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TO 	KreneIs. F.J: (Fred) 	 mtinws.nli 
Pront 	 nktril 
Berri 	Moe 1114/413 4:38;42 pm 
Bidrigiet RE 
ftecelerat 	Mon 1/14/2013 4:37;18 PM 

Beste Fred, 

Denk. ook A da beste wensen. 

Hierbij mijn suggestie Voot deze Comentssie van wijzen: 

1. Pref dr. iffl , mtgoiherepeet-ortooloog, Professor of Redietice OnakigY, Directer Univerdy Beheer Center. end 
Chairman 	ay, nter 'afleggen n Research in Oncoloog; Medical Fa rand Un WO/ Hospita,Cad Gtistey Cents, 
University cd Technoiogy Meedein 	 of Dr 	tadlotherepeukoctiloog en k  de UK 
betrokken imeestbt da tortei(tkrg Ven Vertionnergen *Oor onstenenthe een levens werkt ~bet Dealthlteni of Heeltb 

~étgu 

zou Ook geschikt zijn, Meer ik ken me voorstoten dateert arts hendigerNerstandiger Is 

Chirurg: Pent dr.~ Mimentcht Protdr, 	, Groningen- 

Iemand vanuit CVZ, mede aangezien de Regie Reseingváltetts Instituut hieronder gaat vallen. 

Ok wacht nog op Deo eanonele suggestie vocr kond zsmk 

Gr 

MO PhD 
01040,0010034  Rádblen,0~ 
Pnilmord9,eF Ut Main Arhsiodern 

Nia - AVL 
tnatienagrages canna alsmut. -Mam van Liieurenhirldinspeal 

Pleumnimit 
Alt$~1. 

tratrwener 

t +st en205141111111 
t: 	ti39 Hei 

W. telas 

1Vone Kratek4 F.3. (Fred) (11~11111»nirnme.re 
Sent Welnee! 9 Januar/ 201317:33 
To: 
Subjecb 

leulje allereerst een mooi 2013 toegewenst! 
Mag Ik met de deur In huis vallend nog een vraag stellen? Wij willen zoals gemeld aan enkele deskundigen vragen 
ons te adviseren over het criterium hospita, baserf. Wy denken sen drie personen: 

1. Een deskundige op het gebied van protonen. ie gaf ons eerder tremen voor de bredere commissie dia de 
tre0ordeling van de vergunning aanvraag moet doen, zit deer lernand bij die nns'hierover kie adviseren? 

2. Een chirurg (komen we wel uit denk (kqUa naam) 
3. Een algemene kwaliteit van de gezondhetriszorggeteerde (lukt ook wel, maar suggesties welkom natuurlijk). 

Machtje dus nocrauggesties hebben, dart Zijn die zeer welkom. De eamenstellIng valt volledig onder onze 
Verantwoordelijkheid dus je hoeft je niet bezwaard te voelen qua petten Wat mij betreft 

Greet en alvast dank 
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Fred 

des. F.J. (Fred) Kre pels 
Ut( WIT Curatieve Zorg 
Plaatsvervangend directeur Curatieve Zorg 
IVUnistede van Volksgezondheid, Wetrij n en Sport 
070 -340 al 

tol berkedkantl kornel' beogen de *lever u u kinkend. Indien neet de geadlasseerde bent ot dit berldN abusirrdit aan Os toegezonden, wordt bveaodd dat een de 
:orgie muk1.1  MO1~ ~Oom De ot ivrned Ven rtnyeakMkd va. sehme, ven wot° ~look deurtiend houe end 'hees embureeio aso di 

gn5c1 
 

roomden 
1tei ~no .1.1conten ettc ~line teel es not Mendel turnt. inwon rotpre addrossao ol des 01~N Wit fat ho ton byroistrtinc lou om Mi41111101171~9.0* 

samder and dok. pa meslag. 11. Slat0 sag« co Hibifly for domme or eny kind eost4tho trom the nets ~ani n the etensend kairansior, ~mug*: 
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11~ázn•nrii~atzru) 
rag:: eterfoil  5 CL) pm 
Med 	Fw: Concept  MiztluOkike efsPrakee en Ootteet regeling OktollentieMPie 
tteceitiiik 	Fit lil WZOIS 12:42;40 PM 
ititrithillrLdái&GinfletRinnikatt1~2.11R11 
REGELING PROTONENTHERAPIE met bestutirlik 'Woord ccecent versie 21december 2012.ciocs 

likinagmeals, voor de lift gisteren) 

Bijgaand Steur ik je de concepten Meer preterientheimple waar ik gisteren over sprak. Ze zijn In dit stadium niet voor 
al te brede'Versprelding bedeefd,'Dilter wellicht ken gericht Iemand vanuit cle ZN/Verzekeraars-hoek er even naar 
kijken. 

Nog wet anders: Ik had Vanmorgen een PO met cie !G2.Ik tittd de !Mrt* dat ztr n`051 Wekiki kende  halten Win jullie 
ideeén rond de acute zore. Het lijkt mij echter voor de landIngván een en anders wellicht aan te beveten hen wei 
deer in mee te nemen, Ik voel mij niet vrij jullie rapport een hen door te &Wren, maar Weglekt dat jullie zeff,dat wel 
willen doen. Desgswenot kan Ik het ook doen friet de Melding dpt het allemaal neg vertrouwelijk la, dan heer ik dat 
graag. 

Hertelijke,gmet, 
Fred 

Vare Kwets, F.1.00d) vi, 	 2024549 
kid;'] 	 FIW.,_r LN.TertrIa.retolera~; 
"net 	 monsimowttill "ilihj  

mant' SPhlerir• 

OrldeniverwConceet bestuurlijke afspraken en concept regdIng protonen thenijne 

Geachte betrokkenen hij de protonen InItlatieVen, 

Op 29 november Ie er een gesprek geweest op VWS bij Leon ven Melder, dIrecteur-genereal CeratleVe Zurig Over de 
mogelijkheid te komen tot Pen bestuurlijke arepraak rond de introductie van protomMtherapis. U heeft toen een 
voorstel ter tafel gelegd en wij hebben aangegeven ons over dat Voordat te zulten bereden. Ook hebben Wij 
toegezegd u voor de kerst documenten toe te sturen met de cencepbbestuudijke afspraken en een concept-
regeling uit hoorde van de Wbmv.Ingaand treft u deze snikken aan. ik hecht er aan de volgende opmerldngen te 
maken: 

- Deze stukken betreffen ambtelijke concepten. 
Over deze stukken zullen Wij ook nee de mening Vragen van breeelerdle5 dada 1GZ, het OVZ en andere 
betrokkenen zoals de zorgvetzekeratirs; 
In de documenten staat het vereiste van 'hospita! basta'. De meningen in de sector lopen hierover uiteen. 
*ij zullen aan enkele, zoveel mogelijk onafhankelijke, deskundigen vragen hier ons een advies over te 
geven. Mede op basis van dit adVles zullen wij de minister adviseree over een definitief besluit rond dit 
priterium te geven, Ik hecht er aan om te benadrukken dat dit Criterium niet Is toegewlegri om tiet aantal 
Van vier Initiatieven te reduceren, wel vanuit Oe opvatting dat volgens vele deskundigen hot hospita! based 
zijn belangrijke dt zelfs onmisbare voordelen 1~. Zoals We et nu tegeneen kijken keert vier hospita! bused 
initiatieven, de Voorkeur. 

lk zie uw reactie ep bljgaande contepten graag gladt(k maandag n- januari%geniet*. 

Rest mij U een MOM Kerst en aan goed begin Van 2D13 toe te wensen, 

Met vriendelijke groeit, 
Fred krapéis 

dri, FJ. (Fred) '<repels 
lid 	Curatieve Zal 
Plaatsvervangend directeur curaleveZerg 
Ministede van Volksgerondtield;-Welzijn en Sport 
uni - 340 
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Cc: KM  5  4Ffe<1111.11Wn 1%invs "va.n "12.4ccr enwts,n1g 
Tic 	 PCOraYde1 

hidinksum.dresden.del 
From 
Sent 	Thur1/24/2013 Z18:41 PM 
34>got Ag•fofftleg fot tidvise GR Proton therapy in the Netherlands 
Re cehed: 	Thur 1/24/2013 2:19:48 PM 

Deer Ms. 

thank your very much for this clarttication. I awatt contact by a representative ot the Council. 

Best vishes 

‘9-10R-:111111~ (1.10111.0"linw"mr) 
~cadet: Donrt 	24. Januar 20131422 
An: 	 noarri .de" 
Co: Kropeb, F2. (Fre); 
Betneff: RE: request for &Malen proton t 	pY In the Netherlands 

Peer Professor 

We ere very pleased that you we willtna to edvise us on CO matter. Thenk you so much in advance for your time 
and effort. 

The way in which we wilt usa the possibility to leem from your experience wilt be somewhat different. We have 
chosen to ask the Council for Quality of the 13ar of Medical Specialists in the Netherlands for advice, instead of a 
smalt comrnittee of three experts. In this C4unt11, alt medIcal-speclallsms ere represented, in particuler doctors 
SpeCtallzing In the quallty of health care, Dr. Marcel Daniëls Is thairrnan of the Councll. SInce we alin at maximhzing 
the support of the odylce, we considered it expedient to broeden the request for advice to this Council. 

However, we definitely eppredete your experiente end advice on this matter. Therefore, a representative of the 
Council wilt gat in touch with you by e-mall. 

We have asked the Coundl to advise us not later then March 28. 

Please let me know if you have any questions. 

Yours sincerely, 

Senior poilty adelier 
Ministry of Hotel, Wottori and Sport 
Directorate CuratIve Care 

+31. (0) 
+31 (0) 70 	~ia 
Workhlp days: MOrlday,Ttfesday and Thursday 

V Vera- 	
,11~11110unildlnikuitf-dresden.dej  

Aan:   .de` 
CC: Krapels, F..1. (Fred) 



21405325 

Onderworp: AW: rettuestfor advise tm proton thempv In the Nethertainds 

Dear Ms. 

lt ~Mine and able to advice you on Manisme. Indeed we have been in the same discUssiorkt Ennle geert sim Please &gem me 
whether thiswillbe done in t videojtefenfrone cenferencefonnat bre physicti meeting. The farmer weekt ba prefermd front my 
side,es ft homer to eccommodate *natten rime In my agenda. 

ShICergiVKUrS 

Gratiendaitt 	.-1.5* 	ai 0 	95 

Knorielo,  
ISsitnifft ns:niest for • 	en 	In Me Netherlands 

Deer ProfesSorlialli 

The increese in potentie' demand for proten tharapy makes it necassary that the Dutch health careprovides such 
facilitlett. The Dutch Ministry of Heolth is therefore conferring wlth hospita's on storting Met proton therapy. 
Regerding the relatiVe high toste of this therátly, temblned with Hitte Mmerlence compared bo conventIonal 
radrotbertleYf a tOreftil end controlled status requIred. 

The Dutch Specie( Medicril Operations Act endbles the geveroment to ~biet medical treatments within porticular 
specialized centres..Thowstentres have en exduslve right to provida the spedal treatments, based on criteria such 
ás appropriate eapacities te diagnose and trest patientS with evidente of goed outcome, and sufficient activity and 
caPatity to provida relevant services and maintain the quality of the services prOvided (minimum cast lood). 

There are several hospitels In the Netherlands, concentrated to four Initiatiees, which went to set up proton theranY 
eentres. In general, there Is agreement on which criteria should be opplied to guarantee patient safety. Hoviever, 
there Is one triterton which splits Opinions: whether or not the proton therapy centre should be hospital-tiased. We 
regerd hosphol-based as the situation in which there Is not only e etste and ineticulous cooperatkin betweran the 
proton therapy centra and a welf7experteneed radlotherapy centre/hospitat, but the proton therapy centra Is also 
located on the grounds of this ractiotherány centre/hospltal. 

If we eenakter the cid:Brion hospita)-based es essenbal for patient safety and quality of heatthcare, one of the four 
initiatiees want abie to start with prettur therapy les business-plan alma at bulidIng the proton therapy 'centra 
rsolated from the ~gemenq hospItals, due to lock of space. As you understand,the Interests in this issue are high. 

To optInnize the decision processi  we want to esk three experts for advlse en this matter, who aren't essociated wlth 
the inthativas above-mentioned. In the Netttertands, we have atready appreached a carcitologist with tampte 
'eXperiente on nemer care crutillty Issues In genera! and menagerie) expercience. 

Two people from two initiatives recommended you as being a highly reSpected professor with outstanding abitity In 
the field of redietherapy and spadik experfence on protontherapy. Tharefore, we would appreciate it vary much if 
you would be witling and eble tb advise us on the criterion hospital-based, within the slatting of a email committee of 
thtee experts 

lf you need any further information, please letwkow. 'Nu can als° contact mr. Fred Krapels, attinfj manager of 
the Directorete Curative Care: +31 (0)70 340~11.111.faMinvwsd 

t Pookt appreciate it if you are abt" to give me your answer thls week. 

Yours sincerely, 

áenierpoliey advisor 
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Ministry of Ilealth, Welfare and Spon 
DirecoVate CuratIve Care 

+31 (0) 6 
+31(0) 70 340 am LinlogIn 
werking slays: Monday, Tuesday and Thursday 

Ui liuddikan inhoudje baidlier ilot mailwo u is tbaskond haam u uni da poudorganodeburidNii buisdi anuairiatit aio u l§ lougoeundon, atxdf a v mach! di( onn 
atamgwtamagenaaildban2Mfavarwlduren pang( aanyaurdt poon anniprukoi~ VPOr «track>, man licits aard ook, cije verbood houdt mat Oma's yirt‘ndenian tod 
siaidrtioncli va aaiden Wil ~dildo 

tas ~no «hup:dokt Tbnaliao *dis na Wonde« tor wo. tinjeu om haha adkescoo Or d ink eskimo voost sent lavou br naald«. )% are nnuositat to bromture
snoder and «data tho massage The Slak loco» to háttly tor Omina ot any bod :nattig trein the risks inherent h the otedroolttransmasion ot mossaces 

DI bed:la ida lobnuoki tuinden dia uid voorurn bewond alom u nel da inetkamorde bent nr di badt14 annonrytif aanub lioniaiOnden, doella ~WO dat ton da 
atahdarta nadden et h« hadtht to ma Wem, 00 Stamt omwal hooft osious*ii0didd wow utak, ton dol» dog tok, dIevarhmid 00  Ni 'W40'511E4~1  om het sialionitch waanden van Wichten 

ihs ~gouw contab Ohm/ahoi lhH b gig idanded k« lou. Illou wei nol int addmisuu CUM& ~saga los aait b su Omdolen, }eo aro roquosiod to Woon Ulo 
sondddnadeletettgetasntga ltut SION areeylsm tindlay lor ~lno &any land nmaallg teen  Cd rits iinarant ki lno atithunk Viniunistn or muslagas 
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kumcn.nil 
Cte 
erom 
Simt 
*ment tW:cifogosibIdie eaÁoriaiaiiIMItimideineefireorpin 
Retebett 	Teer 124P201$2.04:20 Pt4 

~dito. hae~ - 

Mede namens ®dank ik uvOer fnv snelle antwoord en vooreitive bereidheid' OM ons te adelsorter eVeedlt 
tindsrwarP• 

In eenste insDentie beoogden we een commies v 	eradhankekketetijnatte samen te brengen eh *dekte te 
vragen over het criterium hospltal-based pek 	bedt toeadleht. Echter,anekbekeog op het 
maximaliseren van het draagvlak van Mrt a 	et ons bij nader Inzien elingeetegen OM de adviesaanvraag 
kr verbreden en aan de Reed Kwaliteit.vendu Orda te richten. Dit betekent editor dat wri Its`da verdomt 
beshdtvOnning geen gebruik zullen maken von uw expertise. 

Netwei ik mij kan voorstellen dat bij u do Indruk Is ontstaan dat we Snelheid laten prevaleren boven kwaliteit, wil Ik 
biredrukkert dat dat niet het ovatie. We rijt #I MI langer bizIg mede Introductie van protonenthereple In 
ttrtaerland• Sinds 14°Mtn vorig »or duim we det In nauw overleg met Mittettirfnetmers op het gebied ven 
protonentheraple, de NVRO. de ZGZ en het Ma. Doeltelling ia om de gewenste concentratie vorm te geven en vast 
te steilen aan welke kwantattselltedi toekomstige annbledere moeten voldrien- De adviesaanvraag over het 
criterium heepital-based le onderdeel van een zorgvuldig besluitvormingsproces. 

Ik hoop u hiermee voldoende Ze hebben gotwonreara. 

Nogmaals zeer veel dank Voor UW bereidheid tot Irdvhsering. 

Met vrieridekike groet, 

mrall~ 

Mier kelikánaktintedue tuitte/e zerp I I minnteds ven Vollegefteetiliete, Natilivittepdt 
Panntatotenen 5 ti 2511 Va Den kaag II postbus 2C350 II 2500E Dijt 0.29 
MEM I 070 340 mei immin  
4:eredegen: maandag, dnadag en donderdag 

YAM 
	 is 	201 23:35 

Aan 
OndeWeeiSitie5 glWatikhatiP~Mn~thbSOW 

eest.. 

Het ~bad mij wei dat er ep Welker% termlit rien degelijk benne* bedilt gene/nen meet werden. 

Ms tiriCOlogisth chirurg hen Ik zeer Ittinschover de verspreiding ven de redietheteple de afgelopen >emoe vele locaties, hetgeen 
hekwal tegen de cementten* van terg Ingaat ne nu juist voor oncologische aorg to essentieel is: nearkij, denk ik dat ook voor de 
protonen heet kritisch gekeken moet werden naar de potaattNee,ettenteomotden en Ment Mij kom)* den uit op locatie. 
Het lijkt mit Do en minst sherkweetdia érn dk niet op inknakskenheis 'matte te bouwen. vanwege di nikedáulk Van narcose ad. 
Ergo, ik we graag mijn maning Mee ie dit verder ondertiteld/1n metiltenthtut. Probleem tal Wil dttijdidtuk dltklk hoor Mese 
hoe juitiedet verder hadden bededit 

met vriendelijke groet, 

atinwts.nd: Kropels, F.J. (Fred)/~mirivas.nll 
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Op IS fan. 2013 om 14:24 heeft~~giminwvinb•  het volieride geschreven! 

