
oktober vergunningverlening 

initiatiefnemers ontvangen per post het bestuurlijke akkoord ter 
ondertekening; alla separaat ondertekende versies worden door VWS 
verzameld in erin document waarden Iedereen een kopie ontvangt 

i• week juli 

10 juli 	alle ondertekende Versies bestuurlijk akkoord bij VWS 

tweede week )uil publicatie Regeling erotonentherapie (Indien alle ondertekende versies 
bestuurlijk akkoord retour) 

30 eugUstus uiterste termijn van Indiening vergunningaanvraag 

september beoordeling verglinningeanVragen 

21405363 

To: 	 kLiej: 'Jaspers. 	 Wadi 
snel« 

tirne9.6 
lenc.re 	 lude4fte 	 = delltnij; 
neilintitter, 	testrusmc. 	rinmesmc.n1); 
tudelknij 

Ccc 	 rnirenrs.nij 
Frons 	Klepels, F.J. (Fred) 
Soek 	Tee 7/2/2012 10:15:06 AM 
1t )eet Update 2 kin ~gelig 1/10.1V en Pratonenthere» 
Receiverk 	Toe 7/2/2013 10.15:tle AM 
13052-105454-0Z bestuurt& akkoord tirotoneMliensole.dock 
129230-106270GZ Rendeer erotenerithereole~ 

Geachte heer, mevrouw. 

Per mail van g juni jl. heb lik u geinformeerd over de voortgeng minde WEIMV. vergenningvertenIng 
pretenantheraple. In de geschetste planning Is een kleine vertraging opgelopen. U zult kOtnencle dagen het 
bestuurlijke akkoord ter ondertekening ontvangen, Ik voeg het alvest bij. 

(»ernaast Informeer ik u over de besluitvorming van de minister aangeende het advies Ven de ((eed Kwaliteit van 
de Orde van Medisch Specialisten ever de voorwaarde el dan niet hospital,based. De minister heelt alles ishvegend 
besloten dit advies over te nemen daar waar het gaat om de behandeling van kinderen tot en met 18 jaar. be 
behandeling van deze kinderen Wordt alleen In een hospital besed Setting toegestaan. 

(gipsend zend ik u ook de Regeling protonentherapie zoals die een de minister ter ondertekening is voorgelegd, De 
voorwaarde hospital-besed vindt u met toelichting onder voorwaarde 2. Oe Regeling geldt pas wanheer hij is 
Ondertekend door de minister en gepubliceerd in de Staatscourant. Dit zal gebeuren direct nadat van alle partijen 
het bestuurlijke akkoord Ondertekend,  retour le ontvangen. 

Hiermee komt de herziene planning er globaal els volgt uit 



Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zoals altijd 

Met vriendelijke groet, 
Fred Krapels 

of mij hiervoor benaderen. 

21405363 

drs. F.1. (Fred) Krapels 
Lid Mi Curatieve Zorg 
Plaatsvervangend directeur Curatieve Zorg 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
070 - 340 IEEE 
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111111111@ekl. 
Co: 
Fronst 
'ent 	ur 	13 8: :1 k1 
Betriect 
BeiCedeink  

nki.nij 
minvws.nil 

7bur7/4/2013 8;57.17 AM 

Besta 

Sorry dat we niet sneller reageerden. -Ier weet dikt et nog een aanbel stappen ba namen zijn voordoet daedwerkeeps 
geatort kon worden met protomintherapie, zoals het verkrijgen van erin Vergunning, het rond krijgen van da 
financiering en de zorgInicoop door verzekeraars. Als het gaat om de Publiciteit te zoeken vonkt die itieripéri 
echter de rug zijn, daarin moeten jullie aan eigen afweging maken. 

MetVflefiddijko tred, 

Mr1111 ~I 

Mrifirálordemeriewederzueetterm ritte B. Miniem» vers Verogerefulkeid~ en Wed 
Ittietrizta Pordoli20350 11 2560 EI Den Ode 
~11070 MOREN mama 
sy~ meende% ~eg eir dordentee 

tiraitill~d.~111.111knkl.nt) 
Verzonden: donderdag 4diiiiim

ia 
 

Aant Krapels, F..). (Fred); 
Onderwerp: 

Betstellien Fred, 

Mag ik concluderen dat jullie geen problemen zien? 

Gr 
M13 PM) 

Artxrti we Leenvenrseek I Plasmardian 12 t i  046 C% AMSTERDAM TheNeteertanei Center traiMu10 1 Phwei rda *n 12$ 1104 CX Man 12,11.W  Mij 

Erom: 
Sent dinsdag 2 pil 2013 16:00 
Tor 'Wegels FJ. (tred)'; 
subject 

Restmen Fred, 

Ded voor jullie update. Ik ben edit heel blij dat het dossier in zdn voortvarende fase to gekomen, klep Olt big %doende voorleggen. 
VYIJ wmen op korte termijn In de publIelteK treden met het Amelerdernse 	Mar lk 'mini' nog OM de timing. ik denk ni dat hel 
del door Iedereen ondertekenen van het Bestuurlijk Akkozed een vertraging kan geven. Nu $IPTC vnl eee vergunning kan gaan 
~wagen, egt k wrgen houden over fitmegan, Hebben lelie Indicaties dat zij ondeitekenIng aanhouden? Zonden jullie problemen 



Ctiak Department of Radlotherapy 
Professor F 	'varsity of Amsterdam 
t 020 512 
e: 	 i. 

tb 
ANTONI 

VAN 
LEN/MMO« 

ticermAirestuterartanniur 
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hebben met een medio meetelt op korte termijn? 

Met vriendelijke °reel, 

MD PhD 

Anton, van Lactuvienhook 1Pligarnanlaan 12111066 C% AMSTERDAM th~ 
TM ~lanen Cancr Inagula1PVettnainiavi 121 11066 CX AMSTERDAM 11Vw«.1110.191  
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rignvvié.11 

VCciW.C•tveradedie 	~Waait 
	 m nis. 	

der 	agraiaMillineNknt) "."11....Es"n-Peateri,  
Ftend KrePrikEl(Fred) 
Smit 	thrn71112011 7.1226 PM 
thitdet* Re netelt* ondertekening van de Regerng Motonenthereple 
Ritielveth 	één 7f7r2013 7:12,26 PA 
Imgge001.ene 

Hol 
In antwoord OP de PrcitoriertWerig Ven de minister het volgender 

• Verzakereert hebben deelgenomen ton de corruirdulti von het CVZ die de pekketdulding'neefteedien en heeft bepaal{ 
voor welke indketies Protenenenthereple tot het verzekerde pakket behoort. 

• Wij ireb.,,k-n, aanloop naar het maken versbestuuralke afspreken met aaribledérs en de voorbereidingen van de 
vergunningprotedure, 1N gevraagd neer hun mening over een en ander. Ook hebben we explletet gevraagd of er sores 
verzekeraars waren die hier opvattingen overhadden. Dat bleek niet het geval. 

▪ VeiVOlgens zijn wij Verder gegaan met de voorbereidingen en met het maken van concept-bestuurlijke afspreken. ken van 
de resultaten van deze overleggen wat overigens dát het aantel initiatieven. Is teruggebracht en dat de capaciteit (Mikis 
beperkt en niet zo maar Uitgebreid ken worden. 

• Tegen de eenbleders hebben wil overigens steeds gezegd, en dat staat ook In de stukken, tiet het hebben ven een WBMV 
vergunning Wei een noodzakelijke, meer geen Voldoende voorwaarde IS voor het kunnen verrichten ven protonerithereple. 
Verzekenters moeten het MkOee en er moeten financiers bereid zijn de investering te betalen. 

• In een laat stadium, eind april toen de bestuurlijke overleggen ai nagenoeg Waren afgerond.;  heeft Achniea ons gemeld dat 
zij het aantal vergunningen te hang vinden. Wij hebben aangeven datje het ook to zou gunnen tien dat wij het aantal 
petentleel gegadigden Voor het aanbleden van erotortentherapM voor deverzekeraars hebben teruggebracht tot vier en 
dat niets hun er van hoeft te weerhouden hun inkoriprot echt op 16 pakken en desgewenst Minder eenbleders te 
contracteren zolang zij maar aan hun zorgplicht voldoen. 

• Verzeketarira kunnen desgewenst ook nul wanbieders contracteren en deze door het CVZ (mede op advies van de 
verzekerairra) als Onderdeel van het pakket aangemerkte zorg, in het buitenland Inkopen. Er zijn blivoerbeeld Inde 
cardiologie precedenten dat aa nblide is wet een WaMV vergunning hebben, Maar dat verzekeraars toch de desbetreffende 
rato' niet bij hen inkcipen (bv Pti's in het West Fries gasthuis en itYra In het MartinIziekenhuls). 

rr 	Wat de overcapaciteit betreft het volgende: als alle vier de initiatiefnemers van protorientherapie die volgens de afspraken 
een vergunning zonden krijgen een desks& gaan, dart is er een capaciteit die geringer Is dan het aantel patiënten den waar 
hetCVOvoorheeft bepaald dei er een indicetiels. tos daarvan zijn verzekeraars er zoets gezegd dus zelf bil h ikeinal Men 
surittetteert. Besluiten over welke en/of hoeveel van vier aanbieden te èontiaCteritrrIllitt rnij goaju11(00pol dje de 
verzekeraars graag wijten hebben ook relatief overzichtelijk 

Is dit een antwoord op de vraag? 

Hartelijke groet, 
Fred 

Van: 
Va 	 05 2013113:22 PM W. Europe Standerd Time 

Ce: 
Onderwerp: nota to* ondertekening ven de Regeling protonentherapie 

Hol 

Qp jouw begeleidende nota ter ondertekening van de Regeling protonentherapie heeft de minister aangegeven 
"Zorgverzekeraars hebben fORSg kritiek op deite regeling en zijn Van mening dat hierdoor veel hogere ktnten 
ontstaan, dat hiermee (ferse) overcapaciteit wordt gecreëerd. ik had deze kritiek niet eerder gehoord. Hebben jullie 
dat Meefitawol/e07 in welke zin?" 

Zou je gunnen laten weten hoe dit zit? 

