
21405274 

Tm 	Km ele F.J_ Fred 	minvws.14) 
Frem 
Sent 	Wed 10/5/2011 /140:00 AM 
StMject FIN Stawgza radielberaPks en ProlOnenlhansPle 
Recelvrd: 	Wed 10/2011 7.40.00 AM 

Fred, de voorzitter van NVRO heeft geantwoord. Zie hieronder. 

Groet,1111 

e 	•~59tober 2011 9:39 
mintIMEEknktnr 
ondenverpt RE: Stroom redotbérepte en lantorlenthansPin 

Besta Marcel, 

Dank voor je reactie. Gesprek lijkt me nuttig, ik wacht het dattimvoorstel 

Groet,lligl 

Van: 	 1*1~11~11111 	 Onlani] 
Vene~tober 20119:33 
Aan: 
Onderwerp: 11E: Stavaza radiotherapie en protortenthemple 

Bestel. 

Wij waren erg gelukkig met het 2' rapport van CVZ omdat we nu binnen NVRO verband het verdere traject In kunnen gaan. De 
geruchten over locattekeuze had *ook gehoord. Oirr 3 trilthilietnerners zouden het een slecht Idee vinden cm deze zorg te beperken 
tot timede. Graag lichten we dat binnenkort toe. Patje deze geruchten nu critimuiwt stek meetel Meer genist 

Ik kom met een dationvoorstel later di laar. 

Gr Marcel. 

$7,3,Col weet IUD PhD 
Cfill7 D.petm MàtRiatitio OnFtSégy 
Prorassard the FreedinfretslOritsfedem 

NKI AVL 

Thil Nalitetginds pincet t .—lutaaivw lietratothook Raspig; 
PiesqUilit" IN 
iorecft An~ift 
Thqf ~OM* 

7, 431 topo 
ra:911ot 
e Old 

W• Itegátáki 

	

Front; 	 111~1.11zentinwrsnil 

	

Sent di 	 201 10:01 
To: 



21405274 

Subject Sravaza radiotherapie en protonenilleMPle 

Beate 'Marcel, 

Hetle4k me goed om je in het kortten stand van zaken te geven over de regelgeving rond radiotherapie en 
Finitanentheraple. 

2) Plailnentsretielina WOtonentheitole  
We zijn &uk doende om de Planningsregeling protonentherapie op te stellen. Daarin zal de minister haar 

vergunningenMeid vaststellen. le begrijpt dat dit geen eenvOtialgemek is omdat knopen moeten worden 
doorgehakt o9er het aantal te verstrekken vergunningen voor prOlonentfierapfe en over de voorwaarden om 
daarvoor in aanmerking te komen. De minister heeft dus nog geen besluit genomen over bet aantal 
protonenversnellers In Nederland. Anders dan geruchten doen geloven, heeft ze geen uitlatingen gedaan 
over de plek waar de protonenversnelfer(s) In Node:Mng zou(den) moeten staan. 

we hopen dat we In januari 2012 de concept-plannIngsreslellng protonentheimple kunnen voorleggen eert (16NVRO. 

Zijner nog vragen (*onduidelijkheden den hoor ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

004401111 

Od inlaad»; ilhataie Wande alonin voor it bonlonnt Iwan ik not do ocionbsdoodo kol of 04 nonda aboannolok Dant, is tongeandon, *er& nr.:knaag dot dna ad 
ofiredndd andkita na ha boterpi to vdnvidomn Do Snoei ~vloed noen uonsp~told voocsoNde, van MA» dijn! eckeoeded noodt rnnl nanitsV «Ooilam dan ui 
siadek~ wa*soco wit bacon 

vos tressroonerweise anapasoc tag h bot 4101740 fot Sou- Nwu go 	obtosseo g flets 1~0 wes sent 19 ydli brooste», wu èefteedle frkfin 11* 
send« airetdoleMbe mosseo  lb.SIM. aeteois ie Pábirtyfarderaege «any kind mullen Som the rMoWerwall Ca ettdrodel~iiitkesgindlign 



21405275 

T0 	Kretids._~1102trninvws 1 11111~Miranvs.nd 
Ce: 	 WIJS 
Frotté narent RAM de 
sint: 	Monte/10/2011 110:41 PM 
Smeet 14nrooderderen Protone  nitraat* fundi Boetgewaad eetItteavietalt 

eetvaart; 	Man 10/14/2011 1:5:7:05 PM 
t(ertiandeldeten Etb Pattenanthete ob veer yVV0 t2011-10-10ventouviedia.ijag 

Beste ba eo 

Zoals afgesprpken lijdens ons gesprek van 4 oktobeill. bijgaand een <Wellicht van de kermatderdelen van de 
Preforaeinherepie reendeit Blaf:~ 

ProteeeteherePie fenigfeif Randiateasease is in nauwe samenwerking met relevante stakeholdera en andere betrokkenen bij 
Protonentlittepie faciliteiten Opgesteld. 
Tevens wordt de Podureurherapie faciliteit Uusinessease momentset genietingen internationaal gevalideerd. 

Gntag verstreldren we een verdere toelichting op de Protonentberapie faciliteit Businessease. 

Mat vriendelijke greet, 

Rob de Zeeuw 

University Medical Center Groningen 
P.O. Boa 30.001 
9700 REf Groningen 
Phone: +33- 
tvfóbilex 

 
00 

Pak: t31.50,3b14003 
F.man:~11111komeg nr 

De Wreed van dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestaand voor de geadressaanfe(n). Anderen dan 4e, geadresseerde(ra) 
mogen geen gebruik maken ven ditberield, het niet openbaar maken of op enige wijze vetepteiden of vermenigvuldigen. 
Het UMCG kan niet aansprakelijk geshrld warden voor een incomplete aankomst of vertraging van dit verzondeubericht. 

The contents of Ibis message are confidentie! and rally intended for die eyes of the addre4ae(s), (kien tban die addresseè(t0 
are not allowed to we Ibis ~dage, te inde it public or to di antiek or nrultiply th is meesage in any way. Ihe 
~Ot be beid respornible for incomplete receptien or May of this nansferred menige, 



21405277 

>111.11111Milliem"11.1111.31k Cc: 	:klepels, 	(Fred 	trivers,ert 	 timcg nil 
Eenact baalt «Af de 
&inkt 	)48it.41Í21i2(111 3:40:15 PM 
~et Mileateldik 	Protonen
Retje(M; 	Mon (1/21/201114120 PM 

Best 

In ons telervongeSprek ven hedenmiddag habb vist gesproken over het bestuurlijke overleg van VWS en het UMCG op 12 
december 2011 voer de PratonenentharapIe factMt. 
De agenda bestaat tilt: 
- Nationale strateglische alienGes Pietortenthereple FacIllteft 
- Intertieldenale 
- Red) bittodlikeligg mat nationale en iniagiatignale partners 
In het Oigilito-  op 12 december 2011 zál tevens worden bezien Or een ambtelijk °Verleg In januari mogelijk Is. 

Met vdendelijke weeg: Rob 

ftób de Zeeuw 

University Medical Oen», Osiontiien 
P.O. Box 30.001 

9700 RB Groningen 
Phorig: +3 
Mobile; Ob 
Faxt +3 - 	614003 
E-mail:  

yam Zeeuw, RAM de 
Verzonden: ovendag 16 november 201114:17 
Aankar& dv 	 km FOX 
CC: 
Orxtetwerp: RE: Besiondqk enfin onderom 

Beste Fred, 

Zoal, We en bas telefoong reit hedania 	besPreken bestaat goor het best/indek oVeïleg de delegatie vanuit het 
tit4C,G Ferms Jaspars, 	 en Rob. d« Zeduw. 
rie agenda voor het besta 	 o 	yekVWSpit het UMOG betreft de:1 ,1CG strategische allianties en »D met 
natienaleenintematIonefe partners %Pel' de PtbionsItitlbre40 neuroteut. 

In overtikt-ia bet bestuurlijk overleg medici december 2011 op bet Ministerie ven 1/V45: 

Met Yriiingallijke grog. 

Rob de Zeeuw 

University Medical Center Groningen 
P.O. Bost 30.001 

9700 KB Groningen 
Phone: +31-50-36 
Mobile: 06 
Fax: +31-50-3614003 
E-mail: MIIIMIlk~ 



21405277 

Kam !Bepek dhr. F.J. 1211~minvvranll 
Verzenden: vrijdag 11 november 201114:28 
Aren~FCA 
CC; ~II Zeem RAM de; 
Undaneerp: Bestuur* overleg Protonen 

Beste frans, 

hierdoor is de tertigkoPPAUBB naar.411 11i° over et verzoll~~en uvoo 	g P,1111.~ove waarover mi st n het gedrang gekomen. SOM daarvoor. 11 
heb Met Leon besproken en hij geeft er de voorkeur aan els er eerst een overleg pleetiVindt op mijn niveau. 
Aftienkelijk van de uitkomst van die bespreking, ken er dan alsnog worden bezien of verdere overleggen nodig zijn. 
Als je mij dd delegatie doorgeeft., dan sera Ik dat het overleg wordt gepland. 

Met vriendelijke groet, 
Fred 

rks, F.r. (Fred) Krapels 
Hoofd tweedelijns Somatische Zorg 
Notsveniantend &sober Curatieve Zorg 
~stede van voiksgezondheid, Welzijn on Spon 
M.3111111 

]aspets, FCA  
verzonden: vrijdag 4 november 201126:46 
Aam: Helder, dhr. L.A.M. drs. van 
CC: Zeeuw, PAM de; 
Ondenverp: Bestuurlijk overleg Ministerie ven VWS en UMCG over Protoneritherapie roddelt 

Beste Leon, 

Op 4 oktober .4 heeft een overleg plaatsgevonden tussen het Ministerie van VWS met Fred '<repels, 	 en het UMCG 
met 	 en Rob de zeeuw betreffende Frotonenthereple faciliteit. 

Naar ainieldtrrs van dit omhels er op 13 oktober telefonisch wegleg geweest tussen Fred Krap& en Rob de Zeeuw waarin Fred 
heeft aangegeven graag beschikbaar te Zijn voor het bestuurRlk overleg van VWS en het UMCG vanaf hef tot eind novemberas.. 
De agenda voor het bettuudik overleg VWS en UMCG betreft de UMCG strategische allianties en R&D niet nationale en 
internationale partners voor de ProtonentheraPie 

Fred Krap" heeft verder aangegeven graag met jeu te overleggen nadat je sa nwedalteld mogelijk is bij het bestuurlijk overleg 
toverde UMCG strategische ailanties met nationale en internationale partners vpor de ProtonentherePte facgltelt. be afspraak voor 
h« bestuurlijk overleg Is op dit moment niet bekend bil VWS. 

Ondertussen zouden we wel graag het bestuurlijk Overleg 
van VWS (Le. jij) tm UMCG ~gang laten *den daar dit overleg van belang Is voor de verdere strategische, doelmate en 
kosteneffectleve invoering van Protonemtheraple In Nederland. Graag verneem ikje reactie. 

Minvriendekke groet, 

Frans Jasper% 
(Reed van Bestuur UMCG) 

De inhoud van dit bericht ilvertrouvrekik en alleen bestemd voor de geadreeseerde(n). Anderen dart de geedresseerdern) mogen 
geen gebruik maken ven dit bericht, het niet openbaar maken of op enigs Wijze verspreiden «vermenigvuldigen. Het UMCG kan 
niet irenspriliettfte gestald worden voor aan incomplet• aankomst of vertraging von Ot Vtartondlii Bericht. 



21405277 

The contents of thls message are conlidential and only Intended for the eyes of the addressee(s). Othersthan the addressee(s) are 
nat elloyded to use egt méssage, to matte k public or to dIstribute or muldplythls message In any way. The LIMCG cannot be held 
mannen* ter Incomplete reception or delay of this transferred message. 

Debodoht ron Oom» bomen de netYooru P benend. Wiel; kl eek& peddtetedelde beet el «boete! ~smal* ana u Is toewenden, tank u Yeaecht dat aan de 
ettenkr Ie weden en Aal berichtte senejderee De Steel aart-mijd 	eseepreeekthaid vo« tobede. vartwonso leng Mr. die veibeld had Wel ne We/weenden elan Ine 
*Merie* tierrerWee ven hemelen 

Tha grwsteee rney ~tele titirmaiwe Wet IS na wteeded for ot thee we mi lee etd~e alf wetneiteao vms sore le ri»I b, Etelato. yai ree~ infer0 lie 
seedw end Wilde the ~mep 'fee Slete ~Me me &Way tor timmer/ el wat idee ~uiig kon INa (ides beent& tee Wedweit een!~ eretemges. 

Da inhoud van dit beticht á vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). ~eh dan de geadresseerde(n) 
mogen geen gebint& maken van dit bericht, het niet openbaar maken (if op enige wijze verspreiden of Vermenigvuldigen 
HetIJMCQ kan niet ~Smakelijk gesteld werden voor een incomplete aankomst of vertraging van dit verZànden berièbt. 

The contents of this message are confidentie! and onh,  intended for the mees of the addressee(1). °diets titan the 
addressee(s) are not allowed to use tbis message, to wake et public or to distriboge or Multiply this message in any way. 
Tbe tIMeta cannot be held responsible for incomplete reception or dek of tbis transforred message. 



21405280 

To: 	 i 	minvws.n11 
Cc: 	IGe 	 MInwis.1111; 	@mfnvws,nq  
From: 
Sent 	Wed 11/30/2011 11:05:57 AM 
Subject protonenthereple 
Received: 	Wed 11/30/2011 11:05:58 AM 

Beste, 

Gisteren hebben 	en ik gesproken met Financiën over de conceptregeling protonentheraple. Financiën was In 
het algemeen ba spige over de inhoud van regeling. Had in de regeling wet graag een einddatum genoemd voor 
de kosteneffecttvitéltsonderzoeken. Ik ga nog eens bekijken of dat mogelijk is. Het zit er niet in dat financiën 
akkoord zou gaan met vier protonenversnellers omdat dit niet aan zou aansluiten bij een beheerste introductie. Ook 
had Financiën grote moeite met de `terugvaloptie-  om In de regeling op te nemen dat In 2016 opnieuw wordt 
gekeken naar het aantal patiënten die In aanmerking komen voor protonentheraple en dat op basis daarvan de 
minister besluit of uitbreiding van het aantal vergunningen nodig is. 
Fred, ik zal® vragen om de conceptregeling te agenderen In de clustervergadering van aanstaande dinsdag. 

Dit was het, 

Groet 



21405281 

To: 	I apEIs. F.J. Fred 	mInvws 
From: 
Sent 	Wed 11/30/201,1 28:33 PM 
Subject REGELIKG  P,ROYDNENTHERAPIE 
Re ceived: 	Wed 11/30/2011 1:28:34 PM 
REGELING PROTONENTHERAPIE VERSIE 9,d0211 

Hallo Fred, 

Dit Is de conceptregeling die dinsdag In het cluster aan de orde komt. Ik begrijp dat je morgen een overlegje hebt 

met: 	
ro Zou je haar al vast willen informeren over da rol van de IGZ In de vergunningpcedure. Zie bijlage 2 

van 	Verleningsprocedure. Dat is een zware en tijdrovende klus voor de IGZ, waar ze nu al zich op 
moeten voorbereiden. Wellicht moeten zij op hun beurt deskundigen (allicht uit het buitenland) Inschakelen. 

Groet,® 



21405282 

To: 	 mhwrs.n ij; Kra 	. F.J. (Fred) 	minwis.n11 
drums. • 	nktn1 	kl nl • 
Mant 	nktrill; 	 kini 

From 	 «int 
uiig 	Fr! V2.0/2012 12;15.54 PM 
Sulde* lkintttle Nkl-AVI. Protonen 
Re nahijgt. 	Fri 11201201212:16:16 PM 
potlto fJR4A4L PRT 200112 docx 

Goedeg sen 	en Krapste, 

Jkhereforbenfiding op de presentatie die 19/4 tv 2 februari a.s, op uW Ministerie zullen geven, zend ik u hierbij de digitale verde ven onze notitie, 
In deze notitie beargumenteren wij dat het hiKkAVL de ideale kanische en research omgeving biedt voor een vellige, verantwoordeen keetten-
effectieve introductie van Protonen Radiotherapie In Nededand. U enting, een hard copy van de notitie per separate post. 

ik heb ook de Minister een exemplaar toegestiturd. ~meet heb ik In een eerder contact afgesproken ook mevrouwen kopiete 
sturen. 

Van de kent ven het hildvkVL zulkn, naast mijzelf, aanwezig zin: 

Prof dr R.Medenta, Meetelt; Wetensdiapsbeleid, voorzitter Rva WRIK. 
PrOrtirW..van Hartall,  Okeeteur Organisatie & Beckitsvoering, lid RUS NKI4iVt. 

afdeling Radiotherapie NKI.AVL 

Mede namens hen hoop Ik op een Interessante discussie. 

Met vriendelijke groet, 

1~1 

PK) 
Mat Dopelmort of Radelbn Omduw 
PrcéeSSIX et Om) Fara UnkerSIY Agnsioakril 

NIU AVL 
INNotaorart4 Com« Iratible -Mor:Ivan Lovuwoomok 
Prommlom 121 
ioxrat Argelt~ 
Ine neennends 
r gal «Om 
t 
hm... OMWIP 
~tare 

Winteread 
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To: 	e s F.J. Fred 	mtitW"Jllj 
Cc: 	 nijinnYs.110 
Front 
sent 	yout 31 wig 6,tir4IPIkt 
subject Re: Asekteratadm ttnan*rkte 
Racelved: 	Wad *20012 estige PM 

Dat is volgens mij het Ulgt,1 kril 001(C (vanwege pedriatische Indicatie protonentheraplej. 

- 	- 
..141111r.raj/els, dhr. drs. F..). 
%Meende* Wednesda March 28 201208:51 PM 
Aan: 
onderwerp: fW: kademtsche finandenn9 

.Ik mailde dit al naar ®maar nl:* even een, waas aan jou: weet jij niet wie het Nin nog raai* aan het vrijen was? Ze 
hadden toch al een partnership toen te hij ont kwarnindk hein het ff kwijt, weet jij het nog? 
tred 

Vieti 11~1~1PmfaallaJettObli 	 eatakotraj 
Verraehdebadknder‘2701**1 2012.0 
Aan: kapwis, elk. dm F.1 
OriderteeM: IIÈ:kádéntliche itnanotedn9 

ZoolkerOesprolten komen Wij donderde naar JOU. mag meen wij NKI/AVL mee laten komen. WI hebben met hen Inmiddels een 
aarnenwarking op vlak van protonen en willen graag gezamenlijk optrekken. De hoogleraar rid(otinitaplie en wearschijniik iemand 
V an de RvE1 komt dan mee. Is dat voor Jou eccoord? 