Be  

tattecpe ere eVe ree Z 
Werk ik jiU e M n 	Van VWS rtIGSSRn 

argennineverfenIng voor proterientheraele en hleMver 
Wil (k je graag een vraag voorleggen. 

Voor protOnenthereple is een. VIBMV vergupning vereist, Voordat We besluiten welke instellingen er 
kininen starten met protonentherepie willefa We criteria vastleggen Waarean voldatin moot Worden en 
willen we wiedt, afspraken maken met de zotgaaribieders In deze. 

Erigict bij alle betrokkenen consensus te zijn over de akolei die we zouden moeten hanteren. Er is één 
uitzondering: het ei dan niet (fysiek)verbinden aan een ziekenhuis van de Protonenfeciliteit (hospita) 
bereed). Sommigen zeggen probinentherapie is bijna eitijd onderdeel van een bredere oncologische 
behendellne en dattrorit Is het vanuit dpabent (en de dokter) bezien goed (Of zelfs noodzakelijk) dat 
dit fysiek bij een ziekenhuis Is eeVestled. Anderen zeggen: dat is main het is Voer de OadentVelligheid 
helemaal niet 'ledig dat het bij eenziekenhuis is gelokaliseerd. 

Er dienen zich vier initiatieven aan (1) UMC4 (2) Oen combi van  NKI/AVVVO en AMCi (3) AZM/MeasITO 
Clinici; en (4) HPTC: een golft! van Erasmus mgAtimc en TU Delft Alleen HM Vnl de faciliteit In Delft 
plaatsen hij de TU en is dus niet hospita' baserf. Bij NPTC-kringen zijn dan ook de grootste 
tegenstanders van het opnemen van het criterium hespital based te vinden. Veel andere deskundigen 
uit de radietherapiewereld die We spreken (die dila niet Van belangen ontbloot zijn) vinden baardt:al 
bitred Mit wel ere belangrijk. 

De investeringen zijn echt heel fors (tientallen tot Wie BQ min)  en het priaitigekorekter fe horig..vve 
kunnen als VWS de Medisch inheudelijk arglirritinten deelde beperkt overzien. Daarom Willen wij dna 
deskundigen vragen ons van advies te dienen op het étiteilurn hospital based, Iemand die naar de 
kwalitetriaspecten kan kijken, een protonen deskundige en een oncologisch chirurg. *dacht hierbij 
gelijk een Jou. tiet gaat niet om een maandenlaege studie Meer een onafhankelijke medische blik op de 
argumenten voor en tegen, met een duidelijk oog voor het patierderiperspectiaf. Graag richt lk deze 
Vraag dus aan jou. We hopen het proces eind februari afgerend te hebben. 

Nog een klein puntje, we zoeken naar enefhankelijke personen. Jo hebt nabenilik Jaren bij het 
ErasmusNIC gewerkt en dikte een van de belanghebbenden. ik denk dat dit geen probleem is maar els 
je dat aridenr Inschat dan hoor ik dat graag. Mocht je beschikbaar zijei en dit Willen doen dan hoor Ik dat 
graag zo snel tritigelijk, het liefst deze Wei* nog ladat We Griel Van Start kunnen. Zweet, dan ook geen 
probleem. Of mocht je nog collega chirurgen In gedeelten hebben, waar deze vraag beter bij 
neergelegd kan werden dari'hoor Ik dat eek graag. 

Alvast veel dank dat je bereid bent er over ne te denkent 

Moeten 

Pihw 
zehhlor Meldstngdoke4er 

alinistedevariVoiktemedhaid.Weblinenseert 
Directie onagavezore 

ben- 
ne 

13114inCtil por pramolm brentkna de pol runen z toilet! Inlui u roef de quadresseode bard of ét Wied ebuoteM014 Om 11 h ~tonnen, wee 41 
VINX0M1 de4 	61111mnOt 44. Mijden 41n Na« tvraéntiCan. Ve bleet searawit geen tainprebkolilMtdrx< term" vil wek44 Sant bak lto 
.vMmed hemt onel itufte<mitandon mn Mtekielton150 nkártier.Vn MMO 

frtt smul» inny ~mg Ininrtnallan Melis nol wandol for van 11 paait ne4 iher dammen ar 044,k gnmágn Momnt inynti 	ree aie rogdoffitot to Vim 
Ina mn4M-41444de Ktámeaea, 't lin SI* u knafe6Wybrdmagv stinykd mal»; Ramt, feit~nl 	akdmIc Immun:n of 
1-~1. 
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Het UMC St Radboud staat geregistreerd bi de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 41055629. 
The Radboud University Nijmegen Medical Centra Is listed In the Commercial Register of the Chamber of Commerce under 11Ie 

number 41055629. 
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To: ~orden orde.nij 
Ce 	i taoeis.F.,l." 	 wrs,nlj 
From 
Sent 	Thur1f24/2013 127:31PM 
gotiject PWrequest for arOdse on proton dienen in ;he Netherlands 
Receiwit 	Thur 1/2420111127:32 PM 

Beste 

Ter Informatie hieronder do mallwissoling met professollerk heb vandaag de advIesaanvraag aan deltaall 
Kwaliteit ``de lijn in gedean" zoals dat ambtelijk heet. Z ra ze ef ondertekend le krijg je hem per mail, 
inclusief de RefieJing protonenthemple als bijlage. 	 ' 

Groet van 

Van: 
Va 	 14:ZI 
Aam: 
CC: Kropels, F3. efe(9: 
Onderwerp: kg:request for advise on proton theraPY le the Nethettands 

Dear Professen'''. 

We are .verg pleased that YOu are vijfling to adVise us en thla matter. -Mank you eo much In advance for your time 
and offert. 

Thé way in WhIch we win uso the possIbIllty to leem kom your experierIce wIll be somawhat elfleien, We have 
duwren to ask tho 4ounci! for Quality of the Bar of Medical Speclalists In the Netherlands for advice,. Insteeg of a 
smelt committee of three Inloods. In this Quine'', all medlcal-speelallsms are represented, In particular doctors 
speciellting In the ouellty of health care. Dr. Marcel Donna, is chalrman of the Cotindl. Sinas we olm at rnendmIzing 
the support of the edvite, we consIdered ft expedient to broden the retprest for advke to thls Councll. 

However, ore -cierinikely appreciate your exogene° and advice gin thls matter. Therefore, a tePresentative of the 
CM:nel( wik get In touch with you by e-mail. 

We have asked the councll to advise us not later than March 28. 

Please let me knew if von haVe any qUéSUORS• 

Teurs sincerely, 

Senior policy advlsor 
MMIStry of Health, Welfare and Spon 
DIrectorate Curative Care 

+31(0) 
+31 (0)70 1401M1l polo" 
werking gays: Morsday, uienday and Thursday 

Van: 	 nIkbikurrhddsdpri.del  
Verzond 
AirM 
CC: Krapels, F.3. (Pred); 
Onderwerp: AW: request Por *dm* en proton therapy In the Nethedancfs 



Vont 

An; 
Cc: itrepels P.3, (Fred), 
Betreft:request for 
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bkii 

lam wllUng and ehie to advke you on that Usue, Indeed we have been in the same dkcussions soms yeats agO. Please Worm me 
vr/kerne': tres Winti& done in e vicisoftedenhorer conference formatora physicai ~that The fermer would preferred from rtry 
aide; as it te easter to occontmodate on short nota in ititi agenda. 

SinCerely yours 

Mal 

Deer ProfesSOT 

The Inceease in netelige' domend for proton therapy makes it necesseiry that the Dutch health care prbvides such 
focilities, The Dutch Ministry of Mealth ia therefore conferring with hospitals en storting with proton theropy. 
itegarding the relativa high casts of this therapy, cornblned with Ilttle eXperiente compared to conventional 
radlOtherapy, á coreful and controlled start is'rectulred. 

The Putti: Special Medical (»oregano Act enables the gOvernment to restrict merkel boatmenter Within partici/lor 
speciedized centres. These gentres have an eatiusiver right to provide the special boatmenta, based on criteria 'och 
es eppropelate topecitles to diagnose and treatpatlents With evidente of griod outcome, and sufficient acUvity and 
capacity to proVicle relevant services and maintain the orrality of the services proykied (minirntn case load). 

There are several hospitals In the Netherlands, concentrated to fdur initiotives, widt h. went to set up proton theiepy 
centres, tn genera!, there is agreement on which criteria should be epitheel to nuantlitee Patieht taretY• However, 
there is enécriterion Whkh splits opinions: whether or not the proton therapY tentre should be hospitaal-based. We 
regard haspital-based as the situation in which there is not onty a close and meticulous cooPeration beboeten the 
proton theropy cerltre and a well-eXperfenced radiotherapy centrothospital, hut the proton therapy,centre lsalso 
tocated on the gnounds of this radtotherapy centreihosPltal• 

1f we consider the anoden haspitai-based as essentie, for pedant safety and quallty of healthcare, one of the tour 
Mitiatives went be able to start with. proton therapy irs business-plan alms et building the proton therapy ten» 
isolatod from the cooperating hospitals, duo to Pack of space. As you understand, the Interesba In this Issue art high. 

To or:dingo the decision proces we Want to ask three experts for advise on this matter, who aren't assodated with 
the initiatives above-mentioned, In the Netherlands, we have already opprOached a cardiologist with turnde 

(perlence on health care quallty issues in general and manegedel eoPerclente. 

Two people front twe intilathres recommended you as 1,0110 a highly respected profestor with outstanding ability In 
the helder radlotherapy end specific aanadem:e on proton therapy; Therafore, we would appreciatre It very much If 
you wevid be willing and able to edvise us on the criterkin hospital-based, within the setting of a small cormilittea of 
ihree experts. 

1f you meed any further InferMetion, please teiow. 'Nu con allo contact mr. Fred !trapels, acdn'd Manager or 
the Olractorete Curetive gare: +31 (0)70 340 	 giminvws.nt 

would appreciate it If you are able to give me your answer this week. 

Ydurs sincerely, 

Senior polkY adVisor 
Ministry of flealth, Wegere and Soort 
Pirectorate gireitive 'Care 
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+31 (0) 6 
+31 (0) 70 340511111 Linkedin  
working days: Monday, Tuesday and Thursday 

Dr kocht ken hhannatie hovation da meteoor U is bnelored Intron n net da geadresseerde bent of de bollere abosilvoiMan u [ongezonden, wona 43 versstaat aan do 
...dor N mokten en het berent Ie enovideren De Sleet aan.aret geen oorspr.:0i~ voor schade, van welke aan) not, dineert.. .NA mol thees vatbare,. aan hot 
riektronach verzonnen von torahlon 

I Ns inceasagnmay contietn dansdm that is not kil. tiod for coo It yin ren rot the enere...P ,taa massage was 'Not to mi byin.teho. Wo are (penose,' to nam Oio 
sender alt Meel. message The Sinte accept, no rent IrY tor nonnen of any kaal restintio Om Ve btw Itherein u Ilet &admrt antismenion otmeasogas 
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umcg.njj; 

o.ntt 	teanwarnesel. 	aratanuaman ; 
amant 	@tudeiltn 	 tudelitnlj 

nki.nlj: 	nidair 	nlityjers, FON111~.nlj; 'Maria 

Ce: 	 ininwes.ri 
Front Kwets. f.J, 040 
sent Moe 2/40:0 a Z38:63 PM 
Subied WIM ~et 're 	blegirdfilf)eli OtelalleelhetaPie 
Received: 	Man 2/ 001, . 2:3553 PM 

Geachte heer, mevrouw, 

Op Z1 december heb ik u een concept gestuurd van het bestuurlijke akkoord en de regeling op grond van dit.WOMV 
rond de introductie van protonentherapie In Nederland. Ik heb u verzocht daar op te reageren. Namens all‘ 
Initiatieven hebben wij reacties mogen ontvangen, moervoor denk. 
Kijkend neer de reacties dan valt op dat een tiental opinetkingen dezelfde richting ultgeet, andere opmerkingen 
lopen meer uiteen. Ook op het gebied ven.wel ni niet hospltat_based is geen overeenstemming. Niet bij de 
initiatiefnemers en niet in het veld weer wij ons oor te luisteren.hábben gelegd, 

Het verdere verloop van het proces alen wij gis volgt: 
• Wij hebben da Read voor »relltelt van de Orde viet Medisch Specialisten gevraagd ons een advies te geven 

over de merites ven de voorwaarde ven hoepital based. De Raad zal ook een.(beitenlands0) expert op hot 
gebied van protonentherapie raadplegen. Het advies verwachten we eind maart. 

■ De komende tijd (tot eind maart) zullen we benutten om de regeling en het beattnniijkikkberd aan te 
passen naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen. 

• Vanaf heden werken we ook aan samenstelling.van de adviescommissie die da adviesaenVregen moet 
betiertielen tegen de achtergrond van de VOgrWerirden in de regeling. 

ik 	In april zal de ministereen besluit namen CiVet de (aangepaste) regeling en het (aangepaste) beattioriijk 
akkoord, daarbij zwaarwegend het advies voor de Raad voor kWeiftelt. 

• Begin mei ken ondertekening door parttien-  Ven het bestuurlijk altkootd pleet:ruimden en kan de regelt,» 
morden gepubliceerd. 
Eind mei/begin juni Sluit de termijn voor indiening van de aanvragen (nader te beapréken ment 'tgièvrait(lijd. 
u hier voor nodig heeft). 

! 	10 OMWIP nog  voor do start van cie zomervakantie (helt- Mij besluit de ministerover ste  
vergunrilrigaanvragen mede op basis Van het edvies van de adviescommissie. 

Ik hoop u hiermee vettige de tts›h bbert. gernfOrettlardirnocht u nog vragen hebben aarzelt u dan niet contact op te 
nemen met mij of met 

Met vriendelijke; groet; 
ried Krapele 

drs..N.,(Predi ir ra pets 
Ud MT Curatieve Zag 
Plaatsvervangend directeur CuratieveZde 
Ministerie van Volk sgesondheid,IMelidlit nSpcirt 
om - Isolgtan 
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F.J. ra 	invw&nit 	K.lilPersliallat;enwriliSKISIlit ZEI 
urngt,P,• 11~1111~1@bmain 

rriimaloid1 
FranK 	 .TNW 
!wig, 	Tuer31#/2913 814:4 ANI 
eubieet 	Wilerliert klaspital Moed 
Relnived: 	n030/2013 8120 AM 

Coachte heer krapels, 
Dank voer deze toelichting. Greg( stelten wij onze notitie terbewhikkind Winde Reed voor Kwaliteit en deatinee chis ook winde 
andere inittehernernérs. 
MetVilendelhke Kreet, 
Namens deltolhandFIC partners 

Ven: Kmpe rfliFret0 	 mInVws.nl] 
Verzonden: dkaid 5 	2013 907 
Aam 'Ei. Kul 
CC: 	 -1NW; 
Onderwerp: Re criterium Nopte based 

Misschien mag ik gezien 'Ondergaande mail nog een poging wegen het duidelijker te krijgen; 
- Vanuit HPTC hebben wij een notitie friet argumenten gekregen dle hloeten onderbouwen dat het begrint' 

based criterium niet nodig is; 
VWS heek de Reed VOor kwaliteit gevraagd advies te geven over dit 9r1teritun) 

- Deartiie leek het ons handig om de genoemde HPTC notitie ter hand te steilen een de raad. 
Dat willen wij niet doen zonder het ook ter beschikking te stallen aan de andere Initiatiefnemers. Voarzover 
VWS zelf al niet voor deOs openheid zou kiezen valt het gewoon ander de Wat Openbaarheid bestuur eh Is 
het daarmee opvraagbaar voor iedereen; 

Natuurlijk stelt V9,1$ deze nadoe niet aan de Raad voor kwaliteit (en aan andereh) ter beschikking als er naar 
het oordeel van HPTC bedrIffsgewrellge Informatie In staat. 

De concrete vraag die wij bij HPTO neerleggen Is dus: Vindt u het belangrijk dat de Reed Voor kwaliteit deze 
notitie krijgt Zo ja, realiseer u clan die daarmee openbaar wordt. 
Wij zullen ook aan de andere Initiatiefnemers de vraag steilen: heeft u er nog behoefte aan om aanvullende 
Informatie een de Raad voor kwatiteit ter beschikking te stelen rond het criterlurn hospita! based en ook die 
informatie Wordt daarmee openbeaf. 

Ik hoo Op een spoedig deRnitief entwoord van HM over tiet wel of niet ter beschikking steken, Zowel WOEI 
als ik zijn uiteraard ook bereid nadere vragen te bernitweorden. 