De regeling Is niet getekend. 
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groet, HEI 

Verecese 00swurkke m Potitki(e Zaken (om) I kamer 12.0,14ottorm 1 
Wd..: 0)0. 340 Er ~et 06 11~11 SEREEZuilurnsci I 
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To: 
Cc: 	Hald«, f.f.V101111111.11.111~4.441..A. eedaap? 	 IffinvsAll 
From; 	Krapele,Y.hirted) 
Sent 	Wed 7lIfir013 1;26:20 PM 
Subject FW: Verzakefeers en de Regering p(utecienthereple 
Received: 	WOOMOr2013 72628 PM 

Hoi MIN 
Joi.Lle morgenochtend aan .de ministerwillen vragen of zij de regeling gaat tekenen? ik heb mat Leon afgesproken dat hti anders 
detileeenst nog nadere ir:kistingen aan de minister kan geven. 
Ce eirun 'kast biksteen' 

Van: Krapets, F-i•tift4 
Verzonden: Min 	112013 16:42. 
Aan: 
CC: Helder, LA.M. van (Leon); 
Onderwerp: Verzekeraars en de Resilding Ongenreeberupie 

Edith, 
Ik hoorde van ®dat je vragen had, bij de ondertekening van'de Regeling protonentherepie. Die 
vragen gingen voore over da kezwaren die zorgverzekeradre hebben en Wet hun betrokkenheid bij een 
en ander is geweest. Puntsgewijs het volgende: 

• Verzekeraars hebben deelgenomen aan de commissie van het CVZ die de pakketduiding heeft 
gelian en heeft bepaald voor welke indicaties protorienentherapie tot het verzekerde pakket 
behoort, 
• Wij hebben, in aanloop naar het maken van bestuurlijke afspraken met aanbieders en ten behoeve 
van de voorbereiding van de vergenningprocedure, ZN in september-gevraagd naar hun mening 
ever een en ander. Ook hebben We expliciet gevreagd of er soms verZekérearef Weren die hier 
opvattingen over hadden. bet bleek niet hot gevel Ook ih een gesprek dat we met ZN in oktober 
hebben gevoerd, bleek dat zij geen (streng) feelings over dit onderwerp hadden, 
e Vervolgens zijn wij verder gegaan Met de Veiorbéréidingen en met het maken van concept-
bestuurlijke afspraken met Initiatiefnemers. Een ven de resultaten van deze overleggen was 
overigens dat het aantal Initiatieven Is teruggebracht tot vier en dat de capaciteit flink is beperkt en 
niet zo maar uitgebruld kan warden. 
• Tegen de aanbieders hebben wij overigens steeds gezegd, en dat staat Ook in de stukken, dat het 
hebben van een WBMV-vergunning wel een notrdzakelijke, maar geen, voldoende VoorWeerde is voor 
het kunnen verrichten van protonenthereple. Verzekeraars moeten bet Wel inkepen en er móeten 
financiers bereid zijn de investering te betalen. 
• In een laat stadium, eind april tom do bestuurlijke overleggen al nagenoeg Vieren afgerond, heeft 
Achmea ons gemeld dat zij het aantal vergunningen te hoog vinden. Wij hebben aangeven dat je het 
ook zo zou kunnen zien dat vej tiet aantal potentieel gegadigden voor het aanbieden van 
protonentherapie voor de verzékeesers hebben teruggebracht tot vier en dat niets hen er van hoeft 
te weerhouden hun inkooprol echt op te pakken en desgewenst minder eenbieders te contracteren 
zolang zij maar aan hun zorgplieht voldoen. 
• Verzekeraars kunnen dessieWeest ook nul eenbieders contracteren en deze door het CVZ (mede op 
advies van de verzekeraars} als onderdeel van het pakket aangemerkte zong, in het buitenland 
inkopen. Er zijn bijvoorbeeld in de cardiologie precedenten dat wanbieders wel een WBMV 
vergunning hebben, maar dat verzekeraars toch de desbetreffende zorg niet bij hen inkoPrin (bv 
PCI's in het Weet Fries gasthuis en ICD's in het Martiniziekenhuls). 
• Wat de overcapaciteit betreft het volgende: als alle vier de Initiatiefnemers-Van protenentherapie 
die volgens de afspreken een vergunning zouden krijgen aan de slag gaan, dan reiteteart een 
capaciteit die erg aan de krappe kant is In vergelijking met het aantast patiënten dat volgens het CVZ 
in aanmerking komt voor deze behandeling. Los daarvan zijn Vetzekiriters er zoals gezegd dus zelf 
bij hoeveel men contracteert. Besluiten over welke en/of hoeveel van vier aanbledeVe taf 
contracteren lijkt mij qua inkooprol die de verzekeraars graag willen hebben ook relatirát 
overtiditelijk. 
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Is dit een antwoord op je vraag? Uiteraard graag tot nadere toelichting bereid, het zou gezien het 
voorgenomen proces erg prettig zijn als ik je voldoende heb Weten te overtuigen zodat je bereid bent de 
Regeling voor je vakantie te tekenen. 

Groet, 
Fred 

drs. F.J. (Fred) Krápeis 
Lid INT Curatieve Zorg 
Plaatsvervangend directeur Curatieve Zorg 
Ministerie van Volksgezertellseld, Welzijn en Sport 
070 -340011111 
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Tc 	kta els.FJ. Fred 	 Invsnij 
ca 	 minwrs,n11 Maria Jaccobsi~mnasifanij 
Front 
Snib 	Wed 7110/20131:58:0b PM 
&Mest betekend beslinitfik Mikbond protonen!~ MAASTRO egnit 
Received: 	Wed 7/10,2013 1Mk22 PM 
bestiaria akkoord orotenerithentole GETEKEND NAASTRO 101062015.o« 

Geachte heer Kregel', 

Namens nov. Maria jacobs ep pief; PhIlIppe tembin vee agAsrpo dints. stuur Ik u Nagetekende bestuurlijk akkoord 
protonentherapie. 

Met vriendetijke grimt, 

rei ietaMsse 

' NAASTRO drek 
Postbui 3034 620 NA Moitriche 

TeAstaid2i,6229 ET mdéitrIcht 
019 

tak: Oilit 
ywor.imetuNe.n1 

Eretri Kregel;, E.J. (Fred) j~mAiv rrj 
serie chrisd 2 juli 201312; 5 
Tot 	nki.ge'; 	ki.or; ..respetarla Jacobs; Phili~

rv
iiiiiii9ricia

era 
 

b.umcn.nr; 	 smusmc.ni; 
N 

gul 
Subject Update 2 juli veortgang ~IV en preterientherapie 

Geachte heer, mevrouw, 

Per mail van g juni jl. heb ik u geinferniderd over de voortgang met de WBMV vergunnIngveriening 
protonenthereple. In de geschetste planning Is een kleine vertraging opgelopen. U zult komende dagen het 
bestuurlijke akkoord ter ondertekening ontvangen. lk voeg het alvast bij. 

Daarnaast informeer Ik u over de besluitvorming van de minister aangaande het advies van de Raad Kwaliteit van 
de Orde van Medisch Specialisten over de voorwaarde al dan niet hospital-based. De minister heeft alles e-hviagend 
besloten dit advies over te nemen daar waar het gaat om de behandeling van kinderen tot en met 18 jaar. De 
behandeling van deze kin,deren wordt aken in een hospita' based setting toegestekan. 

Bijgaand zend Ik u ook de -Regeling protonentheraple zoals die aan de minister ter ondertekening is voorgelegd. De 
voorwaarde hospita)-baSed vindt u met toelichting Onder Voorwaarde 2. De Regeling geldt pas.wanneer hij is 
ondertekend door de minister en gepubliteerd in de Staatscourant Dit gal gebeuren direct nadat Van alle partijen 
het bestuurlijke akkoord ondertekend retour is ontvangen. 

Hiermee komt de bergkam planning er globaal als volgt uitte ten: 

1* week juli initiatiefnemers ontvangen per post het bestuurlijke akkoord ter 
enderteluáning; alle separeat ondertekende versies werden deer VWS 
verzameld in den document vererven iedereen een kopie ontvangt 

1014 	alle ondertekende versies bestuurlijk akkoord hij VW5 
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tweede week juli  publicatie Regeling protonentherapie (Indien alle ondertekende versies 
bestuurlijk akkoord retour) 

30 augustus  uiterste termijn van indiening vergunningaenvreag 

september  beoordeling vergunnIngeenvragen 

oktober vergunningverlemng 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zoals altijd 

Met vriendelijke groet, 
Pred irribpols 

drs. F.J. (Fred) Kwets 
uÀ IVITturatleve zorg 
Plaatsvervangend directeur Curatieve Zorg 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
070- 340 

of mij hiervoor benaderen. 

De medewerkers van het ministerie van VWS, de k Den Haag op locatie Pernassusplein waren gehuisvest, zijn lijdelijk naar De 
Heitoren verbUinst Het bazooltedriss is tot begin 2015: Rijnstreat 50, 2515 XP, Den Haag, Telefoconummers en postadres zijn 
Prifleviijtted- 

Di bont* km Wormig is baraften 014 ~ivoor ux beitund biDenunel aa cideniftwkoda bint of di beerN abourktift waag es Toaoiroal." w440 u verzood do ion do ,  
tormodulle árnilan »n bvd tm# hl hé ~Mogen til SIM tworaamtl wou emirnpfalalp~ vuur 5airdto, van mono ~d 	wnbitot1 houdt wal forcts.Vaitknáin om Mi 
sleitesnisdi vormden van biechten 

tets met:sage gay tong» mammon no is nos osmose kr w4.1 ayo, «knol g»Gals•SSe• áa Vijs 51•1142.013•14» YOuDY 	 "utilled tti anon tr" 
gene« ad dele% Usa Passage I bb 51atá ilesegs ra lente/ tor de o*eiamylais.veeendtfM1UwregInbanOtmIMehCrodeV MUM Of Miks$,00$ 

4,40 40lekk ,e.....”04.:~~11,4,1i.•<" ~1..4.1.,  ~4*Id*I1Wrli pro•• blowt wade. 4* il.~.••• r...~•• die ".4 
1rdv4rP •....d.do%rtio ~n. week $.• ~des »ia. h, lno, Om. •In.i1~1.1<4do4• tswireow. 

• • 	 • 	 . • .... *me • 	 oma.. 
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10: 	'Marie Jacobs' 	 aestronij 
Cc: 	 mlawriN1 
From: 
Penh 	Men 7/22/2013 5:00:00 AM 
Subject RE vergunein0 Protonen 
naceivett 	Man 7122/20116:00:08 AM 

Geachte rnevrouWJacába, 

De vergunning dient te wordan verleend aan een rechtspersoon, waarbij In de voorwaarden vermeld zal staan dat 
er een samernverigingsverband dient te zijn met een UMC. De vergt/Ming wordt verleend voor de locatie waar de 
vargunningpfleddiese ~ebt zal worden teitgehnierd. Als de oprichting ven d• riachteplerisoon nog niet helemaal ie 
afgerond op moment Van vergunningeenVralgen, dan is dat niet erg. Het moet wel Mentaal afgerond zijn wanneer 
de vergunning wordt verleend. riet meest praktische Is In uw geval dus namens de rechtspersoon In oprichting de 
VOittinninti aan te vragek en Met namens MAASt10. 