Yriandelijk0 groet, 
Made 
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wns—www e 
~genie 11414~ &eg- 
And dkboachteennart gein reati.  ten balden orffiallig ftit Watt k neeeptet~ roomde ~eerde. luiden dit beikg VOM.  tt 1.5  tudriTg Varenden Wil ditiatneddettijkánd altli eerden en tle Veto& Ven nèt berteht tWtretete«den. 

11~ ihall 0.3t Congitlite 011Y ublgá~ 	rb‘WoOkis tetUtIM uriluk rnr ttat Uddressee"Yntt iwvereathreddOe rwaseetie eeg. tabtose 
**Wat us Ininedutely and Oeinen anten& 
r.arge mi ••••....nWizo ira i~«44memiaos.m......... 	matogiamgmscamai~áatesimeiiaismsdalremagsm.'immijok ,i4nonaacenki oda 110.4i444.4.1•4.1.1 

_ 	- 
bencht Ran «domein haatten the oei Voorn e bettend Indommelde twedeasseetlit hertog debeachi &nevelig wanne toegezonden, tronk venwcht del mande 

ariarderte ~Urm en htd betrkall te regwidrna ljaálasi mormao poen rartspernaltilitotl vent sahedo„WA WO» 544 to. We Vernam Toon CaqttisédstostxXxiivi pine 
Mattiontsch ~omkom berketan. 

This melange Mig rontain alatroation Vlet is not htended fer WW. nee are not lbo addnnsee «Hak ~Ina wet setkloyOubymIstalte,you avereeposead to Worm Uw 
~doe end date% the meeuw* Te• State oreerde noteWay erdenwo• ot any Wad instaan flaneur diaa »neet to Uw Meetientetrantenesion o(weitiwas. 

... 	... 44 4.4 	. ... . ..... 	. ... .444 4.44 •44 44.444 44.4 Ik* 4441 . • .4(4, 44 weg, . 4.44 4 
.414.4144.4 ... cik  

Dtodoittittr  )4~.  dukl 
Aoddlt beddi kkonnen peen rediten worden ontleend. Het bericht b alleen bestemd voor de peodretweerde. Inden di bericht niet, voor u is &stond  . 

yersookSii wij II ebt onmiddellijk man OM te ~den en de inhoud van het bericht te vernietigen. 

thtagnIngette 0511 go consijuite any obijoions. This ~sage is intended aotely for the addnweee. If Vod have tecatved edda messeue in wrat; OOM 
eifolwatatirnmedtahdy end *We Us  avdte" 
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70: 1111111111Bard~~0~41All 
Pregi: 
gent Man M82012919» Ml 
golgeeb WE; Nar In1/496tteij tld 1014 bui» ~wo 
Raabe* 	Mon 4116/2012 9:19:09 AM 
?Jef« PROTCHEt4 W NL aillegv2011-16-12.odi 

gestel. 

Og vrijdag werk Ik ntet, vandeer dat ja ma Met dan de lijn kreeg. 
rietaantal ven 3450 paiiiiimen voelt voort uit de Mdimitieritegingan van het GVI en de petiantentiantaillen dia 
daarmee gemoeid sip. Het eureka( la ook door het CVZ gene 	pa tik voor toezending van het ertIkel: ïk ken bet 
nog nier, maar ga net gewit lezen. ikstuur net ook door sa 	die onderhavige brief aan de TIC nog veer zijn 
rekening heelt genomen. 
Met vriendelijke groet, 

Snienr~alaer 
Wiekte*a van vinkeuerandhold, Weizilo ok Soort 
Diredie C.IlradeVe 2.01'g 
Maag fireratelfrat Sermithwha Zorg 
farnapireplein 5 2511 Vit Den Haag 
regjous 20550 2500 El Den deug 
kamt 	

• I.•1t , • ...... •• .......... ••••••••.••••••••••1 .... • ... ..... • 

tobben 	0111 mobiel 06 
iyarialtio.nr mes 	dincdap en donderdag 

Von: 	(urnc-stat) 11~1.11~4kimcg.nll 
Verzat 	 2012 1125 
Aam 
Onderwerpt getr bef Minister dd 1014 IreekeProlonen 

geste 

lk ken le vandaag niet telefonietth te spreken krijgen, vandaar even vla deze weg. 
We hebben met betangeteling de Met van de Minister aan de Tweed* Kamer gelezen, maar begrijpen elet helemaal 
waarop het aantal van 3150 gebelden ~Man komt. 

Bijgewoond vind je een renet dat binnen kort gepubMervd wordt in het «NO. Hierin wordt eerder tritgeggan van ce 
4500 pattintert. 
Nu abn annum nog niet geputterwerd, meer regens mij wet van belang voor de Desiunvorming en de mammie met de 
Tweede Kanter. 

Kunnen we vragende week hier even over betinstormen. 

Mei trfendel0e groet, 

drs. 
sterniedeWereer tintbatat 
Unlverdwie Medisch Centrum Groningen 
tel. +31 0" 
mails 	 emcgál 

De bloed van dit beriolt k vertrouwelijk en alleen boetend voor do geadretrearde(o). Anderen dan do seadresaaerde(p) 
'negen °tengel:eva ontken van dit beticht, bel niet openbaar maken of op enige wijze verspreiden «vermenigvuldigen. 



21405287.  

Het Ulde0 kennet aansprakelijk gesteld vierden voor een incomplete aankomst of vertraging vair dit verzonden bericht 

The contents of Ibis' ~ge are confidentiel andonly brdended for theeges of the addrettsegg Oliets than  tho 
stddressete(s) are mi agovittd to oe ibis meesage, to mcke ft public or to dis tri bute or multiply gids message in ony way. 
The 1114403 egard be held responsible for incomplete ~Sion or delay of tbis transfer  red omgiet& 



21445289.  

Ta 	 F 1 Fie 	 Vele') 
Col 	 ffibWaS,0 
fret' 
denk MfisW20,1g0241grAM 
Sdb»St Protereinditrapla 
Renleterk 	TelikafinI2:9,,24;1110,1 
Plititbffit v9reliniikltusinetdvre 	lenJt np1é`Yeri(emef.docs 

kol Fred, conform je Verzoek onderstaande mail ter doorsturing aan Leon, 

Groet van 

Leon, 

Op jouw Verzoek de.sttind van galon frietbetrekking tot protonentherapie (prt). 

Wi3MV-Verounning*Vsteemg oph4Hrtp  vereztleWellet red, lethernPle. voortzetting voor pit 
De opheffing van de WBMV-VariAinningPileht Veel' deNigtiliere radiotherapie, en tegelijkertijd de voortzetting van 
de vergunnIngplicht voor alleen de altti Wei'dtP*000d niet het Besluit aanwijzing bijzondere medische 
verrichtingen. Dat Is al ultgebnekleen dil bede! oeweeit In0.'fl, waarbij schriftelijke vragen zijn gesteld en 
beantwoord natuurlijk. De Inweridngtreding OFJiter moistgebenren bij Kik maar dat hangtilieg op het al dan niet 
controversieel verklaren van dit dossier aanstnefide woensdag. Zolang dit nog niet dinifelijk kaf  kunnen we niet 
verder met de uitwerking Van de vergunningplicht voor ptt. De uitwerking gebeurt (ettelijk mat een ministeriële 
regeling, het zogenoemde nianninnsbeslult. bit-bereiden we al wel voor volgens planning, zodat de voortgang zo 
min mogelijk opgeschort wordt door politieke besluitVorming. 

Aantal initiatiefnemers 

kreijavijfjailidirven 	adellaaddícaarvcrwadttiiecwvirjsutíatioAdieeasowe"tVeligibleatecteetepartijui rotchriang contact. 

1.1Mda.liotaggavnekkig rad KoutaiseitItretelicisluslitunt onderdoe" vau deltnioneherelnil.(hotilextu OtNo); 

2) Igesitaiolteddagsvcrband ansok het zelataildig ilesanoilisdi talkvet ~ba CliaklattelUtg,lieittaltS•igalrzie.kcaluilshiAkca 
4rrfo tathaisOkèbOaasikocif Alceg 

3) lictill$014 Deren* Ot est2C1flpernetlitaaptilikidtcnerwo) aaaaeaterkiaamay#tCSigkedboudiet4ijmt ea; 

4)" 	im-Avf,  kl Onshwelkle$ etiket /MW.« ketteckdiudtrlesarkzescolwihNlt Mokten (000,134snIniredjitetivPICWWL. 
la Ier IIPTC. mar bedt. gichkierreiefeosOlitat ce -adat -ij voeetwomPadixagidoi.r ktcái, Atiiitiettiviigensivinkrigág 
vanvioga de patianonleitallea diedjiner~it het N1ZGP veivecken gelet els jicdnalisehpiódictièe veer Pct' 

liellodPitnitke llerielyteneri meolwaklagweberid fasen Enlsonnakte keterdelne4 »Met den Kcegiekki umtg t. delljpffli 

tr.ulttjel ja leinatiefkoacrketriétiet)Jasslititler(Erasmus M(:). Fory n tozdvdd (LDMe) ce de herr Van dollcm (v,,Cvlt lung») 
.vol$e deivéek tjoadedag7jesi 	La. 	tee overleg over ptt. Hierover colvong je oog snvullen_ki.r....onnaLio_ 

111)hkeridnjj trairgunnIngpilebt 
Zoals gezegd,gebeurt dat via «n Planningsbeguit Waarschijnlijk hebben we drie vergunningen te vergeven: liet 
precieze aantal hangt af van of een vergunningitenvrager een reguliere versnellerWil gebruiken meteen•capaciteit 
van 1300 patiënten, per jaar, of een compacte Versneller voor 1000 patiënten perjartr, Dit wordt vla Fr.21tfgaitemd 
met Flrianelen, Alk lessen dna we hebben geleerd bij de Tig 's, passen we toe bij dit:dossier. in Ieder ge •ve(proberen 
we de criteria voldoende discriminerend te Maken om uit de vijf waarschijnlijke VergunnInciaanvragèrs en drie  uit  te 
kiezen, Als blijkt dat alle partijen aan alle voetwaarden voldoen, dan biedt het elanningsbasiult de mogelijkheid tot 
ranking aan de hand van vooraf vastgestelde Viegin0 Van da criteria. ~maken hierbij gebruik van de expertise 
van de ileagse inkoop Samenwerking bij NIZe‘rerneége parallel met, aertbestedingsregets, al zijn die niet feitelijk 
van toePaSsIng. Verder stemmen we af met het CVZ, de IGZ en de LandSedvocisat, De afstemming met LA doen we 
gfiliftelikvenuit kostenoverwegingen. Oaarna consulteren we forreeel dikNederlandse Vereniging voor 
genlioiharepla en oncokigie (NVRO) en d* Nederlandse Federatie van Xankerpetitinten (NrK) over de gnmulering 
Van het Plenningsbealuit Deze conaufnitta bij ie beroepsgroep an pandntanverenhong la Vooral van tielann.anditt 
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we een beeld krijgen van welke criteria relevant zijn Voor de kwaliteit Van zorg. In de Ontketen dle we hebben met 
de initiatiefnemers krijg je meestel een sterk subjectief pleidooi voor bijvoorbeeld een reguliere Of een compacte 
versneller, Ifhankelijk ven het concrete voornemen van de.Inklabefnerner zelf. Ook het criterium of een centrum 
binnen een eleloanhuis zelf gehuisvest moet worden of juist elders als zelfstandig centrum; de argumentatie 
hiervoor hangt sterk ervan wie je voor je hebt. De NVRO en de pedrintehirerenloine zouden hierin een slag moeten 
slaan die het liefilSiduele belandontstijgt. Datzelfde geldt natuurtijk eek voor de Inbreng die we van CVZ en élisIGX 
Vragen vordlen. 

Voor de vorder* rderndog oom** le !mor de bijlage. 



kim 
cvzálarcvz

oo
ridle(gevz.WI 

ding: 	 inInwts.n(1: Knoeit. F.J. 
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Te: 
(pr 

kmvanit 
OtOOt 
*ent 	Tnure7112012 1:0,:04 PM 
elltdiret overleg 1M3W-vergunnMoprocedure prolcoentherapie 13 juni 2012 
MOM: 	Titur 6/1120121:07:05, pm aggiogibt~etemugagium 
planeraplaneraveraunnineow 

~ 
eedure weetinenuketeole versie lu ni dock 

gaande  

Allen, 

Bijgaand zend ik jullie de agenda en stukken voor ons overleg over de WBMV-vergunningprotedure 
protonentherapie op 

woensdag 13 pint 2011 
13.00- 14.30 uur 
Oen Haag, WIS, kamer A-3215 

Met vriendelijke groet, 

mr.i.2a;• 

senior heiddsmedemarker Ontione Zerg II Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

HernassuSpieln S ji 2511 VX Den Mag Ii postbus 20150 jl 7500 E3 Dan Haag 

06 	I 1070 36 0 lin liálkdift 
werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag 

minvws.n% 
	

~f12ez-nll 
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Tee 	 mrrvwen0 
Ce: 

 
vnl; 

Prem: 
lienk Pil E/220124;12M AM 
**jogt informatie overmotonenthemphr 
ttecemed: 	Fd0/22/20t2 Ik12:05 AM 
Mallen" slandakaar endre. PPT.odl 

Hol 

Vanuit Hans Bulder kreeg lk hot verlei* dit door ta mallen aan *4on. Normaal informeren we Urm natuurlijk vla 
natelt en sptctriek ter voorbetreldlng van overleggen, maar omdat Het een speciaal vergoek Is van guller leek imt 
me correct om het door te sturen. 

Indien er een afspraak komt, orale Ldon wil weten hoe hij deze Informatie moet plaatsen, den hoor ik het graag. 

Met vrIendeijke groet, 

mr.  gai 
~lor beh$410dookrIcer Cursttigni terg II Ministate keeVekrgetMdb*Ide Waiste en Sem 
IattussesOsIn 112á11 Int transen i l postbus MOSi j ure ei oe, Nasa 
ett 	II 070341.5111jaidtti 
emicamen manesp, draMe en cionaereap 

Veel 	tamatodottrensbedrijfeachlegigmaltisomi 
Vermig~0 uni 201216:37 
Aan: 
Onderwerpt had: ter eforrnatie 

Lotsmens Bodrijhrolvieg 

Dr 
lioMIPIAMeheet NL 
Kat +31 6~1 
JoureMbeditrilltdeic~il.com  
KVK:21336070 BTW: NT. 1215.36.506.1301 

Begin doorgestuurd beticht 

Van: 	 <ioUrensbedrijitaddesnoinall.corn> 
DOW 
	 :32 OMT+02:00 

Aan: 	 nl> 
Kopte: Bulk Hans 	ereamusinc.ni> 

alligkeerasmusmo.rd> 
Onderwerpt ter informatie 

411111~ il dee .n>. INE 
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Dank voor je reactie over de planning mixt WlitiviV criteria protonen, fijn dat jullie doorgaan met het uitwerken van het 
protonendeel. Ik begrijp ook dat een poging gedaan wordt een oralere afspraak met van 1-lalder en de drie voerzitters van 
deHállandllr partners te maken, ergens inaugustus. 

Mede op verzoek van Hans Boller, voorzitter Erasmus MC, stuur ik je bijgaand sheege waanritje kunt lezen dal eert 
&minal gerenommeerde instituten wereldwijd goede ervaringen heeft met een stand alerte opzet VQ0r een protnnenfaciliteit 
Het leek ons nuttig deze informatie met jullie te delen, gezien de belangrijke overwegingen die gemaakt werden. Van 
Hans Butler begreep ik dat bij bitueukot telefonisch «Oud met van Rolder zou hebben en hij ion dit graag ook even 
toelichten dra Wil jij deze informatie dan ook aan van Halfier doorgeven? 

Bij voorbaat dank en groet, 

Loortern Bedrijfsedvies 

Dr~1~ 
Molenstraat 1,5305 CO Zu . 'alom NL 
hl& +316 

a:  inneem 
Kv1C:24316078 BTW: NL 1215.36,506E01 



InvVis,n oversnij; 
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irtykVsglY 
ge: 	 dem 

demi 4' 
Kalm 	 • (Fred) 

Wed 7/0/2012 1:12.12 PM 
Bobje* PVV: ritMdUre vergtitiningbeleid prelonentheMPle 
Redenerk 	Wed /t11/20121i12:12 PM 

vg", 10004  Cr-TM) 1, • ol 5:08 
Aéa• 	 14aria Jacob ; 

; 
gingerviesrpr 	, yijecattintngbefelz1 protonentherapie 

@hotmall.com.  

geachte heet, Inevroutv, 

be /Mager heft eerder naar eedlid ding van adviezen van het CVZ besloten tot invoe~an protenenthereple in 
wedittland. Zij'  stelde ;leedst} een Peheerate introductie van protonenthereple voor en :kOrldltide aan het 
vergunningenbeleid op grond Ven de WBMV uit te werken in een nog op te stellen plandingshirduir 
protonentherapie. De afgelopen tijd ie daar met u contact over geweest In die contacten hebben we gezegd te 
verwachten rond doe tijd een oneegtgrenningsbesInig'VOr dit VergUnningenbeleld een u te kunnen voorleggen. 

De uitwerking van de regeling neemt echter Meer tijd In beslag dan Voorzien. Het forMulenm van de criteria die het 
Mogelijk maken op objectieve gronden te (dezen ult de aanvragen voor een vergunning die naar verwachting zullen 
werden Ingediend, luistert netiw. Et 21in haar Varwatilting meer aanvragen dan er vergunningen worden gegeven. 
De recente ervaringen- met het. vergunningenbeleid rdnd de THI's, ~eronder de uitspreken In de juridische 
procedures hieromtrent, laten zien'dat zeer grote zergvuldigheld In dergelijke trajecten is geboden. Wij willen 
daarom over de congept•regeling zoek die nu vorm krijgt, nader advies inwinnen bij de IGZ en het CVZ en de 
regeling ook verderruildisch Caban toetsen door de Lencitedvecriat pa lerideadVoceet zal ons ook adviseren in de 
verder te volgen preéaidtini, Dit betekent dat op dit moment Gingeen tonoept-planningibesluit ter consultatie gel 
Werden voorgelegd: 'Mijn Vervrachting 	

u 
 is dat wij eind augustUts inter kunnen zeggen over de verdere procedure. 