Met vriendelijke groet, 
Fred Krapets 

(Fred) Knepen 
(10 Mr Curá4leVe zore 
Pnerwervensend directeur curatieve zore 
Ministerie vee Volksgezondheid, Welzijn en sport 
070-]4o 

Ven: E.J. Kuipers 	 ekaginomoil 
Verzonden: vri 	1 meeti2013 1 .0 
Kan: 
CC: ratrels, (Fred))111111.111 ~ 
Onderwerp: R>~: ~rit fi : 	losPitai b 

fm_ste 
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na bericht leed een beetje engtistit. Het ken reenteroreteer werden alsof de anderen ante dekken krijgen inging dezeifde 
stukken Wet 
is dit ~Jouw intemnitatieT 

Hárteriptegreeten, 
Ernst 

Vr
i
teMille

tori
- 	 01111~~ 

va 	 27 	zoom:ss 

CCr etre , FJ. 	EJ. KtiVerAMila 
Onderwerp: RE: 	 hemd 

Beste 
Dank datje zo snel hebt gereageerd. We Milan het aangepaste stuk aan de Raad Kwaliteit stured, en ter informatie 
aan de andere InitlatieMerners wanneer we hun eveneens om een viste op dit punt vragen. liet zal niet aan Ot orde 
zijn dat de ende» Initiatiefnemers Jullie «het stuk zullen gaan beoordelen, net zo min als dat omgekeerd het geval 
zei zijn. Het gaat er nu om dat de Raad Kwaliteit vit gedegen advies ken opstellen met alle informatie dir dearbli 
yen belang is of kan ziltig en de  Wik: yen ab belanghebbenden. De overweging om stukken ven initiettarnamers 
niette verspreiden naar de Raad of naar andere Inkladefhemers Is als hier bedrij sgeroelige informatie In staat. Dat 
Is *enterde afteilt» bb fn het kader van de  WOB wordt gehanteerd: mocht iemand een WOB-Verzeek doen, dan 
sou deze geen inalelit krijgen in badrijragormelipe informeel. Notie dan eek de keuze: df de Reed Kweliteit krijgt 
het stuk én de andere initiatiefnemers, dr gemand krijgt het ~k. Het spreekt voor zich dat we sentelede gin 
hanteren ten aanzien van ge aandam initletelnemers, 

Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag van je. Heel veel dank nogmaals voor jullie snelle medewerkingt 

Met vriendelijke groet, 

Ha* bidelfdsmord•Jorkor Curatieve Uri, ~Med. van Votkag ezendhorld, ?nage im 
Partviutinfilidn I 113111 VX Don Hangll pastbet*tigel Ij 2500 ii 0.1i Otea9 

IS 211 «0$. 2* II o$  3.) 7451  II tiaktdin 
werkdagen mondig. ansdn en donderdag 

Vent 1 tintiltdoinnárskijitsédeithimaiLml 
v's 	 za raceave zots 16:13 
Aan: 
C_r . 	l—" 21I  ‹ ' ARM 
Oadensiarga: Re: alteraim k 	a based 

Beste 

Als-reactie cp je verzoek gaap het volgendeeemens de itollandlrfe~ene 

Natuurlijk bebben we ergeea bezwaar legesidat de Raad Kwaliteit om stuk over raden; Safety krijgt. Voerde 
volledigheid heb ik de Versie dia we wen VWS seinend lebben ltgeVeégd, niet &erbij een NU katte 
arewidlitighwadirift over multi-iiscipranaire aanpik ter verduidelijking. 

Voer wat beiteltje weeg over het tomen:imam da andere Mai:dieven: als de domsteek ia dit; jullie voor ogen stiet dan 
betPelt we daar moeilijk bezwaar kaag makte, ~bet lijkt CM be.clieweetigi dat de endere initiatievee put pust 
beoordelen? Wo zijn lxneid lierden wee te weken, maar dan wel onder de voorwaarde dat wg dan ook innie krijgen in 
de plannen van de redens initiatieven op bet punt varapatient :okay. 
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Tietalotte MI ik eeg sletje Melkt dat wi; ciat Sentalgentuournsetztlobtliterilasehe maitre betaitlmtl hebben mét &Vrees 
bOJI zij itijetiet120 Inent satety aanpak aleidegiceei,Dit ia een mix van hospital %red en elttn heepital band centra. We 
1413.9n gedaan cm eau kocroMlolotal ritotooliftkanior la  scheppen overtilt aspect_ We zullen de reacties en suggesties 
gebedsaam tar ~dere trudeebouwiag m1104,44418 Van ernee aanpak. 

tet tukke toelichting uiteraard bereid, 

met vrioodoijketgroet 

1.11.111 

Op 26 feb. 2013, om 013:27 hoeft11111111~" Allialitgarg~bet volgende geschreven: 

Goedemorgen."'" 

Zoets je weet hebben we de Raad Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten gevraagd *Mes uit te brengen 
over het et dan niet hanteren van het criterium hospitai hoed, wat voer Hint van grimt behing is. Nu hebben we 
eerder van jullie hierover een toelichtend stuk ontvangen <Mimend). Wij zouden de Raad »aftelt graree ditatOk 
«lezenden zodat het kan werden meegenomen inde oVervregMgen. Vindt HPTC dit geef!? 

Indien HPTC hiermee akkoord gaat, dan kr het redelijk dat we, in dat geval ook riemden» initiatiefnemers de 
gelegenheid bieden hun standpunt over het.criterium schriftelijk toe te lichten. Als we hun dat vragen, gaat HPTC er 
dan mee akkoord dat wejulliti stil-Mook aait de andere initiatiefnemers zenden ter Informatie 

OM de Voortgang in de adviserktg -door de Raad zo min mogelijk te belemmeren, zou ik graag zo snel mogelijk de 
~le vanuit HPTC vernemen. We kunnen den snel ook de andere initiatiefnemers benaderen. Kun je me haten 
Weten wanneer je kunt reageren? 

Met itriendeidke groet, 

PAUK 111111111111 

Hete eekketteeitOwiteter 	?ei 11~4•01  4:40,VÉtik&Siendh0). Wikt 0,Speet 
Plegitiabliiii ''n uzi int fig mto 1110~ 20150 Ii  Mof: Dan witti 
~1100 ~all I Lielited 
bearkdagentrnarandeof  douche en darde ap 

De medewerkers van het rniniskffle ven WIS, dis kt Den Haag opkeek Pernessusplein zijn gehuisvest verhuizen tijdelijk naar De 
Hottoren. Het n ie uwe bezoekadres kr vanaf 18 maart tot begin 2015: Rinsineat 50.2515 XP. Den Haag. Telefoonnummers en 
postadres blijven ongewijzigd. 

fae.h! e kr nt. ,. ~OM6n teIWeve ebid"! 	nol )4c 	 »HM 	tos 	010 11a innyinniran eren ina.otrni de arm lh 
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Waad* Ir inblies( An Ind burcht Invinnitbworli Oe Rund laronnudi Duim roisneninklOnio' VIstl*,171."-Vtitt 	944.4~enourb rnirt mattulnkbuonan 	unt 
tdekkonubb vinieuninn vno benebibu 

T Pis intenbnemby contant Morrbalan piel /s rig,4 uslénded na yin. %ab efsral Ibenddrangure or inhei morsig. Mot sneb b bon byMutább, you aar requebled bintain, Mo 
rand« end (Miers Me mm."0 Ine me» «om iontny bx negro», bnyMon nnution kent ttnirbld ~bron Ms ~riga baiennissian Otranstiegeo 

<HollandPTC pationt safety.pdf> 

Lcumns Bedrigsadvies 

Dr 
 

nstrea 	G iíc mrt NL 
Mok +31 8 
Istattagnakillaskikátitamdsza 
KvK:24335078 BTW. NL  1215.38.506.801 

De medewerken van het ministerie van vw3 dia kl Den Haag op Moede Pamesstispieln zijn gehuisvest, verhuizen tijdelijk naar De 
Hoftoren. Het nieuwe bezoekadres is vanaf 18 maart tot begin 2015: Rijnstreal 50, 2515 XF', Den Haag. Tetefocnnummers en 
postadres blijven ongewijzigd. 

»wig knri obrannW twor4UMMo ríitveotkàoovvrnp burin* u ;10100 ourinnwrtinburit eindt tgiidd libusimalf; OIR 0111.1005~O. 	vnrincblitat OBO ~n« k molden inlui berotit In von4Onren namen 08191(01149amr eare~eile.0 00#ser.eb.ven 0:04  ik44 41.0,V VOttmid naup mbt 0.edb.irbbrgen aan het bloldionetb un aandoe! bon boetten 
TIns ~bb mbY godibM Iniononon nel b nOtrhkentiod(h)au. Maa (we nol Op altdfessea en N Mb memo!» web ~I kr )oubymrstrikb)ou reatJestett b Inkom Dm 

~Oei ontd~ the mention Tbc Muls gb-min no MAM. fix «runner any kind regghp kom trur n03 intwom in Mb Mestlont tranfmtssingt ot Maluwe 

De medewerkers van het ministerie van WIS, die in Den Harig op locatie Pamessusplein zijn gehuisvest, verhuizen tijdelijk neer De 
Rolleren. Het nieuwe bezoekadres is vanaf 18 maan tot begin 2015: Rijnstreat 50,2515 XP, ben Haag. Telefoonnummers en 
postadres blijven ongewijzigd. 

Maandkan e.bonnInt InarnUna bie Ooi work Is busturnd Adem v 'lal do ginuinnsuunló heul ut& b.intlia árbusuodir aan us lunuumidun. watts u rutgoun dut KWr de 
odiried« rb trekjun nalol eeitiogvïnarderen Ou Stad nwriamtb wen abmpiabekklaid vOot sehodr,von bene vuut uuk, dar veutnuts) bad mul ibixes *ontladen wan la4 
00~0 vermeden vegebemenn. 

Tras massaye nury enntaln inlarmarion Mat is not Mlended >au if Odb rat Mb &Wow& or demi trbssnnn wen wet b youbygnookb.5ou bactomma mam' me 
LOM« gni 00101010 Mant*,  TM Stahl gtepts no NIM*, sar daloma et any lano muon train iae emos »oom ei lime.tedepre sraremlism of massapa! 
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ta 	F.J.(Fred 	mimer/548j 
010; 	 inbg.n11~UniMnit @maa~ 

;vunflI 	flIejiftHkRuIIart~erastnesmc48): 
'Eden B 	 ka • EJ. 

	

mi 	 Unie 	 liinnn.IJIN 
001,81 

Front 	 -TNW _ , 
Sent 	weg 3/Itg013 211(45 Pt4 
5304 etfttee1S800eari en lftditibilhgekefigege eniefilim ket:841 NIM 
0ecetve
ut

t$ 	211$12 	04 PM 

Gea1db 	"- 	en geactitebstrikepig 

Zoals vorige week n doorgegeven bablgo Wij een ~ral brilideniandsolinsteereneerstregéVtagd naar eng klimigt 
sefeky't betoog te kijken en aan te geven:edit:q van Onze opzet vinderri4to.-401 Over het bedel ?jen, of mies 
suggesties of ~rillingen heeft. 

Pengie«ea die WO hir~lrefthen gebogen kom toe beflubieebij letterlijk weergegeven aan.  
'Ind eled _begiert 	bet 1,federtittuis) aangooien wilt nue kinisekteem op de diverse puntert it 	 bidof  
v?stfier Verdere uitwerking gebruikt kan werden ,Veel opmerkingen beluseven geen verder commentaar erinele ju veel 
ninnétichigen Vantoepassing voor zowel hospital besed als niet hospitaibased situaties Man dat moge skittelhkeeltr, 

WellOpen Vatsbarte-dat «dit document. onknaritdd Itsritd Vete' KWeliteit 'OM rivetten. 

ntetV14.enft341ketteek ~toi degonenslék•partnere. 
• 

hiotenatned 1 5305 CG Znilictient NL 
Mci
i2
1:3"

gpm 
 

KvK•24338078 ISTW:NL 1215.38.508.001 

Van:111111~§~r~1.102MbeáLa> 
OnderWerff; advlesaarivtaigi en vlek Initiatlefneinert erfterturti hospital baseci 
Datum: 6matt 2013 07:15:53 GET 
Aan: ' 	 " • 	nki.nl>„ 	 nki.nl>, 
'Jaspers, FOA ûnlCg n' 'Maria aobs 	 jaastro nl>, 'Philippe 
Lambn 	 u 1 

dl  
(7,e. 	 - 	 tudalft,M>. 

c•-•: ,  • I § 
Kotle:-"Kttpofs, F.J.(Fredr 	minvvis.M> 

1008Iste homp meen:luw;  

Zeil* 'Fred grap:elan heeft gernformeerd bij mail van 4 februari jl. hebben we aan de Reed Kwaliteft atletes 
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gevraagd over de waarde van het criterium hospita) bssed voor protOnentheraple. Bijgaand zend ik u een kopie van 
deze advleseanween. 

In bijgaand document heeft 1IPTC zijn visie op het criterium gegeven. Dit stuk willen we ter InVonnetre toesturen 
aan de Raad Kwaliteit, zodat dit kan wordat Meegenomen In de overwegingen dis tot het »Mes zullen leiden, tiet 
Mikt mij redelijk dat we ook u In de gelegenheid stollen om uw standpunt ten aantien van het trtterium toe te 
Vatten, zodat de Read Kwalteit van alle bdenghebbende partijen de standpunten ken vernemen. De door u 
toegezonden stukken zullen tevens ter infiwmatie aan uw collega-inItiatietnenteri werden verzonden. 

indien u dit wenst, kunt u vitedijk maandag 11 meen uw zienswijze per e-mei aan mij zenden. VWO zorgt voor 
doorgeleldIng naar de Raad Kwaliteit, 

ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben aarzelt Oden niet contact met 
mij op te nemen. 

Met vriendelijke groet, 

mr 411~1111 

senior bekkhsnedevmrkrCuriumuzapI Minliterkeenvolksgezondheid, WelitnenSport 
Pamássuiplakt S Il  1511« DIM firág 11 pont« 101SG II 250D E.3 Dr Wilg 

II aio 140111.11~ 
werkdagen: maandag, dender) en donderdag 

De medewerkers van bet ministerie van VWO,* in Den Haag op kwak Pamassusplein zijn gehuisvest, verhuizen weck naar De 
Hokten. Het nieuws bezookickes k vanaf 19 maart tot begin 2015: Rlinstriat 50.2515 XI; ben Haag. Tsletoamummers en 
postadres When cogitv""d" 

N kerr.kl kon Woede kevedee do eigener e e: bestreed Nononnkstoadowesign bot nittlihnorbt riewinatek Len u elnagroneean. enne e ww.« de wend. 
~ar rnrwktreenled Wee leWeerekorn ne Naai ~wet geen snorooketidfiki vim mkendo, win twiNt stil ni*, dia rothond had wei roe" vedrenrew non ad 
akerkneerg Yekeneeen een Weken 

Tin ~mon may mots» in lareekroi le mllitaulelWem IyouuenriWeicktftmot tht Is~101 Ui 10 wo bypinhá gooi dl» helpákUpld qtrdaM 
wad« wild WO, »iji menig, TIN tnete ~ti no keetty tor lomp ur snylgia revntv tam 1.9 	trAwere a es »drank triesoreslee dewasegie 
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Tot 111.11151~~~exiii 
Ce: 	Kolder LAM. ven (Leon)s~OloWS.011 lastnan-PoeterS;VA.W.C, 

	

Ening 	Kmitels, F.2.. (Fred) 

	

Sent 	Bun 3117/2018 425:27 PM 
Iláliject IC TU Delg 
foreatved: 	bun 3/17I2013 08227 PM 

Hoi 
gij Vaiarbeetterry voorde Vrat Longemail, nieer het leek mij geedle even de achtergrond to'schetsen want de bestuurlijke druk zal 
reker aanhouden en groter werden. 
liet Volgendetteen dollend: 

	

- 	Protonen therapie is een MAUW° en iiitiOndore vorm win radiotherapie geriCht Code lsestralIng van bepaalde ontologieduk 
windoenlrigeft!  In Nederland Wordt het nog berger(' aangebeden, In een riantel girope0 landen op enkele plekken en in 
de VS Iets meer, 

	

- 	tiet OM blieft eerder bepaald det deze vorm ven therapie voor bepaalde aandoeningen geacht mag werden tot 'de stond 
Ven de wetenschap' te beheren, maw hit been duidt/teven het pakketvooreen beperkt uittil pedanten per jeu, 

	

- 	ProtenentherePie valt onder. wet bijzondere reedsche yeeichtingen (WeMV), mis wart Vergunning vereist. 

	

- 	tlinnen de alekenhuistVereld ziet men dit als een prestleMe voorziening dieten aantal instelling gra/slib huis wil hebben. 
Dok Is verder witenshoPPeillit onderzoek nodig om deze technfek"Verder te brongen.'Dok dat Oe* men natuurlijk gram, 

	

- 	Het gaat cm een for» Investering Per foOli telt van tussen de q50 en"5180 miljoen (I), 
AanYalikeriIIS waren er oker vijf Ingeliinagn die het wilde hebben, keen en ik hebben en bestuurlijk overleg georganiseerd 

en we koersen nu op een bestuurlijk afspreek wearkt door samenwerking van tweeinitiatieven tri hetAmsterdansse het 
aantal initiatieven lt teruggebracht tot vier. (1) trMt GrenIngen, (2) NKIJakfr Stillen met de VU en het kinderbneologisch 
centrum, (3) Utile Maastricht en (4) HPTC. HPTC Is ten samenwerkingsverband van de Vides latiden en Rotterdam met de 
Technische Urriversitelt Delft. 
Met deze initiatieven willen we beituurlijke afspraak maken dat zij (en alleen rij) indien men voldoet aan de WWV 
voorwaarden, een vergunning krijgen voer het protenengebeuron. Die WWV voorwaarden komen in een regeling *g steen 
en hebben te maken met voorwaarden rond kwaliteit en een valide business plan. Over de voerwaarden zijn we het in het 
bestuurlijk eens geworden Op een voorwaarde na. 
Geen eensgezindheid is er Over het criterium 'hospItel 	Wij denken dat het Vanuit de optiek Van de patiënt ven 
belang is dat de/Voorziening hospita! hemd dat wil wiggen fysiek naait een *echt' ziekenhuis staat. Dit omdat 
oricelogiSche behandelingen vaak tembinatietheraplegn zijn (samen met ehemo en zo) en dat het voor de pedant en 
artsen prettiger :Mi zijn els er een rechtstreekse Verbinding mat het Hekenh tilt Is. Drie Initiatieven zijn hoipltal besed, 
alleen HPTC wil de protonenfacilitelt naast de TU Detft zetten. Daar speelt Mee dat men graag goede Sier maakt met de 
medic.st delta en dat de TU Zich Wil profileren op medisch technolegisdt gebied. 

