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De implementatiekloof bestaat 
Bij het ontwerpen van het PATH-project, zo’n 7 jaar geleden, was de probleemstelling dat 
topkwaliteit innovatieve moleculaire diagnostiek en doelgerichte behandelopties in Nederland 
weliswaar beschikbaar zijn, maar niet voor iedereen bereikbaar. Het PATH-project heeft dit 
onderbouwd. De kwaliteit en toegankelijkheid van moleculaire diagnostiek is gemiddeld hoog, maar 
er is beduidende variatie tussen de 21 uitvoerende laboratoria en tussen techniekenPATH1-3. “Single 
gene” analyse en sequentiële teststrategieën voor longkanker leveren minder doelgerichte 
behandelopties opPATH3, kosten voor de gemiddelde patiënt meer tijd en zijn op populatieniveau 
duurderPATH4. Next Generation Sequencing (NGS), de “state of the art” technologie, is daarentegen 
niet doelmatig wanneer uitgevoerd op kleine schaal zoals gebruikelijk isPATH3,5. Kortom, de innovatie- 
en implementatie-leercurve worden niet overal even snel doorlopen, waardoor er een ongelijke 
toegang tot behandelopties is: de implementatiekloof bestaat.  

Kankerbehandeling transformeert. De vraag naar – en de kosten voor behandeling en diagnostiek 
van kanker stijgen1. De eisen aan innovatie en expertise stijgen. De innovatiekracht van UMC’s staat 
onder druk. Private partijen met diepe zakken doen hun intrede. “Penny wise” inkopen van zorg 
voor de patiënt van nu is “pound foolish” voor de patiënt van de toekomst. Verbreding van de kloof 
dreigt.  

Dure geneesmiddelen waaronder doelgerichte behandeling en immunotherapie worden nu al 
gekenschetst als het koekoeksjong van de gezondheidszorg: de uitgaven aan dure geneesmiddelen 
maakte in de laatste jaren een steeds groter deel van het budget voor medisch-specialistische zorg 
uit: zo’n 9,5 procent van het budget en 2,3 miljard euro per jaar2,3. Moleculaire diagnostiek zal naar 
onze verwachting in de komende 5 jaar verdubbelen.  

 
1 https://www.nature.com/articles/s41591-022-01717-2 
2 https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/11/30/zorginstituut-en-nza-schetsen-in-advies-randvoorwaarden-passende-zorg (NB Dit 
omvat naast oncologische behandeling m.n. ook reuma en andere chronische inflammatoire ziekten). .  
3 https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0059.pdf 

https://www.radboudumc.nl/afdelingen/pathologie/path
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/programmas/project-detail/personalised-medicine/predictive-analysis-for-therapy-path-to-optimising-access-to-personalised-cancer-therapy-in-the-net/
mailto:katrien.grunberg@radboudumc.nl
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Hoeveel gezondheidszorg mag (gaan) kosten en hoe de kosten beheerst kunnen worden, is een 
maatschappelijke en politieke discussie. Ongelijke toegankelijkheid tot goede diagnostiek kan niet 
beschouwd of geaccepteerd worden als valide sturingsmechanisme op inzet van dure behandelingen 
voor kanker.  

Intussen lopen patiënten met kanker nu al betekenisvolle doelgerichte behandeling mis, zowel 
reguliere behandeling als experimentele of off-label behandeling. Als alle betrokkenen het ergens 
over eens zijn, dan is het dat dit een onwenselijke situatie is. Het kan beter. Wij menen dat 
toekomstbestendige hoogwaardige, innovatieve en betaalbare moleculaire diagnostiek in Nederland 
mogelijk is, ook voor het groeiend aantal patiënten en indicaties.  

Zo simpel als de oplossing lijkt, zo ingewikkeld is het om uit de houdgreep te komen waar 
zorgverleners, verzekeraars en overheid zich in bevinden. In deze position paper geven wij een 
analyse, doen een aantal aanbevelingen en schetsen ons beeld van een toekomstbestendige 
organisatie van moleculaire diagnostiek. De opbrengsten, uitkomsten en ervaringen van het PATH-
project (zie alle PATH Error! Reference source not found.) bieden er goede grondstof voor: meer 
actuele en grondige data uit de dagelijkse praktijk waren in Nederland (in lijn met het beeld in de 
V.S.4) nog niet eerder beschikbaar. We richten ons in dit artikel primair op de medische professional 
maar de boodschap is ook voor andere belanghebbenden relevant.  