*realiseer mij dat dit geen welkome boodschap is Voor degenen die zich een het Voorbereiden zijn op da 
vergunningaanvraag Vobrultiogend op Investeringen Ire protonentherapie. Alles afwegend hebben wij na Intern 
beraad toch bedt:ken da zorgwildigheld In tilt traject te'letenProVeleren boven snelheid. Ik Nut) Up uw begrip. 

inhawingan over kunt ti, ,iiitslultend via dernag, tot 23 Mi bij dir ~krijgen en na 23 Juli bij mvr. 
In de verwachting u voor dit moment voldoende te hebber§ asdriforineerd en mli realiserend dat de 

vertraging vervelend voor u IS, 

Met.wiandelijks groet, 
Fred Krods 

dis 	 (Fradiirrapen 
da_ wrr curatleve Zoo: 
Sailsverangend directeur Curatieve Zorgt 
Mfrastarle ven Voksgezon dhetd, Welvin en Sport, 
0711,34111.11 



,Aste3 	 1 
VO •  ":  • .'mag   T  I 21523 
Anns 	.  —  - i - ,- .rte 
(n 	 ~cleane; Krapeis, F,3, (Fred); 
Onderenirp: planningsbeedult protorienthemPle 

21405294 

To: 	F.J.Fre 	Ininvs.n11;19.1.111amig
i 
 
i 

Invws.sil) 	
llvv/S.M1;~~ 

From 
gent 	Wed 7/1 /2 12 8-,43.52 PM 
5t4leitt RE:Pitinningskeeitiltnrokrienthentele 
Reeefverk 	Wed /h 1/202 8s47:49 PM 

~ebbe beet Krepeis, beste Fred, 

Denk V00r,dlt bericht; wij zullen in de notitie aan dere onderwerpen aandacht besteden. Mochten de komende Week 
nog verdere tira*eilfgettfaMfin Opkeinen, dan heren wij dat uiteraard graag. 

Met vriendelijke grOet, 

!ra 'littOri rei W a '  -41Wer :%7412rIMMOW/Vtgre.04 

A er4n1:en; et» modi« 
ij rek'. 	At wit maai t rtsti lo)su Naak; 

Van: ~els, P.3. (Fve:» 
Verzonden: ' 	I 
item 
CC; 
Onder'seeesu RE: plennfrigsbeskilt prOtOnentheraale 

BesbeliMetteligla 
Vrijdag 6 juli spfaken vrij o" over onderstaand verzoek. LOS Vin de nuttige inferniatle dat Jullie teen al hebben 
gegeven, hebben we argetprciken dat jullie een notitie zouden maken die 20 juli klaar is. Mag Ik daar een expliciete 
Vraag aan toevoegen die misschien al wenk meegenomen maar weer we In leder geVal »lite Mening over willen? 
Kunnen jullie ons ook adviseren over. het Verdere proces. We spraken over wel of niet consulteren ven de 
beroepsgroepen (ook gezien de tHI-ervaring). Wet is daar In verstandig? Los dearan hebben jullie wellicht nog 
andere suggesties hoe het proces verder In te richten. Het zou plezierig zijn "jullie eek date zaken In de notitie 
Willen meenemen. We hebben oVerigens besloten het concept nu nog niet voor te leggen aan beroepsgroepen maar 
o.a, eerst giro advies af te Wachten, 

Met Vriendelijke groet, 
Fred »egels 

drs.FJ. (rred)irrapsts 
Ud MT torste:Vs Zore 
Pisativenhaiserid diretzeur CuMieve Zarg 
Ministerie vin WildgetMidheiel, Welrijn en Sport 
Dia .3401111 

Bestel.' 

Met ~en ®heb Ik contact gehad over het opstellen van een planningsbesluft ter uitwerking 
van 	e,vergunningptic , voor pro entheraple eis bijzondere 'vorm ven radiotherapie. Zoals je weet wordt de 
vergunningplicht Zelf geregeld vla een wijziging van het Besluit aanw1)2Ing bijzondere medische Verrichtingen (nog 
niet in werking getreden). 
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Raaiend tref je een conCePt-planningsbesluit sian, opgesteld ' in overlag met Intern VWS, het CVZ en de IGZ. Ook 
heb Ik advies gevraagd aan de rijksdienst inkruip, alhoewel da eanbestedingsregels niet rechtstreeks op deze casus 
van toepassing iep. frette de bedoeling het con cept-plarmingsbeskiit ter officiële consultatie voor te leggen een de 
Nederlandse Vereniging voor Oncologie en Radiotherapie, alsmede aan de Nederlandse Federatie van 	' 
Kankerpatienten. 

Alvorens we dit doen (nadat we vartzelfsprekend eerst de minister hierover hebben gefnfomteerd) Willen we gniag 
jouw oordeeL We vinden het namelijk lastig om te beoordelen of dit plannIngsbeskrit wikkende onderscheidende 
criteria heeft om totean ordentelijke rangorde te komen van de Vergunningaenvragers. Naar verwechttno zullen er 
vijf verganningeanwagerst zijn, en Teer Me of vier vergunningen (afhankelijk vait de capaciteit van de 
probsnenversneUer) te vergeven. Tegen de achtergrond van deze vraag spelen natuurlijk ook onze ervaringen met 
de Tfirs mee. 

Nada namens mijn leidinggevende Fred Strapats verzoek ikje met een quick scan hen beoordeling te geven ven 
bijgaand planningsbestuit. Denkja dat op beits hiervan juridisch houdbare beslissingen kunnen warden genomen eP 
vergat ningaartvragent 

Vanuit Vin krijg je overigens een officlele opdracht voor dit dossier. 

ii tja nog vragen hebben, dan verzoek it je1111111111(070 - 340of Fred Krapels (070 - 940 
hierover te bellen of te mallen: na vandaag ben 1 met vakantie en pas 	II weer op het departement. 

Net vriendelijke 

tinkt beleschmedermiker manen zog Mmlaosna van Ooi kgitOondortd, Weign en .pon 
hm asvat 	 w. ere til.oitvxv,„.,,11,0,,b,,,,,,,,, II zakt el oen

ed 	07d 11E1 Wateallo 
vneintainan madusdag, alledag las donderdag 

De NAM kal gkuaa *tofoe(~ dts Wat moto a basterd laden p nel da gatelnalsoeiblnee 01.4 ment abusiontet ane en Pelsmonden, trend ie earneent del aan de 
~eend SOMP lid le=nonetearam De Beid learadret omen aneedes ~ voor sela" een Mes sent ank exa Mand haal rak" Veateandse nee bie 
ektatodade Wannen ken 

I ha enietaga aow Mein edematendbeln POI OOM lor kom blow amati atlgooreo con th" ansooneaeeeaabynatyineldiroon mmeunsdknMmtee 
~Re waadde»,  OntWee. ObliO OCCl/g3 1101.14te hr arnowor en me mere Wenn niks »mi is deteitatweettemigion iossmen . 	. 

turainn kijken op sodugtoge non enge- 44#rn4ny iv.r gelen- ee atanne.n. pain ers*.er  nee van emir,.  

De hand* kalassidend entente roerde ges ~r.k. StX Lesanet kan votedeaketina erna man* Roetlab ~wou. net  nneenenenseen Van advasaat er 
rotans adet. u dit beef« oen abala hebt trtvenden. geldt es veeteelt redt genet:~ en de etzendat Wal tacten Nid wokblinglackg "Och 
~richt op 'graad kon IiIIIkeVettiolkIllf/* oen opklonk oor Bedoeld In erfpal le400 kon het ~est ~somt« d. naortesso vinenonadnate Me 

' Ddeltsa k  Deoadleaket rtarogn DAN eovesded ke Das 1 Ined en demarreren John norOidatogratoir orde IT. zrztorid osith oveteestenteat ede de 
egonon. Voorkomen von teataaang, tal sttn dadotesneard ten Mine rechtbank nen naad ader ne- le/Znees ~na te ene slansetelittOnnenteetteneng 
doltenor eet Dealdernene nroonaoffint MI to modi-kr:go DO nimoolvijclarnotdpvne4 o ronor) kInte elitIntto~ weg of oit *mint MIK 
beteken oh u ~etenden 

Mes manage ia addY fgratOod tot Iht ondr000ca and tnay penvin twornsuonind 4 tonektivist end kiene aanrand ii vou aa not PC Intendal 
tulp« Om way Ihe fonhe-  inintonstog mrt rfelotn fnonorr. ql  tot erom* vo sederen,  rtr Mos Man 4~ml kr Ine Iniprir 
lammig. damt to In &Won OOI> .0t OIO DOWI Chffl tod» betwing 	'Won a ninontintwo frogOin 004 404 t hEr «tot Pds Rtelon 
PrIIKAWN, Might MV. k e aeplft M.010 doedaadY WAD Weed el Pee leinOnt and tdOetew ven vn ~nee ot 93nInlegt F1aaalMleivR mier 
randje 2/203715. .nitsernont teoveekd aap subiet( tte ar oerros kennend cnoidtions Mede Indeden/ tkedeetten te, dahlia,/ sdadea dna rodel:Red wan tra Daagt eceent na Ifeque ~er minbat wamt out paneel tarra and tonetvores cern be nam aa e oud tetenete Ynnk.Oeneuldtal 	Wan 
e innaai N4 pis earkis vouwtik a wan non ordertin. 
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F.J Fre 

ári 
Want 	

mlnwes.ng 	
persillincrn«.:1111:1111111111~minwinikle.nrja~ 

Milt 	141;07/234012 12;49:30PM 
Subject Ouick seelleenaePl-Regerkig grotonentharePle 
ReCelve 	 Man J/23/2012 15C06 PM 
duld scan concept Eteadino orckonenteraole 20120721odf 

Geachte mevrouw geachte heer Krapels, 

Hierbij voeg ik de quick scan inzake de concept-Regeling OrerknentfierePle, die u ons verzocht te verzorgen, De 
quIdc scan bevat een aantal opmerkingen en wggastfes bij de conceptregeling en de antwoorden op de specifiek 
door u gestelde Vragen. 

1.1111~en ik zijn uiteraard graag bereid om over de verschillende aspecten van de vergunningverlening 
nader met U ven gedachten te wisselen. Onze contactgegevens treft u hierander aan. 

Met vriendelijke groet, 

5,, 	. r 4,317:mid~ 	&rhrtAidrjrnfirtiittni:go
tti

n
tientibutm!"1,/ Soft» 1)76d, /302 Ak' den !kadi t 1"3t WOU 

)70 515W(5 I 

adetweat vela veldexen Itoroodieoves termijn 1V.V, foraidenhoenteWee h7 I heat» 1 I P», :+502 At ban baad t 1.01 (0)7031111 ilAkilinfs, 3074 1 Offladodolktten. nl I V.~.0ebilkliéfi.iit 
104 Pe Nen. *dit MIRO 

halsha,R9ketlóp~likt eiank Allgt bijOnganUlteat~hteteknktWHIOI, PataIlly.kot kart vake tekt 
Int torkht IS uksludend bestemd veer do werk essen de keet holde kan metzuwedike Inter nolle bevatten kiem/oor let toitt~petede 10,1pda:root af 

ellens pet*. Mee aa bedekt For "'buk heti °Waarom wordt tíver ~hl het te wuntetIgen en de abander te informeren. Mg werkzaamheden vordesa 
verrkht op word ven een ave reankentst yen onrecht ele bedoeld tn.  ortiluel7 910d Yen het andel» Wetheek Wet de ~Nide veennetedt0P.Pda 
Whken e lkooijeavee faihapt N,V, "jerrettutt te thin Med qn Ingeschreven lefkt flendelsteolder ander ti, 27.4WWW, Op de agweenkernat tja de. 
abernane ~maarden van kopestko, Ae pen gedeponeerd ter Welt reMtbank Den flow Onder n". 0/2910- (Merkt Heen PenewentedlldwIdstoweldna 
~Woon.:0e edynnone vootwao den tipte ~kenen PP vorm Paluthken:rd en ,warden tip voertak lange dektwohdo Weg of n'z andurg Wim 
kneeefPne aap u (toewenden 

ntO 	nokt, Intended' for the addreasee and n tay tontaIn fittontolfon that, te tantidentfal and (~Ift  uradIetted If yen are nat the interded 
redoose mens% eender hmdeelaterY end delete thle reseletle, >deur Weekte We ~0MM by Nate« oren oorcement for the sisal r 'of 
'welnee ar; 'neertel to In "totem 7:4I10 et the Ontsit lig Cada helmen Pets Wicket, ft Ornenkover radiant H V. and the elient,'Pek Ryrkert le 
Orezzefeemo feddhz aLV In a WOOG Itrrabfd eenipwri IsL k bood Ir 'We gnoe and regIetwed &th the Chamber ot reettneree 'laaglanden turk 
bonter >7.1«1710. Ntkervioes ta mtded 	~lett ta apr °enere! teems and sundWaise whkh kiefuda Ifiettatken nt Ilablety danse and are damde! 
tab thrt-Dtslikt Snot af TIC,How onder ronker 5/211(0 Geit paneel teem and otnuedoni canto Mond tm We +mieste M.M. prIsilliken. nt end wem 
tentIftt we wil WeYlde WIP WIM etopy, ria. ei erWee, 
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'To: Kra s Ed. Fred)MikmInvera.M1.111~~~1111mhvwS4 
Prent; 	 0 Sent 	 Man 13/13,2012 11:29:01 AM 
SION* PVV: ter attentie van Oe heer van Ftekter 
ftecabAlOi 	Muit afwon 8:29:03 AM 
Doeurrientildbet  

imizi
Grest 

Van: 11111~~111109Ma3•eolnl 
an 9 augustus 2012 21:1,7 

Aan; 
Cc Butler Hans; 
Onderwerp; ter attentie van de teer van Bakt« 

(Melde mevrouw 

Op Verzoek von de heer Huiler, voorzitter Raad van Bestuur &annum MC, otimr ik u endenitaand en bijgaand bericht ter 
attentie Veil dolle« vanlialder als vervolg op het ~tact dat beide heren gehad hebben. Mag fit u vriendelijk verzoeken 
deze mail met bijlage ~hem Voor te leggen? 

Bijvoorbaat dank eu met vriendelijke groet. 

Disochte beer vantlaitler, 

Qp verzoek mui dele« l3tdler graag het volgende: zoals de heer Butler heeft uitgelegd kiezen we voortiet IlellandPTC 
initiatief the protenendierapie voor State of the Art en bewezen technologie;  Wc zijn ons terdege &valst van dc 
ontwikkelingen naar compactere apparatuur, maar deze is nog Met operationeel. We kiezen heel bewust voer veiligheid 
en bewezen technologie. Als het vandaag de dog kleiner eat ~poeier zonk/mimi (niet dezelfde kwal inrit),•*tut zou dat 
ook voor ons interessant komen zijn, waardin zal nog een aantal jaren turnen (de «acne tijd is niet bekend). ln 
bijgevoegd Altje hebben we getracht onze  overwegingen Veer u samen té vatten, liet risico ven neg niet bewezen 
technologie in combinatio met beperktere hel andelmogelijklieden ia in onze ogen te groet. 
We willen als het kanonmen starten mi opteren: voor do beote bewezen technologie van dit moment waarmee we in staat 
zullen 'zijn hoge kwaliteit en goede Wielende op zo kort mogelijke tenniin te leveren: 

We hopen dat dit bijdraagt aan uw beckkonning. 

Meg vriendelijke groet 

projectleiderliollan~ 

Lauwe intstilifsodvars 

Dr  nstrtito 1~11,011chCG em NL, 
Moti: +316~ 
k:Intenst adritsedOMMarnee.aran 
KvK:24336078 8BT1W: NL 1215.36,508.001  
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Iffillibrdivms-1111~~1~11011inwanij; MEI To 	
ii

i~avs.  
From: 	Wapens, F4. (Fred) 
Bent 	That 8/23/2012 4:03:42 pm 
8ubject Protonen 
Recelved: 	Thur 8/23/20124:03:42 PM 

Ik ben een rondje aan het maken, vertrouwelijk in staccato mijn bevindingen tot nu toe: 

Gespreldris met pottaillklabladetimeeno 

224112~(00") 

23/8/2012 Vraat leve «a (R'S 112.103): 



21405297 . 

drs. FJ. (Fred) Krapels 
Lid MT Curatieve Zorg 
Plaatsvervangend directeur Curatieve Zorg 
Minll:MVolksgezondheid, Welalln en Sport 
070- 
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To: 	 ~Mi 
Cc: 	 1 	 mlnwis.nij 
Erom: 
Sent 	Thai 8/23/2012 10:12:38•AM' 
*vlijmt RE: voortgang prolorientherepr 
Recelved: 	Thur 8/23/2012 Tik gi/(1/1141 

Ok, denk, maar als Ik Iets ken doen «á te helpen het proces te bespoedigen zonder de Zorgvuldigheid uit het oog te verliezen zou 
ik dat graag doen. 
Maai:diaken& den beter oP Rad Eaactikt InPfnantrnetalLespre ken. 

Gr°e 11111 
yes» s, (Fred)11,111.1kKnipel 	 Mimosa:e 

tiet 	assi d ndesdag 23 augs 201212:01 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: voortgang Ikebana/1~M 

Beste al 
Juist om tot een zorgvuldige vergunnIngverlenIng te komen hebben wij Wat extra tijd nodig. Ik heb dat In mijn mail 
van 11 juli gemeld. Op dit moment heb ik geen aanvullende Informatie, ik begrijp dat dit vervelend is omdat er nog 
geen helderheid is. Alles afwegend denken wij dat het patlëritenbelarig het meest gediend is bij een zorgvuldig 
Pngssa tiet plet echtere? weer allerlei vertragende juridische procedures teweegbrengt. 
ft1pstY(lendelijka groet, 
Frea 

V8T  
V4 	• 	Est 23' 0110014$901Z 31111  
Mini Mick, 'E..1,4FC4  
Ondigairtins: voof10alt Fing4alenlbara* 
Urgentie? 1•1090 

Beate meneer Itrapek(besterted, als Ik mag tutoyeren), 

Ordilat hist mij de re week niet Meer lukt om 	 te bereijcen, omdat zij vandaag entriniiNIVrijisyMcit?Itmijn vraag 
ener wilde stand yen zaken ternrid het plannIngsbas1uhproterientherapie tot u / jou. 

be Urgentie is dat Ik morgen om 14 uur een bespreking hikt niet een *luttel mitnsehmaittelletim dieititO het nuttig iedi ab om te 
weten (1)•  hoede procedure nu Negen (2)0f IGZ„ CVZ en de tandfeirpOzietWddeerida Akant?* critsria!titnnen 01#-ergen Me tot 
een Isaldere Selectie procedure te kennen. 