1k hoop u Telt deze infemsittie van dienst te gijn licOriiies Mégit u nog 'vragen hebben, den verneem ik dat 
Van u. 

giat vriendelijke groet, 

senior badaddienedevaerker Curatieve Zag II Ministerie Van VoassgiazondSetd, Wel* en spet 
RUnstreat 50 II postbus 201S0 112500 Ei Den Haat 

Q8 	11 070 31011 kelterlin 
werkdagen: maandag, dinsdag aan donderdag 

Van: Nana Jacoba 1 
Vee - L .1 	'MIT! 1 20131 :44 
Aam 
'Cindairaveran Ms vergunning protonen 

taste mevr. 	*begrijp dat Fred MattakairititeakiVistdater  ondialtaandeirretagelikil 
Vriendelijke groet, 

Mere Jacobs 

inSent Harte Jacobs 
Sent donderdieg 18 12013 11:16 
to: Fred kansels 	 ,01) 
subject: vergunning Wetten 

Batte Fred. 
Eerder heb jij aangegeven dat waarschijnlijk de rechtspersoon die protonen gaat doen dia vergunning moet iinvregoe. In jasgeval 
Is dat een nieuwe juridische entiteit bestaande alt MUMC+ en wij. We zitten echter met formele goedkeuring itV7 voor oprichting 
nieuwe entiteit nu midden In vakantieperiode, Uiteraard als het moet regelen we het. In de Stukken rei Ik het evenwel dit niet 
ettptielet staan. gr wordt gesproken over samenwerking mat een MUMC. Kun ja mij aangeven of de Neuwe rechtspersoon moet 
rijn opgericht en aanvragen &dat wij nu een vergunning kunnen aanvragen als MUM) waarbij we een 
samenwerkingsovereenkomst hebben met MUMC+7 

Denk je Maria 
sa ~n~iYLastw 	 . ♦... 
atetoetsveteeata.-x-r-•, 

A:Ddr11~  
bedcht ~0 poes remtors wordm ontkend, Mok borlMt baken bestemd voce de coodgesworde. Inden dit beeft Mei voor u in bestemd. 

wasgeien alle  dat onmiddellijk aan ere to meiden en de inbond van na bende te vometigen. 
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«nis Menne Orka fat ronetduk any Mbabane. This menages k Intenckd epiek dor the addrestee. lf von have ramend Ne r1105510e In MW, almee inkrm ua invnedietek and dekte ite contente 
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MCOA 
deken; 

	

~can 	 rearintarrgall 

	

takelt« 	 emo.uve.14 
Ce: 
(Veroriknill 	

wenn; 	 „...'eetars, V.J.W.c. 

	

_Dieristposibta 	lams* 	 i 	minvwsnli 
From 
Sent 	Toe /30/209._ 27., AM 
subject preinneinettlieplec update 
Moeke* 	7ke7/30/20136:27:18 
fitotlinestrottitiettiegaddidelkilOttf en cederkekendomij 

Geachte heer, mevrouw, 

Gisteren hebben we de laatste handtekening onder het beettitaltSraikkoont peldprientharapie ontvangen. Direct 
hierop Is de Regellag protOnentheraple aangeboden aan da Steatstourant waarin tielté binnenkort zei Werden 
gepubliceerd. bijgaand een scan van de definitieve ondertekende verste van de Regeling, 

Let op: de regeling treedt peet In 'werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staabicsairent 
warren deze regeling wordtesiepbotet. Naden kan een vergunning worden aangevraagd. Zoal* v kunt lezen in de 
Regefing is de uiterste tothign Ven hxdianen 30 augustus aanstaande. 

Een kopie van het bestuuttlike akkoord met alle verzamelde handtekeningen zet *an ladedegiytordan rondgestuurd, 

Ik vertrouw erop u mak deze Informatie van dienst te zijn geweest. Mocht tf  nog vragen bobben, den verneem Ik dat 
graag. 

Mot vriendelijke groet, 

moer beakiireduieworksr curatieve zere 11 movstere veevelkseátontliql4/lkligkIlloglime 
Nagalmt 00 It pestbuil 20350 II 2500 El Oen Kaag 
06 	070 340 ■I IJOR4in 
wedidogenrmaandag, chnsdag en donderdag 
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ktnfl 'Jaspers, FCAIIIMMumeg.n1); 'Made 
aestro.nli: 
rume.n1 • 

dolfirdj; 

udelftnr 
c 

(Verefelqua
Kte eis 
 mi

(Fre d)ffilinkm in vws n11: iimiiimel~eteys: 
nnyaa • _Dienstpostb‘s cZ 	m ~gltnnva.eip~~~~mgtnmvwe.nq 

Cc: 

Frorn: 
Sent 	Thue 01112013 7:56:30 AM 
abject pudica% Regellag protonentheraole in Staatscourant 
Receiwith 	Dur 0!1120137:58,39 AM 

Geachte heer, mevrouw, 

De Regeling is inmiddels gepubliceerd: 

bt~tudisk~graelggae n.nlistcrt4013-22203. htm  

Met vriendelijke groet, 

Ka411111~1 
~er bálaldiatidirmulair Curatl..,* lort' II  $insta i. va. Valtigaaendhaid, Wolaijri M Spin 

M omme sa U »maxi iosso II 2500 Ei Den Haag 

06 	I 00 340 1E11 Uniastin 

Vfoiritdagent rnsendsg, citroen en donderdag 
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Tirc 
Pront 

wa 
Beek 
**Mb IFte 	

re AM dibliig 	 GIOAdf3121342 AM 

del ludj 

 

GeaCht0.:1111~~ 

In ~dil op uw Vrapen het voknendl. 	. 

I) Uit da »kitten da regeling Volgtjederdmed dat de vergunningeanvrerig elkeen behierd copy per post moet 
Worded Verzondene  Dat le wel we beeft. ouderwets: u mag de vergelitreinoaarensere ook digitaal Ver/einden. 
Haten in enkelVoud.fIr zijn datgeen eisen aan het (onnet. 

2) Voorfret ~krijgen van eelt WOMV-vergunnIng is het Van belang dat er Sprake is van ddn Wichtig/9~n die 
aangesproken kan wardep op deze vergunning itn.alleitwat daarmee samenhangt, dus dat jej~Wi gezien 
droger van nichten en pl khtert kunt zijn. Dit kan Inderdaad aan BV zijn. Zolang echter 111,TC neg ginen 
silfsteralide entiteit Is kan het Pech aanvraag Indienen en kunnen wij ook geen vergunning verlenen. Zolang 
Immers nog Iets In oprichting is, is er nog geen sprake venvaststaande feiten en kunnen we de 
rechtspersoon niet concreet toetsen een de voorwaardiand Indien da afronding van oprichting van betreffende 
BV nog een kwestie van bijvoorbedd twee weken Is na de uiterste Inzendtermljn van cie 
vergunnIngarenvraeg, dan valt hier wellicht een mouw aan te passen. op hoofdlijnen komt het er opneer dat 
bij de vergunningaanvraag alle feiten toetsbaar aarIVM10 Moeten zijn om de verounnIngaarnearte te kunnen 
beoordelen. Het Is niet werkbaar om de vergunningetibvtdeg te baseren apalleriel feiten die nog 
gerealiseerd moeten worden. In slechts ultionderingegoVielten is het mogelijk om oen vargunningaonvraeg 
met nog te realiseren voorwaarden te beoordelen en betroarbeeld een VergUnning te verlenen onder de 
.opschortende voonvairdikt dat lets alsnog geregeld wordt zijn wel geVallen bekend dat bivoorbeeld een 
Vergunning voor Pers wend Verleend onder de opschortende voorwaarde dat édn teamlid Vedr'het starten 
mit.het verrichten van PCI's een bepaald deeldiploma zou behalen en dit aan de IGZ zou aanhollen. Het 
betreft hier echter niet een dusdanig essentieel onderdeel van een vergunningaanvreag ab het bestaan van 
een rechtspersoon, of den semenwarkingsrelatie met een umc zoals dat een wezenlijk onderdeel van de 
vergunningvoonv.aartien voor protonenthereple is. Alleen voor wat betreft de bouw van eert Mand le het 
redelijk in billijk om niet alt vereiste to steden dat eiwit het pand .r eenst moet stieliit en'clike pas  *P  de 
vergunningeinweag wordt beslist. Wel zal in dat geval gen vergunning worden verleend - ondier nader te 
bepalen Opschortende voorwaarden als dat bijvoorbeeld teat pand en het materiaal er uitziet zoals 
omschreven bij dá vergunnIngaanwaag, en dat de IGZ dit Reviivabr het starten van het dmicheerkelijk 
verlenen van de protonentherapie heeft vangesteld. 
Voor wat betreft de sameneetkIngsrelbtle geldt dat deze schriftelijk moet zijn veatgalegd, ondertekend door 
de bevoegde personen, om aan te tonen dot deze daadwerkelijk bestaat. Ook dient er duidelijk In te staan 
wie waarvoor verantwoordelijk Is, en hoe de samenwerking bijdraagt aan de realtsátle van 'de overige 
vergunrinovoonvearden, zoals wetenschappelijk bilden-ook, etste-of-rhe-art zorgirerkining, enz. 
Ik wijs u er daarnaast rog op dat wanneer het uiteindelijk gaat om het verlenen van ZON deint t. worden 
voldaan aan alle voorwaarden die hervoor gelden. Z.,.* Weit de %Cr een toelating verplicht veter' Verlenen 
van zore. Deze toelating Is nog neet nodig voor de hoera, maar pas voor het daadwerkelijk verlenen van 
zorg. lk adviseer u voor de zekerheid nog contact op tie nemen met het CinG &over de uitvoering van de 
Mal gaat. Verder staat bat (KV niet babbel. van een Vitalloalatens aan het aanvoegen ven een wbmv-
Vergunning niet In de weg. 

Ik hoop u met deed informatie van dienst te zijn geweest- biecht u  neg wagen hebben, dan hor ik dat eren% 

kuit vnanddijire *roe, 

mr=- 

seal?. beleidamedeverlar.Curatieve Zerp II Minden. vee Volksgezondheid, Witegn er Sport 
Wegroten il  postbos ;OM 111500 ei Dan Kaag 
M~II 0,0 341E11 Wak 
warkesesnt rromndag, diaidee ei de a«Wei 
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V00~ TH~111~110"* 
V•iizOnelkiat- 	31 gen 937 

:enel,revettgapveruitntfin4SannWeett protOneintheitipiji 

440ite FOIOnIger 

N.a.v. uw mail van 30 Juni/ graag een tweetal vragen vanuit het Holle nd PTC con1onum cv« de ver4Unningsaanvraag gotonentheri. lateU 
eet bellient 

1. Ult de vergunnIngsverlatingspencedure lelden we af dat de aanvraag st:kgb:dijk In hord Copy moge/Orden aengehyetd pee nost, hebben we 
dat goed begrep en? In enkelvoud? Zijn er bepaalde etsen aan lay coatte? 

