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Thieu Vaessen
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Nederlandse oncologen hebben beslo-
tendecriteriavoorhetvoorschrijvenvan
nieuwemedicijnentegenkankeraante
scherpen. Daardoor zullen geneesmid-
delenmeteenbeperkteeffectiviteitniet
meerbeschikbaarzijnvoorNederlandse
patiënten.Nederlandsepatiëntenorga-
nisaties, die tegenaanscherping vande
criteria hebben gelobbyd, zijn zeer ver-
ontrust.
Het besluit voor de strengere voor-

schrijfcriteria is al op19april genomen
door de Nederlandse Vereniging van
Medisch Oncologen (NVMO) tijdens
een ledenvergadering in Utrecht. Daar
stemde56%vandecirca130aanwezigen
voor aanscherping van de zogenoem-
de ‘afkapwaarde’, zo blijkt uit de stem-
uitslagenwaaroverhetFDbeschikt.Een
scherpereafkapwaardebetekentdatme-
dicijnensnelleralsminderdoeltreffend
wordenbeschouwd.

De keuze van de oncologen voor een
strengere medicijnselectie moet hel-
pen de kosten voor de zorg in toom te
houden.Deuitgaven aannieuwemedi-
cijnen tegen kanker zijn de afgelopen
jaren sterk opgelopen, tot €1,5mrd in

Artsengaanmindernieuwe
kankermedicijnenvoorschrijven
Geneesmiddelenmet beperkte effectiviteit nietmeer beschikbaar voor patiënten
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gelsdefarmabedrijvenzullenaanzetten
tot het ontwikkelen vanbeteremedicij-
nen. ‘AlswezealeenFerrari (miljarden-
winst)gevenvooreenmagerzesje (matig
nieuwkankermedicijn),hoekunnenwe
danverwachtendat zehardergaanwer-
ken voor eennegenof een tien?’
Binnen de beroepsgroep van onco-

logen leven ook serieuze bezwaren te-
genhetaanscherpenvandecriteria.Dat
blijktondermeeruithethogeaantal te-
genstemmen (44%) bij het belangrijk-
ste voorstel. Een van de tegenstanders
van aanscherping is hoogleraar Egbert
Smit van het LUMC in Leiden, zo blijkt
uit een reactie die hij heeft geplaatst
op LinkedIn. ‘Niet elkmedicament in
de oncologie kan een Ferrari zijn’, al-
dus Smit.

De StichtingMelanoomvoor patiën-
tenmet huidkanker zal een aanscher-
ping van de criteria niet accepteren, zo
zegt voorzitter Koen van Elst. ‘We ver-
wachtenvaneenartsdathij er indeeer-
ste plaats is voor de patiënt.’ Van Elst
zegt demogelijkheden teonderzoeken
naarderechter testappen.Ookbeschul-
digt hij de NVMO van een gebrek aan
openheid. ‘Het is treurigdatdeoncolo-
gendezebesluitenachtergeslotendeu-
rennemen.’

2021. Binnen de beroepsgroep speelt
ookeendiscussieoverdeeffectiviteitvan
goedgekeurdemedicijnen, dieminder
groot zou zijn dan vaakwordt beweerd.
DeNVMOwas gisteren niet bereikbaar
voor commentaar.

DeNVMOheeft nog geen ruchtbaar-
heid gegeven aan het besluit omde cri-
teria aan te scherpen. De vereniging
wachtmogelijkmet publiciteit tot ook
de longkankerartsen, die zijn verenigd
indeNVALT,eenstandpunthebbenbe-
paald. Eenwoordvoerdermeldt desge-
vraagddatdeNVALTbinnenkortmeteen
verklaringkomt, samenmetdeNVMO.

Patiëntenorganisatiessprakeninapril
alhunbezorgdheiduit.DefederatieNFK
vanorganisatiesvankankerpatiëntenzei
toen ‘ernstige bedenkingen’ te hebben
over de voorstellen. ‘Door de aanscher-
ping wordt de behandeling ook ontoe-
gankelijkvoorpatiëntenbijwieeengoe-

deresponszeerwaarschijnlijk is’,aldus
eenverklaringvandeNFK.De federatie
zei ook te vrezen dat een groot verschil
ontstaatmethetvoorschrijfbeleidinan-
dere Europese landen. ‘Dat is een voor
de patiëntmoeilijk te aanvaardenwer-
kelijkheid.’

DeNFKwilde gisterenniet reageren,
omdatdemedischoncologendeuitslag
van de interne stemming nog niet naar
buiten hebben gebracht. De patiënten-
federatie heeft eerder wel de verwach-
tinguitgesprokendathet Zorginstituut
Nederland en de zorgverzekeraars zul-
lenmeegaaninhetaanscherpenvande
criteria.

UitstukkendiehetFDheeft ingezien,
blijkt dat deNVMO-oncologen over ze-
ven aanscherpingen hebben gestemd.
Allezevenvoorstellenzijnaangenomen.
Debelangrijksteresolutiebepaaltdatde
afkapwaarde wordt teruggebracht van
0,7naar0,6.Datbetekentdatoncologen
alleenmedicijnen voorschrijvenals die
de kans op terugkeer van de ziektemet
40%verlagen.Nu ligt die grensop30%.
Een van de uitgesproken voorstan-

dersvanaanscherpingisoncoloogHans
WestgeestvanhetAmphiaZiekenhuis in
Breda. Op LinkedIn spreektWestgeest
de hoopuit dat strengere voorschrijfre-
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