Zoit hitt indinadeti megelitkli e id 	afgiet ean gentleMen'sxrdernitstit te komtin lus 5 en.d inttbiliebistrnets (endebilbeherianki 
slekeirthidsttesturen) welke drie van hen &Omzie? In het Oefent Ven Oe pitiráttée. Of is deteeringeire(edighte? , 

Metvriendelijke woerd.. 
or 

Beielisr~e~ Kwaliteit van zero 
NederIairsige federatie ven KinkerpstRinhurerrgenisaties (NPK) 

Postbus 81.» 
3503 Kt ijs 
Chure ' "etage) 
T: 030 
E: 

wwgrákjli  
Werlidagen*NFK kantoor: ma,di,do 
Kanker. Wit doe jij? 
Kies zelf liber het beste ziekenhule 
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p bed* kon h bom& ivavotkm 	 lkour u bs beatidd 	nkkIck. iisedm~tmil *14 toe« 0185~449,0% o*X4,91~10,.. *WO d ~Wed ddd d! 
tk‘vdeg kaki!Ogu led tom te vig**bi bs St* I agg~ geso agnspudalgeid 	sefogii,vin w*****d **, ***dan* hoddl giétitito'svetbanden*in nig; 
Ogkodscli Witendei varkixectim 

itusinesm*InOysontach ~MI 	not kalde* f000u 113** git* kOt ihe 4tWaS140 tr fd•kkaltd volg kdrk .105.20 dYaktYkddk Mare IdddekddHd kdOdd tdd' 
»Maf dtkd Ok» thie~ke Ins Stak kost« ao kb% f 	 dll1frmtM t*,* kal» dattnklit kfflátrittlkto «Waskan 
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To: 	Kra eis F.J. Fred 	mlnwis nl) 
Ffetiz 
done 	Mon 9011201211:38:35 Ata 
Ougijitch FW:tridicatlectiteng pretenéritherapie en aantallen erelinten 
Received: 	Mol, 9117/2012 fit:38:30AM 

Hol Fred, 

Zie hier het antwoord van het CVZ. Advies ledigs echt uitte gaan van 3450. Ook geven ze een kanttekening - die 
za al eerder hadden gegeven — over de con-wede versneller, 

Zal ik deze info verweren in de nota aan de minister? Dan komt dát gelijk langs Leon, 

Groeten van IE 

Vent 	
en

Pcvz.nlj 
Va 	en: in er 
Aan: 
Onderwerpt FWAndicatiecnIerla protonentherapie en ~tallen patiënten 
theantito Hoog 

He 

hieronder ziele In rood de anhorxiden staan. &leunt groeten ®en® 
van: 	 11~11.1.ijkm n iLwrlmi 

Verzondebtt 
Anti: 	

bete~li 

Ondenverpt kaiketlecriterfatirsztonenthereple en aantallen patiënten 
Urgentie: flozo 

BeskiMallgail 
tiet Is alweer even geleden dat we contact hadden over de Introductie ven protonentherapie en de regeling die we 
daarvoor hadden opgesteld. De uitwerking van de regeling heeft veel meer bid in beslag genomen dan voortien. 
Ook hebben we advies Ven de Landsadvocaat ingevionnantiver de regeling en het proces. We hebben de Of0affiben 
Maanden de zorgvuldighetd laten prevaleren boven seetheid. Inmiddels- is het tantes Van Interne besitilbentrning 
bijtig' afgerond. 

We titaan nu voor de keuze hoeveel vergunningen we Zullen Oaan verlenen. Uitgangspunt is dat we het aanbod 
afstemmen op de vraag zoals die geraamd is. We zitten daarbij In de omstandigheid dat er naast da 
standaardinclicaties ook model-based Indicaties zijn. We hebben moeite om dit te beoordelen en te vertalen naar de 
praktijk. In dat kader heb Ik een aantal vragen waar jullie me hopelijk mee kunnen'helpen. 

Wat ik heb gevonden In, het rapport van de GR over pit is dat-  dé standeardindieatles ongeveer.  250 patiénten per 
jaar betreft. Waar kan k het aantal vinden dat op modet.hased Indicatie In aanmerking komt? In de regeling staat 
nu 3450, incl. de standaardindicaties. In het CVZ rapport racidelbrised indicaties staan per indkatie aanlaten genoemd tin 
mora« ed. 5d. ed en Rij. Deze aantel zen afkomstig ui het Signalement van de GR. roemen telt dit op tot *3200., en met de 250 
pls met een standaardindicatie wordt« dus 345Q. Je moetje wel realiseren dat de basisdata al oud zijn (uli2005) en dat 
de ontwikkelingen In zowel de pretonenbehandeling als In de conventionele radlotherapla snel gaan. De eetalen zijn dus behoeftig 
onzeker. Het Meest waarschijnlijk likt ons dat de aantegen omhoog zullen gaan. Maar we kunnen niet de toekomst aeht 
voorspellen. 

Hoe zeker is het dat het om 3450 patienten gaat? Als we nu de capaciteit vaststellen op 1309 ongemeen 
(bijvoorbeeld door één vergunning voor een instelling met een reguliere'en één voor een instelling met een 
compacte versneller te verlenen), hebben we dan een ernstig tekort? Of andersom: als we vier Vergunningen 
verlenen en we hebben een OOM:Reit van 3300 patiënten, is er een reële kans dat da Vraag blijft steken op 2000 
patienten? 
Heti:edel is dus niet bepeatd zeker. Het VIM ons het baste etre hien hiervan uithe'paa% het Is liet enige wat we hebben-'t** 
aankijkt', Uitgaande van de capaciteit togr centrum zeug p9:eelt drie vorguntilingen katten,melde mogelijkheid eiMiS?e_eokeut  
jaren es bot dat de vraag toeneemt. neg een vlade vergunning teieven. 
Wet beitelt de compacte Versneller. Fe heb «eend dog gegit 103) lang hiét000rtaiixstei R (etnptatiaer geiden woonst tiog 
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geen patienten mee behandeld) en b) dat deze lang niet voor alle typen tumoren geschkt Is (alleen voor beperkter hdlcatlegebied), 
Dat steel ook in ons reppen Min Info Is welimvaer asveer een paar Jeu oud. Aassetijen tango aiderapayragen ftoe men nier pa 
tegenaan kijkt bv. bij de voorzetar van de WRO. 

Ik hoop dat jullie me zo snel mogelijk een antwoord Igagmegeveng  psapaa katern* sienderdfro., ogi4ikk kikken? 

Graag hoor ik van jullie. 

Met vrloodeNke groet, 

mr,11111.~ 

~kr ~11.1.4~111' OUratlaV• 2gtgy 141~* «IA V0,/~~df WO*,  en.'Mi 
Pornmstisp1416 5 11 2511 V% Dan Haag It 12~203.(411 2100 e, Dm Mag 
06 	I 1070 340 
werkdagen: nuandag, dnidag ar' donderdag 

tke hetero liatt Lemma gewae* aa owe wauw tedanal Moa onaf*. dendaVisteada kid afat tnitkle abuseadd run e in tasoateadenstacdia veao:id amon da daladedgenaids gd gaadias~stna gegiaannumens oen nanapadattgrad teer snaak van ~eed adt, de voetmaat bode lat klcc"vogeoglaa 1,4 414.4444.44,v6~6 lam bvd** 
110 s0033404 mise ~eo Iniaandlet *dis ingindad kv sos. it Wen tot ila td1r44.44•0411044 1044~ wamt la yen »MUM. Yna do nadraag lo Inas Ik 

wak Maakte da any" Vs Stuk «ode no [kliekt 660040. steey luid ~Mol mai *Ta inseraskilbe srectonktiasnanks er ymeskaa 

DISCLAIMER: 

Dit beticht ken Worm& bevatten die niet Zore te bedong bidtorn u Weeds geadresseerde bent of dit bede« ObneletVel~ u kr 
toegezonden, wordt u verzocht dal aan de (hand« ie melden Sin het bericht bs Verwijderen. Het College b'ooraot~Oarkban 
aanvaard geen aansprak:100M VOO! kermde, van welke meid den oelt, de verband hou« met risico's ~oefenaars het 
elektronisch verzenden van berichten. 

ther massage may coat" Inkom Von liet Is not Intended Por you. N you aa not die ~mee or ir Mis ~anemie sent to you 
by misbak& you are rearrested to krom the tender and eimmage. 

uien
h  Care IMMO? Board accept* no labilty 

Sar *moge of any Idne rostra:no from the risks Inherent In thetronic tram 	«message& 
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To: 	Mezn.ntillig vl
i
& 

uSC 	 KraPele. F,J, 
invvra.nij 

Sant 	Fit 91211201212:07:19 PM 
Subject overleg Protonentherade 
Recelved: 	Fri 8/2112012 12:0739 PM 

Bestel. 

Hierbij de bevestiging voor het overleg inzake protonentharaphs, 

Datum: 	donderdag 4 oktober 2012 
Tijd: 	 31.00 tot 12.00 uur 
Locatie; 	Ministerie van VWS, Fanfassusplein 5, kamer A-1211 

Aanwezig: 
VWS 
Fred Krapeia 

2N 
Dhr. Lamping 
Dhr. 

Mat vriendelijke groet, 

Ministerie von VWS 
Afdeling Tweedelijns Somatische Zorg 
070- 
e-mail: 	 Ine s.n1 

LET OP; Tegen Wpordtp geldt bij VWS legItimatleplichtroor bezoekers. PaspoorG klantiteltslaung of rijbewijs werden als 
geldige Molt/ ede bcachouwd 

"n:1111.11~111kina Namens Tony La mping 
Verzonden: donderdag 20 september 201217:51 
Aan: trends, F3. (Fred) 
Onderworg 	Protonentherapie 

Geachte heer Karpers, 

Hierbij Weten wij u meiden dat da heren Lamping elan bereid zijn voor een eispraak Inzake prolcriénthereple 
Vocizover ons bekend Zijn er geen verzekeraars astistbezt met protonentharaple. 
Daarom stelt Tony Lempinn voor om een afspreek te plannen bissen d en genoemde heren, 

Wij hopen u hiermee vddoende gerritormeerd te hebben. 

Met vriendenike groet 

menens drs. A.J. (Tony) Lamping. 
&Meur Zorg 

111~t Zorg 
ZerAverzekerears Nederland 
Sparrenheuvei 16. 37013,1E Zeist 
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Postbus 520, 3700AM Zeist 

T 	5001.11 
F 030 0.1181253 

W.1~fil 

Vent Kropels, Fa. (Fred----~leadurtzgi] 
Verzonden: vrijdag 1,4 sept 	20 14:i0 
hans Laa~ 
CC: 
OnderWarpi Prótorlenthereale 

Beste Tony, 
zoals je weet zijn Wij als VWS bezig mot de Voorbereiding van de vergUnningVerlening In hetkader van de WBMV 
voor de Pretonentheraple. Er zijn voor zover nu bekend vijr initiatieven In Nederland die voor een vergUnning voor 
in aimmerking willen komen. 

Zoals het er nu naar:uitziet, willen wij minder vergunningen verlenen dan het aantal initiatieven. Het goot immers 
OM (zeer) omvangrijke investeringen voor een innovatieve therapie. Er moet dus door VWs een besluit worden 
genomen over het aantal vergunningen en, er moet een keuze moet worden gemaakt over welk initiatief wel 50 welk 
niet. De casus rond deTHI's leert ons dat het nauw luistert hoe dit precies (ook juridisch waterdicht) wordt 
vormgegeven. 

Wit realiseren ons dat het onder de WBMV do verantwoordelijkheid van de minister van VWS Is dergelijke keuze* te 
maken, maar we zouden het zeer op prijs stellen ook de mening van de betrokken Verzekeraars hierover te horen. 
la ZOU ons zeer helpen als ja ons aan namen zou kunnen helpen die we voor zo'n gesprek zouden kunnen 
uitnodigen. Wij denken een een gesprek op redelijk korte termijn (nog deze maand). 

Alvast veel dank, 
Fred 

*4, F.i. (Fred) stapels 
tod MT Curatieve Zola 
'Nat:vervangend directeur Curatieva2org 
Ministerie van Voiltsgerendheld, Welzijn eh sport 
om-Y40niel 

De whgog kin memo° b tivattai)aq N» »arm a tasiewl *in ti ntn0,* fjoaqatrooftle OOI 0144 oen« asecietet wuft t000tnanne, VrOMII VOVOrl 0.% Mrt da 
;diggel-  to rnykleri en kt bai 01 ta Vinviiktegt Do Mail tsztvaan% span banwedtultkAo4 mus adada.van,wcilro wad og,Eftionthand han na mosso yoneanin anno 
44(11~ vo thirddri Ven hakklos 

11,h rwarglon play ~kon pkupnlvwaw n m aemded,rgrkn 1 hm« en tog !Ot Otike~« 1/ ~He 1rds vddà yVidyimoilkn, yen ere mijinbill bCVrn ite 
selmfgt reut &Jet ihe ~lieert TbeBlekmoniseoitbOlràedeen o nieuw/kind to WIN Mai lee Wik{ Irnhemni 	~Wik tiiiikniè0don nt tnaiMike. 

'Ibis email hos hemmen:tel by the Spin:Wee Email SECillitrCIOUd «twee. 

boze o-mail en da iulunablaanwtis vestraimelijk. Indica dit bericht 
Met voor u bestemd iir,velzoeken wij u vriendelijk deze ~uil direct 
aan ons te retourneren andaarna to vernietigen_ Dpenbeannaking, 
vernienigviddiging, verstrekking aan eniot gebrul door derden ven dit 
e-mailbericht tinlof intorno:th:is riet Meginteau. Zativenakezaani 
blederlind sluit elke eanyalielijklientuit invettend met liet Met 
jeist ortvolleagg of niet tijdig Omkomen van de ideentaiie in deze 
e-meil. 
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This e-mail and its contents are confidentie! and play ho kgally 
privileged. If Wis e-mail is not intended for youolease contact us 
immedititely by reply e-mail and destroy the e-rmia Please &nl use, 
copy Or tligelose theemail and lts contents to aworm,, 
Zorivetzelreraars Nederlancl liable stelthe for the welkt^ and 
complete trensmission of die infonnatiottin this email nor fer any 
day inits scocipt. 

This emelt hm•hemt scanned bythe fisymantee 	Securityclotid «Mem 
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To: 	Helder. LAM. van (Leon)111~Minwrsai 
Ce: 	Eselan-Peeters, V.J.W.C. (Vemilleue) 	InvW5.191 
Front: 	Kramde, F.J. (Fred) 
Sent 	Wed 9126/2012 4:11;09 PM 
Subject FIN, Vergunnkowedening Protonenthemple 
Receli.wd: 	Wed 1VZ82012 4:11:09 PM 

Leon;  
Wij hebben alle vijf protonenlnitiatiefnemers een vergelijkbare mail gestuurd zoals hieronde - 	u het Watt.. 
zodra we Min antwoorden hebben Laan we een gesprek plannen. Ik spreek zelf santen met 	ët Tony 
Lemping en tornend anders van ZN. Ze konden desgevraagdgeen verzekerear het wild' 
onderworp zou bezighobden. -Het zij ze. 	

. n e zich met dit 

Greet,- 
Fred 

Van: Kwets, F,3, (Fred) 
Varia e. woensdag » 	 281218:09 
Sep- 	u 	• 	r 	eraStnuaptcnl' • 
1:Ct 
onderwelp : VergunningVerienkg Protimentherapie 

Beste Ferm beste Hans, 

clpi1 juli jl. zond ik een mail om ter informatie over de stand van zaken van da introductie van protonentheraple. 
Ik heb daarbij aangegeven dat wij de zorgvuldigheid In dit traject laten prevpieren boven snelheid en daarom nader 
rulvles WiJden Inwinnen bil onder andere de Landsadvocaat, het (VZ en de rGz. Die steppen Zijn gezet en We zijn 
verder gevorderd bij het maken van een regeling. 

Leon van Helder Wil graag op bestuurlijk niveau mek cie vijf ons bekende Initiatieven gezamenlijk overleggen, Het 
doel van het gesprek ia de verdere route van de vergunningverlening te verkennen, waarbij uiteraard relevant Is dat 
het zeer wel denkbaar Is dat het aantal te verstrekken vergunningen kleiner is dan het aantal thans bekende 
initiatieven. liet is de bedoeling dat vanuit ieder Initiatief een of twee vertegenwoordigers hierbij aanwezig zijn. 

Mag ik jullie daar voor laten uitnodigen of geven jullie de voorkeur aan een andere afvaardiging? Volgens mij staat 
er overigens ook nog een Maternal gesprek met jullie over deze kwestie bij Leon, maar de opzet van het gesprek 
Zoals bedoeld in deze mail is dus alle 'partijen' bil elkaar te brengen. 

Met vriendelijke groet, 
Fred 

dra. Fd (Fred) knepen 
Lid mTurrieereZont 
Fteatwervangend directeur Qtratieve Zore 
Ministerlik van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
oro-.3411111 
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To: 	 F J. (Frig~
e

nsmang 
Cc: 	 IUMG.Til 	 klimop 
Front 
Sent 	Thdr 14712012 10' 8:31 A114 
Subject RE Vergutinblpy aning Prolggentempler 
Recelved: 	" nier 	r2012 10:48:'48 A114 

Geachte heer KranetS, 

Hierbij tragici( wetendst de heer Hens 884er samen met mevrouw 
is hiermee akkoord. 

Wij Wild1ten de uitnodiging af, 

Met t endel?e roet 

EMeneté MC 
134401*IldilKWal 230 
aulij CE Rede 
Kam 
Tel, 010 

het ovedegkekinketendlebieer Ferry Breedveld 

Van' Kmpels,E.I. (Fred) (111~0miniviteril) 

• 0 
Aan 	 er; 	•  '÷ 
Verzo 	 26 september 2012 18:09 

gindietrauls: VeratinningyedenIng Protonentherapie 

Bekte Ferry, beste Hans, 
Op '11 juli jl. zond Ik een mail om ter informatie over de etend van zaken van de introductie van protonentheraple. 
Ik (feb daarbij aangegeven dar wij de zorgvuldigheid in cit traject laten prevaleren' boven snelheid en:daarom nader 
advies wilden inwinnen bij onder andere de t.andsadvaceatt het CVZ en de IG2. Die stappen zijn gezet en we zijn 
Verder gevorderd bij het maken van een regeling. 

Leon van Helder wil graag op bestuurlijk niveau met de vijf ons bekende Initiatieven geZamenlijk overleggen. Het 
tipel van het gesprek is de verdere route van de vergunnIngverlening te verkennen, waarbij uiteraard relmiant is dat 
hot zeer wil denkbaar is dat het aantal te verstrekken vergunningen kleiner is dan het aantal thans bekende 
Initiatieven. Hát Is de bedoeling dat vanUlt ieder Initiatief 'Mrt tif twee vertegenwoordigers hierbij aanwezig zijn. 

Mag ikjuille daar voor laten uitnodigen of geven Jullie de vocirkeur aan een endere afvaardiging? Volgens mij staat 
er tiverigens ook nog een bilateraal gesprek met jullie over deze kwestie bil toon, maar de opzet van hetgesprek 
mafs bácicield In-deze mail Is dus alle 'partijen' bij elkaar te brengen. 

MetVrleridailjice groet, 
Ited 

F J. (Fred) KOOI> 
Wi kg CuralSinie Zere 
PlasksvenraOseed directeur Curatieve Zore 
relnigitrt

w
aidie eikeptiondeeld,,VOinentipert 

om, 

• 
(14 imtjr:M "tm Tpriuto waan clie mg »wo es ~mul 	afeet 419endante».00•0110d4hgrrid 111án",01fien 9 e 92.9eeretee, wordt a ~Medi d» aan de 
lird414.,  I» »elden mi kl tmF14 hi ~daim' Oialád wauw dl adedlienonkel»1»1 rom poltodwlom »ad» »lel 114.00~4M bdualmol »4'0~ ePer ilektmeesdi.viaenime Ven bereden 

no ~da tY l»4»d1 11»1411011 061 dol incl.» t000u,fisotroviiblViiilidel~dortiiis segewessent rd1.8iIrjrgdleke, antrwiestesionent eis Wiltler aal dolde Om ~bas 11e Slale wepls ooit dir0 for dadiffiarmy lostere trad G» dlet brieedi e ll»Obeltni* edeoeigibdol ilOsiip 4 
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Ta 	Kropels, F...i..(Fr 	minvis.rill~litulli~nktlill: 
e 	 gin.  