Ruimte voor precision oncology  
Targeted therapy heeft een paradigmaverschuiving teweeggebracht, die we hier aanduiden met 

precision oncology: het doelgericht behandelen op basis van kennis van het type tumorgenetische 
afwijking en de betrokken “molecular pathways”. Nu gaat het voornamelijk om tumor DNA-
afwijkingen, maar tumorstratificatie op basis van afwijkende profielen van transcriptie, 
eiwitexpressie en (tumor-) afweer liggen in het verschiet. Precision oncology gaat verder dan 
behandeling volgens richtlijnen en empirische ervaring. Het potentiële behandelvoordeel voor de 
individuele patiënt is groot, ook in experimentele setting (trial, compassionate use of named 
patient/early access program).  

De Moleculaire Tumor Boards (MTB’s), met experts uit verschillende disciplines die betrokken zijn 
bij moleculaire diagnostiek en oncologische behandeling, vertalen tumorgenetische afwijkingen naar 
een passend behandeladvies6,7. De Drug Rediscovery Protocol (DRUP studie), een mondiaal 
toonaangevend Nederlands initiatief, maakt off-label behandeling in onderzoekverband mogelijk en 
evalueert systematisch de (in-)effectiviteit van deze behandelingen. Daarnaast zorgt het DRUG 
access programma dat veelbelovende, maar niet in Nederland in het basispakket vergoede 
medicatie in named patient- en compassionate use-programma’s toegankelijk gemaakt wordt. 
Zorgverzekeraars en farma steunen dit programma. Zo is er gaandeweg een experimenteerruimte 
gecreëerd die potentieel effectieve behandelingen voor meer kankerpatiënten toegankelijk maakt, 
inzicht geeft om ineffectieve behandelingen te stoppen, en real world evidence genereert die 
voeding geeft aan de nieuwe richtlijnen.  

Voorwaardelijk voor precision oncology is moleculaire diagnostiek die hoogwaardig, volledig, 
tijdig en robuust is: comprehensive genomic profiling (CGP)5. Voor veel tumortypes betekent dit het 
gebruik van een breed NGS-panel of Whole Exome Sequencing (WES) aangevuld met gerichte RNA 
sequencing, of Whole Genome Sequencing (WGS), tezamen met een interpretatie en vertaling naar 
een behandeladvies op maat. Dit wordt gesteund door de patiëntenorganisatie “leven met kanker”6 
en is in lijn met de Tweede Kamer initiatiefnota van Sazias en de recent aangenomen motie de Haan 
en Kuiken.  

 
4 https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.9592 
5 https://www.nature.com/articles/s41591-022-01717-2 
6 NFK: “Als een follow-up van het PATH project (en van andere projecten als TANGO en WIDE) moet discussie plaats vinden 
over de inzet van moleculaire diagnostiek, meer specifiek over wanneer welke vorm van diagnostiek (meer of minder 
uitgebreide gen-panels, WGS, ctDNA, etc.) ingezet moet worden”. 

https://www.cpct.nl/drup-drug-rediscovery-protocol-studie/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z13345&did=2021D28477
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z13345&did=2021D28477
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Precision oncology is zowel een betekenisvolle verworvenheid als een voortgaande ontwikkeling 
die de belofte in zich heeft op langer overleven met een goede kwaliteit van leven voor mensen met 
kanker. Deze hoop en verwachting kan alleen vervuld worden als we hoog inzetten op een passende, 
adaptieve organisatie, waar hoogwaardige en doelmatige moleculaire diagnostiek integraal 
onderdeel van uitmaakt, en die toegankelijk is ongeacht waar in Nederland de patiënt als eerste 
gediagnosticeerd wordt.  

De innovatieve diagnostiek in de houdgreep 
Moleculaire diagnostiek houdt veel belanghebbenden bezig: de betrokken beroepsgroepen en hun 
wetenschappelijke verenigingen en koepels (FMS, NFU, NVZ), patiëntenorganisaties, 
zorgverzekeraars, VWS en Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorg Autoriteit, 
wetenschappers, farma en andere private partijen zoals o.a. Foundation Medicine en Hartwig 
Medical Foundation. Hoewel er vele vergaderuren aan zijn besteed en de onderlinge relaties goed 
zijn, is een oplossing voor toekomstbestendige inrichting van moleculaire diagnostiek niet binnen 
bereik. We kunnen spreken van een (onbedoelde) houdgreep. De houdgreep wordt gevormd door 
drie conflicterende belangen7:  

1. Precision oncology, de bijbehorende diagnostiek en experimenteerruimte naast richtlijnzorg 
wordt door experts en patiëntenorganisaties van grote meerwaarde geacht voor patiënten 
voor wie geen goede andere behandelopties zijn. Het is state of the art zorg. Voor 
beleidsmakers en verzekeraars past dit paradigma niet goed binnen de vigerende 
systematiek van toelaatbaarheid en vergoeding. Het concept roept soms argwaan op dat 
oneigenlijke bekostiging van wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt via de verzekerde zorg 
en roept de reflex op om meer greep te krijgen op de kosten. 