	

- 	Veer- en tegenstanders van hospital betaal worden het nlet eent met elkaar. De een wijst op het belang van de pedant,. de 
ander Wijst op het feit dat in de vs er veel stand clone faciliteiten zijn, tiestuurill k Wordt alla kracht uit de kast gehaald, we 
hebben al ',neven Van de burgemeesters Van telden, DO els Rotterdam gehad samen mot de Cdii Zuid Holland orp te 
leggen hoe vreselijk geweldig het HPTC initiatief Is, 

	

- 	Het ministerie van EZ worcitcweer belobbled, EZ viligraiag delechnologie stimuleren en zonden zelfssUbsidle In het 
vooruitzicht hebben gesteld. Dat laatste verbaast mij otieriggni, Want hoe hee rgurngnteer jit dat lint wel subsidie krijgt 
en de andere dele initiatieven niet, gezegde geldt voor de Europese invetterIngstianK Alle Initiatieven doen oVerigens aan 
onderzeek, des daar onderscheid HPTC zich niet. 
OM op een objectieve meniet uit het dilemma te komen of we wei of niet moeten vasthouden een hospita( based alp 
criterium hebben we de Reed wier Kwaliteit ventte Orde van mach:Oh -Specialisten gegreagd de minister In dele VIM adVies 
te dienen: Dat aziViOir kernt eind maart en dan sullen we de minister gen voorstel doen dit criterium wel of rilataP to 
nekten, 

• Ik heb het ereven met Leon overgehad en ons advies zou zijn nu geen gesprek te arrangeren van Dirk Jan vd terg of eten 
van de andere HPTC vertrigenwobrdigers, met de minister. Wel zou Ie Dirk Jan kennen verwijzen na/Seleen;  hij is biatild 
hem te woord te staan. 

Oreet. 
Fred 

Vens 111~1~ 
Ifemonden; vrijdag 15 Maart 2013 17:08 
Aan: Esman•Peeters, V.3.W.C. (Veronique); 
Ondersvorpi RE: TU Deilt 

grapeis, FJ. (Fred) 
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Ok, den wacht ik dataven af, denk je Wall 

Groet. 

Van: abten-Peeters) 	(Veronkfue) 

	

Ve 	• 	. vr 	rzer t—• 15 ma 203316:56 
Aerti ".; Hutis, NE. (Hugo); krap"F.7. (Fred) 
Onderwerpt Re: 'TU Delft 

Ligt hypergevoalig. Lijkt me goed dat fred dit primair even bekijkt. Ik kenleer hem In. 0~ 

ItylliairMIIIMIkángtimatninni- 

	

va 	n: 	17:12 
Aan: 
Onderwerp: TU Delft 

Resta 

In aanvulling op ons telefonisch contact van zonet, deze mail om kort uit de doeken te doen waar het om gaat. 

De komende weken gaat een besluit Vallen ever de vestiging ven een aantal protortenklinieken In Nederland, op 
verschillende locatiet. 

Ein Ven de initiatieven betreft een gezamenlijke kliniek van de Academische ziekenhuizen van Rotterdam en 
Leiden, en de Technische Universiteit in Delft. 
Het project is om verschillende redenen andere dan de andere voorstellen — die op zich uiteraard ook hun waarde 
hebben. 

Meer in dit geval gaat het om 

1. Het project dat het snelste leidt tot het beschikbaar »trien van Protonenpehandelingen, omdat 
bouwvergunningen en financiering zo goed els rond zijn, en bovendien de benodigde vergunningen op basis 
van de Kerrienergiewet in het geval van Delft aj verleend zijn, en hooguit een kleine aanpassing behoeven. 
Niettemin duurt het wanneer de houw In 2013 aanvangt nog tot 2016 voordet patiënten behandeld kunnen 
worden, maar andere projecten zullen alleen maar langer deren. Zoals je weet wil de Kamer dat de 
behandeling zo snel mogelijk in Nederland beschikbaar komt; 

2. Het project combineert Medische behandeling met WetertschepPelijk onderzoek en met Industriate activiteit, 
en drilt daarom ook sterk aan op het topseciorenbeleld en op da tridustriéle agenda van Economische Zaken. 
Om deze reden wil dei Europese Investeringsbank ook meefrivesteren; 

3. De voorgenomen kliniek in Delft omvat behandelingen die In andere voorstellen niet Inbegrepen zijn, zoals 
behandeling van oogtumoren, 

In Oe ministeriele regeling dreigt echter een zeer oneigenlijk criterium te worden Opgenomen: dat een kliniek 
geografisch frospitekbased zou moeten zijn. 
Naar het gevoel van Delft IS het voorstel hospita! bated, omdat twee acadeinisehe ziekenhuizen er samen de 
voorkeur aan geven om een behandeleenheid in Delft te hebben. Dat doen artsen natuurlijk mede met het oog op 
affectiviteit van de behandeling en 	met een scherp oog voor patifintvelligheid. Veel protonenkilnieken In het 
buitenland, en trouwens ook veel ar/lis:logische behandeleenheden In Nederland, Maan niet op het terrein van een 
Ziekenhuis, maar dat Is nergens een punt Het heeft« dus meer van dat hier een belangenstrijd Vla ambtelijk'VWS 
getracht beslecht te worden dan dat er een reëel' criterium wordt aangewezen. 

Enfin, heel.  Veel meer hieroverit natuurlijk beachikbaar en za( ikje graag toesturen. Ik heb een 2-pager Met een 
samenvatting, maar wat hier staatis de kern. 
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Zoals gezegd wil Dirk 3rm van den Bergh, graag in een telefoongesprek met Edith Schippers een en ginder onder 
de aandacht willen brengen. 
HIJ doet dat ook richting lienk Kamp, die twee weken geleden:samen met Sander Dekker de TU Delft heeft bezocht, 
uiteraard met een andere invalshoek (topsectoren en wetenschapsbeleid), maar dit is daar ook rechtstreeks mee 
verbonden. 

Voor de volledigheid: Dirk len van den Bergh is voorzitter van het College van Bestuur van de Technische 
universiteit 	btbriftudelit.nt/over-tu-delft/orctenisatie/colleae-ven-bestuuddivandenberakurriculum-vitee-drs-
ith-van-den-bere/ 

Met vriendelijke groet, en alvast dank voor je moeite. Ik zou het leuk vinden om eens nader kennis te Maken. 

MUM 
igarifer cáitouttont 

»Mao a oermare 
Lobbyinit, Public Atria% ~Abu& Canimunkirtion 
tarwe Voorfloot 1 25141E6 Don Hoog 
ToloNsio 070- 34 
HOW, OE 
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Tm 	 iarrad M 	 anettilj 
Cc: 	 Minvwsuij 
Fiom: 	pets. 4, Xr red) 
Sent 	latt3/19,20135!00;313 PM 
&Meet RE concept advies protonen 
Recelved: 	Tue Sh9/2013 5.00:38 PM 

Beste Marcel, 

Ik reageer even mede namens!! Hartelijk dank voor het halt datje ons op de hoogte wilt houden van de 
voortgang vert het advies. Dan 	voor de Voortvarendheid waarmee je een en ander hebt opgepakt. Een enkele 
reactie Van onze kant, uiteraard los van de richting van het advies want het past ons uiteraard niet Inhoiidelijk op 
het advies te reageren. Wei dus een opmerking naareardelding van je vraag of dit het socirt advies is dat de 
minister kan helpen een Weknrerwogen besluit te nemen. 

Uiteraard zou het mooi zijn geweest als er evidente zou zijn geweest over het al dan niet relevant zijn van het 
Criterium hospital besed. Nu dat wetenschappelijk bewijs er niet is, komt het aan op een espen opinion en die is 
voor ons erg waardevol voor de advisering aan de minister en de voor de uiteindelijke besluitvorming door heer. Wij 
hebben due veel dan jullie advies. Hoe steviger het gefundeerd is, hoe beter, Wellicht is het te overwegen nog ellen 
naai- de opbouw van de tekst te kijken, de conclusie komt In de notitie betrekkelijk onverwacht vind ik, misschien 
dat ook nog iets meer woorden over hoe de afweging is gemaakt het advies aan krathtdoet winnen. 

Een specifiek punt, in regel 72 staat er: "Er op dit moment geen centra in Nederland zijn die fcttonentherepte op een 
nowhospital-baied basis aanbieden." Ik twijfel eerlijk gezegd of dat zo Is, en als dat niet het oevel blijkt te zijn 
ondermijnt dat wel de kracht van het advies. Misschien is het aan te bevelen dat nog even te Checken bij de NVRO. 

Nogmaals hartelijk dank voor ei jouw inspanningen en die van de voorbereidende groep tot nu toe. 

Met vriendelijke groet, 
Fred 

drs.(Fred) 
Lid NU turen/we heg 
Plaatsvervangend directeur Curatieve Zorg 
Ministerie van Volksgezondheid, Weign en sport 
070.340- 

Vent Marcel Daniels i 	 denetral 
Vererend 	M 10, 20 1 0850 PM 
Aait. 
tinderwetpr ~eeg advies ~enen 

wil je graag vertrouwelijk OP de hoogte houden van het concepgdvies wat de voorbereidingsgroep namens de Read Kwaliteit 
heeft opgesteld en wat nu nor caguitede naar de leden van de Raad gaat. Uiteraard kan et nos het een en ander In veranderen. 
Toch graag alvast jouw blik, met name vanuit VWs missChien juridisch perspectief. 
We kapten tot de canclude dat er eigenlijk/pen evidente basset Conditio te trekken egt, en dat het dus zal moeten gaan om gen 
'expert opinion,, in dit geval de medisch specialistische 'expertise' iwaar, gelet op de media-berichtgevingen van de laatste tijd, 
uiteraard wel wat aparte dingen all. 

21e bijlage Voor ons concept. Dit is dus echt voorlopig. Desalniettemin graag alvast ie eerste reactie. Kun le tets met een dergelijk 
document? 

Merie! 
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:To: 	Erenan-Pecters, 	(VerialIffitalliktriin'Ass.rili 
Franz Krep" F..1,(Preil) 
Sent PP 3/22220i3 10000 AM 
Subject Ptcontaet 
ItticOwei: 	Pi13/22/2015 11;500 AM 

Mijn Wade Is dat we uiteindelijk door de bestuurlijke druk overridad zullen worden, maar voorlopig houden we 
moedig stand, 

Van: Esevlitetere, V.1.W.t (Veronique) 
VenushdatkVffidag 22 meet 2013 12:51 
Aanribapels, ra, (bed) 
Onderwen Re: contact 

Hopedik houden wij stand.. 

Verg Krapets, FX(Fred) 
Vergende«. Fddev, March 22 2013 12:44 PM 
Aar: Esintlo-Ptetatt V.W.C. (*Mielie); Mille~ 
Onderwerp: 	contact 

De drUk Wordt opgevoerd verdik Delft. 	 

vent ~Is, F,3i (Fed) 
Verionden: vrijdag 22 maart 2013 12114 
Aeni Schippers, e,r. (Edliii) 
ca Flaidek LAM. ven dien);~.~.) 
Dndenverp: RE:contact 

Edith, 

geantwoord langs onderstaande lijnen. Ik merk dat de bestUudijke en politiekeruk langs alle kenteMP 
had een of twee weken geleden met een vergelijkbare vraag ipenedérd. Ik heb 

opgeveerd he samenwerkingsverband Delft, lelden en Rotterdam op protonengebied (HPTc) wordt Wat nerveus. 
Hat vefgende is aan de hand: 

Protonentheraple Is een nieuwe en bijzondere vorm van radiotherapie gerieht op de bestraling Van bepaalde 
oncologische aandoeningen. In Nederland wordt het neg nergens aangeboden, In een aantal Europese 
landen op enkele plekken en In de VS Iets rueer. 
Het CV2 heeft eerder bepaaid dat deze Vorm van therapie voor bepaalde aandoenInsien geacht mag worden 
tot 'de stand van de Wetenschap te beheren, maar het is een duiding van hot pakket voor een beperkt aantal 
patiënten per jaar. 
Protpnentheraple valt onder wet bijzondere medische verrichtingen (W0MV), er Is een vergunning vereist. 
Binnen de ziekenhuiswereld ziet men dit als een prestigieuze voorneming die een aantal Instelling ome§ In 
huls wil hebben. Ook Is verder Wetenschappelijk Onderzoek hork, om deze techniek verder te brengen. Dek 
dat doet men natuurlijk graag. 
Het gaat om een Perse Investering per faciliteit van tussen de €50 en €100 miljoen (1). 
Aanvankelijk Waren er zeker vijf instellingen die het wilde hebben, Zoals destijds aan je voorgelegd hebben 
Leen en keert bestuurlijk overleg georganiseerd op We kOtorSeh nu OP een bestuurlijk afspraak Waarin door 
samenwerking Van !Wee Initrisdeven In het Arnstordarnse het aantal Initiatieven Is teruggebracht tot vier. (1) 
UMC Groningen, (2) NkI/AVT samen met de V41 en het kinderoncologisch centrum, (3) UMC Maastricht en 
(4) HPTc.. HPTC Is een sarnanWarkingsverbend van de UMC's Leiden en Rotterdam met de Technische 
00h/entiteit De" 
Met deze Initiatieven willen We bestolirlijke afspraak maken dat zij (en alleen zij) Indien men voldoet aan de 
WSMV VeorWearden, een vergunning krijgen voor het protimengebeuren,Dle WEIMV voorwaarden komen in 
een regeling te steen eh hebben te maken met voorwaarden rond kwaliteit in een valide business plan. Over 
de Voorwaarden zijn we het In het bestuurlijk eens geworden op én voorwaarde na. 
Geen eensgezindheid Is er over het criterium 'hospita! baset'', Wij denken dat het vanuit de Opdek van de 
patiënt van belang is dat. da voorziening hospita' bitser, is, dat wil zoggen fysiek naast een 'echt' ziekenhuis 
staat Dit omdat oncologische behandelingen vaak combinatietherapieën zijn (samen met cherne en zo) en 
dat het voor de patient en artsen prettiger zou zijn als er een rechtstreekse verbinding met het ziekenhuis Is. 
Drie Initiatieven zijn hospita! based, alleen HPTC wijde protenardadliteIt naast de TU Delft jatten, Daar 
speelt mee dat men graag goede sier maakt met de merkel delta en dat de TU zich wil profileren op 
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trieditch technologisth gebied. 
Voor en tegenstanders van hospital baset! Werden het niet eens met eikar Da oen wijst op het beland van 
de pationt, de ander wijst op het reit dat in de VS er veel stand atone faciliteiten zijn, Bestuurlijk wordt alle 
kracht Ut de kast gehaald, we hebben al brieven van de burgemeesters van Lekten, Deken Rotterdam 
gehad samen met de CdK Zuid Rollend Om te zegger+ hoe Vreselijk geweldig het IIPTC Initiatief is 
ook het ministerie Van EZ wordt z‘Vaar ~bied, EZ-WlIgraitg de technologie t1muIeren Me Initiatieven 
doen Overigens aan onderzoek, dus dier onderscheid fiPTC zich niet. 
Om op een objectieve mentor uit het dilemma te komen Of we wel of niet moeten vasthouden aan hospital 
besed els criterium hebben we de Reed voor kwaliteit van de Orde van medisch sper:Mitsten gevraagd jou in 
deze van adVtes  te dienen, Dat advies komt rond eind maart en den zullen we jou een Voorstel doen dit 
criterium Wel Of niet no te nemen. 

Kortom, mijn suggestie zou zijn datje 1h deZe lastige raak van hot criterium hosrpital baset( leest voer een 20yElei 
mogelijk objectieve benadering door advies in to winnen hij da Raad voor inreken van de orde en dan aan besluit 
neemt. 

Is dit voldoende antwoord upje vraag? 

Groet, 
Fred 

Veer 
Verzenden: vilklott 22 mant 2013 1.1;47 
Aan: fbi" H ( -ttalo) 
eet l0wpela M (Fred) 
Ondetwent: Ree contact 

Ok dankt Wacht ik reaotieFred af 

Verstuurd vanaf mijl) iPhoue 
Op 22 mrt. 2013 om 1143 heeft "Muls, Hit flitigor 1111111ffininvws.nl> het volgendeseschrevem 

Edith, 

Ik ben zo vrij geweest mn, jenw vraog dom' teattten naar Fred Klepels (CZ), Or weet nietVeol vair Protonentdiniéken 
en ga er ook Met over Ik vind het verhaal van deze mensen Overigens niet slecht, maar ik zeg er eerlijk bij 
dat ik de alternatieven niet keu. 

Groot, 

liugo: 

Verstuurd vanaf mijn Wad 

--Ori 
Fon» 
Sentr~day,Nbizali21, 2013 04:52 PM W. Enrope Standard Time 

	

To: ihuts, 	(ilugo) 
Subjech.Fwcontact 

	

Zie 	Kan ik mijne de beleidslijn krijgen? Dan kan ik daar nog eens goednaar kijken Tiert 

Verstuurd vanaf miju Motte 
Begiu doorgestuurd bericht. 
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Yam: 
Eisturni.21nrartr12013 15;3013  arr Aan:"11111111111agári 4.1111.~. 
Onderwerp: oordeel 

geste Ede, 

We zijn elkaar el even niet meer Ogen het lijf eelopen, Jamráéri 

De reden dat ik nv e reent ournact /netje zoek is de op handen zijnde regeling m.b.t. da 
protonenktinfrtiren• 

Het ministerie VWS zet:in Op de Voldeine Van klinieken op da, fYsleke leegte Mn een 
alekenhuis (hospita, hesed). 
Dat is oen verschillende redenen ten onwenselijk en ook orieigenitik criterium, 

t. In het buitenland zijn tal van (ook gerenommeerde) protonenkijilleken niet hospita! 
based; daaruitkemen Jieen problemen Voort; Overigens zijn opk veel huidige 
radiologische centra niet 'hospita! basallr; 
2. De academische ziekenhuizen van Rettérgam tin Lelden willen heet graag santen 
Mek de TeOhnts0e kinivengteit Delfteen kilniek.bouwen, In Delft, 
3. In Delft, omdat 

1• 	daar de combinatie van behandahrig, wetenschappelijk onderzoek en 
innovatie het beSt gewaarborgd Is; 

2. 	de financiering er ei rond Is (Inclusief een bijdrage van de EIB); 
1 	de bouwvergunning er zo goed als rond is; 
4. er el een ~á verslening op, haak van  de  Kernenergiewet Is (er ls 

slechts een kleine aanpassing nodig); 
5. er eVeneene sprake is van industriële belangstelling; 
b. 	om deze redenen Delft als eerste daadWerkelijk behandelingen kan 

realiseren. Toch duurt het ook daar nog tot 2016 (maar elders minimaal 
nog een Jaar langer), 

4. De specktifsten van Rotterdam en Leiden geven dus zelf de Voorkeur aan Delft, 
waarbij uiteraard de pagentveilIgheld goed is gewogen. Dat zou le dus everfzeer 
`hospita' baseer kunnen noemen (overigens: het Reinier de Graafziekenhuis is lettoritlk 
om de heek); 
5. Henk Kemp en Sander Dekker Zijn op bezoek geweest in Delft en waren onder de 
indruk. De protonenkliniek in Delft past volledig In het beleid van EZ, ook ernbtelijk 
bestaat daar volledige ondersteuning, Idem vanuit OCW. 
6 Vanuit VWS Is dus een critetlum gesuggereerd (en dreigt een norm te Worden 
geformuleerd) waardoor Delft niet »ti kunnen, terwijl het uit velerlei oogpunt de 
voorkeur verdient als In ieder geVal ook in Delft een kliniek kan komen. Ook uit 
oogpunt yen de minister van VWS, lijkt mij, het realiseert Immers het snelst dat er 
behandefingen beschlkbaer kernen Voor Nederlandse pedanten, zoals ook de Kamer 
wil; 
7. Een argument te meer is dat gaan van de overige initiatieven behandeling Wedt Van 
oogtumoren Leiden is daarin kleding,. en In Delft IS er (dus) wel in 
voorzien. 