Cc 	 Í 	minvvoszij 

tee
rildni  

	

nt 	Thur9/27/2012 2;49:22 PM 
~eet RE Vergenningvetienka1 eldonenthereek) 
Received; 	nar 9t27120122:4013 PM 

Besta Fred. 

Dank voor Je bericht en uitnodiging. We zijn het /moa melde neteek OM ta col  Oe» tfikMtOP zoMulditletWiPé tavdDen. er 
ein 8 MeieteVen bCk4r14. GOM de 5amemor"ng gisseio Nst•AVL en umgti, zou ik willen voorstellen dat wil 3 PerSOnAn 
afmarcheer (2 tilti4Kt-r\VLeg 1 vanen UMOU).- indien akkoord zal Ikje de reinen doorgeven: 

Mat wende** groet 

MO wat 
Chai-Depárlimini d Raellelionpnaikgy 
PfOlméstA noFroqueknrslYmtsierdem 

Sla —AVL 

	

iii. 	Cenaar lisLhie--Ndunvin Nousgoimk hangsi 
nosinapison 151 

Mislardaiffl • 
Th. Whodonds 

*St (00Si. 
E. 422kIlag 110t 
E. ~kl N 
w. b:MEALát 

From: Kreeg*, F.3. (Fred) il~Barninvvils.nij 
Sent Wedneád 26 SepteMber2012 18..01 
To: 	 Wim Men  fierten;,11111121163uniqutrodltor 
Ce: 
Subject Vergunnkirivedening protenesuberapie 

Beste Wim.—aan, 

Op 11 juli jI. zond Ik je een mail om je te informeren over de stand van zaken van de introductie van 
protorientheraPhr.tk heb daarbij adn9gadion dat wij de zorgvuldigheid in dit traject laten prevaleren boven 
snelheid en daarom nader advies wilden inwinnen bij onder andere de Landsadvaceet, het CVZ an de IGZ. Dia 
stappen zijn gezet en we zijn verder gevorderd bij het maken van een regeling. 

De Directeur-Generaal Curatieve ZOrgi  Leen ven Helder, wit greep op bestuurlijk niveau met de vijf ons bekende 
initiatieven gezamenlijk °WIJ-leggen. Het doel Ven het gesprek is de verdere route van de verounnintiveriening te 
verkennen, waarbij uiteraard relevant Is dit het zeer wel denkbaar la dat het aantal te verstrekken vergunningen 
kleiner is dan het aantal thans bekende Initiatieven. Het is de bedoeling dat vanuitleder Initiatief één of maximaal  
twee verteaenwoorditiers hierbij aanwezig zijn. 

Graag verneem lk 'van het initiatief NKI/AVt/UMCU is, zodat het overleg georganiseerd kan werden, 

Met vriendelijke groet, 
Fred Krap" 

dis. F.L Vied)Krapets 
Lid MT Curatieve zorg 
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Plaatsvervangend directeur Curatieve Zots 
Ministerie van Volksgezondheid, %MI en Spart 
070-310 

Di ~Cut Kan roomt» eovanan dM art Vraag d IssaTgrst neon k uitdo paggliestlighls blOt 01641~1 drishTs'sfik TiaTi u  ts 10.94)2004." +NOT g  ~zocht din jan d* stargerte dungen en Msberttfit t6 VrOdetri  Ps &krt aseissrgt poon eansuraueionee voor schonk van Wette mala:K*4 varbeng liOUell INS algreisaerbanclag MON< 
riegdnrsa Th vegende« van IgginTial 

I ho ~saga may ei« eira egagralso su*1sa M  sast red Ica sou asair graast ba acgragsga at 4 rus massala:, ras sart 105alibyamdakt,wu ars nianabdI Om. line 
~at klad deleko Ifas ~moe The Slairegersts ln (Sibbly radionorm at gay klad gasialisg kam tha (WK Stem* 	~tanig tararnissánr cgrasasstgas 
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To: 	a .F.
rosi 
	

minwrs.rill: maelrOJA 
From: 	Mede Jricotis 
Denk 	Thar 9/27)20126:42:37 AM 
&Meet RE: Vergunningvedening pro4onentereeie 

»vr 9/27/2612 1026:36AM 

Beste Free, 
Dank vocale beticht indien de agenda hetteelaet ruilen zowel Philippe lambel als Ik aanWerie zijn. Mocht dat niet lukken kom Ik 
alleen,. 
Vriendelijke groet, 
Maria Jacobs 

From Itroets,-,1:(----~Fred) tomovvianij 
Sent woensdag 26 septanber 12 17:52 
Tot MIad6Jeëoibs  
Ce: 
Subjact VergunningverlenIng protoneritherape 

Hitste Maria, 

Op 22 !Wijl. zond Ikje een mail om je te Informeren over de stand van zaken van de introductie van 
protonentheraple. Ik heb daarbij eangegeven dat wij de zorgvuldigheid in dit traject laten prevaleren boven 
snelheid en daarom nader advies wilden Inwinnen bij onder andere de Landsadvocaat, het CVZ en de IG2. Die 
stappen zijn gezet en we zijn verdik gevorderd bij het 'rieken van een regeling. 

De Diretteur-Generaal Curetieve Zorg, Leon ven Helder, wil graag op bestuurlijk niveau met de vijf ons bekende 
Initiatieven gezamenlijk overleggen. Het doet Ven het gesprek Is de Verdere ruige van de sergUnafripVerieniag te 
verkennen, waarbij Uiteraard relevant is det het zeer wel denkbaar is dat het aantal te verstrekken vergunningen 
kielnerls dan hét aantal thans bekende inidatieVen. Het is de bedoeling dat vanuit ieder initiatief één or maximaal_ 
twet yertenenwoordiaers hierbij eanwezig zijn. 

Graag verneem Ik van je wie dit le, zodat het overleg georganiseerd ken warden. 

Met Vriendelijke groet, 
Fred Krapads 

drs.E.1. (Fred) bepek 
Ud MT Curatieve Zort 
Plaatsvervangend directeur Curatieve Zorg 
Mieiderievan Vett gereedheid, >Miran En Sean 
070401in 

Po saam sei eimaste ~om en eet "UW 1111bUiteMti 111'6111U ser ireSION~al",«Ol ti NO," 1"4"it aan tooMoodol. vno& o ven  *toi dot o011 dos &ouder% mobion eo k& kocht io vonsughoon ettOthal narouno won imrootslosy t}vin stOok VOO deugotIO , zit, oèvat ld NUM rne teadsvórompeO dosito, 
okkbouselt vortendon von boetien 

I NI m099.00 Mi Medi &eegade% Ingi eeá intended Ier we Uwe merel the étle~a er Mee ~po vos evre pu bymeaelte, lou om niolorged donn lbo 
~Oor ooddtOoto thO *Marfa /N SIM Oocollia Po ItOgsly toi tltntis» ne WO ~Mi Qat) ittg al k.% gis)datfi vl Use. glatitac revámesses «Moe:toto . . 

, 	es-sheh.vets-h. h4t heht-~hehs-~ asse. hekv,t evhes-hehrehe eatehmahhhhichom h h ~hbo-eg hs•hh• 
zssa 1.1•moshisolmes4Segns~ 	4/1~1/41•1.40•••• Ilfilb••••,~101:51.+1•001.04 

• ...ma. • 	•••••.••••••••••••••.••••••1 

st' 
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To: 	Km
n

fflii
ii
iwirs.nij 

Cc: 	 mogol] 
From: 	Jaspers, FCA. 
Sank 	Sue 9/30012 3:51:10 PM 
11~ RE: Verguniiingveriening prOtone.inherapie 
RernIved: 	(5iin 0/40/20123:53:38 PM 

geste Fred, 
We doen ces best. 
Groet, 
Frans"Jewers 

en Ik zullen. aan het overleg deelnemen. 

VeguitraPelA_ 	(Fred)Milkedraivnal. 
Verzonden: eendag 40 	201217:11 
Aan k3eseerr, FCA 
Cledeneirlge: Vemunningveriening protonentherapie 

Raste 
Dank voor het antwoord. Als het enigszins kan zouden wij graag de delegatie zoals gezegd tot twee personen willen beperken. 
Aangezien er vijf initiatieven zijn en ais iedereen dan met zijn drieën komt, dan zijn er 15 personen los van de VWS deelnemers. Dat 
wordt welveel voor een goede discussie. 
Met vriendelijke groet, 
Fred 

Verb Jasper—  5-7-1111111.11111OvrriogrCA 	 nij 
Verzonden: vrijdag 2$ zePtember 	PI09 
Aen: Krepels, F.J. (Fred) 
Ondenverp: RE: 1~mM:overleg:kt pMtonentherapie 

Geachte heer Krapels, 

N heer iaspers zou dit overlagen:eg zelf voeren, vergezeld door de heer prof.dr. 	 en 
de heer drs. R.A.M, de Zeeuw, projectdirecteur protonen. 

11511111114111114 II01111111L 
I 111~11111•1111~11111 maai va a uwer Uiige minne 1110.050 40 III 

Onsieuldall Festieseelliti tra Itleignalliterilliiirn 

Van: grepei minvws.nij 
Verzonden: Wo -~g 28 septem 2012 i7:51 
Aant3 Fim

be
Ci
amt 

 
CC: 
onderex tip: VegUrinktgvadenkig ;200nel:therapie 

Natst Frans, 

Op ti juli jl. zond ik je een molt om je te Informeren over de stand van zaken van de Introductie Van 
prOttmentherapte. Ik heb daarbij aangegeven dat wij do zorgvuldigheid In dit traject laten prevaleren boven 
snelheid en daarom nader advies wilden inwinnen bij onder andere de Landsadvocaat, het CVZ en de IG2. Die 
stappen zijn gezet en we zijn verder gevorderd bij het maken van een regeling. 

De Directeur-Generaal Curatieve Zorg, Leon van Helder, wil graag op bestuurlijk niveau met de vijf ons bekende 
initiatieven gezamenlijk overleggen. Het doei van het gesprek is de verdere route van de vergunningveriening te 
verkennen, waarbij uiteraard relevant is dat het zeer wil denkbaar Is dat het aantal te verstrekken vergunnInOen 
kleiner is dan het 'tentet thans bekende initiatieven. liet Is de bedoeling dat Vanuit Ieder Initiatief één or ma:Ornaat  
twee vertegenwoordigers hierbij aanwezig zijn. 

Graag Verneem ik ven je wie dit is, zodat hefoverleg georganiseerd kan werden. 
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Het vriendelijke groet, 
?red Kroelt; 

des. KL (Fred) Kraps& 
taf MT curatUeve terg 
Ptaanvervengerid directeur Curatieve lam 
mei stenevan Vensgereadtteld, Wel0la en sport 
070 zoal 

Di eestte tm neemple betaltén dei wegvoer gi bestemd tedfark nof eo goastimeteee een] dreg Motel cestmei#t ise ti te toefsecedite, venel Setztmlest ede egt 
iffendfg Is melen en bet takel te senryloren letSgast etmaal WIM agtesprael*Rbeel mor eatrade,van tree0ead mk, da venend tette met reeds vatleseiskeeq lege 
dekken/e* egn***** Dersteert 

/les Ineriatio ratiy mem ribrmalioa thibt e oor «weed lette*. II les ere tut tee tIdegateee ontlelettebde toef lo stetteent4t*e.ses ste mum kid leggen IN 
Settlee end osee, tournees:ne ne Wek astete po ~ dienties at luwen, magie Itote Itst ,ilesiaboorent b IN 610cuonit et emesanuimouuaer 

De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voer de geattresseenle(u). Authren dan de geadresseerde(n) 
ruggeld geen gebruik maken van &I beticht, het niet openbaar maken dop -enige wijze verspzeicha of venuenigvuldigen. 

kan niet aansprakelijk gesteld warden voor een incomplete azinkomst of vertraging van dit verzonden bericht. 

The ~emir ot ibis Message are confidentie" and only intended for die ere at the addressee(s). Others &ni the 
addressee(s)-are not allowed to Ilse Ibis message, to omdoe it public or to distributie eir maltiply Mis ~rage in any way. 
The UMCG eannot be held tesponsible for ineoutplete reception ar delay of this ~ferm" message. 

Oa etticketanntemers 'imago ede dal Vnart pástana !teem est tei Sermeseetegibeet otat 01141 513011004.110 kt tii40009241, byOrg,i3 ocgtocát à« aan da 
et/indeelt ineleeden eet bushl iovawtmrsn 11)4g trut sallvadmi 'pen entelsoltdjetold Mot telere), vee *OOM* wa, "Sterke* heedile* leegfe egseaden sist MI 
eleetgetestbeemmdee VIM Wichten 
tel teMeeeeltlai emoe riguissee met *eet room te Mi M >90 WO n« flY41.4MIWIFYA d  Ihst~00,  Mis Ted 10  WCI bYlndaker St at redgirged Watt",  tint 
Set'40/ eed gele* the meeat«, TI* stee iceerk% 5051544Y for donne !OV 	lestelt* beer* Sta roeien' *begeeft*" kantriietke sis**, 

De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Anderen dan de geadresseeide(n) 
mogen geen gebruik maken van dit bericht, het niet openbaar maken of op enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen 
Het UMC(i kart niet eansprirkelijk gesteld warden voor een bte.emplete aankomst or vertraging van dit Verzonden bericht. 

The contents of this message are confidentialand enk intended for  the eyes of the addressee(s). °Mem tban the 
addressee(s) are not allowed to use tbis meesage, to makt, ttpublic or to disinbute or multiply this message in any way. 
The ".IMCG ~net be held topoi:stikte for incomplete receptian or delay of ibis transfened morene. 
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To: 
CO: 	 IlVWSA9 
From: 	43,  gr' 
Sent 1"Pi#1/2/20.17I*4.9 
Subject RE: 
Receivint 	Turd,102/20-12 t25:49 PM 

Geachte heer 

Dank voortzte bericht Zoals u heeft gemerkt zijn wij op dit ttsomént een overleg aan het organiseren Voor elle 
initiatlefnefrons. De Directeur-generaal Curatieve Zorg, Leon von gelikt, Wil graag cj bektanigk niveau met de Vilif 
olie bekende Initiatieven gezamenlijk overleggen. Het doel van hsli °Wrak is de verdere reikte Ven de 
vergunningvedaning te verkennen, waarbij uiteraard relevant Is datrtgOtser wel denkbaars dat net am« te 
verstrekken vitiOnnUlgen Minner is dan het aantal thans bekende Ingletieven. Het Is de bnijnisijing rIsit vánleléder 
'MUSS« 44~1111$14 MenlIetEIKIeliVioettligets hierbij eignriredg Xijo, 1It begreep al von mijn go«eolt~itgt.  
In het buitenland been Graag 'hoor-noir« u wie wij «wen egnottkatto Ver* Wen gesprek. 

Los van d 	afsea1tbaht ir Uiteraard dok van Walltem sijs VWS OM uw Initiatief toe te lichten. ZO'n apfinikrz1 /4gt 
dan  PleetiMirillOn 

'Mettirlendefilke.droet, 
Fted Krapels 

dts.F.J. (kog Krafidis 
lid MT ciiratlelM2ent 
Pteafrritvártiteerl directer& CreitkiVeZent 
MInIstellevalt yellageïasidhèld,Wetzipi onteert 
470  '111111I 

jan° ..01111111M."  zifflentrismil  
• Ailkohpos'rji Ofid.iympiRE:'"OriehthenOie 

Gegeide heier Krapels, 

Okt is Inderdaad juist Wij vieikezi inmiddels af enkelejeren «n de VestirbSielding van een peotonenthempir &tikten bij lest VUmc. 

Ars adam-rood hetSmitgende;. Op denfdialkys kaillbtheiraiife van hetVInnevorden teruglas meerdan' 
gezien, Opdebooîdjoçaijesljr 	 anwedg. 

Ainnafl tVUnidteonçologie een ~Matte 0.1111111111M1,11.111111111111.11111111111.10.  ten be Witittenter Center Smsté . am 
heeft intemaffeflaleOft“MiNfin aantiekkirtikigtif;Peagabirfi4Mh0ote neen interOgrijoilk flVem opgebouwd op het 
gebied van de vroege toeptpspng en verspreiding ven•Intiowe technelealeibt Cie afdeling Wil% X0IMIr geleden een van de eerste 
instginedd lts Europa die 407titèfirltherapietinor bmgriftende:f am 0  re ntogleste,ginds-no3 v1fldtithetVUmc nereetrittathe 
radicitheriplifSB F(T) Van MegtoMerést pladtS en de Web' wordt Weffaidifilld:atikent flfs OnVOnAle centra met de Meeste 
ervaring op dit gebied. Inmiddels lijn op de afdeling meer danipong4nIterpatiffnten metSSItT behandeld. Hiervoor werden 
patiënten uit meer danliNederlindse ziekenhuizen naar het VUmc verwezen. Inmiddels kan SIM'bi circa «neut van alle 
Nadediendse radiotherapie centra worden toegepast In 2008 werd, In een nauwe samenwerking Met de lediffitfle, treksmeldSch 
mernOdUleerde radiotherapie ontwikkeld en toegepast Het VUmc vies Wereldwijd gin win de cfrits centra viatt «te technieken 
eerste werd geTMioduceerd, ()omvorm van 'MRT yriukt een snellen', eit Meer neuvikeurigetotspiseMOventMST mogelilk.Ook 
hiervoor geldt dat de afdeling zeer snel een grote ervaring heeft opgebouwd en nauw heeft samengeWerkt met andere Centra.. 

In dit licht beden 1*4e voorbereiding voor een protonenthereple faciliteit bij hetYllmc niet meer dan logisch. immers, de afdeling 
probeert voortdinerUflimirop te lopen MI de cintwikkelikg en ttnipassIng van nieuwe technieken die een betere sparing van gezond 
weefsel mogelIIIrtnalren, voordoet'« problemen win eorteerinatebeitrolioncerretion voor del/agent binnen kwelder( 
gereduceerd Ree« In een Vroege Mae is contact geifscht Met heit MMO Groenen: Er bestond tussen beide afdalingen 
radiotherapigal saistewetking op not gebied van de fidofdhaidoncMogie eet op het gebied een & 	tap sizieleigilluarpmpak 
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op het gebied van protonentherapie werd door heldeUMC's toegejuicht omdat zo ervaringen en expertise gedeeld zouden kunnen 
werden, De stichting Center Otnic International (tCli was van meet at aan betrokken bij de plannen ven het VUme. Een en ander 
heeft geresulteerd in een samenwerldngsconvenant ritmen VUmr., UMCG en 0. Naast bovengenoertide beweegredenen wordt 
ook op het terrein van bouw, Installatie en exploitatie (financieel) voordeel voorden (en Inmiddels ervaren) in de samenwerking. 
Satnenwerking zal doorontwikkeling van de Mig versnellen en het Verhoogt naar onze mening ae kwaliteit van zorg 	het 
wetenschappelijk onderzoek zal sneller tot toepasbare resultaten lelden indien *Nemen» wordt ePgetrokken. 