2. De snelheid van farmaceutische, medische en technologische ontwikkelingen loopt uit de 
pas met de beleidscycli van de overheid (bekostiging, organisatie), zodanig dat beleid te ver 
achter de medische actualiteit aanloopt. Dat effect wordt versterkt doordat beleid meer 
wordt gebaseerd op historische analyses dan op verwachtingen voor de toekomst. Beleid 
over (bekostiging van -) diagnostiek loopt bovendien achter op besluiten tot toelating van 
nieuwe middelen. Deze zaken zorgen voor een onvoldoende adaptief systeem.  

3. De gereguleerde marktwerking met productieprikkels op ziekenhuisniveau belemmert -vele 
pogingen ten spijt- de samenwerking tussen ziekenhuizen en versnippert de innovatie-
inspanningen. Ook in de wetenschappelijke verenigingen staan kwaliteit en innovatie steeds 
op gespannen voet met het directe beroeps- en bedrijfsbelang, wat een voortvarend en 
ambitieus kwaliteitsbeleid en de beoordeling van stand van wetenschap en praktijk 
bemoeilijkt. Het staat te bezien of de recent beschikbaar gekomen facultatieve 
prestatiebekostiging hierin soelaas biedt. In de recente aankondiging van NZA om 
moleculaire diagnostiek als add-on te financieren zien wij géén positieve prikkel tot 
samenwerking.  

Drie aanbevelingen voor inrichting en organisatie  
Wij doen drie aanbevelingen voor toekomstbestendige organisatie van moleculaire diagnostiek die 
tezamen tegemoetkomen aan de leidende principes van kwaliteit, innovatiekracht en doelmatigheid; 
een drie-eenheid. De aanbevelingen vormen dan ook één, ondeelbaar geheel.  

i. Voor de kwaliteit van diagnose en behandeladvies is het, gegeven de snelle ontwikkeling van het 
wetenschappelijke, technologische, farmaceutische en klinische veld, rationeel om 
multidisciplinaire expertise te concentreren in enkele centra. Dit geldt evenzeer voor advies over 
zeldzame mutaties en behandeling in trial, compassionate use of early access programma’s, 
kortom: de experimenteerruimte rondom precision oncology. Erkenning en bekostiging van de 
MTB’s en van de infrastructuur voor systematische evaluatie en genereren van real world 

 
7 Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6441 

https://www.ntvg.nl/artikelen/veranderingen-van-moleculaire-diagnostiek-de-oncologische-zorg
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evidence is nodig. Erkenning en regulering van de experimenteerruimte eveneens. Concentratie 
van expertise moet gepaard gaan met laagdrempelige beschikbaarheid van deze expertise voor 
alle oncologisch behandelaren en pathologen-afnemers in het oncologisch netwerk8.  

ii. Innovatiekracht wordt bepaald door de beschikbaarheid van multidisciplinaire expertise 
(pathologie, longziekten, medische oncologie, klinische genetica, apotheek, bioinformatische 
expertise) en goede samenwerking tussen deze disciplines, de toegang tot hoogwaardige 
technologie en knowhow, verbinding met – en inzet voor de wetenschap, het onderwijs en het 
opleiden, de trackrecord in zowel wetenschap als diagnostische innovatie en implementatie en 
de inzet voor systematische evaluatie. De UMC’s en categorale ziekenhuizen hebben zich 
bewezen als voortrekkers op al deze vlakken.  

