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Een protonencentrum is voldoende aldus
Zorgverzekeraars Nederland.
Afgelopen jaar hebben vier centra een vergunning gekregen voor het toepassen van protonentherapie bij
kankerpatiënten. Dit betreft de centra / ziekenhuizen in Amsterdam, Groningen, Delft en Maastricht, deze
vergunningen zijn verstrekt door minister Schippers. Echter de zorgverzekeraars zijn het hier niet mee eens en
vinden dat ze dit eerst maar in één centrum. De keuze van de zorgverzekeraars zal vallen op het centrum welke
het meest transparant gaat werken met objectieve criteria voor de behandeling van de patiënten.

De zorgverzekeraars zijn nogal voorzichtig met het bieden van contracten voor deze zorg. De kosten
van de behandeling en de inzetcriteria verschillen namelijk binnen deze 4 centra. Voorbeelden uit het
buitenland blijkt dat er weinig aanbod is voor de juiste patiënten die voldoen aan de criteria voor het
ondergaan van een protonentherapie. Volgens de centra zelf is dit een verkeerd uitgangspunt, die
kaatsen de bal terug met dat er straks maar 900 patiënten behandeld kunnen gaan worden terwijl er
9500 patiënten zijn die hiervoor in aanmerking komen aldus een recente berekening van de
gezondheidsraad. Zorgverzekeraars Nederland staat echter wel in hun recht in dit verhaal, zij voldoen
door het verstrekken van één vergunning wel aan de zorgplicht maar behouden zo wel de beheersing
van de kosten.

Wat is protonentherapie?
Protonentherapie is een vorm van een ioniserende behandeling die noodzakelijk is tot het stoppen van de groei
van de tumor in het lichaam. Op dit moment gebeurd dit met fotonen beter bekend als röntgenstralen, echter in
het buitenland gebeurd dit al steeds vaker met geladen deeltjes zoals protonen. Het voordeel van deze therapie is
dat er zeer nauwkeurig en gericht behandeld kan worden en hierdoor de behandeling op lastige plaatsen
uitgevoerd kan worden. De schade aan de omliggende delen van de tumor zal ook minder zijn waardoor er minder
gezond weefsel aangetast zal worden.

Voor wie kan protonentherapie gebruikt worden?
De protonentherapie wordt vaak toegepast bij kinderen en bij enkele speciﬁeke vormen van kanker. De exacte
richtlijnen verschillen nogal van elkaar omdat er nog weinig wetenschappelijk bewijs is bij de uitvoering van deze
therapie.

Wat we wel zien is dat er in het buitenland al veel gebruikt gemaakt is van deze therapie, we houden
het in de gaten en blijf ons volgen!
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