In het kader van de b) voorbereiding zijnde Alliantie tussen VUnis en AMCheeftdok het AMIC Rich Inmiddels achter het Initiatief 
voor een proton entherapie centrum bij het VilmC gescheerd, wat er voor zorgt dat de euPertise Verder wordt verimot en de 
bankiers case door grotere eantallen gratig itten sneller pos: Itlef uitpakt. 

Wijsten vol verwatligng aft neer nadere berichten vanuit het Ministerie omtrent de Uldsplenning en de criteria en procedure voor 
toewijzing, Ik ben uiteraard gauw bereid om een en ander neder toe te lichten en zou U hiervoor graag uitnodigen.voor een bezoek 
aan het Vt/mc. 

Met vriendelijke groet, 

Prof.dr.l~t 

Vent Knspels, 
Vairzonaidnesclay, 26 Septern 2 12 17:26 
Aan: 
Ondenvenn Protorientherapie 

Geachte heer mai 
131nrien het ministerie van VWS zijn wij bezig met de voorbereiding van de vergunningvedening rond 
proWnentherap1e. Ven dhr. lespers uit Groningen heb ik begrepen dat er sprake zou zijn van een samenwerking 
tussen het UMCG en het VUMC en dat er zelfs overwogen wordt twee gelijkluidende vergunningeenvregert te gaan 
doen, Mrt Voor plaatsing In Groningen en één voor Plaatsing neer lk aanneem bij de VU. Kunt u mij er wat meer 
over vertellen/ 

Met vriendelijke groet, 
Fred KraPeis 

irs, FJ. (frul) grands 
lid 	Cundióvt. 
Plaatsvervangend dIresteut Unt!~ Zing 
Ministerie van Velksgenrtheld, Welzijn en Sport 
070 3401.11 

Ut wi:ht ken ornOnnijni Oenetbni+in mit ure 0 *Pestend enfin t eer trv etuenuremer Iree Me tuiste ireaneueir up jpow«Mkqt, Mam V ~Oda 414,1 On 
etteán4or te makten en Ing Onit./A10 urateraen er fun ,ta11Vgáltti 91041111«11Atechkilháli gblál SChadd. RO *0W/tig Utát.dielyeibilitd kotall 0.11'fittgirmtle.kg 
ele)dijanntbvenrindon van bambino 

TIgn ~zijn» nl« ~HM hilennotion tred la not Intended ine you ilyeu OM n« lha ~osen er d ibis 	rem vors ia you byralerika, «V sato/WO to Intorno die 
ilennot Ond dokt* tm swassee.iso eins trom arr tintOtY itni00o0 Ot Ons/knid artitha Oten Ihn 	oio Ifer ouwe« triauttlan Otinotteen 
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toi 	*k" Jecties 	 motterig 

Kripttisff ,/Frest),  
- zeg rif fonagogi-22-imom 
~ge: Peiteniefeelgettri 
ReeetVesb 	friigif4012 07:119 

Beste Maria, 
Je belde mij gisteren met d0 vra g gr tonden kunnen leven met een verfsi tetingaande de 
prottimerivoorzieningen wo« e 	ponen werden geplaatst Met een .ispricitelt Van illisatlenten 
Per jaar e(geelijk-frtlet rikk(440» ifildttnittfdntijdene de Verg4thuing door de vetégenwoordlgers Vsetegg naar 
voren i f gebright. Ik heb Oetiriterfitkitlegrhin dis ~gd \inden wij dat nog steeds geen labOkf 

kasseiden is het goed Of0 nog even scherp-te stellen wat onze Weeg Ons verzoek aan de initienerrjetnerkjs te 
komen met een voorstel voor een gefaseerde aanpak waarin in de eerste fase twee a drie faCiliteitenivOrdreti . 
gerealiseerd met een harde maximumcapaciteit van circa 1500 patitinten per jaar, Onderdeel van het Veent& zeg 
moeten zijn een zodanige formele reetzictie of harde afspraak dat deze behandelcapaciteit (het aantal pakketten per 
jear) niet Zonder voorafgaande toestemming van VW$ kan werden uitgebreid. 

Na een nader te beerden perfoge kan dan (waar relevant gebruikmakend van Internationale ereareo4worden 
bezien hist& ontwikkelingen Zijn In het eenbod van patibntsini betintketfogebled en de ent-wikkelingen In de 
technologiii Deze oritiNiktellngen zijn den relevant voor de bepaling van Uitbreiding van dar:eega:pit in da 24'fase: 
Desgewereitzetrden We kunnen nadenken over een fermulering waarbij-we een prinelpe-vberherrien tot een 
bepaalde igtbfeklieg In cfe 2° fase vastleggen uitgaande van de huidige stand van de wetenschap en  overige 
nalevente trifetmalle, dat principe Voornemen moet dan tegen dia tijd werden getoetst tegen da achtergrond van de 
eribelkkelifigart.. 	9  

Mag ik er Van uitgaan dat jij omdatie mij dezeuratig stelden nartlenedtrbwokkon SPedillisteni  deze Difortnede 
deelt onder da initiatlefnemers7 

eivoet dank deerWier ret &Wall« nadere toelfebeng9bereedr 
Met vriendelijke greet, 
Fred 

drs. J. (tred) K Mens 
tid MT Cu rn have hit! 
Pit atsverv angentt dagsteur Ctatatiiire telg 
Ministerie van Voikittertiodheld, Wel.zijn en 5lcgt 
070 - Wim 

minvvis.n11 



Un1o2.0; 

Vent jilensnrostbus CZ 
Verzonden: maandag 22 oktober 2012 9:59 

Vumc.nr; 
enssmusrnc.nr; 

CC: jii(enstpestbus CZ; Krapels, Ei. (Fred); 
onderwerp: ovalen ProtorientbcraPre 

• IMEMStithc9.nri 
urm:ut:echt« 
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To: 	bie 	bus 	inwis.ni mitk meg. 
Mem 

umcittrechtn 
Cci 	Klepels, F.J. (Fre 
Frons 	_PlensipostbusCZ 
Sent 	Mat 10/2212012 92621AM 
Subject RE: overleg protcnenthereple 
Recetved: 	Mon 10/22/2012 9.2621 AM  

unicutrecht 

w 	
iji

asmusmc.ni 	 resmosmcmit 

111~111.11111~112MinvvOlil 

umcgre 
nrc.n1); 

Beste alten, 

Excuses het moet zijn: 17 oktober 2012 heeft het overleg protonentherapie plaatst gevonden!. 

Met vriendelijke groet, 

Management ondersteuner 

Ministerie Van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Directie Ceratiever zorg 
ParnassUripleln 5  II 2511  VX Dan Haag I 
Kanier 	Trileftion: 070 340®1 
*biel 6 

tagandeornIddao vanaf 2230 uur afwezig 
WaddijdagalLittaild. 

LET op; regenwoorilig geldt bij VWS legitimatleplicht voor besoekers. PaiMeort, identIMItakaart Of el/bewijs Vasidert 
als geldige iegldmatle beschouwd 

Geachte deèlnemers aan dit overleg, 

Op woensdag 17 november 2012 heeft het overleg protorientherapie plaats gevonden. 
Hierbij wil ik graag een vervolgoverieg inplannen. 

Onderstaand vindt u opties voor in november: 

- Woirnadag 21 november aa. van 14.30 tot 16.110 Uur 
- DOhderdag 22 hoyemtier as. Van 1130 tot-15.00 uur 
- Donderdag 29 noverhbér ás. van 10.30 tot 13.00 uur 

Aanwezigen tijdens het Overleg zijn; 
MS; Leon van Helder, Fred Krapals, 

lireentua/LUMC; Mw. 
MEM 

URCti; ok 	(hoogleraar radiotherapie), ohr.Jespers(RvI3Umtt) 

Maestro; Ohr. Larnbin (vt RVB Maestro Maastricht), Mevrouw Jacobs (idem lid Rv13) 

NKI/UMCIJ; Ohr. W. van Harten (RvB NKI), Ohr. k. Madame (FtvB SKI) 

LUMC), Mavr°1111111~ 
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V104C;Dhr. 5talman (Rv8 VUMC), Dfir 	(Vil MC) 

Gratig voknewn ik Van u welke data u intikken zodat we de afspraak definitief kunnen maken. 
In afwachting van uw reactie tekent, 

Met vriendelijke groet, 

enagg~ter Mit on ersteuner 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en SPOrt 

Directie CtWatieve Zorg 
Parnassus leln 5 t  l 2511 VX Den Haag t t  
Kwee 	Telefoon: 07b - 340111111 I I 
Mobiel : 
C-nustl: 	 s I 

feaandaamiddao vanaf 12.30 uur afwezig 
Woensdagen afwezig,  

LET OP: Tegenwoordig geldt bij tflYS legitImatiepikht voor bezoekers. Paspoort identiteitskaart of rijbewijs worden 
als geldige legitimatie bescheuwd 
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1111.1111thviimue gre431« 
meesttab.  

eramnesmakil; Dirk J 	eip 	 afdekt-n ; 
mg,n11«, 

rterne0nili 
gmall,coird; Wegels, F.J. (Fred 	?Meeat* 

Freon 	 -TNW 
Zont 	7111014/2512912.11110:08 AM 
Subjent 0000finealebillsrlifek0009 
~vod: 	7hte 10202012 11:11:02 AM 
Dansen suavooratell italindetherenle NL vanuit flollandP7C 25102012,0f 

Geachte dames en haren, 
Namens het HollandP7C cohanztlum stuur Ik u bij deze &abtje(' vait Neig 	votealkter Read van Bestuur Ermmue me, 

Met vriendelijke groet, 

seidataririatiletlandPle 

Delft Delversity of Teeliaology I P.0,00:5046 I 2600the Netherlands 
709 31 	F9901 IS 278660Q I MOO42 4 	1 imonm-intodayl 

wmehoilandand 
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FJ-(Fred) nlinVvis-tviliall..1~~~WIN 
From: 
Sent 	nuf 10/251201211:35:47 AM 
Subject FW: aanvraag HollendPTC 
Heceivetk 	Thur 10/25/'101211:55:49 AM 
Driel MIn \ms 251w012.ctif 
tainnisaME21122212.att 
2012-10-19 HollandPTOVericcrt DO.rxif 

Grol*, 

Yens 	 -  Tim 1l~~910delft.n11 
Verzonden; donderdag 25 oktober 2012 13:10 
Aan: Minister  

eigál
iat~palliagnuincxl 11"erasmusmcni; allIMEEMEM; 

e edekatner. 
Ondarkvarlt ~Waag HoliandPTC 

Geachte mevrouw Schippers, 

Bijgaand stuur Ik u een verzoek van Elise Carter, lid Raad van Bestuur Erasmus MC, namens het HollandPTC consortium (tUMC, TU 
Delft en Erasmus ME). 

Mat vriendelijke groet 

secretariaat Hollandint 

Delft Untverechnologly 1 PAD« $046 1 »CO GA Delft 1 the Netherlands 
00 fl 1~1 F 00 311S 2786600 1 WO 3.16®(MándarThundayi 
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Tot 	 Inwro.011 
Ce 	 rT 	MinVors.nij 
Frons: 
Sant 	MOR10/29/2012 10:46:59 AM 
&Moot nv; prgijonakitherepieyERTROUWELUIC 
Fbaceliredi 	Mon 1W29/201210:46:59 AM 

Zie orscWrsfiaerad rem» CV/. Fred, vallen we het Morgen even bespreken? 

Groot viriall 

11.11.11.11WM-0U 
Vu 	 20, 2012 11:53AM 
Aan: 
Cér 
91 	lik 	nenthertilie VERTROUWELIJK 

MEM deze weent etwezig delitOM hoge« ok in M'n eert.: 

Lastig"probleem inderdead. Wet di aantelt» betten: »tabak min Holkurd 	wal ie tort door de bocht, en MI de maxielbesed _  
Indlcallealietralt klopt het niet. 
Wat Wij hebben opgesoireven berust oe liel Signalement van de GR. Ne ik deer In lees, en In onze Mg» napraters, kram kop liet volgende 
uit 

- standaard InthoOttemt300 
-lahhelhhmtd Incheshw *3100  (geen trials, dus Me patenten meenemen en Mrt slechts 50%) 
In %teef *3400 &zetter tot het beidepMkel behoren. 

Daarnaast 
potent/le indicaties (deer hebben wil plets over,  gezegd, want geen verzekerde zorp):* 1200 (arm uitgaand dal Meet* de hein ven de 

geschikte kandklaten met Orptotentherapie zat werden behandeld, Want ze worden dan gerandomiseerd) 
Mitelminen secundair* Wroeten:* 000, 

In totaal e. 2000 Me mogelijk tot het basispakket (gaan) behoren. 

Want bedenk, vm hebben Met onze standpunten aangegeven Wat cd-ma kit het bastmakket behoort, maar dat betekent niet dat andere 
Incl »bes niet lot hit b eggeptalikit beheren. We hebben aangegeven dat voor endere indicaties dezelfde ke0.045152kmathddle,h gehanteerd 
Moet Worden, en-dat zorpirbrzeigerears dat ka edicten samen met de margemabledem 	ert moeten nege Als » . er Met uit kentert Kan aan ons 
Oen tordead werden gewaaid 

Dus kt totaal s 5400 dle In aanmerking kanen voor prolortenetemple, waarvan hel prdobte deel voigiekeriltigi van de kastsverzekeiiing. 

Dit is gebaseerd op potigen uit 2005, inmiddels dut bohoo4ijk verouderd. In heg Wignailament gaat» GR uit ven een groei van 3% perken 
Dus grdweg ki 2012 * 7000 
in 2016 *Ter» 
In 2020* 6500. 

Anderzijds zou het ook moge* kunnen zijn dat voor sommlg Indicaties het ~tel patienten weer afraeramt, blivoorbeekl omdat er met de 
folonenthereple Xde huidige thindeard) ~de:inpen werden gemaakt, menig'« het. VOOrded mar protonen  roklor  Of afwezig 10- OM% milten 
*Might PathkiMn de behandeling waterde. kortom, hels een 40011184h «Meel en de geteem*, dus Onzeker 

9p grond ven ONMIN» bi het buttenlerld bram de GR tot een een» van tulpen de 8000 en 11.600 voor 2005 Me 81). Dus de 
N odertandse getallen zoele tk hleaboven heb »schreven zijn aan de conserVatlinre kant. 

Alsje kijkt nam de totale beachikbare ouParMit zoek% Vermaakt kr het }h* van HogandFre zou 1. dus Okt Indiener* een ve5uhraing Meekon 
vetlenen, En ook dan »ra le nog niet Voldoen aan daviaan, Mmr ik zou dat niet zo'n probleem vinden,. zeket iiiM gezien de omekernekl 
0:0" egt een *Al ronde  itidicidies  dat gezien telsatateriden Let 00 eh Phhhhtmi preMetetliempka zullen willen. Do OR zegt Om in het 
signarement dat maak niet kideroen deze therapie zet krijgen or wijlen (»roem g.elm over oog, Mg% het gamba» aanto en krent zo uk op 
een tetaltimohe vMag van Oh11,4005 Os. 
Dat lijkt ene een gelede banadertna: belerwat ealmarete aanhouden, »dat er altijd goed nagedacht wordt over de juietheld van de 
Mdkatestelling, dijn een overschot am capaciteit greinen. 

Ik ben het *eva eensmerde opmerking kr het stuk van Hogend WC dat de els ven dMoiesarnernveridng met een UMC moel blIven staan, bij 
voorkeur Zodicht Mcgortii bij eert entiologicit centrum Meerdat mkandilen rilét giged houdt» er. Verdor de yerplIdatkpi orn letkienk Main» 
te Werken,.dateregbtrade op te zetten. enz. DM dingen waar metsel al eerder over hadden. 
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Conebrierand; 
defthaaraireche vraag alt7002. maar raimiseach baat een deer erevan sen afweren. De art komt dan op  4000. ae atilarlierram hdon date 

oepinged dat ingerw^ht ia er later aripeardieuhkeklbg moge*. BoVetdlea b een zekere'salmiak geveral. &laaide doéliaiallgheld 

mit b de vergueribe opgenomen le~elsen. mauwde( hearind bloed zijahantunwaklati ~Oen UMC, kun Je kwelder mbider 
goede, of Mikliste +Mande aanvrage% beten dedeur houden. 

Vens 
Vff  
Aam 
CCr 	Med); 
~werp: protonentherage 

0deilernOrGen lil en 

Zoals jullie wektoon vinden we de várgumineplicht frotonenthero pl* lastig vorm ne gaven, juridisch houdbaar. 
Daarom proberen we met de bekende initiatiefnemer: et onderling uit te komen Welke capaciteit nodig is de 
Zomende jaren, en wie daarvoor een vergimnIng zou moeten krijgen. 
Nu hebben we aan voorstel gekregen van ián van do Inni trofnemars, te bijlage. Hierin steen duedardge aantellen 
genoemde op grond waarvan het redelijk likt om alle ingiatiernernere een vergunning te verlenen. Dat was te 
verwachten. 
Zouden jullie kiemen reageren op de cijfers die Genoemde worden? lk sluit ook een mail bil de we al hebben 
ontvangen als reactie op dit voorstel. 

ik hoop dat jullie ons kunnen helpen. 

Met vriendelijke groet, 

rmaild1111111311111111 
sent« DeliM0111110111WIlUr Gyranwa zo, 11  miniatax van VOliclig1120(1014" ~en co snork 
firvilli0Oliefrt e jj 2111 VX 130i1 'lieg I j p0303u3 20350 II 2500 ei Dan Haag 

~1 " 3401 ~do 
»1~00 fnalCritillifrdbii4119 MI donderdag 

Emow 	 TW/ 1.1111~111~13 
Sent:Threky October 25 201201:11 BV( V. 	Standard Time 

Mig 11.11111~"k 	 riro 
len van desiElers: 	 .1 41  ~al; 	 .ni; 
KniPels. 	(FI'ijd); 

Sabbat: tonsenstobrief prbtotten 
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Geachte dames er  horen, 
Namens het Holland PtC cotlsortluln stuur Ik u hij deze de brief van Hans panen voorzitter Raad van Bestuur traimuz MC. 