Ik studrje hierbij nog een 2.pager waarin het Iets ungebadder maat. Dat stuk vat het ook nop eens 
brt urnen: 

Maand PartkleTherapy Contercomblneert op een unieke mantel* behandeling, 
onderzoek en Innovatie, Holkmdelt heeft het metst toonaarioevenchy 
anderzoeksprogranyna van ~eiland, Aow ais enige behehdrilliriklinták alla Indkatáro 
(Znd troptunronrn en kindertumoren) behandelen en le het meest vetpevorckard in het 
proces:2e voorbereidingen voor da start van da bouw ayn varytuarrtarti en de 
60.112~1,1111s snede dantorsi steun van de E1 verzekert?. hangdelen tkihnore op 
hetzelfde terrein als hetneettorlfistkrolt Delft spat;  Is bovendien de Kernenergiervet 
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al van tgegamlnfit Hollandigehogastaansloor geen volledige ven1untring aan te 
vragen, ~ark enkel een wgzIging op degestatinde Várganning nodkf. De bouw kan 
lie 20131-W0m én de wist« »OM. kon - senteirn dOwens von de Tweede »mor- in 
2016 behandeld waden 

Henk en Sander zijn langs andere lijnen <X* gendenneard. 
Wanneer de besluitvorming pret'« pleetsVeldt weet Ik niet, maar het gal snel rijm 
Wellicht dat het de moeite waard ta om het in of en marge van het 13P0 ook nog aan de orde 
te hebben? 

Bette groeten, 

sas o~ouswillant 
nakwam Pittn tra . 	. 

kobbyjnO,Pubtic And", Stnotegic Comen u n iaat ia n 
LeiNia Veg•hdiit 2 	Oen Haag 
»Woon 
Notgft (WI 
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To 	
-n*ww5,nhj Cc; 

Frans KlaSTKA 2141C 
Sent The,,,i» 	rettecuterarge 
Recetved: 
Subject OttOtITTrogn~illgriliMgr- 

TINV-4029,1”: - 
Hal Hol 
'Walk PO kondigde Ilt.hat al even aken. We Zipt- Waar een *topje Verder met de procedure voor de WBMV 
vataunn1nøvarIanIng rond da,prOtotierithereple, hé stand la als Volgt. 

heeft* tegeling en het concept bestuurlijk akkoord afgerond na de hinTlerNekomen 
eentra rare .Varl fret Neme de initiatiefnemers; 
tteiglideis Van de'thetd voor Kwaliteit van de Orde is binnen. Zij adviseren het criteguro hespital based op te 
geinen tcratIs notryartrottwellik want we willen het eerst met de minister bespreken; do partijen weten het 
n00 hbie0;,Ats,Welllat signetten dan betekent dat grote weerstand vanuit het initlettef 
terder<Pelfr/itatterdrim gedram leggen we het besluit nu eerst aan de minister veer. 

- Dat alles hátékentdat We de regeling binnen enkele weken officieel kunnen publiceren en dat men de 
verguneingeenvreag ken indlehin 

- 

	

	Er hoeft dus geen selectie gement« ta Wonden In 	de zin dat er meer aanvragen te verwachten zijn dan er 
vergunningen Warden vergeven, daar voorziet immers het bestuurlijk akkoord in. Wel is het nodig dat wordt 
getoetst of de vergermingaenVraug aan de criteria voldoet Het bij het beoordelen vooral om detoetsi op 
medisch inhoudeigket ofibtrik, of de business caaegeftiofWaardig is en om te bezien of wat Ineraldfoift (qua 
onstertgiden en ea realist:15th is. 

Pet beoordelen zouden wij door een commissie willen laten doen die de tot taak heeft de minister te 
adviseren over het verlenen van een vergunning. Commissie-klinkt erg zwaar,' maar het gaat gewoon om 
een ofgole mensen Met Vettend dia het advies geven. 
Ontretiotatel zou zijn da de IGZ dele commissie trekt en natuurlijk ook een inhoudelijke deskundige 
afvaardigt. Verder denken wij aan Iemand van het CVZ en weilido een onafhankelijke dellnindige taletthien 
is het handig om Voor de beoordeling van da businesscase een POreau in te huren sla KPMÔ PWC of titi 
dergelijks. ram »iaat *ai geld voor te vinden zijn, is het niet bij jullie dan bij ons. 
Qua timing van een en ander is het Idee: 

o eind april/begin mei de regeling teptibliteren; 
• in met de vargunningaanvrageri binnen te krijgani 
n In juni de beoordeling te doei 
o begin juli advies van de ~Missie en verlening vert de vergunningen door de minigen 

Iade I(Z berairl-OM zo'n soMinisele te organiseren en tangadate lijnen te tínjen Moer een advies een cle fninlateri 

Groet en alvast Veel dankten natuurlijk tot nadere toelichting bekeld), 
had 

'drs. Vr ed) kranen 
lid INT Curatieve Vire 
Maritsvecongenddir~ e utatktre Zate 
1011MM-error tran Voltrigaiondbeld, Webila aft Spin 
'9'16-m111111 
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To: 	Krapels. F,J. (Fred)~11rninvws.n11 
From: 	bak Jan van den 13erg 
Sone 	TUe 4ffir20i 311:4536 AM 
&Nee Re: Wit initiatief 
Beethad; 	TU84/9/2013 11.:46:01  AM 

Fred;  er wordt aan gewerkt, DL 
On 8 apr. 209, at 18:22, ICiapab, FJ. (Pree   Wrede: 

Geachte heer Breedveld, Van den Berg. 
Beste Ferry, Dirk Jan ening 

Graag zou Leon van Helder op Raad van Bestuur niveau met de vertegenwoordigers van het HPTC 
Initiatief op korte termijn om tafel gaan In het bijzonder over het hospita! based criterium. Mag ik 
contact laten opnemen met jullie secretariaten voor een afspreairof moet de delegatie anders zijn? Wie 
kunnen wij op dit moment als vertegenwoordiger op RvB-niveau vanuit Rotterdam benaderen't 

Met vriendelijke groet 
Fred Kropels 

drs. FJ. (Fred) krap& 
1.1d MT Curatieve Zeng 
Plaatsvervangend directeur °macre Zorgt 
Ministerie van Vellogerondbeld, Welzijn en SpOrt 
0111- TM OM 

De rnedewericare van hetmIntsterle Van VWS, die in Den Haag op locatie Pamsesusplein waren gehuisvest, zjn tiddiik naar 
De Watteren verhuisd. Het bezoekedres ta tol begin 2015: Rimboe; 50,2515KP, Den Harg. Tereleeneernm ere en Postadres 
Zjn oneewilded 

tin bfflool ion mto/notie beven» &Nol rooi u tebo+4rnd nairae u nal de avadneJxwndeMN ot ad bar», Oars;erNik non" u br beitenlien, word' u reatooht 6M1 
- een de &Milde, kittelde en kt Mien toon/kaam. Oe glad omgang gom eamartMTMed vont schMe. van*darreenl Oe áevediand Moet gild 
drieo's voiboaderi een hol obáliotilstla manden viiiberVtlen 

TI« ~maga may ranIgm adocrtallon That is nut istijoinied toe -wo hou are nd lbo add‘assee 	dar n'esuina tva s »ni kr you byrniaskrous als resiussril le intkoni 
Itia targley .a,id ifdatO 	1110 Sten naders no eralty aanwoei'. stenvirunniadinvrto tkiltatietihomni fn anTalestronstmannsunn dl 
massapin. 
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To: 	iffillalarvburncribil~ervb.umcang 
norm 	knook, F.J. (Fred) 
Sent. 	Titer 4/11/2013 12:12:01 PM 
Subject FW: brief betr. predorienealatief 
Receiveck 	Ilier"4/11/2013 12:12:01PM 
2013-0440 brief een VWS inzake grokneninttletietoijj 

Hol Cathy, 
Hoe gaat het mat je? Alles wel met jou zelf en In het tfijrneegsa? 

Map ik je -in vertrouwen- vragen of de kog ven het Radboud bijgaande brief (die blijkbaar binnenkort onze kant op 
komt) Onderschrijft? Urm los van het Nadat er zaken in steen die wij anders hebben beleefd, meende ik eerder 
begrepen te hebben dat het Redboud de korrende Iwan geen,Preameninitiettlef zou nemen en zich kon vinden in de 
Vier initiatieven die VW$ van plan is te honoreren met een WBMV vergunning (ároningen, Maastra, 
Loideri/Del(t/Rotberdeni (HPTC) en NKINU/AMC). 
Alvast dank voor je antwoordt  

Met hartelijke groet, 
Fred 

dra.F.L(Fred)1(ropels 
Lid MT Curatieve Zeit 
Plaásvetvangend directeur Curatieve Zots 
totabiténatralivolksgezoncibeld,Welein en Sport 
1570 -940 Hm 

Vent 1~r:secretariaat 8140111111.1111~1.1 
Verzonden: wwó nsde 10 a I 2013 16:09 
Aan: 
Onderwerp( brief betr. pn)toaeninglanar 

eáthie mevrouw 

Hierbij ontvangt u een brief namens de itvBitadiotherapiegroep en het hoofd radiotherapie UMC St Radboud inzake 
prottmeninitiatief. Deze brief zal volgende week per post aan u worden nagezonden. 

Met vriendelijke groet, 

I threctiesetretareste 
8150 Deventer 

reilt vs 173. 74011AP ~101 
átoloilgs ~AM 85, Oeyenter 
1.431(0)570  
t. +31 (0n70 815917 
è-111.1"f14~ w. 	01 

nese e-111111k inutuiteedteuerrid veve de geadresteerde(0‘ Vititeekiditi 4get en  tiettilkákor **Oe ie niet toegedaan. 11150 Overeet >he iedere 
ampraluerecheid uit dein:ablutie uit eleituonitabe beteendme. 

thire-mails rytteded «desk* for the addnistie(i), and Mein« be pasted en to. or teade revailabk fakete 0it tover-rue ether thet thé iddivima). luso 
DI'veI Tol« min  *Waal  tWrYl4dMitl01001tittftettl »Ir drettenic treetrrirsien. 
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Tas Haider M.varl_A. Leon 	ihlnvws.nfl 
Cc ~~ 1~InnInvtvsnli 
Prorrc 	Kropéte FJ. (Fred) 
Ui* 	Thur 4/11/201310:31:32 AM 
Subject Rk Protonen 
Reeeived; 	ThUr 4/11/201310:31:32 AM 

Leon 
haart vast bedoeld te zeggen dat we dit nog oven zullen navragen. Dat gaan we dus doen. 

Groot, 
Fred 

1AR1~~1.11 
Verzondeer denderde° 11 spel 20t3 11:31 
Aan: Helder L.It
im
~in "rime 	Is, Pl (Red) 

CC: 
Onderwerp: RE: Protonen 

Leon, 

De Raad Kwaliteit heeft conform ons verzoek (stemt In de advIesaanvreag) contact opgenomen met prof. dr. IEEE 
rediothelapeut afkeken en direeteur van UnlversItlitskilnikum Carl Gustav Carus In Dresden. Deze man 

heeft voet internettenale ervaring en heeft andere Instituten geadviseerd bij de Opzet van protonenfaciliteleen. De 
Informatie ever Boston en Heidelberg Munt van deze man. Het lijkt me een beetje elgenetirdig om det dan nog een 
keer te gean verifieren, 

Ik zal het In'de nota opnemen. 

Groet van 

Van: Helder, LAM, van (Leen) 
Versondreir woensdag 10 	 0 15 3 
Aan 
CC: 
Ondenverp; Protonen 

Ik heb nog.2 vragen over nota - prcaestentherapie 

1 heeft de raad van kwaliteit ook intenultionnle expertise betrokken bij advies. Georg iets.over opnemen in nota 

2 wat -betekent Bedachtenstreepje Op pag 3 advies orde, 
"het is raad opgevallen .. _Oh doet de raad vernioeden." 
Lijkt me weinig harde opvatting. Kustren we dat niet verifieren bij vrienden in Boston en Deidelberg. 
te toch inenessant sta le weten hoe bet daar git? (haag ook ui nota aandacht aan besteden 
Dank leen 
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To: Kro F.J.(Fredjalliknutivws.nij 
Front 	.urnco.ni 
tent 	Sun 142013 1117:51~ 
Subiet* Re; Mof betr. indonaninalitialVERIROUVVEUE 
Receiwerk 	Sun 4/14/201S1110:4S AM 

Dag Prod 
°Matje vertnittWolildwid vrentlmn ik alleen melden wat ik zelf actief weet cri 	eiion en 
Wellicht leer in het vedetten oraluidelijldwid Mantra over do uitspraken van Pro 	doordat hij naast zijn 
booglenterstlao geruime tijd va is geweest van de ~0 en uit dien boorde wellicht andere noemen 'heeft gelegd drek 
in onze samenwerking met ARTIRIPD erlRedelbetefieenneP 
delét op het aantal ervoor te indiceren patienten lijkt 1 pretonenversneller voldoende, 
Veel hplangrijkler den deze inselanting is de innOlndiehlokkede die wordt opgewogen vair kóekimatige uwe 
ontwikkelingen tav nieuwe toelmologieen en ~lis mutandis voor uwe toetreders 
De rivereenkcanst staat op onze RvBagenda eter als doel in het kader van onze netwerkstrategie deer re speken watdo 
landelijke nnleAkkeligen voer "impact lrebben op boze netwerksiluatio 
}joop van harte jo hiermee van context te hebben voortien 

Ruis het gaat goed gedramd( en in hetNijmeeprel 
otw • en t 	c 't ank ldt? 

1-fanclijka graad 
Cathy 

Niet vriendelijke groet 
Ore.Cathy G. Von geelt MCM 
Lid Raad ventte/cutter 
Patientinizorg én Vervolgopleidingen 
VMO StRadboud 

Op 11 apr. 2013 om 14:16 heeft "Kragels, .F.). atredr Alleall@minvwx.nl>  het volgende geschreven: 

Hoi Cathy, 
Hoe gaat het met je? Alles wel met jou zelf en in het Nijmeegse? 

Mag ikje -In vertrouwen- vragen of de RvI3 van het Radboud bijgaande brief (die blijkbaar binnenkort 
onze kant pp komt) onderschrijft? EVen los van het feit dat er zakeh In staan die wij anders hebben 
beleefd, meende Ik eerder begrepen ta'hebben dat het Radboud de komende jaren geen 
protonentninetief zou nemen en neb kon vinden in de vier Inkieneven die vviS van plan Is te honoreren 
met een VV8MV vergunning (Groningen, Maestro, Lelden/Delft/Rotterdam (hIPTC) en NK1/VlijAMC), 
Alvast dank voor >antwoord! 

Met hartelijke oreer, 
Fred 

drs. KL (Fréd) Kradéls 
lid FAT Curatieve Zorg 
Plaatwervadgenddhedeur Curatieve Zag 
atienterta van Vonoseronaheid,wetrun en hort 
01a- 340_ 

Vans OirectiesecretarnatRISQ 1111~~n11 
Verzonden: weensdag 10 n0+0201316:09 
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Aan; 111~ 
OntIonVorpt belef betr. protogeninitintief 

Geachte mevrouw 

Hierbij ontvangt u een brief namens de RAI Radiotherapregroep en het hoofd radiotherapie UMC St Radboud 
inzake protoneninitimief. Deze brief tal volgende week per post aan u warden nagezonden. 

Met vriemielilke groet, 

I oirectleseueuresse 
RISO Deventer 

Postte* 123. 7400 AC Deventer 
tette 3:43tesseinlaso as. Deveater 
t. s31(9)32~1 
t. 431101310 545917 

byny,,itioivelzni 

Deze e-snait h uitbijtend bestemd ~Ir de gemdietteeedeint Verstrikking zen en gebonk door itedrnnts Is »klom.-~ RISO Deventer stug 
tedere riansereketifithe41 hit sik VOCif Moed ah elektsettistbe verzetting. 

is intended isiclutivety lot thie iiddierass,(%), end neet tint Pzund un  bh et Midi itagebie tee wit br..VIM.» Wiet Dun th* 
addessee(s). R130 Deerne« mies aal ~end wen/ Ilsbility nu uiting Dom any Metro& trinsmititon. 