2. Uit de tekst van de ~Hm ons niet helesnaal duidelijk welke eisen 88«,disarnenwerkingsrelaile Werden iteateld off bet Mem881 VIM 
Indienen wel deverdOdestienvraeg we hebben longe meten dei hetvótdoende baker Sen WLi opékhgeg ft (eddeend een Oe ego's 
uiteraard), Mike/Men dot toch nagaan bij tl voor de tekerheld. 

Bij voorbaat denk voor de mee» en met wiendetifte irmd, 

Oplft.Un 	of Tethnology P.O. Box 5046 2600 G
:

At
io
d

l
ift the Netherlands 

T003115_____I F00 31 152786600 M 00 31t 
	

I (Monday,thiniclay) 
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To: 	Helder LAM. van Leortilatrang 
relevwsnti: 	d~iCrtacvvis.4 

Imam all 
ecoma 	Wapent/  F.J. (Fred) 
geen 	Fd a/ tet2013 6:37:013 AM 
ergo* Protonen In medisch contact 
Reeehant 	PO 811e/2013 6:37:08 AM 

Zie artikel ia Medisch contact van vandaag. Mij Ijlt er ook niets mis mee als, zoals ex staat verzekeraars zich beraden of 
Ze Viel vier faciliteiten Willen aanschaften, Mocht om VWS-reactie waden gevraagd den lijkt mij nuttig ota nog even te 
zeggen dat de Minister van plan is vier Vergunningen te verlenen maar dat steeds duidelijk is gemaakt dat het aan 
fleerden en verzekeraars ligt of er ook daadwerkelijk vier iaesliteitei komen. Zo hebben we dal nu eenmaal Lu herstelsel 
gerege.ld, Mia de rol van verzeltersani. 
Groot_ 
het] 

Miljoenen voor protonentherapie 
Publicatiehlr. 33/34 - IS 81181~ 2013 

Jaargang 2013 

Rubriek Achter het nieuws 

Auteur bost Visser, Honk 'Meersen 

Pagina's 1648-1649 

Achter het nieuws 
gel het toelaten van vier behandelcenta begint minister Schippers V0012:khtls met de ~rotje van protonenrodio- 
therapie. korgvera3keraars vinden 	niet voorzichtig génogg: 'Straks winden indicalles bij een apparaat gezocht, in 
plaats von andersom.' 
Inliet voetspoor van minister 1Clink, die zich vier jaar geleden altnanstender Monde, geelt minister Schippers groen licht 
voor de introductie van protourntradietherapie inrIgededand Volgens baar plantten komen er vier protonentletrapiteentra 
(pres), die gezanteidijk maximaal 2200 penanten per jaar kannen behandelen. De therapie kamt te vallen onder de Wet 
op bijzcsideemedisehe verrichtingen (Wheiv) en eenv ergtmeing is dus aanstrikte voorwaardmi gd:enden. Zo wordt ze 
eiken gegeven aan een (sannanverkingsverhand met een) universitair medisch mann:memel de therapie binnen vim jaar 
van start kome% gaan eu moet onderzoek werden gedaan naar de ktmeneffectivileit én de meerwaarde ten opzichte van 
bestaande behandelingen. Ook moeten de centra alle typen van aandoeningen behandelen binnen ddindicatim van ter 
College voor Zorgverzekeringen (CVZ)..ttát ging inwaait 2010 

akkootd niet prutonstithempie bij wint 	tuminen, ehottlemenklundtboareomett en ped ialrischutiauoierr ln 
augustus 2011 werden dement specifieke indicilieS toegevoegd bij longkanker, nuneumearcimem, proataetkaniter en 
hOofd-balstmoren. In totaal zou bet gaan nul ongeveer 3450 patiënten per jaar. betekende het CVZ destijds. 
Caprietteit 

Welke vier centra van stad mogen gaan, besluit de minister formeel uiterlijk I oktober, maar de uitkomst zal niemand 
vs:dam:n.1n bet morden werkt het UlvICG, samen met ouder meer de Teelmische Universiteit Watte al jaren aan een 
PCT, dat onderdeed zal zijn van het ("Ancor Center en een capaciteit krijgt van 600 pedanten per jaar. in het zuiden ruillade 
~OF en MasiAre in 2017 liet PCT Maastricht opwelt (400 pedanten); de emobinatie AMC. Wim en Ad. mikt op 
dezelfde datum voor hun Amsterdamse PM (000 penanten). De combinatie van bet LUMC, het Binst:lus MC en de TU 
Delft is optimbdischer: d in 2016 moeten de eerste petianten terechtkunnen in hun Dollandlilt (evetteoes 00). 
Investenngskosten bedragen naar eigen zeggen 40 miljoen in Manstneht (het kleinste omturn) eri '80tot 100 Miljoen tu 
elk Vande drie andere centra. 
Betere wapens 

Vanwaar deze nieuwe therapie? áltnigendnding — fotnuenthempie— heeft een grootnadeel: fotonen verheven hun energie 
exponentieel over de afstand die ze door bet Lichaam afleggen. gtechis emittent' deel trilt het gezwel, en gezond weefsel 
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reikt beiebatliget Mg een tagin'aittia-iingadosis of door een lerveadearcbg gezwel van versebillandelninten te liamlen 
gelaakt satt maliggend weet»! Weligyaor te beperken, maat deze aanpak geat lu da toM1 ten bate van& efficiatitid ven 
de bell 
Protonestelje 

ende-lieg.
dat-opzie» betere 'iviniesn'i ook deze deeltje* remmen ~noemer op hun weg dee het lichaam 

geigkog.w 4 blaat  z,b <logo bat 04004a, &ei 	littnilOgjetoliatilgEbtlaithier 8i. ton itntillibutdige redenen 
uatewelijks collider* schade optteden,Internatiomial bestaat protonernbenglinsinda, 1985 ab -behandeling van intra. 
net~toneuen• 
Itatianiábaten 

Opvallend genoeg ik.e?een iTadtetigee] emPirisehdoderzegi nee 4400.tkiteit von clet~irgettlett dan vaneen 
Meg/ rettesPeedeve studio neerliet rake op secundaire andiantteiten: ~randen) iter~4,10ta (ROT.) rijn 
dm(ook met eansinveZen oen werknortilloid en effediviteitininteri zien, PosiOnontlinnutie1nOnlgtnieizozetr een hoger 
percentage eurede ie bereiken; inent s bedoeld om de neveneffecten venkiplindirig lore4en,1XitijnOnidOriltiti çc 
deenXielt meestal peda% na de"behmleling voor Ra's zijn vaak- te'ldein Van Omvang en komen-een te kone follow-
up titit ze te kunnen ~teelt geritte& Vee bijwerkingen legillt ingel beter Weidertaniegetineiddrick middel van 
bijvoorbeeld observationale «Mica «nig behulp ven ~limit, modellen. Veer elke specifieke Went:kikt kan to 
PrinoiPa Wit model wonfenopgeetniddatda kei* OE total.  InjWiffiking 440~ Ett da% ~tot dat bij eikel pedant steegs 
weer een afweging. moet Wad% getutiakt of deze !digit& littatheallibi een behandeling Metprpreciett boven die met 
fobie Ecu voorbeeld uitliet CYZ-rappod.ven201;tk ols linadh bold40;14cl .14j garai patietite Met maineitteaninomo 
bewerkstelligt dat bet han vrijwel Veilindig buiten bei begnilingaVeldirim blijven ins de contaalalets1emimnumante woedt 
belast, biedt prolonenthineple geen voordelen boventonend:lenige. Dat is wel betgeval ab bat vasthouden ventte 
arlernhaliug Met tot de gewenste Verplálitáig von lig hint leidt; dan wordt immeninnag W balt ets de eriginablerale 
~tune et~ 
litaiovittiku 

Er adjiyweinig harde gegevens over de kost eneffeetiviteit van proteneoradiotherapks in vergelijking .metibtonenbettmling.. 
Meof 808eVens4,_ er MI, Leien 	40  hebeedefirlii co 	liet kan zijn voor ppedgiapieeteetdapetientepgg 
~deert het CVZ. De vraag is alleen: hoelang nog? Want kinasen wOrdt oolt.de beofaeltde !gewone foténéntherePie 
steeds geavanceerder Zo zijn naeb holitilp van dc heel& ermee& teChieeken als er, PET onheil Onsweeglijkin temmen 
~boter te lebberen>  retw ij I alingaristralingedmies zo kunnen Weden gerent:nl daf. omliggend weefsel wondt 
gesnaaid: Dat maakt bat mogelijk om de etediegviesis te Verbogen hetgeen de behriede:ling effootidreirmarda. Verder 
wordt er al enige tijd gewerkt aan verschillende, teeluinebeintieViltiter zoals do voel gettOOlitieletitrie Wall 
Ageeleilder die hel mnogeftjjr olloólídon tint in begaande radadlicropiecentraptekunindiertipie the te passen. Dil zee 
veel minder hoge investeringak' 	beten Vergeti 
.En ook de oplcinner ven Mese ioniserende stralingevenuok met bijanorbeeld neutronen en keeistelieuen kan ven 
invloed iijij, Dat de P inliet Zuilifeltinidee ECT niet voet protonen staat, maar voor lizatiele* ia dan ook geen Nevel: 
bet~ een Woordvoerder - 

de inegelijitheittolien Inter eek andere thempleen k onderzoeken of eila te bieden. 

Ein belikten 
De -eftvoggiteid van ROE s #4 de nieuwe ontwikkelingen in de radintlierapi.e zijn voor gorgliergektnaars reden :54n de 

plpi412!ga -Vat' dc minister Meting gejuich to omvangen. !Protonentherapie is maar é& van de %linies', zegt Bep (lint, 
aérticemedisch ndvisetir tweedelijnezpeginkoop van AcInuea:licieendiert zijn de inves ei-ingetogen - bij Achinea rekent 
Men en' 80 tot 150 reiljnen eer° - onevenredig lang ChuL 'Ditzevnrnikerden gaan incidenteel Veer behandeling maar 
13itibland,swatir nog veel capaciteit onbenut' blijft. 
Dat ken 35.000 eten por petilint Wil jo in Nederland binnen dat bedrag blijven, dan moot een apparaat ten Finse degig 
jaar meegaan en zestien uur par etmaal in bedrijf zijn .floeteeet fe dat7 flat gevaar bestaat daar indicaties bij een 
apparaat worden gezoold., in plaats van inickiiem.'Volgens Prei delen andere orgverrekemant do kritiek van Achmeit 
Samengaan ze met onder meer potientorgani sat iet, 2oryouil,31«lito erdatekett platen ~de tnikemat vlg de 

upgutherapia.  Wat tor betreft komt er doekte ten hei liteit,:Vemaran Vre de noodzaak goed moeten eva_ kM7013,Pas als 
die goedzaak aimitimond„'kunneet er mogelijk meet %Slikken keetten. Stajtagevrijb ~dek gaat bet om om. Ben 
hm is ~kippig genoeg' 
lier& Ma~ 'neet Viseer 
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Tóc ~Fradal"eralaWrs-all1.1.111~~11@rabWratlij 
none 
Sent 	erWM.""r2tY2011 3:28;44 PM 
Rut** 'MTV VergennIngeeiMeag protoitinthereple 
RaMfraCt 	Wed afoog nam PM 
ealiWazdatistádtiftártákiálánácilineut~-  iísil 
J)MCG Wtimv verounnteortanvmanProtorienthereeleksg 
aillgsto~sigs 

Geachte heer Napels en meVranwill~ 
Namens de Raad van Bestuur van het UMCG stuur Ik u tang* deze wee (alvast) de Wbinv VefOUnningatinVtaag van  het UMCG het 
Kader van de Regeling preiontmtherepte, 
Vanwege het Seniel Wegert kikt detntet in den keer. Z daarom ooft term ventOlgmarge). 
Een 'blek' ~plaat zgd morgen door een koerier!), uw ministerie vierden gebiecht. 