Met vriendelijke groet, 

sectetadaat HogandPTC 

Delft UniversgyorTakhnology I PA U45046 i 2600 GA bakt 1 the Netherlands 
100 3315®1 F 00 31 15 37136600 1 10 00316®000dekty4huts4rd) 

ww.viecgtend«sal 

1,4 herkettriel ÁSNmaeaaveterndle eirtroet. ta bestemd lachte ir vleit de pearkeesetere bent of MUM,' alsisteretk aan u is toegezonden. wordt o verzocht Meen cie 
ekendut kroelden eo trol ~hl to ~Mrt« en Ort Sast rtenveroth croon hiestondwgbed voor wherkl. vue warm aait) oca. de ~wol Iwurn mei atigty VOUVII.41,11 aee het  elektronisch meenden van Nichten 

Thi•emesseigenry cogtági obnriptioil trio' ts eet tilended ter $,u II rou ~nut OK. .ffilessa, Of rr Dus ~ego wessent Weed Dwerg**, 4ou are reales:1rd te /groet the tender end datara Ine Meting« TheiStille «cent olsettyree daeega ot any lene em.ong rner Pt-  reis tehens4 el the elediroure IteronteSlon Ot M0"1,05, 
nrsroArraroe 

Othirilikhl~peratmde.imr para hdee«al,  tdipmke~uletalVdtbewrd•ivg~,0 agggrAMB,4 Poodu ~0,0.4*~~k.~0,44.d ~ot ie 	MiCegitte vettpeotrefieriopYmennIK111~4~1~~~, vonnorsintenoat oe mis« lpádiactn,fel v.eibeffilet,  wi heem...0~ ~Wow wow ta4~ 

neeerroeraeyeritenreooreeroberto rcerecedeirripau rodere nerewireseiree ceireeirressiee waesensarp~ Ski rée (Ogend irlteiá~twei~ lespe.roe 
»0~ eais bigl~ geard "ai nom* !Dation*. onlywarálaaktfte roe aro neerenrerrieeirrorowee~~~ 
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Te: 	MailikgekterillegiaPiénktcij 
n°01! 	Wad« F.J. (Fred) 
trent: 	8un 12/92012 9:3414 PM 
eubje ce Re. 
Repel d: 	Gen 12/9/20129:94;14 PM 

Gedankt 	vare *suggesties, we gaan er naar %keit 
Groei, 
Fred 

;"-en:°~11%tiorlricht— 	rikkng 
Verzenden: Sunday, ~roer 09, 20 2 1025 PM 
Aam Knocis, F.J. (Fred) 
Onderwerp:RE:  
Bede Fred. 

Hierbij een aantal saggeatirce ried de commissie: 

- Prof dr. 	 sr:b-oncoloog, UMO.U
u

ctit.ril) 
- Pr 	 medisch-cetcoicog, CO 	 inturneg.n1) 
- Dr 	 allgialkkeuLd) 
- pr 	re ireberepeut-oncororkr en Ni de UK betrokken meest di Oe toewijzing van vergunningen Vr« Probnieleberarde en 
bona vi rkt het De rtment of Heser Wilaffine.coro) 
- Prof dr. 	 rediotherepeut-dicoroop. Professor of Reef** Oncdogy, Director Un Nelly Center Center end Chakman 
Oncortay. Center for 	Research kt Oncole9Y, Merkel FaeuitY and DeiverultY Hospiiel Cad Dristriv Cafus. 1-kliverskY of 
Technol Dresden (111111.1E~Oncoray.da) 
- Dr 	 institul Gustave Roti 	1/11rejulk Frankrijk/Centre de Prolontherade de l'Instilut Corte a arsav, Campus 
Untve 	re, saY, Frankrijk 	 r-rd 
Reces is In l3 ie eenrapport meetronen dot protonen. Wellicht goed cm ook een van de auteurs in °vermeen. Ik wed  dat  Prof 

uIt Gent hierbij Is betrokken, is echter lid van de Expert Advisory boord vel HottandPTC. Misschien ken hij 
(onalhankel; hamen suggereren 	 uagent.be4• 

Van: Krapers, 	(Fred) illiagaminvwsmij 
Verzonden: donderdag 29 member 2012 14:b9 
Aan: 
onderwerp: 

Beste 
Wij "Met de consensus dlejullfe beteild «AM te hebberd Het doe) nu mogelijk zijn  tod etijk snel  verdere  stappen tezetten; Dealt) 
zelf ook tevreden? 

Mag lk ja nog Neerbogen vragen? 

Loonven Helder is n69 minder Inhandelijkin9eVoerd in de protonen-materie dan ik.-Onderendefer jouw presentatie heeftmq indertijd 
gehdpen erfets meer %tante begrijpen. 4u troeven wij opdat terrein netuunijk gein professionals te zijn, maande helpt Wel merk ik Zelf 
Oe» er iets ime Ven afsmet Concreet (satijn weeg otje bereid geel zijn Laai een,presentatle te geven waarin je meer vertelt over 
Pretenenthemple bis zodenig en beer grote en kleine teditedell etc. Ik  denk een een gesprek ven een uurbij hem Alsje dher toe bereid 
bent. dan Mat lk het Secretariaat Iets plannen. 

Tweede WWV; ta deze- Streks moeten We dus een ~missie die plannen laten beobrdelen «zij verdeel aan de gestelde criteria. Nu IS 
hek (Moeilijk (niemand leverden die er ti vastend Ven  heen dd geen beren9 heet Heb tij Suggestie* voor namen de Iq voor zon 
torn:ritste zouden kunnen wegen? Map eventueel ook uit bet buitenland zijn kikt Mij. 
Alven denk voor je roadie. 

Met vriendelijke grad 
Fred 

drs. F.J. (Fred) Kropels 
Lid ttft CtiratieveZoN 
Pinkt:we nni nriend drenken Curatieve Zorg 
Minaterie van Volideezondheed Welzijn en Gadd 
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070 - 340 Ia: 

Dit belicht kaminformatie bevattende niet voce' u 7s bestemd. Indien u slet de geodresseerde bent ergt beticht titiuSevegg Han u teegezcoden, wordt u verzot. htde t oen de afzender te melden en het height te verwijdemn, 
,
ateratirafiVeoftll been WcIattraltelikftettl voorschade, van welke 410 ook, die Verband houdt met risico's verbWrdoiften het elektrooloch wizentlin von berfahlen. 

This message rnay contagrktfOrmatkp that is not Intended to( you. It you we not the Widreisee eothlantleatioéewila sent %yeti by 
misteke. 	litakiegUested toInfornt th e se nde r end delete Me measage. The State adonis no ilehilty ka danige of any land rmieng 
from the risks inherenikitis electronic transmission of messeges. _ 
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Tet eis F.J. (fred)~13joiJd1 . 
'Viper; 	 gni 
genk 	12111/20129:48t02 PM 
embilg Re 
Reeereett 	Tue 12/11/20129:48:41 PM 

Beste Fred. 

Hierbij nog een kendkfeet Veerde eedent9sign 
,R011~. Oen etispipeu ftlidedende;  ás VI et~ áneleft en iltekker van de protonen Ma* k betXrenedi i3Orr FriO(On 
Therepy Conlerk 

Mostete PtQleFrg< Pt RiMingOR Q/KekrgY 
InetitutiOn MageeMisiffir Genetal »SOU 
ZIerPerbnentgeftbn Ontdo0 
Address: Meseeelnleek4 	HoiPli0 
Eindlonen OneoloslY 'NFIc 
•5$Ftult St 
Boston, MA 02114 
Phene 617(724-11111 
Fes 1/M 6-IM 
Eind : Mtkáriners.en 

GIM 
VT-Jr11111~ 
.Iretiondent zencratedetember 201222425 
~Kloek. P.,1,  Wite00 
0n-de/werp: Re.  
;Beste Fred, 

1-IlettAl een smeet sutfgesliss ede de «emissie: 

- PO( dqrr 	edik:h-meewou. UtvicU 	int 
g

autiechtsd) 
., 	 medIselbenergog, UMCG 	reirince.trij 
; Ot 	 o illeallIbciii.n1) 
•,. Pt 	 dir» ele4mut•oncéloog ot In de UK betrokken ~eek Mg de toeedgiN Van vergidthinged YeerlweliMentnerePle en 
tevens vi  il e..  t 	!-,  . - 	f, lielditI 111§11111b0,tent) .dkeiifr. 	r.0thigiimut-~1990,POssalt OrRedietlaii One4logy, ,OrskcJer Unkverrely terneer '.~ter end Cliáirmoil 
ariào ,C 	 , In OrleeledY,Medieel Filet* eed tiekeeshilnefflet0 Gustav Clinch, Univesikle) ' 
Teilie' esiy biesden 	 brOreyJte) 

( 	 »gut 	11 ss Weis* , Fre ek rilstr.,elitte de protenifiereple de Snikt ránkt al Op*, Cemeue 
Ce 	 ; Freek* 	 r.(t) 

een reFOOd verseeten over protonen. Welig11t900 ockk.ded VOO 49-Iigt<Onkt«,~4064,  ik We`gdOX Om-
git tágteijilled4 ig• ba triik k H Is s:Ithter SeedeEkidert Sokur. gdegAvOn. NleedgMjk,41144dee'keeffij 
utrea egotie0ede 	 kidsgbe), 

VarnMig" 
V 	pr r áag 2,9 n9v*mber 2012 14:59 
Mut 
tideivitto 

W meen 	de'eensensut die Welt bereikt lijiteil te hedgetet tek meet fi etage* zijn redeelk•Seed verdere stopppn Ie zéttee 
sdtstok tevreden? 

P/401[1e heg Ook &Kien Kedee? 

lept van Holde neg Minder inkeudelijk indevogd In de Preieftentreatede denik.-Onder isidetel0uvi Watentatte »MON kuiertijd 
geholpen tir fint meer vantetieolpen.'140 Idievedydi do dat terreki natuurfik gaan preeissienakts 	meer het helpt wei ~k tx zelf 
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ets geer Mbeineer Van Mannit.COrtriniet is 141Vinag ertgiheratit inez/t.irson eet gnisentegte gaven waart Krneer vedelt ave,: 
Orcbsrlenthringle ais =deo en Over,grote en idekie tuchtasten e ik derdr aan 0~1 treit eet Uur bijhelp. Als Je daar toe bereid 
bent. den Met ik het aderatri 

b.
deat iets Oenen. 

Tweede vraag is daze. Straks moeten We dus rienernimistfie Mie plannen laten betiordelen ot aij vorken aan degnairdde criteria. Np le 
het meelift mniernindte biden die er en verittiVen Inteltain geen belang heek }tb saggtillei Voor namen ditriell voor zOn 
commingezittaten kunnen wagen? Mag eventueel aak uit het buiteritand zin !gd mi 
Álviett Orinisfedrlis 

Wed Vaittltligke groet 

F-1,  (Fred) Kregel* 
Lid M7 Curatieve Zorg 
Plaatsvervangend directeur CWrotiovo ZOO 
Mi O,» ililtogezondh o$0404ri en Soort 
070 

Dit botIghl kan Alternatie bevalen diè niet Vo« U Is besgund. indien U Met de geadresseerde bent of rit binttitabusievefijk een u Is 
toegezonden, wordt tr verloehtdat aanzie razender te melden en het bericht te verwilderen. iiie,.8teet iiamkardt geen eansprekelijkheid 
Voor sthoo, von welke aard nok, dia Verbond heinat met risicds verbonden aan het elektronisch Verzenden van berichten, 
Thts massage mey context intermatton *et is not kdended tor you. ir you ere not the addressee,or` g Ode message WeS sent to you by 
Misfa», you ere requesteid ba Wenn 1e renderend delete the message. The State «cents nollablity k( deurspe otany kind resulling 
trom te risks inherent in the e) 	trensmission «massages._ 
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To: 	 1111~MinWfaidr. Krapels. F.J.(Fred)OlififaminVwS.M): 

From5 
Sent 	Fri ivi4p2aig 10:8e;49 AM 
Subject •ftE:Rotorientei*a 
Remise* 	Fit 12/142012 10:58:$0 AM 

be brik werkt niet goed. le moet bij zoeken protonen" Invullen. 

&dek 

11:111 
W11111.11~1.1) 

Verarmden: wijdag1.4decaidal
at 

 
Afm: kropels, P«1. ried . (» 
Ondeneerp: RE: Pretenenthereple 

Misschien zijn die ooit genoemd, maar er is nog niets definitief. Op de website van9de NZa slaap ook nog geen 
Uitleven: 

httodfdbc-Zoroormlotten-tarleven,nzir.nitnzaZoTanef/ZoekfunctieDotasioX 

Groet, 

Van: Krapets, F.J. (Fred), 
Verzonden: v

iim
r~riber 2012 11:56 

Iran:
Onderwerp: RE: FrotonentheraPI 

Wordt er nietook al gesproken over tarieven? Ik hoorgeluiden van 30 of 40 dUizend euro_ 

Vorm 
Verzen ent 	a 14 ecern 201211:16 
Aam 	 i Krap" F.I. (Fred) 
Onderwerp: Pretonentherapie 

Ha Fred en go 
New vragen pretonentherapie.. Er zijn al producten opgenomen in de productstruttuur met korte omschrijving 'nog 
niet alieldbaar i FrotonenthersPie I Complexe bestraling I Radiotherapie'. Deze hebben echter een nultarief en gin 
niet declarabel. Om het financieringsrislco te verkleinen wilde men, meer producten die beter aansluiten bU de 
Indicaties afgegeven door de Gazondsheidsread. De laatste stand Is dat de instellingen nog bezig zijn met een nieuw 
voorstel voor productherindeling. Samenvattend, de tarieven bestaan nog niet. Er zijn wel tarieven van andere 
racitetherapte produCten beschikbaar. 

groot. 
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To: 	 „ 	 adie . '.11's FO41111113~—:. ,III/ 'Wikt 
IJ Pi ,« . It1 ',J 	 rang; 11~1jetimcgelWileXtidt 

eeasantneac. 
 

'Itikirli' 	.' 	
Matig:m.11 

t!tadelifth 	 ludelftnII 
Ce; 	 • 1 	'7. 	i 
Fiom Knip*, PaC(Fre'Lla 
gerlb Fd 124020122M27M 
SICK* conost2tINI011iodOtgliiliakim eic9110424.9401:~IloraOlo 
Receiwd: 	ei 12f2Y22122:59:27-EiNi 
beettiudiik «koog egerjraiVersie2ivitignibed012.40dir 
REGELING PROTONENTHERAPIE met bestutellk altattn1 tengel versla 21dacember 2012.dcex 

Ceachte betrékkenen bij da PrOtonen Inittatieven, 

Op 22 november le er een ~Pit Opyip Pp VW:g..bIj keen ven tteldeti, Ongegist-generaal Curatieve ZON over de 
niOgritigkheld te komen tot WiL INNOWt1(110 afspreek :mg de introductie v$l prOtenentheraple, U heeft teen een 
seubjet:el ter tafel gelegd en wij hebben aangegeven einkgssitar dat voorstel te zuilen beraden. Ook hebben wij 
teágeZegd u voor de kerst doCtiMenten tori be attlieff nietd° concept bestuurkjlcr 

aan  
bestuurlijke pr 

de volgende 
 e ken e een

op
c
m
on

e
c
r
e
ki
p
n
b
ge n te 

 
regeling uit hoefde van de WbmV.,litigaand trekt. ~stukken aan. Ik hecht er 
maken: 

• Deze stukken betreffen ambtelijke itOnstePtenr 
• Over deze stukken ogen wij Ok nog de Manie vragen Ven organisaties als de IGZ, het OVZ en andere 

'betrokkenen mede de zoniVellekerears; 
• In de documenten staat het VOMSte Ven 'ha$21tal base«. De Meningen In délso0Or toPOO btOt4Vér uiteen. 

Wij zuijiti Agio :0101e, Zoveel mogelijk onefftenkelijke, deskundigen Vragen ble ons biareen tichiles over te 
geven. Mede op basis van dit advies Men aIjOe minister prIviseron over oen definitief Iteeket rond dit 
entedum te onlert. Ik hecht er aan dreg benadrukken siet dit criterium rijgt is toeten/20d om het aantal 
van Wet initiatkaven te reduceren, Wal 'vertultde opvatting dat volgens vale deskundigen bithespltal based 
An'belangr11150.0(14,1JPS-OntOlSbare VOSsidè'rell 1100'4 Z0015We er nu tooenáen,  kijken heeltideflospital based 
leItflhYen dxiotkeie„ 

lie 40.uvo réattja op hijg- panda «Meenten graag uiterlijk wonden 21 Janderl bbgetnoet- 

Re0 Mij lk een menie Ketti en eej ofie4 ;min van 2013 tee te Weasehl 

Met vriendelijke groet, 
Frgefi Kl'OP03  

drs.t.i. Wadi Krogh 
U0 Mi' Curatieve Zig. 
Nisatsvervangerid driesten Curatieve Zeilt 
IVIlnisteasirelksgenlindhaid, Welga en 9, port 
010 u  
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Tm 	Km Is F41. Fr
i
amiiist~tornInWis.101 

Seri; 	W12/21,2012 1121:41 AM 
Otélerit RE Protonen in de kerstboom 
Ready** 	N12/21/2012 1124;42AS/1 

Hol Fred 

Heb m tanig. 

gerborn; maak erultopdat ze akkoord leem deze lijrt door te zetter". 
Maar teti het stuk + opmerkingen dok nogIn jullie bakje, dan kun je >ook zelf dparVan vergewissen (en hopelijk 
tot hetzelfde inzicht komt), 

Fijne &dagen] 
Groet 

Vent ;kapels, C:3: (Fred) 
Verzonden; wi 	it ecernber 2012 1I:57 
Aan; 
Oederwrirpi :Protonen in de kerstboom 

Nog nieuws? 

Var 1 
Verzonden; donderdag 20 december 201218:4ï 
Aan; Kropeis, 	(Fred) 
Cc: Halder, 1-A.M. van (Leon),  
Ondsinverp: RE Protonen in de kerstboom 

Hol fted 

Ik heb je mail even geprint en bij de nota gevoegd. 
Hoop morgen Uitsluitsel' te krijgen. 

Genet® 

Vent KraPelS; F.3. (Fred) 
Vereende:e if 	20 december 2012 9:33 
Aan; 
CC Helder, L.M. van (Leon); 
Onderterp: Protonen In de kerstborki 

Ik weet niet of jullie nog overleg hebben met de minister, maar als dat zo ie zou je dan het volgende willen vragen? 
- 	BegIn deze week Is een nota ter Informatie over de vergunnIngveiiening van Protonentherapie naar haar 

toegegaan (2314$6.35), Door een administratieve fout bij ons is deze nota pas begin deZe week verzonden 
ipv begin december. Ik ken mij goed Voorstellen dat zij de nota nog niet heeft gelezeffi 

Eerder Was het idee voor protonenthemple vla een WBMV ,  procedure te selecteren wie er een vergunning 
hiervoor krijgt. De regeling die we hier voor hadden gemaakt bleek juridisch kwetsbaar,.  

We hebben vervolgens °tv Lean oVerlegd met partijen en hebben met concept-at-Spraken de capaciteit en het 
aantal Initiatieven terug kunnen dringen. (vier initiatieven met beperkte capaciteit). 

