZOM (Integratie Zorg op Maat – vorig system om administratieve en financiële aspecten 

van grensoverschrijdende zorgen in de EMR te faciliteren) 
 

Successen 
• Samenwerking tussen ziekenfondsen (AOK, CZ, CM) 
• ERN’s die delen en leren aanmoedigen 

WAT ZIJN MOGELIJKE OPLOSSINGEN VOOR KNELPUNTEN EN WAT ZIJN GOEDE 

PROCEDURES VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE GEZONDHEIDSZORG EN 

SAMENWERKING? 

• ERN’s integreren in nationale systemen 
• E-gezondheid en multidisciplinair overleg van patiënten (ERN –  Clinical Patient Management System 

(CPMS)) 
• E-gezondheidsdiensten worden nog steeds niet vergoed! We hebben een gangbare 

namenlijst nodig voor telegeneeskundige diensten 
• Proefprojecten – patiëntentrajecten in de EMR (EMRaDi) om ervaring op te doen en upscaling 
• Europees fonds voor zeldzame ziekten 
• Internationale richtlijnen en deze naleven 

HOE KUNNEN PATIËNTEN, PATIËNTENORGANISATIES, GEZONDHEIDSWERKERS, 

GEZONDHEIDSFONDSEN EN BELEIDSMAKERS HELPEN OM DEZE OPLOSSINGEN IN DE 

PRAKTIJK TE BRENGEN? 

• Samenwerking tussen alle stakeholders 
• Bewustzijn vergroten 
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BEWUSTZIJN 

WELKE ERVARINGEN ZIJN ER (KNELPUNTEN EN SUCCESSEN) MET BETREKKING TOT 

BEWUSTZIJN? 

• Huisartsen en andere zorgverleners zouden meer moeten weten over zeldzame ziektes  
• Late diagnose en late herkenning van symptomen de diagnose moet sneller worden vastgesteld 
• Patiëntenorganisaties en zorgverleners weten onvoldoende over zeldzameziektencentra  
• Patiënten en zorgverleners weten niet waar ze expertisecentra kunnen vinden omdat er onvoldoende 

over wordt bericht in het openbaar  
• Huisartsen moeten op de hoogte zijn van het bestaan van expertisecentra en patiëntenorganisaties, 

zodat ze patiënten naar de juiste informatiebron kunnen doorverwijzen 

WAT ZIJN MOGELIJKE OPLOSSINGEN VOOR KNELPUNTEN EN WAT ZIJN GOEDE 

PROCEDURES IN VERBAND MET BEWUSTZIJN? 

• Expertisecentra zouden meer publiciteit moeten krijgen in medische tijdschriften, op het internet, etc. 
• Meer financiële investeringen in expertisecentra  
• Rodevlaggenlijst voor zeldzame ziekten (maar opgelet: de rode vlaggen enkel afgaan is niet 

voldoende!) 
• Patiëntenorganisaties zouden een belangrijke rol moeten spelen bij het op de kaart zetten van die 

expertisecentra 

HOE KUNNEN PATIËNTEN, PATIËNTENORGANISATIES, GEZONDHEIDSWERKERS, 

GEZONDHEIDSFONDSEN EN BELEIDSMAKERS HELPEN OM DEZE OPLOSSINGEN IN DE 

PRAKTIJK TE BRENGEN? 

• Zeldzame ziekten zouden op internationaal niveau moeten worden besproken (het internationale 
bewustzijn vergroten is noodzakelijk) 

• Gegevensuitwisseling tussen verschillende zeldzameziektencentra  
• Conferenties om experten overal ter wereld met elkaar te verbinden. Bij niet-specifieke symptomen, 

zouden zorgverleners moeten weten dat er sprake kan zijn van een zeldzame ziekte. Zeldzame ziekten 
zouden hoge prioriteit moeten krijgen, zeker wanneer de frequente oorzaken worden uitgesloten 

• We moeten de verhalen van patiënten blijven vertellen om zo het algemeen begrip van zeldzame 
ziekten te vergroten 

 

ONTBREKENDE DIAGNOSE 

WELKE ERVARINGEN ZIJN ER (KNELPUNTEN EN SUCCESSEN) MET BETREKKING TOT 

PATIËNTEN ZONDER DIAGNOSE? 

• Een late diagnose komt vaak voor en men moet de juiste partners vinden en naar de juiste experts 
worden doorverwezen zonder te veel kostbare tijd te verliezen 

• Syndromen vereisen multidisciplinaire zorg 
• Er is nood aan een coördinator die inkomende gegevens van verschillende experten beheert (die het 

overzicht bewaart!) 
• Tot nog toe zijn we te veel afhankelijk van toeval om een diagnose te kunnen stellen 

 
 



  

 

 

5 / 5 

 

 

WAT ZIJN MOGELIJKE OPLOSSINGEN VOOR KNELPUNTEN EN WAT ZIJN GOEDE 

PROCEDURES VOOR PATIËNTEN ZONDER DIAGNOSE? 

• Coördinator 
• Educatie op alle niveau’s 
• Bewustzijn continue vergroten via verschillende kanalen 
• Gebruikmaken van nieuwe technologie 
• Nood aan samenwerking tussen professionals en patiënten 

HOE KUNNEN PATIËNTEN, PATIËNTENORGANISATIES, GEZONDHEIDSWERKERS, 

GEZONDHEIDSFONDSEN EN BELEIDSMAKERS HELPEN OM DEZE OPLOSSINGEN IN DE 

PRAKTIJK TE BRENGEN? 

• Samen “kwaad” zijn!! 
• Beter beleid voor de vergoeding van grensoverschrijdende gezondheidszorg 
• We zouden het bewustzijn moeten vergroten op politiek niveau 
• Platforms oprichten voor professionals in gezondheidszorginstellingen en patiënten zonder diagnose  

 
 

MATERIAAL 

 

Op onze website kunt u het materiaal vinden dat voort is gekomen uit deze dag: 

• De PowerPoint presentaties van de sprekers 
• Tekeningen ter illustratie van de dag 

• Een video waarin deelnemers terugkijken op de dag   

 

OM ONS TE CONTACTEREN 

 

info@emradi.eu 

 

http://www.emradi.eu/assets/f0cc1c6d-a3d3-42eb-8957-75bddf71c9cb/EMRRd%20Day%202019%20presentations.zip
http://www.emradi.eu/nl/news/56_emr-zeldzameziektendag
http://www.emradi.eu/nl/news/56_emr-zeldzameziektendag
mailto:info@emradi.eu
mailto:info@emradi.eu