Met vdencieijke groet, 

IMBIG 
Odaa

iinn vnl 
 

De Inhoud van dit bericht Is Verbouwelkg en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Anderen dan de 
geackesseerde(n) mogen geen gebruik maken van dit bericht, het niet openbaar maken ot op enige wijze 
Verspreiden of vem'ienigvuldirpen. Het UMCG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een incomplete 
aankomst of vertraging van dit verzonden bericht. 

The contents ot this message are conijdentlat and only intended for the eyes of the addressee(s). Others than 
the addressee(s) are not allowed to usa this message, to make it public or td distribute or multiply this message 
In any way. The UMCG cannot be held responsible for incomplete reception or delay of this tranaferred message. 
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To: 	V
I 
 raw IW:11 

Cc: 	 ( 
Fiom: 	Kriebels, FJ. (Fred) 
Bent 	Tire 913120131:28:36 PM 
&etiket FE 
ftecelved: 	Tue 9/3f2013 1:28;59 PM 

Beste Frans, 
Bedankt voor je aanbod, maar ik denk dat wij zelf een heel eind komen, In de, brief ZN verzoekt om een overleg en 
wij zullen ons beraden of we dat gaan doen, Ika overleggen we mat (bijna) Iedereen dia daar om verzoekt D« brief 
heeft dezelfde status als ledere brief die een keepelorganisatie naar ons stuurt, al die brieven nemen wil serieus. 
Tegelpk Is er odk een regeling gepubliceerd en Is er een bestuur» akkoord gesleten. 
Het akkoord met de handtekeningen koMt volgende week naarjullie toe. 

Met vriendelijke groet, 
Fred 

Verg 3espeii111~0011FsA 	 ugoll 
Verzonden: dinsdag 3 september 20t3 22;54 
Aien~lajjA(red) 

:1E~ (rij 
~ermee»: 

Dag Fred, 

Gisteren ontvingen wijder brief van ZN aan (utile gerkht over de protonen, Afgezien van de feitelijke colubtheden, nogal tendentieus, 
Ode Wordt vemetedrIzaarnd da1We beleden hebben gehad met GR, CVZ ene Deer was ZN ook bil betrokken. 
Ons enbod: alsje hulp natig hétithij beantwoorden van tik bdet, es ohms 'at mar service Meeviel ik noch vviin die partij ben 
geweest, maar wel die attitude herken.A. 
Mijn vraag: welke status heeft deze bief Wolga? 

Dteet, 
Frans 

Ps: het bestuurlijk akkoord met da handtekeningen hebben vrij nog niet mogen ontvangen. 

Deinhoud van dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadreaSeerdé(n). Anderen dan dd 
0eadressee,rde(n) mogen geen gebruik'maken van dit bericht, het niet openbaar maken of op enige wijze 
verspreiden of vermenigvuldigen. Het UMCG kan niet aansprakelijk geSteld worden voor een incoMplete 
aankomst of vertraging van dit verzonden bericht 

The contents of this message are Oonfidential and only intended for the eyea of the addressee(s). Others than 
the addressee(s) are not alloWed to Usa this message, to take it public or to"distribute or rnUttiply this 
message in any.  way. The UMCG cannot be held responsitie for Incomplete reception or detay of this 
Vangend message, 
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W
ipTo: 	 ritti.nr 	‘,2 	 kimt • 

maastranr 	 ..nl 	mcg.n11; 
wmc.nr 	,  =I 

tudeift.n 	 del 	 ~La); 
elatintigne 	 erastrugane 	 turlailt411: 

MC. tin SI 	 arnciarkart 	ina4 	 ~JIM 
meastroSI 	 maastrAnij 

Co 	Kra eh F.J. Fred i = 	minvvrattill ~ Earnan-Peeters, V.J.W. C. 
ue 	minwes.r11); ,piaristpceitbiis QZ 	- 	it 	 @minvws.ng. 

minwes7111 
ging. 

iMol: 	o.0/1012013 11~1 AM 
Eitgriade 120052-101345442 getekende Bestuurlijke Akkoord 2013 
Réciivark. 	Toe 911 0/201511M22 AM 
Geitatrg yintir áál tatáltiriallob eist abt:raamt van )(eratadr 

Beate alen, 

136geMnegd rk gakkende veste van her ~dik Akkoord 2013 inzake protanentheradle. 

Met vriandeijko Poet 

~Eb ma Ma van VWS I Directie Curatieve Zorg 1(070) 340 7258 1~mI1sikvakt.iiMa•d4Wo-do en vyUdag 13•00,  
17.00 d. 	 • 

mhistiirie van VVVI3, rida Hoftoren. 'naslaat( 50, 2515 XP .00n Haag 
Pcognea 20350. 2600 EA Den Haag 

LET pla: Tegenwoordig geldt bij VWS legkinintioolleht voor beteek aro:Paspoort ideddmitakaart oreltsave!a woeden Ms geldige ragaitnalla • 
beithouvid 
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Ta 	= 	 m.n1 
Ce: 	 1Fred) 
(Ven:Mime 	vvriárt 	 mInvvhselj 
nne* 

Sent, 	Frl 13/2013 11:49:5,5 AM 
Object RE:130912 ACM keurt samemverking goed voorcentrum voorpraten enthereple 
Ra celvath 	Fri 9/13201311:49:57 AM 

Hallo 

VFOrt11; Estnen-Peeters, 

Zoals met Fred kortgesloten: wij zijn blij met de uitkomst en p kkoprd Met de wierdwtoringailjn. 
Wel•Zotiden wij graag zien dat de ACM voor de volledigheid aan delbatste zin de onderstreepte zinsnede 20L1 wlHen 
toatiottgen: 
Dit kan tm nadat aanbiedt:ra higtvoot een vergunning hebben gekregenven de minister van VWS en een contract hebben  
afgesloten met sorgverzekeraars. 

Met vriendelijke groet, 

materie 

Van-1111~1111111~111100014 1 
Verzonaeru.vrijdag 13 september 2013 1329 
Aatr kta 
OC: 
Onderwerp:130912 ACM keurt tamenwerklitg goed Voor Centrtini Voor protonentherapie 

Besta Fred, 

Zoals net telefonisch besproken, hierbij onder embargo het concept persbericht +lijn woordvoerrog. 

Graag ontveng lk 	fullfe reactiei Bij voorkeur voor 14,30, 

1311voorbaat dank, 

Met Vriendelijke Watt, 

Renier medewerker toezicht 
Diode Mededinging 

Autoriteit 	muze/kome 41 	T; +31 70 72w 
Consument G Markt 2511 WB Den Haag 	M;+ 

Postbus 16328 	wwvi.acm.nl  
2500 811 Den Haag 	www.constwijtern1 

gebundelde kradt:Consurnentenautorileit, NMa en OPTA 

.9"."1"4"14~""Xf a""Wii 101~,«Pe ir~ Ohne lsisk« 
ooduciatranes var« Mao tqsid 
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To: 	 hitesmrp.ni) 
CO:
ro 	

ro 	 3)11 
Pttu 
_..saig) 	9./10013 Ek 140 AM 
stekje* RE: Nota van futthtingen 
Neueivedi 

 
Man 9/10/2015 9:19:57 AM 

Jdnia V9a laar:Minnen bednest oase akkoord VWS,do0 

Hot.. 

Egigaand de aangevulde nota Van inlithtingen retour. 

idetVrientlellike 9r09tr 

OOM' bradidamadowerker curaireie Iórg Hinkt/Me valt Vitttragemndat4d, kkialqn err sport 
RIpatiyaak50 .11 pOsihnt 20350 II 2500 b Dan Haag 

01111111111 07034011111  1.ilO& 
werkstaitan: 'Maandag. dielvtag en donderdag 

Verzender% 	1 sep~.314:401"irijk.n11  
vin; his 

Aait 
Onderwerp: Nota van Inlichtingen 

Hol PM 

Hierbij da  Nota van Inlichtingen! Als er vragen 4n dan hoor Ik dat gmag I 

groet, 

JuntorInkoepadviseur 
Haagse Inkoop Samenwerking 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkarelatiem 
Wilhehnina van Pruivenweg 52 i 2595 AN I Den Haag 
Postbus 20011 j 2500 EA i Den Haag 

H 05 

:na 

gewekt u tirntnatrateen iyzark Van do Rijkaarethold? 
Dan derf urn hot kent fa alyt van nen gortige itijkspas lno 0455 Idan~tatits{~, ~snakt Idant~neart, rilhataijs ot vr 	netti. 
*Midi 	«rilde %Men ! .*Mq klernt~lki kunt kwam, tacidt da tor»mo %',oftertrer d. UrnItanallebtartireet van ardtaa uonntratirs verdor ukt ~naad. 

Gat [Makt kan Wannatlabovattat dia niet vaar u 	Indkn d nl« de ocaeteaxerda ~of dit belicht abrearandut nnála; tonpmenden, vno* eva  and* dltnen da diender te maden Int bindt In va 	at. De Wat aanvaardt geel annsprakalijIchikt 'Ooi Ontkom nedal gard dan enk reihAnd hciudt tint rhiresiarbondin aan bat alaidirenená «anoden ren banclaton, 
nis msa» !no contaka Infontatkrrthat la not intemted rot you. It pw wow* the arkkeason rtf dors mmeaevatscaitto YOU by rdistako, vat ate ~wand to 
Infono the rand« ind delato the ~ge, the gtate accepts no Ilabany fa ~Doe or any kind remota% ftórn Ulo risk kikéntt H the 'Indrink traitankiron d enessagm 
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Ta 	 rtit.vmulic,M) 
Co: 	 inwes.rill 
Frons 
Sterk. Mord/400137:4515 AM 
OuWitf* 06.4.  D'Innititivei EhrOoldéfingwnetifh 4-  AftvgingsMieVen + «k 
Re fielvett 	Mon eikirAb157t45:15 AM 

Goedemorgenlill 

Met deze mail akkoord (mede namens mi» leidinggevende Fred Krepeis) op de afwijzirigtibrieVen en de 
beoordelingsmatrix. 