- 	Dit willen wij, vastleggen vla een W5MV-regeling en een document met de afspreken. 
De vraag ie of de Minister ekkpord ken onon dat we op dit pad verder gaan, Zo je, dan leg Ik aan ambtelijk- 
concept aan partijen voor '  n informeren wij de Minister in janueri uitgebreider vla een hete. 
Zo nee, dan doen we dat niet en wachten we op de reactie van de minister op de eerder genoeinde nota. 
Het laatste Wet ik wit Is de minister pushen, dab hadden we haar maar eerder moeten informeren, maar het 
zou fijn zijn eis we de vaart er In konden houden en partijen voor de kerstlens kunnen sturen. 

Groet en denk alvast, 
Fred 

drs. FJ. (Fret)Krepels 
lid Mrt kralleve Zorg 
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Plaatsvervangend directeur Curatieve Zorg 
Ministerie van Volksgezondlveld, Welzijn en Sport 
070 -3101111 
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To: 11111.11.fvumcni 
Cc: 	 rentiMnve,tA 
From: 	KflijiCisïf..1.1fred) 
Senh 	Wed 0/2013 0:28:46 PM 
804104 RP*1882 lllMebkei4 	Plt4  ~hele» 
fteogeed: 	 t/364P$4 

céghteu,~ 
Oino vilMart het Vedgettde antwoordI 

1111jripall van 21 december 2012 heb Ik &aten heteergegittbeatuudijitzt alikórird en de concept•reggling protonentheraple 
gerrildid Met het verzoek uiterlijk 21 januari hierop te Ofellipteit. Zoals Ik heb aangegeven in deze molt zullen wij Over deze 
atedrSn ookodg da mening Wegen van Organisaties alt de IGZ, het CVZ -en andere betrokkenen koala da zorgvarzekeraa rs. 
Over heteeterste ven 'hospita! hemd zullen we aa n egt*, zoveel mogelijk onafhankelijke, deskundigen vragen hier ons 
een advies <Pier te geven,. Mede op basis van dited*iZtílien wijde minister adviseren over con definitie?besluit ronds* 
‹dteriuns ta geven, Vanwege de betrokkenheid Ven ingerdere derdertlikstnieellijkeen planning te maken, We *even 
*maar In tedergeval voor de 101111! t. de tegelingits de Mietsco urent te publiceren. Irleat ook  afhel/te hik Ven ItledeAVereng 
Ven alle betrokkenen ken het wellicht leb sneller, 

2) 	Er is geen standeerdperiosfe voor de indiening van de vergunningaativraugg na publicatie van de regeling, in onderhevige 
regeling is'geketen veer een periode Van vier weken, De achtergrendhistrvan is dat u CIa potentieel vergunnirigaártvrager 
de concept-regeling al veel eerder ter kennisnam heeft gekregen svettrri0Or u zich langerkUnt voorbereiden up een 
veraunningeartirtaag dan de officiéle vier weken, Deze overweging in achtnemend, beogen we met de gekozen periode de 
Voortgang in het proces van vergunrtingve riante* er In te houden, 
U kunt binnen de gestelde termijn eventueel een VeraunninfieenVoreit 1041enen. dief 000 Piethelern gal compleet in en 
daarmee nog niet goed beoordeeld kan werden, Deerne kunt u binnen een redelijke termijn, te bepalen door de Minister 
van VVV3, de vereiste aaninillende stukken toesturen. Als redelijke termijn zou, ook afhankelijk van de D missies, 
bOvaerlseeld een peetode van enkele weken kunnen worden vastgesteld: Indien u niet in staat bent uw 

Srerguniitegaanveregbirmenrkze periode te completeren, dan kandit een reden zijn op grond van artikel 4:5, eerste lid; 
van de Algemene wet bestutuarecht de vergunningaanvraag niet te behandelen of de aanvraag af te wijzen, trgt zog erop ' 
neerkomen dat bet, do« ons gezamenlijk bgeogdeiorgvuldig «geleemd belui An vetgunntnoi!riimina geen dogfregoi 
jie Iqdet 

Or hOop u hiermee ontdoende te hebben gereformeerd. 
Met vrtendetyke oer. 

dtS•FJ. (Ft'erli){rePijb 
Uit MT C,uratieve Zeeg 
PleetsvetyangehdririttetirtitatièveZerig 
>verstane ven vellugesonitheld, Welzijn en Sport 
°Mi* WIM 

yen: 	11.1111~3vumcnij 
ijento 	maandag 71anuert 2013 8:39 

tt 	á" F e d 
Ontitity440; Wem miVkel 4 Restdi rel Potone~le 

beste Red/tree*, 

Namens het Anisterdamse protonentherapie inlatiet (Wc, NKI-AVI., VIM e), onder de noemer APTC (Amsterdam Proton T)sereP Y 
Center/Arnatind4MPf0t011entherAPIS CentrUm), cobrdineer ik *programma manager van bet AnTre de reactie Ob de beStoOdijkia 
afspraak en de Beigelingfristenentherattle. 

In deze context eiffin tien rende vraag met betrekking tot de vergunnIngsverienIngspriadedure,Inhijlege 2, artikel 4, staat hlenwer 
dat de Indleningsberlds10 telg« Weken na bekendmaking van deze regeling In de staaiséo' urant kopt. Omdat wij een nieuw 
Initiatief rijn, met een 011304 foladts en een nieuwe gezamenlijke missie, organisatiestructuur, 101, business case etc_ etc. molk 
graag meer Inzicht willen met betrekking tot het volgende: 

1, 	Op welke leimijn lieeh bekendmeldne In deStaidietniránt redelijkerwijs te verwachten? 
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2. is er een argument voor een periode van 4 weken (of is deze bijv. standaard)? 
3. Wat zou, in het ultieme geval, de consequentie zijn van het niet tijdig (kunnen) indienen van de aanvraag In de 

beschreven periode? 

Met vriendelijke groet, 

VUnic-Rettlation Oncology 

De Boeleiaan 1118 
1007 MB Amsterdam 
The Netherlands 
Tel.: +31 (0)20 4i. 
Mob.: +31 (0)6 



21405321 

To: 	 orde riffli
zzi

alagit
tioninwo.n 

 
Cc: 	 ij 
From: 	Kropels, F.J. (Fred)  
tob 	Fr; 1/11120131:05:53 PM 
~at Advies ei den n

/114013  1,000 
iet hesPit4( besedAliVan W0411014110 

ft414 	PO1 
• •A  , 1, I 	• • • • , • ,i L 	21 deraimbeir2012.dcba 

lEthelbestilellitekkot~teerVersk24daperabk2012.docx 

oergolg:op-ons telortiarsgerigfaicarbalOpen vrijdag het volgerichL-900i-  tinetonentherapie (eed neger kOaftiersi 
Onberadenheid die nog aan het begin Van de ontwikkeling staat) Is een WESMV vergunning verdikt orri allerlei 
retiltazainin te voorkomen willen we aan de voorkant goede afspraken maken met de zorgearibieders in deze en die 
dok beklinken In een bestuurlijk akkobrd: (Bijgaand tref je aan ter* achtergrondinformatie de Mekken die ik naar de 
initiatiefnemers heb gei/in-40 

Er lijkt bij alle betrokkenen, thrisensus te zijn over de criteria die we zoetden moeten hanteren, Er is den 
uitzondering:-  het al dan niet (tysioNverkiivien !ken een ziekenhuis van de protonenfaciliteit (hospita( bissed). 
Sommigen zegden: probanentherapiejt bijna -altijd onderdeel van een bredere oncologische behandeling en daarom 
is het vanuit de penant (en de dokter) heztár4jaed (rif zelfs noodzakelijk) dat ditlysjek'islierm ználninhbis Is 
gotettrgil. Andereh zoggen: dat i3 oinanhet ra Vent-  de patilintvedigherd helemaal Me norng dat heg bijeen 
ziekenhuis Is getkikelitierd.. 

Er dienen zich vier fnitiatieven aan (1) tiMgG; (2) eert corribivan:SKOAVVV(i eii AMC; (3),A2M/Maardtra Clinitij en 
(4) tIPTC: een barribi Van Erasmus mC/LUMe en TU-Delft. Mikten OM WA de faciliteit in tientorittenbij de TU en 
is dus niet hospftet base& Dij Vit:IC-kringen zijn clan ook de grootste tegenstanders van hategnernen Van het 
criterium hosgál based ta vinden. Veel andere deskundigen uit de radlotherapiewereld die ik spreek (die dus niet 
van belangen orsilottioti(ki) Vinden hospita! based Juist wel erg berangrijk. 

Er gaat vealiniatnurtijk beweid mee gepaard, de investeringen zijn echt heel fors. (tientallen tatWel 1i0 min) en het 
preatigercaragttOls tiend. Wij kutiriMtials VWS de tnediath inhoudelijk argumenten slechts beperkt 'cni e rzlen . Daarom 
willen Wij drie deSkundigen vragen ons van advies te dienen op het Criterium héspital based. fiat gaat niet om een 
rneandeniengeettglie maar 0.1:1 onafhankelijk« medische blik Oen argumenten Vont en eggen, met een duidelijk 
dOg VO(' het patientennetsgacUel, Graag richten we deze *arta dirs -aan jou. 
~dar zot, er denken wij een iemand uit de (oncologisch) chliiirgiaine hoek en tarnend die Meer -imn  protonen 
weet. Als je suggéstieS hebt vooreen namen, dan honden vietins jee(' OrthedeD. 

riet zou keel prettig zijn als bet rnagelifir zou zijn dat ik ergens volgende Week late van je kor. 

Abrest veel dank eigtt je bereid bant er over na te denken! 

Vriendelijke groet, 
Fred 

dri.F.1:(FrifflitrapelS 
Lid tv1TCutritirwe7ara 

dimateur ciitatfovii tag 
VolNeiondheid, Wel:gni!~ 

om -340111 

vr 	i o#-Kivok'rJ....: '2i, ,  -.,  , taii2Og 1559 	. 
1 	 .ár 	 .nr; , ::7. ,.,.. FCA 'r 	 )OtelS. iligLt,~Vil; Milipla Oti mcg.nr; 

VUme.ni.  	ril'i 	 tv—i,  tintrilri
.:It 	

9.ttrtlehtri 

Onderslenp: Concept bestuurlijke abpraiters en conoept regeling protonendlerapte 

Gebotte:: betrokkenen bij de probanan lilltigi,"'N 
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pp» pOyember is er een getipt& &Weeg op VWS bij Leon van Helder, direitteig-generaal Curatieve Zorg over de 
1011rilljtateitt te komen tot een bestutirilitte afspraak rond de Introductie van pretenenthereple. U heeft toen een 

Orgel ter tafel gelegden wij hebben aangegeven ons over dat voorstel te Men beraden. Ook hebben Wil 
agd u voor de kerst documenten toe 'N' startairnet de co ncept-tiestutrrIghe arepraken én eent Concept-

re Nog uit hardde van de iNbmv. Bijgaand traft'd deze stukken aan. Ik hechte-aan 4e kohliolde opinertitrigen te 
matient 

Easze'etakken betreffen ambtelijke concepten 
Dyercteze ettathen ogen wij o(41 i4 de mening vragen'', Van orgardsettee als dra IGZ, het CVZ en ergere 
béttokktnen abdis de 20giegaikeaftrs; 

=In de documenten staat het Veretéto Van 'hospita! besea'. De meningen In de sector !Open hierover Ween. 
WIJ zullen een enkele, zoveel Mogelijk onafhankelijke, deskundigen vragen hier Ons een advies Oinirte 
geven. Mede op okt» van dit advies zullen wij dtintniiiter adviseren over een.definitief besluit rond dit 
Criterium te geven. Ik hecht er aan om te benadrUkken dat dit criterium niet Is gevoegd om het aantal 
van vier initiatieven te reduceren, wel vanuit de opvatting dat volgens vele deskUndigen het hospitia, be.sed 
zijn belangrijke of Zelfs onmisbare voordelen heeft. Zoals we er nu tegenaan klitten heeft vier hosiatel hoede 
Inftlet(eVen, de voorkeur, 

Ik zie uw nek*, op bijgaande Cenceptén greep giteriiikrriaandp02.~tegeMatat. 

nest mij treed fnoolit Kerst en een goed begin Ven 2013 kie te'wensen! 

Met Vr(ilineht401nt Uitbit, 
Fred Ming& 

drs. FJ. Itead).ktai>ds 
lid Mi Carátleve locs 
Plaatsvervangend directeur Cdtatleve 
Minister 	 logemondheld, VMO' etn Spnrt 
070 -340 
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Ta 	 radliffigieninVwsnlj 
Froir j~

m
IIM Cru 

Bent 	ra 1n3rozt3 11:06:26AM 
&Mept RE. Contacigerscon UK groteren) 
Roceivezt 	gis 1113)2013 i;07:23 AAI 
Evaligtion cnIeria Ulty20)2-1t-09.dog 
gaggingli center parade Wenn. FINALikif 

Beate Fre& 

dok jij de beste Wensen voor 2013. 

Met betrekkin tol de Vragen het volgende: 
1_ 	heb Ik peragénlijk narit ontmoet trieer is wel deskundig op het,  gebeid van protonentherapie 

en radiotherapie en is betmkken geweest bij de selectie van instituten in de UK en is tevens lid geweest 
van de beoordelingscominissie voor protonen in Denernarkert, Het rapport hierover heb ik toegevoegd als 
bijlage (zie ook blz 2021° alinea m.b.1 statement hospital based en 50 alinea Wellicht dat dit ook voor 
jullie nu is. Een _ander zeer geschikt persoon zou zijn Prof. 	 Uit bresden. Hij was de 

en Is eelt zeer gerespec 
raolepierapeut In europa metvees statuur ne is bovenalen oesktr ig op het gebeld van protonen (opening 
faciliteit Dresden gepland In 2014). Emailadres: 	 uriklinikUrn-dresden.de 

2 Te denken valt aan prof. 	UIMaastricht_ 
3. Zou Ik persoonlijk niet weten  

m.b.t. capacity per facility zie blz 20 laatste alinea en blz 21 eerste abnea in Deense review. 

Met vrtendelijke groet, 

Afdeling Redierboraide 
thtiversittlit Medisch Centrum Groningen 
Hanrepleinl 
Postbus mica 
9700 RB Groningen.  
Telefoon:, 050.36 
&maai 	eurnceml 

Vent «repels, .F.3. (Fred)~141iminvwsmil 
Verzonden: woens48g 9jantrari 201317:36 
Mm 	rt 
g:c; 
Onderiverp: RE: Contactpersoon UK protonen 

Beste 
Pletbuqnillereerst een mooi 2013 teetleWensti 
Mag Ik met de deur in buis vallend nog een vraag stellen? Wij zijn ons aan het orienteren op het Volgende. Wij 
willen zoals gerneld aan enkele deskundigen vragen ani te adviseren over het criterium hospita! based. Wij denken 
een drie perionen: 

1. Een deskundige al2 het gebied van protonen. le ger ona eerder een neem voor de bredere commissie die de 
beoordeling van de vergunning aanvraag moet doen, is hij Ook geschikt om ons hierover te adviseren of heb 
je een andere suggestie?? 
2. Een chirUrg (komen we Wei uit denk ik qua naam) 
.1. Een algemene kwaliteit van de geiondheldszorggeleerde (lukt ook Wel, maar suggesties,  welkom natuurlijk). 
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Mocht je dus nOG suggesties hebben, den zijn die zeer welkom. 
Hartelijke pret; 
Fred 

IMMIEMISlii~ 
Verzonden: vrijdag' 11 december 201210:40 
Aunt kripels.F.I. (Fred) 
Ondstrwaryár Coittactpeitoon UK protonen 

Beste Fred, 

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van afgelopen woensdag stuur ik je hij deren het e-mail adres ven MEM die els 
radlothárapeut In opdracht van het pepartméntot Heatth betrokken is geweest bij de 3iláttieprocedure In de UK. Vanuit die 
hoedanigheid kent hij de Ins en outs MI een dergelijk proces en is bovendien inhoudelijk deskundig. 

or 
Cents/ram clinkainnmkela 
Mt 	finical bod -P(retan ilitantnerapy 
Chaltrnan Crokal Reference Panel 
filtSSpeckgsedSerses-ProtonOverseas Programa 
St bro slnstnsltádlnraddgy 
Level 4 th'iln lafkg 
St lams>: Unkeraty Hoogst 
Iade« Weet 
tee*. tm /Ir 
Telt 44(0)113 
tea:  

mecom 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Radiotherapie 
Univeisitair Medisch Centrum Groningen 
Hintepléin 1 
Postbus 30001 
9700 RB Groningen 
Telefoon' OS0-36011.11 
E-mall:11~~9 

De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd vuur de geadresseerde(n). Anderen den de geadresseerde(u) 
mogen geen gebruik snaken van dit bericht. het niet openbaar maken of op enige wijze ~den or vamcnivuldigen. 
Rol 't »dal kan niet aansprakelijk gesteld wreden Voor een incomplete aankomat d vertraging van dit VerZriliMa 

the contents of Ibis meesage toe confidentie! and eintt intended tbr th* eYes of dut addregge(*). °gleis taan  the 
~egt') are not 'alweer! to uso *bis massage, to wake itpublic or to &Missie or raultiply this message irt :uw way. 
Tbe UM(X3 ~not be held repottsible tor incomptete reception or delay crt this trandened message. 

Ar eeddi kon clenendie bwatlan tic net ~no is kasnaad tal' unclde gnediesecmMabadaldd eendi &mooi ic Joan u is tongotehden wadi n verzocht det aan de 
Whxdar 14 melden eital to/kalk Tamtam'',  Bobben neming geen wensemetkl,M0 	fekijCe.rin rdle acid 	d«,,,e4140 'MMO rooi ilic<evier69neien 	bd 
fletaanotnseitonasn yen kalebas' 	 . 

TM mariaal way Wak rlymniVin h net intbneled ~III« are nel la ealtessan er glartmeSsesst ms tad lo Saa as 'MOM, WI ank teasket40 lo !Ween lbs 
sen** and dekda iii•tssapi The ClOat ~Os notentien droeaedi enykeil ~big kerk Ihn nilks inh.00111fnanocleotin trawnsson dniessepas 

pe -4oud ven dit belicht is vertrouWelijk eftalleeti, bestemd voor de gemiresseerde(n). Aridaenden do geadresseerde(n) 
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mogen geen gebruik maken van dit beticht, het niet openbaar maken of op enige wijze verspreiden of veratenigvuldigers 
Het UMCG kan niet aansprakelijk gesteld ~den voor een incomplete eankomat Of vertraging van dit verzonden bericht. 

The contents of dia message me confidentie' and only intended for the eyes of the addresace(a). Others then the 
addressee(s) are not allowed to we this message, to wake it public oe to distribate or multiply this message in any way. 
The UMCG cermet be held responsible for inceenplete reception cc delay of this transferred message. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65