iii. Doelmatigheid van NGS-gebaseerde bepalingen wordt in belangrijke mate bepaald door 
schaalgrootte. Factoren die bijdragen aan efficiëntie op niveau van het laboratorium zijn 
inkoopkracht, optimale benutting van sequencing apparatuur en faciliteiten, automatisering en 
robotisering, de optimale verhouding en differentiatie in operators, analisten-vakspecialisten, 
KMBP en bioinformatici. De huidige schaal van uitvoering van NGS-gebaseerde tests, verspreid 
over 16 laboratoria, is niet doelmatig en dus onnodig duur. Concentratie kan daarbij de 
doorlooptijd verkorten door frequentere runs. Ook dat is een onderdeel van kwaliteit. Daar 
tegenover staan hogere kosten voor logistiek, transport van monsters en ICT-oplossingen voor 
aanvragen en uitslagen. De aanstaande innovaties naar grote NGS-panels, WES en WGS en de 
daarvoor benodigde investering in technologie, validatie, kwaliteitsborging, bioinformatische 
analyse, opleiding en expertise maken het belang van schaalvergroting eens te meer urgent. 
Nota bene: doelmatigheid van organisatie dient beschouwd te worden voor het geheel van 
predictieve én diagnostische moleculaire diagnostiek, voor alle tumortypes, en voor het 
groeiend overlapgebied tussen tumorgenetica en kiembaangenetica. Het gedeeld gebruik van 
faciliteiten en integrale benadering van diagnostiek tussen pathologie en genetica (en vervolgens 
ook hematologie, microbiologie, transplantatiegeneeskunde en apotheek) vormt een tweede, 
beproefde route naar schaalvergroting met concentratie van expertise. Meerdere UMC’s hebben 
hiervoor de trackrecord en de vergunning (Genetica-WBMV) en zijn hiervoor de voor de hand 
liggende plaats.  

Het plaatje van toekomstbestendige moleculaire diagnostiek 
Uit de conclusies van PATH en onze aanbevelingen vloeit het volgende plaatje waarop de business 
case uitgewerkt kan worden. Er zijn meerdere uitwerkingen denkbaar maar vergaande centralisatie 
van testuitvoering en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit, innovatiekracht en 
doelmatigheid vormen de kern. 

1. Concentratie van moleculaire diagnostiek in zo’n 4-8 expertisecentra met onderlinge 
differentiatie en specialisatie voor zeldzame bepalingen. Deze expertisecentra hebben regie 
over uitvoering en kwaliteit van moleculaire diagnostiek, innovatie, wetenschappelijk 
onderzoek, onderwijs en opleiden. De expertisecentra hebben een Moleculaire Tumor Board 
waarvan de toegankelijkheid van deze moleculaire expertise voor alle betrokken 
zorgverleners in het oncologisch netwerk8 geborgd is.  

2. Regelmatige, systematische evaluatie van toegankelijkheid, kwaliteit, doelmatigheid en 
kosteneffectiviteit met gebruik van/voortbouwend op PATH-infrastructuur. Deze evaluaties 
voeden kwaliteitsbeleid, genereren real world evidence voor het bepalen van de effectiviteit 

van precision oncology en voeden de beleidscyclus via cieBOD, cieBAG, ZIN en VWS. 

Uit de houdgreep: drie scenario’s 
Zo voor de hand liggend als het plaatje voor toekomstbestendige moleculaire diagnostiek lijkt, zo 
ingewikkeld is de onbedoelde houdgreep. Deze is te doorbreken langs 3 wegen:  

 
8 Rapport oncologische netwerken in beeld. April 2022. 

https://iknl.nl/getmedia/5272fd87-c354-4d74-a008-089f41f9b177/Rapport_Oncologienetwerken-in-beeld_2022-april_.pdf
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1. Krachtige marktverstoring in diagnostiek (o.a. door prijsstunten en “seeding” programma’s) 
2. Selectief contracteren van moleculaire diagnostiek door zorgverzekeraars9.  
3. Selectieve vergunningverlening door de Overheid onder Wet Bijzondere Medische 

Verrichtingen (WBMV). 
Elk van deze scenario’s zal neveneffecten en risico’s hebben en vergen zorgvuldige uitwerking en 
overweging. We doen een voorzet:  

Het eerste scenario, krachtige marktverstoring, de facto al gaande, kan ertoe leiden dat 
moleculaire diagnostiek in handen komt van enkele (buitenlandse -) partijen met de diepe zakken. 
Zo’n oligopolie in een nichemarkt zal op termijn de prijzen waarschijnlijk doen oplopen. Dit zal leiden 
tot een onwenselijke verwijdering van professionals in de pathologie (pathologen, KMBP) en 
oncologische behandelaars tot de technologie en de interpretatie, met verlies van grip op kwaliteit 
en innovatie en afkalven van wetenschappelijk onderzoek. Ook is onzeker of en hoe systematische 
evaluatie van de effectiviteit van de keten kan plaatsvinden. Het valt te betwijfelen of precision 
oncology en bijbehorende experimenteerruimte ten volle benut kan worden. Deze optie vraagt 
voorts om een heldere datastrategie van de ziekenhuizen om te voorkomen dat kostbare 
diagnostische data onvoldoende gevaloriseerd worden en uiteindelijk opnieuw betaald worden in 
een doorontwikkeld product. Het logische tegenwicht aan deze ontwikkeling zou zijn dat 
ziekenhuizen in Nederland de handen ineenslaan en overgaan tot vergaande coöperatie, met steun 
van de verzekeraars en overheid, aansluitend bij de ontwikkeling van oncologische netwerken7.  