Váodeag zal Ik overeenkpinsteanpastren, fitten endartekehen daar de tekenbevoegde (Fred Kropels als fihrf 
directdur CuratleVe Zeeg) en aan jou toesturen todet jij hem kiin laten 'ondertekenen door 1G. 

Voor jouw Informatie:- Ik heb met da heer 	ven TG vrijdag nog even telefoniseh contact gehad' over 
eventuele belangenventrengeling, gelet op zeer specifieke ervaring die ze hebben met radiotherapie en 
protonentheraple, We hebben gezamenlijk gatortatritsterd dat et geen belangenverstrengeling Is. Deerne heb ik nog 
met hem gesproken over de aanlevering van de 	 i informatievr   i I sscases. Kan ik dat Vandaag alvast dOen Of iii 
moeten we wachten totdat alles administratief is afgerond? 	af aan dat zij meestal ook al van start gein 
op baths van een mondelinge overeenkomst, en dat hij dat ze er nu ook graag,zog willen Vanwege de strakke 
planning. Moet ik wachten totdat alles ie afgerond of il dat juridisch wel` heli erg weduwe lk wil fh Ieder geval 
wachten totdat mijn leidinggevende de overeenkomst heeft. ondertekend. 

Greet van 

213:59 
Ven: 	
~

hitwmfijk.nil 
Verso 

 

Arm: 
Onderwerpt Definitieve Berordelingertebbi + Arviijtingsbrieven •t- ook 

1101 

De afivijungsbneven en definitieve versie yen de beelordelingsmi014 graag Jouw Akkoord Morph. Aá{ede Mkenbevoegde en het 
verplichtingen:lemmer wil toevaalten dan ia het document af. 
lou Je daze dan willen printerite logopapler (U), laten ondertekenen en naar Mij Willen sturen? Dan stuur Ikje na ondertekening_ 
Van T&G een pdf versie Van de 2-21jak ondertekende versie retour. 
'Mankt, 

GrOntin~ 

lintelite Onweert een kawa vanen isikewrineo? 
Oen dieft uln hit

i
lealt be zijn ver

t
ze

tz
eiliegtenot oekde thettneltsbeeije teesteeet. nellionels Identitelhkeect rtinenije of eeedenna~mon Indien bij etedr peen gMg 	1N kunt ton" worgt de begane enéeketd, tenfte~nOnn Yin endnol*Ont~ ntnOfet hlet ottetenteeht 

16« fent« kan hthemeele kwalen &gold ger ij 1.~.belien nekt itht neennennekrie beet ei 41 biehht ~kwiek een Uk hereeneelliet, weidt u vernxin.• 
Meen de ~dat le minne* en het tuide te toYdP**,  DI,  Staidaartwedindoi glin****MboidVdcw*/*Ok 	M ‘, d*,  Ok dia 'Mem bdudt reet thke 	!MIMI dq ligeltlttieeiedl vertelden wen bedelden. 

meneepnlay~
tot
lehtneteri niet Isnot Ineerehel (ir voi.31 you ere« the eitkessee it Ons meseege wee sent in Yen bY Manke, Yen ene end tr. Wem Vig smeter 	 he Meseithe, The Stete ~es no ~tv 10-  *neve of ent Med resulltki 	Ihe tht Wurmt kl the decentie hunne 	- 

rom. 
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To: 	18ra era P.J. red 	Minimsill) 
From: 	 MinVWN8.N 
Sent 	Mon'10(71g91 1.ffilk "PM 
Subfect Gewend kiingeggi rinntrunetioned apparaat van Xerox 
Recolved: 	Man 10!/120131:08:02 PM 
Gescand vanaf een muttifusidiririenj agea~Xermodf 

Open het bijgevoegde document. Het werd iteserind eh een u verzonden vanaf een multifunctioneel apparaat van Xerox. 

Bestandstypo bijlage: pak Minn-Page 

Log die Ven inullifimetioneet eppereat: Di41-10F/21.028 
Nslim ~Mit EX750031 

Meer Informetie Oei Xertor-ptodUgen en OPteeák!Itenvitidt .0 00 Mt0://‘'etvwxer0ii~ 
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numn
ie

w, 
co 	 «Inwaait 	 11111111111111MrnlawmAlt Earnan-imabas, 
CvArroiiki0 	twyea,aii Pro 	Krapolik F.J. (Rad) 
kent Man jennorfs Maas AM am ija 	RE Ochtengisaledai atowalao 7 oktober 2013 
Re 	 Moa 10r11201 7:4828 MA 

Conform
OEI  

jUilleverzeek concept-woordvotringslijn nav puvblicatie in Volkskrant en, op de radio; 

• Eerder heeft het CVZ een pakketduiding gedaan. Kort gezegd komt het er op neer dat het 
CVZ zegt dat behandeling met protonen voer bepaalde oncologische aandoeningen tot de 
stand der wetenschap gerekend moet warden en dus ook tot het verzekerde pakket 
behoort Ook heeft het CVZ een schatting gegeven van het aantal patiënten dat in 
aanmerking zou komen, Verzekeraars hebben deelgenornen aan de commissie van het CVZ 
Oe de pakketduiding heeft gedaan, 

• Deze zomer zijn er door VWS bestuurlijke afspraken met Oetentièle aanbleders van 
protonentheraple gemaakt ter voorbereiding van de vergunningproCedUre, Het aantal te 
verlenen vergunningen werd daarmee beperkt tot maximaal vier, aanbleders is gevraagd 
samen te werken zodat er vier initiatieven resteren. Ook Is gesproken over de voorwaarden. 
Als aan dete voorwaarden wordt voldaan, kan men een vergunning krijgen. Tegelijk Is aan 
de aanbleders gemeld dat het hebben van een WBMV-vergunning wei een noodzakelijke, 
maar,geen voldoende voorwaarde is voor het kunnen verrichten van ptotopentherapie. 
Verzekeraars moeten het wel Inkopen èn er moeten financiers bereid zijn de Investering te 
betalen. 

• Verzekeraars kunnen desgewenst ook minder of zelfs nul aanbleders contre~en en deze 
door het CVZ (mede op advies van de verzekeraars) als onderdeel van het pakket 
aangemerkte zorg, in het buitenland inkopen zolang zij maar aan hun zrirgplicht voldoen. 
Er zijn bijvoorbeeld In de cardiologie precedenten dat ganbleders wei een WBMV 
vergunning hebben, maar dat verzekeraars toch de desbetreffende zorg niet bij hen.  
Inkopen, 

• Wat overcapaciteit betreft het volgende: als alle vierde InItiatiefnemerO, van 
protonentherapie die volgens de afspraken een vergunning zouden krijgen aan de slag 
gaan, don resulteert een capaciteit die aan de krappe kant is (n vergelijking met het aantal 
patiënten dat volgens het cVZ in aanmerking komt voor deze behandeling, Los daarVan zijn 
verzekeraars er zoals gezegd dus zelf bij hoeveel men contracteert Besluiten over Welke 
en/of hoeveel van vier aanbieders te contracteren is precies de Inkooprol de verzekeraars 
graag willen hebben ook relatief overzichtelijk als men slechts uit vier aanbieders hoeft te 
keten. 

praat 
ira4 
Vim 

Ifortontken maandag 7 oktober 20137:06 
~aak (Fred) 
CC: 
Onderwerpt 	Ocbtendsefecttetegendeg 7 aleber »13 



---Original Message-- 
From: dienstpostbus AIR 
Sent: 	Ootob 07, 2013 06:34 Abt W. Euro • Standard Time 
To: 

Subject: FY Ochtendseleche maandag 7 oktober 2013 

21405382 

doedemorgen Fred, 
Even zo: in bijlage ook opening Volkskntnt over kankerneutra tm Opstelling Verzekeraars. 1.(un je straks er naar kijken en 

get1pdate kort lijntje maken? Zal ook wel vraagje vanuit 7K komen warden .. 
Lateraal 

sent »May. October 07.2013 6:34.30 AM (11104-01:00) Amttisdnat. Berlin, Ben, Room Sweilletim,  Victlaa 
To: dienstposibtIS AIR 
Subject: FW: Ocbtendselectie maandag 7 oktober' 2013 

FIOM CAR Redglie 
Sent Motaday, October 07. 20136:31:20 AM (UTC+01:00) Amsterdam. Balie, Hem Rome, Stockholm, Vlam 
Subject Ochtendseleclie maandag 7 okrobcr 2013 

Diaclaims: 
De Selectie is stuneogeste.ld op basis van auteursrechtelijk besehemid 
materiaal. Verspreiding otdocageleiding ie niet toegestaan. 



`ot  ntkvispgrs.  rwl~osinnve wed. 

ca 
(Mes 
Front 

Twynstra Gudde 
Shitiansplem 1 
poStus 907 
081NAXAmerifeert 
Nilátts13121M666N6 

033 467 

UI IE 

21405383 

sens: 	 3 1211k41 PM 
131M66e b~7M00 29929611411011$03 WBMV-VemUnningeeMnegen prolorienthereple 
Roedes* 	Vad 10411201312:18:42 PK 

Geachte beer, mevrouw, 

In de tintvánOttbeveggIng van uw verpunningaanvraag Is aangegeven dat de businesscases van de 
vergunningeenvragen zullen worden beoordeeld door een bureau met de daarvoor benodigde experttee. Na de 
eanbestedingsgrocedunt Is de keus gevallen op bureau Twynstra Gudde. Dit bureau heeft na een eerste lezing en 
onderzoek geconstateerd dat voor een goede beoordeling van de businessceses atinvullende gegevens nodig zijn 
van alle vargunningesnwegent De heer 	n twyristra Gudde tal u hiervoor op korte termijn per •-mail 
benaderen. Ik verzoek u uw medewerking eraan te verlenen. Ik meid u expliciet dot TWVnstra Gudde en de 
medewerkers die zijn betrokken bil deze opdracht hebben getekend voor geheimhoudingsplicht. 