De medewerkers van hal meistede van VWS, tik In tien Haag op locatie Pamessinglián Maren gehunivest. zin weit* naar 
De Hoftoren verhuisd. Het betoeicadres b tot begin 2015!Rqnsfraat 50, 251S XP, Den Haag, Telefoonnummers en postadres 
tin pnáir#4411. 

Dit Uniek! kei Wamde turzbin mijt teut 11 ft Oudelui. Iiittei u efel drgeednitizeuidu beul ut di beidt atisswellik aan u eáloinijiztantun. wadi uw:zuil§ Ui 
mie da ationlin Wiedden lei tint bumbt teven Omen %Steel IuntenteA lissn wiSeimMtImbil tya atiedo, *du 	Inijd 	Weenentente mot 
11~ V etbUtátneen bie reildiensdi waranden vim beinelikui. 

Tin niezzaniemey eestten bbiniztlen ezel is nat »wied foryou.IhvU ute not are addtessee os diets massage was sent te you byntislike, >nu are reettessied le etkets 
tee »Mes eed delete ets ree ssegs. les Siete anon» noliebety Ioneernigo of setykskt resteteg ~lee Mes tnettsin1 te Ine élithonle linetmátlen et 
messenes 

2013-04-10 brief aan VWS inzake protceteginitiatief.pdt> 

Het UMC St Redboud staat geopiatreerd bij de Romer van Keophandel bi net handelsregister ondernummer 41065820. 
TheRpdboud Unlveratty Nentenen Medical Centre le Wed b Vlet Comme:Wal Register ofte Changs« of Commerce onder Re number 

4105028. 
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To lirii~minvws.nij 
norm 
Sent 	Tue 4116.20131:10;04 PM 
~joint protonen in Boston en Heidsrberg 
Recerved: 	Tue 4/18/2013 1:11/04 PM 

Hol Fred, 

Vandaag de directeuren ult Boston en Heidelberg gesproken. Het beeld dat ze schetsten kwam geheel overeen met 
wat de Raad had aangegeven: na ervaring met niet-hospita!-based zijn beide centra overgestapt op hospital-based. 
Alle genoemde argumenten heb ik in de nota verwerkt en weer doorgezet naar Leon. 1e kunt in MarjoIlln kijken 
naar de precieze Tekst. 

Was leuk om te doen. 0 

Groet van 



21 ,05341 

T« 	ti t A.1N. Ven t*Oitaillaria.nij 
ge; 	 Mb/NOM smalt-Peaffita,WLC, eforottRififil~nlinvwsilil 
jc 	p l..F.J. (Fred) 
Ilatth 	biliaki4(224013 6:55:02 PM 

dikt etlitonengesprek Innen (dinsdag) met HPTC 
Raceha 	Mon 412212015 8:55:02 PM 

Leon. 
Morgen Spreken We niet *geen om 930 AZN meer ook om 11 uur de heren van het Hen (greedveld, Van den Bergen Kuipers). Je 
hebt een setje stukken daarvoor meegekregen els het goed Is gegaan, 
Misschien nog even een enkel punt voor dat gesprek omdat we elkaar daar niet meer Oer gesproken hebben: 

• HPTC heeft niet het advies van de Raad Kwaliteit van de cad*, althans zij hebben het niet van ons gekregen. Neb ZOO mij 
overigens verbazen ars ze het niet hadden. Ten eerste omdat men er niet meer om heeft gezeurd hij ons en ten tweede 
omdat een van, de leden van de Raad die het advies heeft helpen voorbereiden neurochinirg In Lelden Is. Wij hebben het 
niet ofikleel gegeven orndat wij het eerst met de Minister wilde bespreken; 

• In het gesprek kunnen wij aangeven lijkt mij dat de Raad de minister op basis van een expert opinion adviseert om het 
criterium hospita► based te handhaven: 

• Vervolgens zouden wij han naar hun reactie daarop kunnen Wagen; 
• Voor de hand liggende vragen lijken mij verder waarom het niet veel duurder wordt als In treilt ook een soOrt 

ininizlekenhtrisje neergezet moet wonden, ik bedoel of het is goed geregeld arm is niks zal Ik maar zegen: 
• Verder' ben ik benieuwd of zij at contact hebben met de verzekeraars en or de financiering al rond is. 
• Ook kunnen we vragen Wet er gebeurt ets de minister bij het standpunt hospita) based blijft 
• Het lijkt mij dat we morgen geen definitieve conclusies moeten trekken maar hun reertie reeeaotiden meten nemen neer 

de ministen 

Tot slot: ~deeg Werd* beneden( door 	(echmea). Hij wil met een aantal collega's met mij praten (ondirldelljk of 
dat Achmeituf zijn of ook andere vertekereererPistdatze <zeer tenighoudend zijn tav deze ontwikkeling' (lees de 
protonenfacijitsiten). 

Groet, 
Fred 

drs. Lt. (rredj kapel, 
ilil MTtiuratieVe Mig 
ilfaitsvervarkeitd directeur Curatieve Zore 
Mpasterietran Velkagezendheld, Welzijn itn Sport 
479-a1111 
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To: 	F. 1 , 	, e mendwa.ng 
Cc: 	 1 . 	nenvwsnil 
From: 	 kl,n1 
gent 	7de . ••• 	WeCSTAM 
gegast Ra term 	11Otertcaten 
Reinelved• 	1115'412m0131t47:40 AM 

Cada Fred en OM 

9.011k VOX hillk!POO • 9tA0ertbrktid 08014M:ere, «cd 	ni<ittelijkflelit de Xvf10 Petneleable7 tartte* co)SdeCePegt 
Ygn Oviijkl'e0gPertijd 	tijntkid !Kg en N VoCalvaiendhektgebotten: 1/imeg de 	Is aan bM nor 

"10418.beeigniciwiem dt Vege* WO Olentetd. gedag,' Muon beo het landrat ptatIorm etdalgniert genaderd vent tont tor 
alt,pbYteigdd6ono Ima dito 1i to Wam. VondiOna aai een complete werden geate1ed neen 1fAt». Oni b aPerkte vent g 

hét ploone view n1.1. ltp pagelt fiervotedeal on &oio eliftineriniogrondo. 

Met vdendellike grOt, 

Vel ittagate,, E4(Fred) Illigabomennes.n11 
'g/Ontladen 17 *gni 201 18:05 

Aott 
Cfk 
.(ndeltverpr RE: prahnInced)talull protonen 

De 	te 	 N beperkt., feilt geneigd the date d« fnitatehlelnere begleelijaeledlaSkenenate1~ Het k de eend* 1":itinliatta tildsch am a 
911 1t RRdaldeN3/ROgtbiet;siMerTgeealsutïaeedYtiW4rdSSl,001$11 bega entte OVedeggen 	dg meen gelet gepen 

dela* gehate/  Del.geeelid hebt« klad« «obligaat dat Itat matigt Oateit Ina*tr(alidatt:ert eer Van tren dog Orle geteage,e1eánle 
,otejeltinalte atalleNVRa, 1411e1 kant* getooide tidnde gel neg zakárieen te peeeen. Mei-meer act groot. 

Is het 4a dadpsting dat hotAannettaie 	1,1VRt.itt tat batt' Oakto. Met k9tat te alsen ek k hel een IA« Waarin Mekt d1kdoltgea Met met commerila0 Ik K9eirVitereatrldrdweitirgeedgyeogiiklesn'de NY128Zion1venbect, Kun je (ets meet over limtta zeggen? 

14101041111 »di 
Fokt 

;141tanrg"kaiitildb_.:~ánh11(1 V 	etc ad s. 	32$;09 
Ann: 
CC: MOOI, F;J: 	k 
Onderweg RE; Plernitintabaslud pnnonen 

Besje REI 

Vandaag hebben.  enen beelveravergedeilnawkda Meta had ast •0-b,b0d6/5taangeb~b"gOken- Hoewel (eis 
belanghebbende) 1.110,41 da Htlitt) op meerdere  (titadottlitOtaddlantag 000Jtiton ie geweest Ntithlezen en bedek/00100n is •det 
fnèetdetheid tien gat IieatW11fygni~ennp dirtqlin t ett*tetiNto gingyiinitz. • loi$ kunnen RevOR op lib‘09n0P(- 
PmbolnigsbomPoé1i00002i011.08rteipte. RT a AOW)] Mee 	resonolt »NI Of 	1 Pelen en. Je ontvangt nsetoter 
binnenkort eenbdet)no 	0-1k hoop  dok bei 	Litiktiert'ohbridtgdYettro9110, Meet wij zokén htet hoest mee Mien. ik vond 
OMA* dit ne* moest.leler weten. 

Met titieedelfte Oog; 

W41.111111adviiiii~tádia 23A0 

Ca «tepels. F.J. (Fred) 	- 
Om/ene/cm RE: etanningab end protonen 
geste 

Eanultatt voor een net vertuit antwoerd. be weeg tetnd ~OR het trodtgot~kk bij het *trio toottutt la er kam tap Input'venutt de 
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NVRO geweest. Naw mlin mening Is de NVRO op meerdere (beksegrijka) momenten betrokken geweest bij adviezen en 
bedultvonangen, Ik heb dit aanliet betstyur laten weten en ge  er ven ult del dt Voldoende is. 
Met vriendelijke MIMI 
ijill~111111111111~Winwes.nti 
Verzand 12 nol0 2013 1 . 
M iftop. (Red) 
OndewymP; lienrilne*MitItinttodie1 
"MEM 
EgiVereth tte Mit 	le Pandt» kan de inleider een plenningsbealuit vastsletien zonder iemand ditedrs te kennen. Voer de tviimv. 
VargeteMatffleit 	piblonenthereptis hébeative een uitgebreid« Meet Omen met intstammlnemet halenpliaboandas. 
POMO* vdnde 	kladden We daadmingittuzien. 
II» fe Ine ketlgeit *garoe de NVRO het zou Men? 

AlliVrtonditike Weg 

seelatibeteleelnideneder ~ever tag ij Miekitatle van Velkarizondheld. ~In !wanen Pamassusplein 5112511 VX Den Haagli 

00 	(«OMME ll thdiedkidittplAW.Wlinkedin. comenknekeibleolkenss.. 
postew~io 26,3b st Duit Hom 
w 	noen:maandag, dinsdag eadondmang 

Vmr:1- 011111~1 OMA 
Ven 
Aen:1111~~; Krepolli.F.J. (Fred) 
ondeiwerp: RE: ptannintebentell !MOM 
neme 

Denk. De vraag s idd deo NVRO 001tOitleittel an .een standpunt/advies/commentaar wordt gevraagd. 

Groet 

MO PhD 

eh». Department ot Redlogerepy 
Pidernior F • tintverstlyeTArdttaideset 

01.; 	Mon 

011.1~01010EIF1S.0382>91101 

Antons van Leetteenhoilt Flearnerditah t211 11N8CX AMSTERDAM 1 vornvavt.n1 Th e Netherlands Geneer InstauteiPleamerilaim 121 f 
1066 CX AMSTERDAM »kot:Mini 

Fron71: 11.11111111.1111~1~hernIntars rdi 
Sent: aan 	11 maart 2019 14:37 
To: 	Kwel., F.J. (Fred) 
Rukje 	• ennIngsbedult protonen 
Beste 

Het ~aas 	plannktgsbesluit hebben lul% al gekregen. Hens de ednaeplasonINg die die Initiatiefnemers toegestuurd hebben 
gekreten - 	hatiretseriot beataudilk akkoord. Of ia ie waan bedoeld ob del gehit idr alliebral ek NVRO wi kienen? 
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Met vrienderitice groet, 

11~ 

van: 	 iffill~gardl viudtion Monsbiy, ItterUli~51 
Aem Krap-eik F.J,IFted); 
Ondenveflx OlentIngsbeebilt tenterten 

geste Fred en 

<Iran wit ri folie het volgende voodeggen. 'rot nu toe heb ik voorai ah een yen de ihatietletnerners hef Whigunningentristed ~kid. Deze 
Waag Set Is ele W8►tW:1' Vrin de HVglen beien het Ivan 01 bleet ven het Pleddlegeeeetele. ritit een Otortniit09140 detsto 
radiotherapie ult der WIM stroef«, MB« dat denkt geldt voor de protonen. Nu de vocnvearden e.d. voor oen vergun nIngersireeed 
protonen worgen geforMtarierd, vraag Arme stoter een nog een 'istOtonert-speelnek" plantilmisbodult komt en zo> wordt dit aan de 
MYR° vciragelegd 7 

Merbelendrailke Wriek 

11111.1. MI PhD 
Chr* Department of fradireheraPY 
Professor Free tin ensity «Amsterdam 
k 020 512 
e: 	n n 

IeldteriegettOilogritOICEIF1E.05823C901 

Anton' van leeuwenhoek t  Plesmentaan 12111086 «AMSTERDAM I wWw.evtrit The Netherlands Center 'Merites j Plesmardeen 121 
1088 «AMSTERDAM lwwW.nktni 

De MedeWedutts van het Ministerie van VWO. die In Den  Hatkl 0Pindithe ParneseesPielit zijn gehit isveSt, verhuizen tijdelijk neorite 
Hoftoren. Het nieuwe bezoekadres Is vanaf 18 meen tot begin 2015! Rijestreal 50, 2515 XP, Den Haag. TeleaSsinnurnmars art postadres 
blijven ongewijzigd, 

Ddberieht ken Informatie bevatten dle niet voer u is bestand. Indien u niet de gradnisseerriebent of dit bericht ebuslevelijk een ulo 
toegezonden. Weidt u vergokt dat aan de afzender te melden en het bericht tatrenvIderen. De Staat aa nytterd t geen aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met gekote verbonden aan het rtleittrdniagb verzenden van beriehtan-
This messen« may coldein information that le not intended for you. tf you are not the addressee or Hikte mesriage was sent to Yde bY 
05140. _MI ere techtestral to Infmmthe eender end delete Me massage 	State accu& noltablity fox detnege of eny kind ressulling 
ton the risks inherent kt the electronic kerismasion ot trit255tFOCS.. 

De inerieWerkers van het ministerie ven VIS, die In Den Haag Op koelie Pernessiiaphas zijn geholsVaist. vetbof en tijdelijk naaf De 
Hogoren. Het nieuwebezoekadret is Vanef 18 maalt tot begfn 2015: Rinstreet 50, 2515 XP, Den Haag. Telefoonnintrners en postadres 
Wen engewijzind• 

Dit bericht kan intennette bevatten dkr nietvoor u k bestemd. Indien eindt de geednessearde bent of dit bericht abusievelijk Aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de «zander te hielden en hal bericht te verwijderen.% Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten, 
This meesturen ey gelakt infannation thot Is tot intended á r yOU. Ifyeti are not the .4g~or If (Ma massage bVes aent te 14018  bij 
Mistake, Yot,1 are requested to kdam ihe sender and delete the Message. lbe State *topte noltablity for Manege of any kind resulling 
from the risks inherent In the etectrcnistransmission of massages., 
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De medewerkers van her ministerie vanynrS, die in Oen Haag CiplOCatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn tijdelijk naar De Hofloten 
verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XR.Den Haag. Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bereht abusievelijk aan u is 
Iongezcoden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voorschede, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden sen het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may conteM Information that Is not Intended for you. It you are not the addressee or It Mis message was sent to you by 
mtstake, you are requestad to inforrn the eender and delete aio message, The State accepts no Ilablny for damage of any kind rasuiting 
tergt» risks Inherent In the electronic transmission of massages. 
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Tm 	Held«, LAM. ven fteen~tiaabminktl
ern 

 
Cc 	Esman-Penitars, 	NetrOklue) 	frnmanli; Miiiiiiii~~21/nkrnfardi 
Frons 	Knepen, F.J. (Fred) 
Sent 	Wed 4/24/2013 54551 PM 
&abject Minieme 
ftecelved; 	Wed 4/24/2013 5:45:51 PM 

Leon, 
Vanmiddag was ik bij een relatiebijeenkanst van achme.a over de mightkoo .201 was mg interessant. Zal ik later over 
berichten Na afloop uitgebreid gespmken met drie achmen-entwaanInder 	over de protonen. 
- «schijnt een zn standpunt aan tel:omen 
- «Naga en dus waarschijnlijk ook mi, stellen Mi op bet standpied ven rad of I protonenfaciliteit in nl 
- zij zijn bang dat eie Vélgt10£118031111C13 vo 0t hebt& zet. ik heb aaditegeVen dat nitdttlidoillic in de besprekingen  ta 
in de eanceFrt bestuurlijke ~Staat dat een vergunning alleen niet voldoende is rot aan do slag te gaan, Men moet ook 
financiering rond hebben en niet in de laatste plaats een contract mal een v omkenter, 
- achmea praat ook met banken, waaronder de misi. Die zijn niet zo happig opliet financieren maar wijzen ook op dat 
europese investeringsfondsen aangeboord werden door de aanbieden en op private invet:teerders. De europese fondsen 
denken in da trant van zo'n tune 	clienwaardig dus daar ken ik wel geld in staken. Vandaar ook do vraag aan jou op dit 
terrein zo boorde ik Van wil 
ik heb ook aangegeven datik het jammer vind dat verzelearant nu pas hiermee komen ondanks dat wij ze al veel eerder 

hadden gevraagd, maar dat ik het signaal natuurlijk wel zal tueenemen 08142 Ptt. 
- het liefst hebben verzekeraars dat wij de kolen uitliet vuur halen met da whinv maar ik heb ook aangegeven dat door de 
cvz duidingen Van het pakket prottaten gewoon in het basispakket zitten en dat wij bij de aantallen vergunningen die wij 
geven gehouden zijn dit objectief le doen zodat vee jut houdbaar is Ook gezegd dat wij qua capaciteit al laag zitten de cvz 
cijfers in aanmerking nemend. 
- hospital bas ed hebben zij niet za over ingedeeld. 