De tweede optie, het selectief contracteren door verzekeraars, brengt de verzekeraar in de rol 
van oligopolist die én de eisen aan kwaliteit en doelmatigheid stelt én de zorg inkoopt. Het risico 
bestaat dat de prijzen onder hoge druk gezet worden, met hoge eisen aan transparantie 
(=administratielast) en ten koste van kwaliteit, experimenteerruimte en innovatiekracht. “Pound 
foolish” voor de patiënt van de toekomst.   

De derde optie, selectieve vergunningverlening volgens de handreiking van de Gezondheidsraad 
(2021), analoog aan de situatie bij genetica, komt het meest tegemoet aan de bovengenoemde 
leidende waardes, aanbevelingen en het voorgestelde plaatje, zij het met een intrinsiek risico op een 
onvoldoende adaptief systeem. Het legt de verantwoordelijkheid en beoordelingskader voor de 
eisen aan kwaliteit, innovatiekracht en doelmatigheid bij de overheid, en borgt de inhoudelijke 
inbreng en verantwoordelijkheid van de professionals, patiëntenorganisaties en de belangen van 
zorgverzekeraars. Deze benadering sluit aan bij het regeerakkoord 2022 om onderdelen van hoog-
specialistische en kapitaal-intensieve zorg te concentreren.  

 Juist nu er een transitie is ingezet naar comprehensive genomic profiling (breder testen) van 
steeds meer patiënten, steeds meer verschillende indicaties en steeds meer predictieve markers is 
het belangrijk ons te bezinnen op de toekomstbestendige, betaalbare organisatie. Op verzoek van 
patiëntvertegenwoordigers en volksvertegenwoordigers heeft VWS de opdracht gegeven aan het 
Zorginstituut om de toegankelijkheid van moleculaire diagnostiek in Nederland te optimaliseren. 
Vele belanghebbenden, ook de betrokken beroepsgroepen, leveren een bijdrage aan dit traject en 
bevindingen vanuit het PATH-project worden hierin nadrukkelijk meegewogen10,11. We hopen dat dit 
traject leidt tot een optimale organisatie- en financieringsstructuur met voldoende ruimte voor 
kwaliteit, innovatie en doelmatigheid, zodat de beloftevolle transformatie van behandeling van 
kanker daadwerkelijk en optimaal ten goede komt aan kankerpatiënten in Nederland, nu en in de 
toekomst. 

  

 
9 Visiedocument CZ 
10 Advies Zorginstituut 13-4-2021 
11 ZIN eerste voortgangsrapportage Q1 2022 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/03/29/in-of-uit-de-wbmv-handreiking-voor-maatwerk
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/01/10/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
https://www.cz.nl/-/media/zorgaanbieder/actueel/zorginkoopbeleid/visie-moleculaire-diagnostiek-longkanker.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2021/04/13/moleculaire-diagnostiek-in-de-oncologie
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/rapport/2022/03/07/eerste-voortgangsrapportage-uitvoeringstraject-moleculaire-diagnostiek
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/rapport/2022/03/07/eerste-voortgangsrapportage-uitvoeringstraject-moleculaire-diagnostiek
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board Illumina (IVDR).  
Anne Jansen: KMBP, volledige aanstelling Universitair Medisch Centrum Utrecht sinds 2018. KMBP 
in opleiding 2018-2020. Bestuurslid stichting PALGA sinds 2020. Lid Expertisegroep Moleculaire 
Pathologie van de NVVP. Lid executive council ZONMW-PATH (2020-2021). Lid Molecular Expert 
Board (MEB) bij de Drug Rediscovery Protocol (DRUP) studie sinds 2019. 
Stefan Willems: Patholoog, hoogleraar pathologie, afdelingshoofd Pathologie en Medische Biologie 
UMCG, volledige aanstelling UMCG; voorzitter bestuur Pathologie Noord; voorzitter Expertisegroep 
Moleculaire Pathologie van de NVVP, IDMC DRUP, vice-voorzitter PALGA, lid wetenschappelijke 
adviesraad KWF, lid executive council ZONMW-PATH (2017-2021). Contract research op gebied van 
moleculaire pathologiestudies met gelden van Amgen, AstraZeneca, Bayer, Lilly, MSD, Novartis, 
Pfizer, Roche. 
Veerle Coupé: volledige aanstelling AmsterdamUMC, hoofd Decision Modelling Center locatie 
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Personalised Medicine project COIN (2018-2022).  Participatie advisory board AstraZeneca (2018). 
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