De contactgegevens van de heer 	zijn: 

•••••••,..1 

Attent u nog Wegen hebben, dan Verneem ik dat graag van u. 

ketVrtendelijkit groet, 

I*11.111.11~ 

~kir b•bidungederwiair Clif011.1 201a li tilr4~ vat Volttettendhtld, Wehljn am Sport 

ItUnstrent 00 11 ~hut 70300 11 2555 SI Den Harkt 

OS 	11 070 310 REL un.mun 
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werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag 
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I« 	 .1 
Ce. 	 } 	., .,1 i I '1.11~1.1~2110111 kwets, F.J. 
(Fred) 	71=7511M1 	 i 	mIrwvoi.nij 
Front 	 I 
Sent 	Fri 100 /MIJ 2:53:03 PM 
Ifeb.100t RE protonen 
Moeke& 	Fri 101/2013.12:044 PM 

Bestel~ 

Gelukkig kan ik per ommegaand antwoorden! Voor wat betreft de conerete vraagstelling begrijp ik niet goed watje 
bedoelt We hebben letterlijk gevraagd de vergunningaanvragen te toetsen aan de voorwaarden uit de toepasselijke 
Regeling ert hierover advies uit te brengen, Dit le de formulering die we altijd hanteren bij adviasaanvragen over 
vergunningearivragen. De vraag komt er op neer, en zo hebben jullie eerdere advieseenvragen ook opgepakt, datje 
advies uitbrengt of de aanvragen voldoen aan de voorwaarden. NU we het er toch over hebben: lering trekkend uit 
de Till-casus hebben we in voorwaarde 1 ven de Regering opgenomen "Verder meet niet gebleken :in dol dir 
verg oningarbzwager nret 011n de criteria voldoet dict gelden voor het loveren van vokannVoorde zorg " Met andere 
woorden: nu we jullie vragen de vergurtnIngaanVragen te toetsen aan de voorwaarden uit de Regeling ligt daar ook 
de vraag in besloten te Metsen aan de criteria voor verantwoorde aug. Deze vraag hoeft dus niet separaat te 
werden gesteld in de adviesaanvraag zalf 

Verder wprdtin de Regeling protonentherepte Inderdaad gesprIen van een commissie van externe deskundigen en 
vertegenwoordigers van de IGZ die de minister zal instellen om eter:Wies uit te bmngen dat jullie nu gaan 
uitbrengen. Dat komt omdat Ik op het moment van schrijven van de Regeling er nog - bij nader inzien abusievelijk 
- vanuit ging dat jullie deze taak niet zelfstandig wilden Ultvperen. Gelukkig blijken jullie het wel te willen doen, 
maar de Regeling is al gepubliegerd en kan dus niet meer aangepast werden. 

Mochtje nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

sagi?1- beiodámedeweriew Magies zatg !ooms' aan votkragionabekt weide,  aal  sport 
rujosamt pa ij postbus 2o30 I I #8uo EJ bfn«abil 
01111111111 07e 340 ER 'Jokte 
werkdatan: maandag, cphidati »n rkin4rtiag 

Ven Kramels,FI. (Fred) 
Vera 

CC: 
Ondenverp: RE: protonen 

Wiljij etst antwoord fórmuleren voor onze vrienden en vriendin van de igz? Ik lees uiteraard gymmen 
Bedenkt, 
Pted 

—0Mese o-- 
Fr om~  
Sent: Thunidey, October 10,2013 01-.21 PM W Europe %Mud Tine 
Tà Kkaptils; 17-1- (Fred) 

.Y1.'1.  
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cciii1~111~1111112111111" 
%Nati: }1V: ~Iers 

Ilentena 	at Dag  IMRE 	kreeg tk een von/verzoek en wel delldgellk 
-In"desnikkendtedóoeansz ontvangen ~eek( een eonetete vrgiagstdllng. Zopjedge nog kunnen ( laten) tormuleien opdat ook ketadvies 
domp prichtkan *En eas treed«. fti hitpealuit protonenthtsvoie Maag de (annulering omtrent de in ge stellen contra ivde bestaande uit 
deskundige° en de ltill die de adviesamvragen beoordelen echter dal pad i Volgen!~ volaten,..wordt dat nog ~gepast? Voorts geen zont, we 
Wei (was we nam* per ottutognand *Moord loggen *Ina dat 101gije llti,:e0 40~1kt:ril* cia4 01:10Wagg$ steeds. 

taant 
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To: 	Helder, LAM. van (Leorillaillemlnwrs.nli: Esman-Peeters,V.J.W.C. (Veronlque)11111§19miwwang 
From: 	Knii)els, F.J. (Fred) 
sone 	Ft( 1)11/2013 2:3024 PM 
subject Gespitst* redictiiein 
Fteceived: 	Friltivzo 2:SO44 PM 

11r, $G, Vertieitistr# 
Vanmorgen heble ' Iinfornyiel met de 1QZ gesproken over het komende edvies van hen rond de vergunningverienina 
'Protonen dit advies kimt naar verwachting elndvelgende week. Zeals het er nu naar uit ziet resulteert het 
volgende 'gesplitste' beeld: 

- Groningen en Maastricht worden van eert ~lef advies Voorzien met wellicht een peer opn'ierkidgen in de 
trant van dingen die Iets beter muiten; 

Bij HPTC en het Amsterdamse initiatief ligt het veel moeilijker: daar blijkt volgens de IGZ uit dat er Veel aan 
gedaan wordt om Iedere schijn ta vermijden dat Iemand meer zeggenschap heeft den een ander rilaW0et 
kou schorten aan een goede governance structuur hetgeen bij deze complexe zargvorm wat noodzakelijk Is. 
Wellicht schorten er ook nog andere zaken maar dat weet Ik niet Ik heb IGZ in overweging gegeven het 
advies zo te formuleren dat nu nog geen positief advies kan worden gegeven omdat x, y, en z nog niet op 
Orde is. Dan kunnen wij (zoals Ik er nu over denk) twee alvast een vergunning geven en de andere twee in 
de gelegenheid stellen zaken aan te passen, dat weer door de IGZ te laten beoordelen en dan alsnog de 
vergunning geven als het op orde Is. Kon delta zich Wel wat bij voorstellen. 

Als het IGZ ddvlesblnnenIs, dan komen we hl/ Jullie terug Met eerl eontreet voorstel terzake. 

Tot slat: ik hoorde dok dat het MGT-er niet in geslaagd Is op tijd ,een VMG te hebben, dat betekent volgende de 
afgesproken reders dat Zij Volgende week onder verscherpt toezicht komen te staan Wij worden daar nog officieel 
over gainfermeard, 

.Groet, 
Rail 

drs. kt (Fred) »ark 
Lid MT Curatieve zore 
Pkitsvervenaemi «rector Çw.tleve 7.-ors 
~lite/Javan Voltageiendbeie, Welzijn en Sport 
00-3401111111 
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To: 
From: 	Kris 
Sent 	Tue 
subject IGZ-1K14j4 
Reeelved; 	, 
IGZ-advies pitte* mit gd 

111111111 
Zeer bedankt voor Mikt contopt-advles en ook lm Ik jou zeer erkentelijk voer het relt dat Ik de gelegenheid heb 
gekregen Sus:atleet* dtien. Jullie oordeel is duidelijk twee voldoen nu ai en twee (Maastrichten Amsterdam) niet 
efeithant bog nieten zeker Amsterdam heeft nog hee!~ huiswerk te doen. Ik heb eerlijk gezegd geen oordeel 
neer jullie oOrdeel zal ik maar zeggen, want dat is echt jullie expertise. Wel vielen mij In de tekst een aantal zaken 
ojr Ik heb daar in de tekst opmerkingen bij gemaakt en een enkele keer een tekstsuggestie gedaan. In het 
algemeen 54,kr mij op dat het advies niet van emode Ontbloot lijkt Ik denk dat het goedzOi) gin, met behoud van 
de Inhota, nog even te kijken of het op een aantel plekken wat meer geobjectiveerd zou kunnen worden 
omschreVen, hier en date-heb ik dat ook aangegeven. 
Ik hoor graag of je ~met mij eens bent. 

Groet, 
Fred 

laltakigz- 
red) 

32:20:09 PM 
e concept 1 I nov 
11212013 2:2009 PM 

itciv.dcex 



MetvrIendelijke groet, 

Adyiseut 

03 
06 

EI Cl 

Twynstra Gudde 
Slationspleki 1 
Postbus 907 
3600AX Amersfoort 
wmv.htinstraanddital 
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To: 	j)lenstpostbUs 	Invws.nli 
Co'. 	 wl. 	 minyos.nil 
Front 
Sent 	ur 11/1,42013 9:4023 AM 
Subled FW; Defirtirreve VelliteraPPort en evaluatie 
fier:dee& 	Thur Iii14/2013 9A0,33 
Z9131111' Raboort beoordelino bUsinessesses efotonenthereDie Finaleversle.odt 

Dames, 

Kunnen jullie dit stuk officieel laten innemen? 

Alvast bedankt 

Groet van 

Van: 	 (mes) 	 .nij 
Va   13 move er 2013 9:42 
Aan: 
CC: 
OndeirWarp: Definitieve Versie rapport en evaluatie 

Beste." 

Hierbij ontvang Je de definitieve versie van het rapport. Het enige verschil met de versie van maandag is dat op de voorkant nu 
"'linde verste" staat. 

Zoals In onze offerte aangegeven en ook gisteren telefonisch besproken, stellen we het op prijs om de werkzaamheden van de 
afgelopen periode mat je te evalueren. Wat ons betreft zou dat kunnen op dinsdag 3 december, 's middags van 14.00-15.00u bij 
TG in Den Haag. Uiteraard kunnen we ook bij VWS langskomen. Kun Je aangeven of deze datum schikt? 



d í 	 33.'- m kwwsonIJ: 

2140090 

IMIOManal.rnilla~roinWds..jL _ tors. V.J.W.C. (Veronique)~g-- 
mk 	nry 

Ktepetaif. 	otO)
ivws 
 

Tttet 1 Ing613 11:65:41. 
tiigittilk • KEzgarnentragen airecivi1aftp~ofsigiji% Om minister 
Rtideb#11* 	 ?Ï/1,0ii f1:e:41.4h1; 
bakialakildni~~~ pittatiaakeitneiïmittbn Modernist zonder wilziainaah Meden-Meg& 

■  0iatidektie aisNepaste protonenvrt 001 (de karate, Met wilaininciétri0(0azuden, de tweede waarin alle 
wijzigingen zijn getteepteerd). De beleen aslag le or uit op  dtEn *tnittiJit nu. teib At het een de minister voor? Wij passen hit vast oen,  MartilifIn -oattit.eis de minister akkoord Is het zo weg 
»et!  
WO« 
ad 

	

"{ 	e* lesvistriber 2013 10:50 

	

Aantlitizeie(s, 	(FVeci);'eanan-Peeters, VAVV4 (Vloerde(*) 
Ondeneerp: RE: Kameteregeotte .0vieeit ettituneedlere04;.0PM minister 

Hoi Fred 

De termijn van da (tiltgestelde) Kamervragen verloopt officieel vandaag. 
Was even benteoywitSf Ik wellicht nop Iets kan bffitekenen In het cloorgeleIden yen een aangepast antwoord haat de 
minister? 

trekt 

Vartt0rapelsrf,1 (VOO 
Vi~e: yrliciat, 1S neverriber 2013 15:27 
Aliter00011-Peliterk Vi.W.0  (Veronique); 
Orrtteerp:FW:l(arnervragon etrectiviteit protonenthereple; opm minister 

aiso din nos ffill101 agefflottitkikireett• 
1:15` 
-Eind 

Message-- 
From: Kraanels, F.1. (Fred) 
004 VridaylVovembor 1$›  203 03:2S PM W. Builie$tinnbud Timp 
TOL %91.143041, 040tY 
Subject; Itt Kaattortaitedefteefofflaitpretonetttiterapie; opm minisint 