Nog even bespreken samen met het hcaPital based dilemma. 
Groet 
Fred 
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To: 	I1111§1Avs.n ] 
Cc: 	 ied) 

 
mlirMS.n1) 

From 9eeretedaaf-VGCV8 
Sent 	Thor x/2512013 11:2T:16 AM 
Subject FW bdef vaniliddef nm.v. gesprel; 2314 
Recolved: 	Thu1.4/202013 11;30;58AM 
brief 6tri VVis 250420130a 

Geachte mevrouvallill 

Hierbij gaat een brief gericht aan drs. L.A.M. van Helder d.d. 25 arirt 2013 van prof*. EJ. tulpen, prof dr, 	Breedveld en drs. 
DJ. ban den berg. 

Met Vriendelijke groot, 

&leun reassistent Voorzitter TU Dc4ft 
Assistant to the President 

TU beft College yen Bestuur 
DolfUnhreirity of todinolOgy / Exectitive Boent 
Gebouw 34p 

Confetti Drehbolvdeo 9 
2628 CM Delft 
Postbus S 
2600 M Delft 
T +31(0)15 
F+31 i
ni

yikT 
iv
a 

E 	 tztlift  ra  
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I& 	Helder, LAM. van (Leon)1111.1enkows.nlj 
Prent 	kiejsels,. F.4(Fred), 

Sun 5/5/20i3 5:49;52 PM 
4.41*4 Vorig 
ktoigkitt 	:gun 502+313 5:49;52 PM 

teek ,  
tVeiideároltéisie~  

Pkotopetz we hebben nu duo bet etandprintvgittbple., de Avro (de vaccin " 	rediologen) kobben na wat gedoe in het 
bestuttt laten weten dat zij toch Officieel v4.11enteegeren (eerst had de vz 	gezegd dat niet hoefde war bij 
is natuurlijk via het nki erg betrokken). Ik heb de Mrt) tot 10 mei de lijd gegeven om te reageren.Ik slook 711130g even 
vrager of zij nog officieel gaan reageren. Pau bobben we eind van de week alle informatie en kunrleriweweUledit 4111.0 
rnind opmaken en egt met de minister bespreken. Akkoord met dit tijdgolugue. Zou ook mooi uitkomen omdat ik heugde 
week nog vrij beb,attbans aan het schilderen ben thuis Ik lees wel Of en bie iiiijn 
Greet 
Fred 
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to: 	Helder LA.M. valt (Leon) 	miniwem/; 	 nvos.vilr, 
ani) 

Frode 	Krepsts, F.J. (Fred} .  

Sent 	Toe 5/7/20135:04:47 PM 
griiject 11E: Veda 
Rerianed: 	tm 5/7/2013 5:04:47 PM 

Leon, 
Prete," 
lk begreep.dat de verzekemase ook thnanotenal aan bet opstoken zijn. Binnenkort praat ilc hen weer bij, Que over de 
schutting genten ienje ook kennen volhenden dat we hen jniat bolpen. Een ven dooptics ~dm. was ook de ptate~nit in 
de tijibráv te doen en,het helemaal aan de verzeker:0a <War telden, Ata er wat iets overziektelijk inkopen is, dart zen «bet 
Moeten zijn lipti dj, rk heb aehmett ook aangegeven dat er endedussen meerdere voorbeelden zijn van itntellingenrlie vvel 
een wbmv verstuiking hadden gekregen mearwaár de verzekeraar toeli niet inkoopt (bv genade betten), /vraar hnet dan ook, 
bon toch aan het klussen en zat een brievenbu.s iade schutting zagen zodat we doen brief ordentelijk binnen ontvarigár 
Dan de dot-prijk zeken die in de When.  zitten &mica) een maxinituntariet De mai/dhc onderhond stellen deze vast. Daar 
wordt al langere lijd nversespreken en ik heb &lamt aangereden voercover ze dm nog niet hebben gedaan (dat vies ha dat 
gesprek met Mentaal  dil dokij»} it'at te Waken ia dat debet 
Tot slok ik snap dat bet niet zo'n inboodeldk argument is, maar ik vind het wol erg onhandig dat za op dit moment pin 
wakker wordt, ik heb hen hezhaaktelijk uitgenodigd mee te denken en daar;  e niks van gekomen. Sterker nog, ik heb via ti 
gevraagd Of er verzekeraars waren die mee wilde denken, maar die warmt er toen niet. 

Voldoende za of oog aanvullende actie nodig? 
Groet. 
Fred 

Measage— 
Frinn: Balder, 1...A.M. van (Leon) 
Sent:. Tuesdey, May 07, 2013114:23 PM V/. Paso asfa dadel Time 
To: &opeis, FJ. (Pred); 
Subject: Varia 

Vanochtend overleg met za gehad_ Daar kwamen paar punten aan de orde 
1 protooentherapie, Zn besten vindt 4 teveel. hooguit 1. Ik heb aangegeven dat vergunning en eontactenug 2 verschillende 
zaken zijn. Za beschouwt dit beetje als over schutting heen gooien. Ze sturen ons n brief hierover. Nb Fred. Ilr 11~ eau dat 
er geen aangepaste dba hiervoor komt? En dat bestaande ~smet.  buirfige -al dan niet vrije-tarieven uitgangspunt blijven? 
Bogenaar analogie van da vinci e robot. Of zie ar dat fout. 

Leon 
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To: 	~11111.1111~~f§nlinW.kn1t Krapek P.i.(Fred)1§~ntinlAvs.nij 
Front ~MAI 
Sent 	Men 5/13/2b13 11:45:18 AM 
Reciehint 	Mon 5/13/201311:45.26 AM 
Járief  NVRO ecnee9t v201U5-13.dcex 

fleste 

Aangezien het ~Modaal van de NVRO vandaag Met aanwezig k Muur kt Julie bg deze alvast de coneagtvende. Graag nog even ab 
confiderdieel 6eseliouwen Zolang jullie de &nokte versie niet hebben. 

Met vriendelijke groet 

MD Pfip 
Cher Department Of Ridlothinepy 
Professor Free UnIverstty of Arniterdam 	 g* 
W

I
M 

e: 	nkl. 	
ANTON! 

LEE4WENt
V
i 

)412~A1145 UNO* WitiMlát 

Afgooi ven Leeurienriciek j maarte/teen 12111066 CX AMSTERDAM leyezetrg 
The Nethergancit Crentg Inatalje t Plasmamaan 121 1.1066 OX AMSTERDAM 1~1 



i, 
ue 0/14

tdi  

e./7t«:.4738 PM 
_Medi RE PO DGCZARF:protorienlherepie en seneriegsfonds 

:Ricelved: 

Esmein-Peeters, 	 inRwwsnij  

Tue 5/14/2013 2:47:38 PM 

1 049 

Ten behoeve Van het Koninklijke Departement van Financiën. 

Pretonentherapier een strelende toekomst! 
Veel weet Leen zelf ei dus Ik zal eileen kort een peer highlights neerzetten. 

• CVZ heeft duiding van pakket gedaan dat dit tot de verzekerde zorg behoort. 
• Er waren Verschillende Initiabefrierners in Nederland rond deze vorm van therapie. Na een intensief proces is 

dit teruggebracht tot vier samenwerkingsverbanden, Dit is beklonken in een content bestuurlijke afspraak, 
• De Initiatiefnemers zijn; Groningen. Maastricht, HPTC (samenwerkIngsverbend tussen Rotterdam Lelden en 

Delft) en een samenwerkingsverband tussen VU, AMC en NK1. 
• Het idee is dat alleen deze vier initiatieven een WBMV vergunning krijgen en dan alken totten bepaalde 

mexlmumcapacitelt en onder de voorwaarde dat er de komende jaren bok geen capaciteit bij komt. Met deze 
capaciteit zitten we aan de ondergrens van wat het CVZ heeft geschet dat nodig is op grond van 
patiéntenaantailen. 

• Verder Is zeorrelevant dat steeds Is aan-Mine! dat een WBMV vergunning geen enkele garantie geeft dat 
banken willen, zorgen voor nnanclering van de inVestering en ook geen enkele garende dat zorgvarzekereers 
een contract afsluiten met degene die een Vergtinning heeft. Sterker nog Mimes heek ei aangegeven daar 
aarzelinger94 te hebben. 

• Van de kaait Van zorgverzekeraers (die wij eerder hebben geprobeerd te wekken maar die pas recent op dit 
dossier zijn ontwaakt) en vanuit sommige delen van het veld, wbrdt er op gewezen dat Vier initiatieven te 
veel zou zijn. Zorgverzekeraars steken nu ook Financiën op, vandaar agendering van dit punt denk ik, 

• Ik vind deze vorm van zorg bij ~sten vorm van zorg die zorgverzeiceraars prima zelf kunnen inkopen, 
het lijkt mij zeer overzkhtelijken eigenlijk is de WBMV hier helemaal niet nodig. Dat zal menigeen een brug 
te ver vinden,dearem habInan wij'iorgverzekeraars geholpen en het aantal Initiatieven terpggebrecht . . 

Overigens had Financlen vla ~ook gevraagd om een gesprek meis 	en mij over de Protonen. het bij 
Leon al wordt geagendeerd schrap ik dat gesprek, het lijkt mij overbodig e 	ee keer met 	te bespreken, 
Groet, 
Fred 

yen: 
Verzo • en: • 	14 mei 20 
Aan: 	 ; Kwets, f.7. (Fred) 
CC: 	 a 	V.J.W.C. (Veronique) 
Ondervienzr PO DGCZ•IRF:tatitonentheraoie ePasilefensfonds 

Ha CZ'ers, 
Gisteren in het MTDGCZ Ie stilgestaan bij het PO dat Leon morgen met de 1RF heeft. gr le daarbij geinventariseerd 
welke onderwe en be gedeerd moeten worden. Op basis daarvan is het Ina grensciVarséhnidendiseorg 
geagendeerd. 	 komt nu zelf nog met twee aanvullende onderwerpertilitritherapie en Iets over 
een saneringsfonds dat ee Is opgenomen In HLA? (zie onderstaande tekst uit mal 

Weten jullie waar dit over gaat en waar jullie denken dat de IRF het over wil hebben? En wat kan Lepe bier over 
zengen? Zou fijn zijn als jullie uiterlijk 1.7 uur een reectle kunnen sturen, dan ken ik het nog verwerken/Inplakken 
(als jullie concrete tekst kunnen eWreh voor nota, nog lijnen) In annotatie, Alvast dank! 

Groetill 

Er speelt nok nog iets met pratnneatherapte waar we nog even bij Stil kunnen steen. 

as 
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To: 	Helder, L.H.M. van (Leon)ialleninwrs.n 
Ce: 	amen-Peeters. 	(Vetornque) 	minwrs.nt) 
Fmm: 	Krapste. F.J. (Fred) 
Sent 	Wed 5/15/2013 7:00'35 PM 
::abject varia 
Recehmt 	Wed 5/15,2013 740:35 PM 

Leon, 
We hadden vanmiddag een geaprek zullen hebben maar u werd begreep ik bij hare excellentie verwacht. Op korte termijn 
een nieuw tijdslot is niet zo eenvmadig. Daarom even per mik 

- protonen: nota is terug van minister, zij is akkoord en wil advies bospital based volgen. Ook brief van de nvro binnen en 
standpunt verzekeraant is bekend. Ik heb behoefte aan ff overleg hoe verder. Misschien kun je een seinje laren geven als 
befje schikt of even bellen? 

Groet 
Fred 
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zn.n11 
rente 	Krap" F.4„. (Fradj 
Sent 	Mon 5/27&013 1:047:14 PM 
Subject RE: relefeniseir rivrieg wi:wouter,' az. bul 15,30 uur 
Beademt 	kan 02 /2013 1:50.14 PM 

Prima 11111111111we hebben elkaar vaker gesproken herinner Ik 
Groet en b,t woensdag 
Fred 

tirs, ri. (wed) Mei:iels 
Ild MT Curatieve gers 
14a_atijorly3Mtegkth!ék"?.. CurstleYs gore 
ministerie We Volktgenerifheid, Welzijn en Spuit 

- 44011111 

(11.1111~10/9.911 
Verzonden; maandag 27 mei 2013 1531 
Aan: tepels, F.1. (Fred) 
Onderwerp: Telefonlich overig  woensdag a.s. pui 15,30 uur 

2omiat maakten wij de afspreek voor een tel 	00,0 ofi Wootiedeti 29  mei JUL om 15.30 uur over deiend ven »kim ribt 
da ultplfte van Yerpenninoen voor prolenenthereple. Eind vorige jaar was ik hiervoor al een samen met Tony Lamoina (destijds 
directeur Zerp win 214) bij u. 

la, ponciee bel ik weensdag om 15.30 uur near 07,0-3411111 

Met wiendetijke groet. 

Meuirs ns 1034 

Irrawandoter sedeer* 
Praamt ECIO 
MOM Zeál 
T (DM goijmi 
02 13 

E 

Deze e-mail en de inhoud dinu-van is vartronwk. Indien dit barieht 
niet voor ti bestemd is, verzoeken wijn vriendelijk deze 	direct 
aan ons Ia retourneren en daarna le Verniel igen. Openhaerrroddm 
vermet3igvuldiging, verstrelffing aan ati/of gebruik door derden van dit 
e-mailbericht en/of irifonuadis is niet Wat staalt: Zorg  
Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet 
jukt, onvolledig of niet tijdig overkomen van de infmtnatie in deze 

This e-mail and its contents are cadidential apd.rnsyke legally 
privileged 1f this e-mail is not intended fce yeti, piemel contact us 
immediately bv reply e-mail and destroy the c-rnaiL Please don't use, 
copy or &close the e-mail and its tentatie tO &worm. 
Zoraverzekerears Nederland is liable neither roette proper and 
complete transmission of the information in this omail  not for any 
dek in int receipt. 

This email bas beert ootmoed by the Symántee Email Security gloed service- 
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To 	Miliirkvb.umen.n1~1grib.umcn.41111~1kgrrti.umcom~grvb.umen.ni) 
F1'0113: 	Kregel,. F.J.. (Fred) 
Sent 	Thur 5/3012013 7:33:111AM 
Subject RE  protonen 
Recelved: 	Thur 5/302013 723:10 AM 

Beste MeIVitk 
Dal ta goed nieuws. Bede:dit. 
Hartelijke groet, 
Fred 

From: ~&) vb.trincn.n1~111@glggljume 
Sent: Thuisday, May 30 	 _013 08:37 AM W. Europe Standerd Timer 
Tos Kmpels, (Fred); 1111 ~ 1Thuniclild 
Subject: pcotimen 

Beste Fred, 
tiet Radboud UMC zal in de toekomst samenwerken met Maastricht als bet gaat om do mdiottenipie raiddels de promo:1 
tecludek. Dat lijkt mij dus in lijn met het concept wat je hebt doorgestuurd. 
Met Vriendelijke groet, Meivin Stammen 

Prof. dr. Melvin Samsom 
Voorzitter Raad van Bes Mor 

UniversitairMedisch C.entrom St %hond 
T: +3124-i6all 
E: j r.umen1 
A:1~M: • @yvb.umen.rd 

Het UMC St Radboud sterrtgerecistMerd bi de Kamer van Koophandel bi het handelsregister onder nummer 41055$29, 
The Radboud Universitjf Nim eg en Medieal Centre listed in the Commercial Register ot the Chamber or commerce undar life number 
41055629. 
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To: Kra FJ 	 tweeml 
C 	 InwiLnik 	 vws.:91nn 1111 

Frons 	 (IRFNWO 
sent. 	Fli6l3D201311:47:18AM 
subjeep WE:'t:talon« 
Recialvett 	Nshlt2013111QM AM 

Beste Fred, 

Denk voor junks reactjelitin Ik gaan er naar kijken. Mochten we nog aanvullende vragen hebben., dan komen We 
Weer eeltrop de radar e 

Voet nu alvast goed weekendt 

Vriendelijke  groet, 

Van: Krepels,:r...,, (Red) fellilikrertivwsml] 
_ . 

Verzond:gis. 	31 me 	39;43 
Aalm i tIRF 
Ced 
onderweista:retorten 

MOI1111111111111 
Dile Vragen hebben Jullie gesteld; 

Wasmirt toch een (MOM) etspaelholt van 2200 mi het en' OP een totaal von 3450 Potliintmi por 
valti komt? 

Z Werden er gifte0 OpOpektiOneethinge tarieven peetsago? 
3. 'Voor blijft heti "mooie actuele Wende van de nepeliRp? 

Hints waar dat het CVZ In de adviescommissie tot dit aantel komt. In deze commissie zitten .0a, deskundigen  zitten 
overigens nietigen van belangen ontdoet zijn) en zergVerSekertrare (ZN), Tegelijk Is het een techniek die k: 

Ontwikkeling is, dat geldt Voer de báendeling zelf meer ook.Voer het teepaseingsgetriad. /miskom het aanbod zich 
beheerst te laten ontwikkelen  leek het ons goed mat een wat kleinere capaciteit te starten. Hoe groot die kleinere 
capaciteit dan precies moet zijn Is niet mathematisch vast te Steilen. Met deze aantallen denken wij een goede 
belans te hebben gevonden tussen rigida:Me schaalgrootte en beheerate Introductie. 

ReleVant Is overigens inderdaad welke versneller de toekomstige Vergenninghorideir zal gagn gebruiken. Er Joken 
inmiddels kleinere Vergnellere rep de merkt te komen ',die Minder kosten en ook kleinere hoeveelheden patiënten 
aankunnen. op. deze wijze kan het aanbod zorgvuldiger eigeetemd Werden op de.Vraag, terwijl ondanks kleinere 
aantallen patiënten• de business case rond ken komen volgens de initiatiefnemers. Zij hebben dit mondeling 
aangegeven en zijn ook zelf gekomen met het vaarste, van In de Concept-Itepeling epgenomen spreiding van het 
aantal patiënten. 