}tablet, kv met die ogen nog omkijken titer de ounvoustitn eo lefie een n ietbSigi drie Yooy: Jij ook oen goed 
weekend, 

Itied 

---Orlutal Message-- 
From: Schippers, E.1. (Edith) 
Sent: Friday, November 15, 2013 07440 E94 W-isme. `4ott4i4roog 
To: 	els F.J. rad) 

et.11111.1~ Emtion-Peaters. v3.W.c» (Vettiuki0); Iriblek.I.A.Ed. von 0494111111111~11 
Kantarvogeo effectiviteit motonerAittePie; tr1e1110iaelet 



21408390 

Hai4etid 
Denk 
Ik vind de redeneergn in desidrighdijka SUIWODY6C112Wak. Wei red enige contietede daadetbevairen. Alom* steeds 
nieuwe (feitelijk ortheudhate) sign:~ gebruiken ondermijnt det Oe preitje, Dagen ta bet beter om te bandhaven 
dat wij feitelijk obv kwaliteitscel oria vergunningen afgeven ( blijkt  juridisch ciolchettdhaar, andere criteria worden door 
de maler al met ~tiende geee110- En <iet we obS IILA lijken Neme obv beboette evt een atuwullende 
beroducticregeling kunnen maken- 

deed -Weekeinde! 
Qtoet 
PA& 

Verduurd vanaf mijn IPItoter 
Op 15nov. 2013 gen 14:26110eft "Knelde-Pi-0.MT 4111EWIrelevws* bet veleendirgesehrovate 

Edith, 
hoop dat je weer aan de beterende hand bent, altijd erg Irritant om ziek te zijn en het komt heelt uit. 

Deze mail Is naar aanleiding van j onderstaande wilgen van jou rond de protonentherapie. Ik kan mij 
voorstellen dat het confusing is, Ik hoep Métenderinzaande redeneerlijn helderheid te scheppen. Daarbij 
realiseer ik mij dat de redenearlijn Mat keihard kr, jultattlaerom is ook in het heofdligulnakkoord 
medisch specialistische zorg afgesproken dat we rom-onderzoek starten naar het instrumentarium om 
dure voorzieningen beheerst te Introduceren. Dat.enderZpok is gestart en levert begin volgend jaar 
remábaten op. 

• De WBMV Is een Wet Wearblj het aanbod kan werden beperkt. om de beperking juridisch 
houdbaar te honden, mokt wel worden gekeken neer de behoefte. Zo is bet egge, centra voor 
bepaalde hartingrepetn bepaald o.b.v. een raming van hoe vaak het nodig»)  de 'behoefte. De 
WBMV is niet geschil& OM het aanbod 'zo maar' af te knijpen. 

• Aanbieders kunnen een aanvraag voor een vergunning Indienen. Dearblj Moet men voldoen aan 

• stel dek er meer vergunninoaansregers 01 dan er vergUnningen te vergeven Zijn op hasj* van 
tle behoefteraming., Dan moet ar due gekozen woeden wie de vergunning krijgt, 

• Ellide Tim (hattklePintervendes)-casus bleek het aantal vergunnIneaareiregers veel groter dan 
het aantel vergunningen dat beschikbaar was. We hebben dat genrobéeret op te lossen door de 
IQ te vragen de aenvregen te beoordelen en te rangschlkicen op InvelltMtieditt we *geen beste 
Vijf een verOnnIng zouden geven. 

• Dat nu heeft tier tethter niet geaccepteerd, de onderbouwing die de IGZ kon geven Was niet 
voldoende om PO ha:sla daarvan een keuze te maken en we hebben alle aanvragers een 
vergunrifigi inisideniieVerk OnZe.tinnitteten die van delGZ) is dat we Mat In staat zijn om op 
deze wijze het aantelt Vergiumlngen te beperken. Zeár tengorde bepaling van kwaliteit ken rikit 
voldoende Itirklisefr hard werden gemaakt om op biets daarvan keuzes te maken. Wei la uiteraard 
te beoordelen of een aanvrager Voldoet aan de kWallteittelsen of niet. 

• Daarom Is bij de protonen voor een einder& rotito gekozen: 

1. Een 0/Zconuntsste (waarin dus ook de zorgverzeNrearsVertegenwoordleid Waren) heeft 
een eibitetting losmaakt voorhoeveel Indicaties protonetithenmie tot de stand van de 
wetenschap dub het verzekerd behoort, dit Is door het CVZ als pakketduiding overeerromen. 
2. Er bleken vijf e les Initiatieven te zijn In Nederland elle albino& proternagherapie wilden 
Baalt aanbieden. A

u
tte allemaal etinyergunning zenden hebben aangevraagd en een de 

kWeliteitsedterks 'a en hebben voldaan, zouden we Nazien da THI jurisprudentie) heel 

de kwaliteltscriteria Me zijn gesteld. 
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moeilijk deer een houdbare keuze uit hebben kunnen maken en ze allemaal een vergunning 
hebben moeten geven. 
3, Het verstrekken van een dergelijk aantal vergunningen bovendien optellend tot een veel 
grotere capaciteit dan nodig, zou moeilijk Uitlegbaar zijn geweest eh betrendien het veer 
Verzekeraars, nog Moeilijker hebben petnatiktdan ze het blijkbaar nu el vinden omdat ze 
moorden brand schreeuwen dat we vier vergunningen geven. 
k. tioárom hebben we een bestuurlijke afspraak gemakt Verterin staat dat het dente( 
iriltiedeVen door samenwerking wordt beperkt tot vier en bovendien ie afgesproken dat een 
berie&dos trfaXIMUm capaciteit nlet meg Werden•oVerschreden da komende laren. 

be enigen 010 het 'aanbod edit kunnen reguleren zijn da verzekeraars. Zij kunnen desgewenst 
nok minder dan vier mini:gedept en zelfs nul saribleders contracteren en deze doorliet CVZ els 
onderdeel van het pakket tangernérkte zorg, In het buitenland inkopen. Er zijn bijvborbeeld In de 
Cardiologie Prosedentels dat eanbieders bel een WI3MV-vergunnIng hebben, maar dat verzekeraars 
toch de desbetreffende zorg niet bij hen inkopen (bv PCI's in het West Fries gasthuis en !CO'S in 
het Mertinizfekenhuis). 

Groeten nogmaals beterschap, 
Fred 

WOW 
Va MOE: duig 1Z november 29014.17 

F.3. Fred 
cc 
Onderwerp: Kimenergen effedivIteit eretonentbeMele; oen minister 
Urgentie: HM) 

Hol Fred, 

De minister geeft de volgende reactie new de Kamervragen van Van Gerven over het bericht dat 
zorgverzekerears niet overtuigd zijn van de &festiviteit van protonentherapIe. 

wil emoe een antwoord van Fred Krapele, die heb Ik vele malen hierover gesproken. 
De argumentatie die ik steeds heb gekregen is dat op basis van kwaliteit de vergunningen worden 
Verstrekt. 
En als ik dat doe op basis van behoefte de rechter mij zal terugfluiten (al eerder gebeurd?) 
De argumentatie bij deze vragen Is dat 4 vergunningen -> behandelcapacitrat 2200 patienten/jaar; ie 
dus wal op basis van behoefte?) 
Ik begrijp hier echt niets van, Is zo vaak gewisseld. 
Hoe kan het dat ik steeds andere argumenten krijs'?" 

Kun jij een reactie hierop geven? 
Wellicht is dit iets voor de Curestaf van as. vrijdag, maar dat iaat ik aan jou? 

Overieens is de termijn van de Kamervragen I9/2.1/2013, 
Zij heeft ze In principe getekend, maar wil wel eerst een reactie op haar vragen voordat het verzonden 
mag worden. 

groet,'  

eima e002. 
drs. 

Med» Orliti~grff11Wttipkie Várn MI I Aaien I 
Tearoom pro 	lekini 	 embremati 1 
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11~1111}~iffiretiswzmij 
prom: 	Krep" F.J. (Fred) 
Sent 	Wed 112012013 3:4117 PM 
Slibje* 1811 OM WbmValertmeldhasplichl 
Rgicalved: 	Wed 11aoa91334Z17 PM 
1811 Oks Wbuiv slarimeyouselkhtdoot 

Complimenten voor het dossier. Prima! Ik heb alleen bij de Qades een paarsuggsesties en vragen. Zie de tekst. Ook 
heb ik de laatste versie van de protonenvragen bijgevoegd. Ik zou dat als QaP. verwerken, dan blijven we het 
dichtst bij Wet de minister WN. 
Ik Zou ook nog even de volgende Q&A's willen hebben, en die luisteren gezien de gevoelens-Ven de rninsiter erg 
nauw. 

Q: Kunt u de WBMV ook gebnilisen om het aanbod uit kosten- of doelmatigheldsoverwegingen te beperken? 
Q: Ms de kwaliteit leidend Is bij het verlenen van een WBMV-vergunning, hoe kunt u dan het aanbod beperken? 

Alvast dank! 
Groet 
Wed 

Ps: els het echt voor het weekend moet, dan moetje het maar rechtsreeks vla Veronique of een ander MT ild doen 
want ik ben donderdag en vrijdag in Groningen. 
Groet & succes 
fred 
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gmk`911111~"n" 
remt 
»ent 	Men 1 77/EY 33 	PM 
SubJcat basjissinu ÇMV-vergunn ingaanvreati ptetettenttropket 
Redden 	 i2/2/2013 3:34;03 PM 
bilittee 3 AFfC 471-002-1,M2 2 december 20f 3.bdf 
besilsdna WEIMV-VerterenhereanweacrAPTC brief AMC 177002.114232 2deterriber 201j.cdf 
Inisltssino co WEIMV-Yettetrinhereenvrecro APTC brief 1.11(1-AV1J77003-114233.C2 2 december 2013.edf 
pisangs' oe W8MV-ireffiennirlasanvread APTC brief Wrnc 177005-114234-C22 december 2013.0dr 
pilleae 1 APTC 177002-1142322 december 2013.edf 
bleue 2 APTC 177002-114232 2 december 2013,edf 

LS 

Bij end zend liet de btei met bijiiitien van hèdeit 

kdren u éotten he14. Pvett de bøahattkit/of oyeid:adviezen Watt delGi. dei> verzoek tti u cfe» per mon te wed »h mevrouw M Lifiliáit 	 en Fred Krapete 	ebattavtaiintl. 

Mogyagodelljke grogt, 

glikbffleyereeljgeMiedser Curatieve 2ør g I Knistert« van Volkigatondheld, ~rijn en Sport 
ii)M4ine430 fipdgereg 20330 H 2500 E.) Den Haag 
ci6~11 070 40 	1 tinkorlIn  

wart,0190«41~del,  dinsdag a donderdag 
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