Zoals Maandag al gezegd-waren er eerst-zes InitlatiaVen bekend. Op aandringen van ons is er samenwerking 
gezicht en Is dit aantal teruggebracht let vier. We henen hiermee tegemoet te kernen aan da deelstellingen van de 
WBMV voor PrOtonenthereplè (concentratie mot het oog op beheerste ontwikkeling flIn ervaring en kWalltelk en 
onderzriek naar de meerwaarde) en rechtszaken te vertnijden, Octet ap bovenstaande twee punten', 1) het beheerst
starten Ondanks de gretere raming Van het CVZ. en 2) c» mogelijkheden die kietnere versnellers bieden, lijkt het 
beter het aanbod ta beperken toto centje met een capaciteit van In Meel ,2100 patiënten. Vanwege het gebruik 
van kleinere, goedkopere Verstellere Is enig verwachting (en der van de inlbethafnemers) dat de busitressarses rond 
tobden kunnen komen, zonder- Ot er disproportioneel hoge tarieven zogen gaan gelden,  

Belangrijk er Ook om te vertaalden dek Zoals voor alle WBMV zorgkVoOr deze verrichting maxlmuMtarieven gelden 
die door de NZe Warden vastgeeteld, lk ken mij niet voorstellen dat de NT* een in een kartel tot stand gekomen 
tarief zonder naeer zal overnemen, wei zal da NZe overleg voeren met partijen (ik meen zelfs dat overleg DElb-O, 
NZa, partijen al gaande ts, heb overigens ook de verzekeraars (Achmea) daar al eens op gewezen. 

Zoals ik ook heb toegelicht Mens overleg staat de WBMV-vergunnIngveriening los ven het traject van zargInkoop 
door verzekereers. Het staat verzekergers vrij om bij slechts e'Jin centrum protonentheraple (n te kopen, ook et 
zullen meerdere 4entta een WBMV-Vergunning verkrijgen, Waar tegen het weigeremvin een WOW-vergunning 
door VWB een uitgebreide een veelal succesvolle Moritsgeng open staat kunnen Verzekeraar% vrijwel 
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intretarretIoneerd zorginkoop weigeren. Ertszijn precedenten waarin verzekeraars biiVearti,listiltrellieritien 
d111;tkirk11111  Och* in te »Pen bil een zielserthtits dat WO hiervoor een WOMV-verguntalreg hadtgektegel. 
Xtekenhutain kunnen juridisch gezien maar weinig hitiltegen ondernemen, Dij het verliggelt verf financiering zat het 
echter een belangrijke rol spelen of verzekeraars bereid zijn bij betreffende vergunninghetzlier 	rar-sï in te kopen. 
Ma de bustnesseasé op grofte ven gebrek aan afnemete(verzekeraire/Varzekerden) Van jenzionieitkeinspie niet rand 
konit, voldoen vargunniSlioUderis niet aan de voorwaarden van de VanktInning en zal de Vergunning dus zal warden 
Ingetrokken. 1e zult begrijpen dat verzekeraars liever willen dat wij de kolen uit het vuur haten en het aanbod nog 
Verder beperken, maar diglaitIrfdisch gezien vrijwel onmogelijk voor VWS, terwijl dat verzekeraars in de praktijk 
een stuk gentakkelijker 201 tif neen. 

Oe kaatste verste van de regeling heb IICbripéskiten. 

Hartelijke groet, 
Fred 

dis, F J, (Fred) Knoei, 
Lid MT Curatieve Zorg 
PlaotiMovangeod directeur Curatieve Tom 
mintiteria van Volloserondheel, Welzijn en 5port 
ore • 

Do medewerkers van het ministerie van VWS, die In Den Haag op looritietten0a0tispirjer waren gehuisvest, zijn *lelijk neer De 
tiopren verhuis& Het bezoakadtes Is tot begto 2015: Rilnktraat59,1,Sit 	QNsHig}§.Telefoorat[i ,mmera en poatadres zijs 

bovidén Oio metvawefe Badeind dictio ti ooi do goodmosodiditkoot diditiogid atimoléVoift bm] it 	 )04110W-40bn 00 
ottiodol,So N/ 	lid herleid id rei:«doioid 	 vdoriohddo.viat Podia »fel diii;gdiVodb‘iod doldl lootiloico'%vidmideddod fid 

fir WON« f firbiehlfft 
rk; 	n ~mis eurmettotintis ikárthiridrd fovei• nov Oe "4 ,114404444<tliPM"914fifil,2*abg 0~10$0,4" ~Ok Mamma 
ivntija ~kam lin mama uw lerda luw* coffnify lor domeocormy two waan° dondlio Mainframe/ Ipaiegiroar aálwfistof, ~po 

•.t:vteevdiried. 
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Uri% Sirenen. FOA1~5111kteelcOMI: 'Mede 
*Mit 

urnorint 	 ego 	 cis! 
Mo4 	 Hinkelt 	 arde'Rh 	 tvdolit.nit 
.Wrian,nf 	 tanoil.nit 	 tesmvsmc.ill 	 mearric.nij; 
udelfin 

Cc 	 i 
Pronk KrePe15. (Fied) 
Bent 	Sun 1110/2013 125r;-10 PM 
tivbieg FW: gOdElie Wjedget.19 kViiroW prOlefirodkefePie 
Recatired: 	Siln 019/2013 12;57:10 PM 
advies Raad kweidek over nosokeibesed 1.y8 maait 20aggf 
grkenntilk akkoord ttánceOt versie'7 iurd 2013.dobi- 	• 
REGO.PaG PROTONENTHERAPIEmet bestaan« akkoord conceptversie 7 itin12013.dock  

Geachte heer, mevrouw. 

~0 (mier de voortgang met de W814V vergunttingverlening protonentherople. 

Op 6 moert hebben wij u netheid dat we aan de Raad Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten adeles hebben 
gevraagd over de voorwaarde hospltal-based. Ter Informatie doe ik u bijgaand toekomen het adviesvan de Raad. 
WIJ Zijn voornemens het advies te volgen en hospital-based ets voorwoonie te Stellen bij het verlenen van een 
vergunning voor prOtonentlierapie. Binnenkort hebben wij nog een liwitate beeprék hierover met het "tIPTC initiatief. 

Eveneens bijgaand zand Ik u da rnateStoratente Verste van de concept-Regeling en het concept-bestuurIgke 
akkoord. De teksten zijn aangepait naar artnitilding van dodr elle partijen gemaakte opmerkingen, al kon niet aan 
alle Opmerkingen tegemoet worden gekomen. belangrijks« punten Van verandering zijn di* voor watbeueft intra 
&Wake tumoren, chordrimenichOndrosertomen en pftririerische tumoren het aanbod geconcentreerd Wordt bij 
maximenl twee zorgaanbladert per genoemde patiantencatogorle. Verder wordtde CapacIteltsultbrelditig uggeMoten 
voor de komen zes jaar In plaats Mi vierjaar. Dit stearin zowel de Regeling als het bestuurlijke akkoord. 

Graag ontvang Ik van u uiterlijk 21, hint eventuele laatste onmerkinnen bij deze versies. 

Omdat daar vragen over zijn gesteld. onderstreep ik (nogmaals) dat het verkrijgen van een vergunning door een instelling los staat 
van het feit of deze instelling al den niet wordt gecontracteerd door de toreitettekerdars en ook geen garantie biedt dat de 
financiering van de benodigde investedng geregeld Is. Het verkrijgen van een WBMV-Vergentgrig IS met endere woorden een 
noodzakelijke voorwaarde, maar geen voldoende voorwaarde voor het daadwerkelijk kunnen realiseren van een protonènfadlitelt, 

De verdere planning ziet er globaal als volgt uit; 

aanleveren commentaar Initiatiefnemers 90 concept-Regellng en 
concept-bestuurlijkakkoord 

initietiefnemers ontvangen het bestuurlijke akknurd ter ondertekenIngi 
alle separaat ondertekende versies warden drior VW5 verzameld in dijn 
document waarvan Iedereen een kopie ontvangt 

alla Ondertekende versies bethisirlijk akkoord bij WIS 

eerste Week lult  publicatie Regeling protonentheraple 

30 ouguatuo  uiterste termijn van Indiening Vergunningaanvraeg 

21 juni 

24 juni 

2a juni 
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september  beoordeling vergunningaanvragen 

oktober vergunningverlening 

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben aarzelt u dan niet contact op te 
nemen met 	1:. 	of met mij. 

Met vriendelijke groet, 
Fred Krapels 

drs. Fl (Fred) Krapels 
Lid MT Curatieve Zag 
Flaatsvervangend directeur Curatieve Zorg 
Ministeriaolksgezondheid, Welzijn en Sport 
070 - 34 
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To: 	Esmon•Feetart, 	(Veronlque)lialkmtnwis.nij 
Tromt 	lCrepels, P.J. (Fred) 
Smit 	Wed 002/2013 1,0:02;3f AM 
gulsject FW: Rende mink! reeeling ProlenentheraPie 
%selva& 	Wed 6/17./2013 10.02.31 AM 

iishiudiltakkeord ton ceel versie 7 lont 2013.does 

%MI KraIleisrFl(Fts4) 
Veizondiiit~idiini zon une 
Aam 
Oridertiverpt 	~fe mintin regeling protonentheragie 

Voerals111~111~ar een van jullie op aanspreekt Mijn reactie dp de deteilvregen van Fin over de 
protonentheraPle. 
Octet 
tred 

Van; Kwek, F.3. (Fitd) 
Verzonden: ~dog lij juni 20131731 
Aan: 

Ondinverp: RE: Reactie minfin regeling Protonenthereple 

Bestellen.. 

Dank voor jullie reactie op de stukken. lk ben blij det jullie aten dat het ook ons te doen. Is om een beheerste 
lAtrodUctle. Het feit dat het mogelijk Is om een dergelijk beheerst proces Vorm te geven leunt zwaar Op de 
Oestuurlijke afspraak die we kinnen maken, Los daarvan leggen wij zoals juffie hebben gezien In de regeling vast 
dat er een UMC bij betrokken moet zijn. pet Is Iets wat je juridisch houdbaar kunt stellen en met de bestuurlijke 
afspreken weer alle UMC's bij betrokken aijn, is daarmee het aantal vergunningen op vlet gemaximeerd, Zonder 
zo'n bestuurlijke afspraak resteert Inderdaad alleen de puur juridische weg en dan is het maar de.vraag hoe 
houdbaar eert en ander zou blijken te zijn. Ik voeg voor jullie Informatie de concept bestuurlijke afspraak bij. 

In de,Mail stellen jullie veel en veel gedetailleerde vragen. Als Ik eerlijk ben vind Ik dat deze vragen zich mbellijk 
verhouden tot de VertintwOordelijkheldsVerdeling die We In het stelsel hebben neergelegd. Voorzover wij dat In die 
mate van detail al zouden kunnen, Vind ik het niet op onze weg liggen om al die vragen In die mate van detail te 
beantwoorden. Los daarvan proef lk ook twijfels over de werking van het stelsel en de daarbij behorende Instituties. 
ren voorbeeldje: de 'NZa stelt makfmlarnterieven vast. Uit jullie mail blijkt dat jullie twijfels hebben over de 
competentie van de NZa OM dot op een adequate en onafhankelijke manier te doen. ik herken dergelijke twijfels 
aan de NZa niet. Mochten die twijfels er zijn, dan moeten we het daar over hebben en niet In discussie gaan over de 
hoogte van het tarief dat de NZa In deze casus vast gaat stellen. 

lotslot: het verkrijgen van een W8MV-vergunning door Initiatiefnemers Is een noodzakelijke maar geen voldoende 
voorwaarde voor het daadwerkelijk kunnen starten met het aanbieden van protonentheraple. In leder geval zijn een 
contract met een zergverzekeraer en financle.ring van de Woesteling noedzakelijk. 

Ik realiseer mij dat wij niet op at jullie vragen op de door jullie gewenste manier zijn ingegaan, Ik hoop wal dat 
bovenstaande toch meerinforinatie bfédt. Mochtenjuilte prijs stellen op een aanvullende overleg over de 
hoofdlijnen, dan ken zijn jullie altijd welkom. 

Met vriendelijke groet, 
Fred Krepels 

da,f f. ooi Kip.* 
mT giridiev41 ;ati 

Wassvinwingend direceurCermieve Zang 
sanhterie ven volkewderilwid. Weibijt en stiert 
070• MOM 
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,,;,14~151,mor  2013,J:o  • . 
ZW' • 
Ofigtmvongiegte 	tittorkingegoentwoot 

Haillo Fred, 

Nogmaals dank veer het toesturen van de nieuwe regeling. Wij hebben.« neergekeken en teek  
Met de versie gegeerdpr bij ons bekend was. 

Meer dan de eerdere :Versie ederee de tekst op de eerste pagina uit det-vg gaat eed ~eeg« iherednede en agurom ook kleinee.capecnekieereevat het CVZ heeft eljptegeSt om itetede behoefte 1104004nd Ni-voldoen:Jullie 
gaan daarbij nu uit van 2200in:1/eerder in IK-brieven Opejenoinite.30(l en in eer 	tier reet jullie gewisselde 
tiental van 4500 patlenten. Wijvintlter het uiteraard ve~cfeitMtatili bereis van onze»stheden en ook 
.yeronderstelde maximale Inerelettingen van het mogelijke aantallen  emittenten neerWeerre bil OS gellen gmoit 
blij dat dit blijkbaar toch liirkeiseh mogelijk is. 

Tegelijkertijd vInderrWe het wed verbazingwekkend datjelles aanneyee 4 vergunningen te Willen lefgaven Ongein de 
cawidt0ItY gr,  220Qbtlolitgoeft tom, isercier 3 met mogelijkheid Openhoudend voor:4 om ban da t»pdgigeltVien, 
340/4S0t) ke„Veldeenf  enjouw reactie- qp eerdere vragenheb Je al aangegeven lecke geen Veri'ldeiriereVereliders'. 
Ten Minden hiervan hebben we echter doch nog een aantal vragen. 

I, Tee eerste, we wegen ons af In Notornt.  de. regelti garandeert dak ragt deze 4 Vergerrningettionk 
daadwerkelijk kleine versnellers werden eetigescria met een getedienlijkai behatedeleertelt van max 2200. re 
het niet mogelijk dat instellingen die sierevergenterintligen alsnog een grotere venkel -taenghaffen met een 
grotere capaciteit et beginnen met een kleinere entree-Van de capaciteit tors iletireklenegietcloor we 
uiteindelijk nog slechter af zijn dan 3 vergunningen voor 3 grOte verenellerti)7 Zekere° 	k in 

d  gesteld wordt (vei 11) dat de ambitie van de vergunningaanerager moet zijn om het aantal 1.tirntee 	in  
n regellog 

op termijn substantieel te verhogen met inachtneming van de Indlcatiestalling. Naast her fait. -dat dit een 
beheerste Introductie kan kegenspreken, lijkt betaok vaal makkelijker te realigeren Indien man begint met aan 
kleine veretieller. 

2. Ten tweede, we vragen ons af in hoeVetre bet nu echt efficienter leorn In te «eken op kleirjere'Verenellers 	- 
op 1 of griste versnellers. Je zou verdachten dat je dan minder legeteere van schaalvoordelen Makker de. 
tsehendelkoeten hogereullen 	eek het totaal van opgebouwde eteaTing per keette frnbderin, 09 de 
jifetefOrning een de vorige regeling warser Inzicht in de buginesitele yen degene vpirenelieK. We. zouden d.00 
Pelt graag Inzicht krijgen in de busittegscase van de kleine verendere ten degne kunnen vergef jk~ftmat die 
iien.tle grote versnellen. Ce, wat zijnde itwestelineekosteri, mettitnele kasten; de bphandeipepacitejtbij. vol, k. 
bedrijfeljn en gemiddelde kogen per beferndelene 

rá het verlengde van vraag 2: leettet !atjar aantal verweef te mitidnten komen a« businfso cases, et natuurlijk 
minder gunstig uit te zien. Oportze vrees dat daarmee di baltandelkotten mogelijk flink toe zullen'nemen, 
geven jullie aart dat dit niet kalf omdat de NZA maximum tarieven zal vaststellen, vénetel is dan Wel van belang 
wat dat Merg« is van dit maximum tarief. En hoe bepaalt de NZA dat? Als dit op geskryaiy consultatie is van 
veldpartijen, waaronder de naai-ken vergunning dingende consortia dan kan het riattardijkbeefIoed dat zij 
allen op een hoger prijsinschatting Oen enten, zodat er per saldo een overall hogereprijshi„-t stand  komt (en 
(JUS ook maximum tarief), Uit ierder,beripliten lezen wij dat de bij de consortia betrekken partijen eek onderling 
contact hebben onder meer over de pressteging. Dat er door da NZA een maximum tetter wordt Vetleeetetd 
biedt dus nog weinig comfort Of er el dan niet teveel betaald gaat winden. Nu kun je ~en dat het aan 
verzekeraars Is om een goedeprijs uit te onderhandelen, Dat klopt, maaragnintelness case wordt sowieso veel 
Nodiger rond te krijgen metidelnere aanbeten, en dat geldt voor alle vierde spelers. Indien er Meer 2 
vergunningen zouden warden Verstrekt le bet voor die 2 spelers veel gemakkelijker de beelness te sluiten, en 
dus ragerapeljzon te vragen. 

4. Vier vergunningen (mogelijk drie] voor het aantal indicatie& van ag.00 wildbaan is — naar wat wij begrijpen - in 
jullie ogen aan de krappe keet nem 	 é tri 	een 	e . =ito• te 

n 	tien inleg giseeliteue metsen 	n r even E puavenan agere aan a en 	ni Identof hogertaketlen, inliet gevel de nip veorpasteldre 600 
il zou dit neerkomen op ce £ 42.0b0geir behandeling (432.000 bovenop de fotonenlbereige, terwijl 

effectiviteit neg niet Is bewezen). In dit licht Hik ibebelit foritetbir om maar 1 of 2 vergunningen te 
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verstrekken, Immers, met 2 kun je bij van omvang gelijkblijvende faciliteiten het mengt van 2200 bok halen. 
Wellicht is 1, plek ook mogelijk maar dan moet er wei echt een grotere rocede worden gebouwd. Veinult 
kostenoogpunt en kenrosirobreM lijkt dit toch doelmatiger en Cedent« dan 4. Zijn Jullie het hiermee.eens? 
dovendien bepleiten onder meer om deze redenen zowel de Gtuondlrolcisreed in haar rapport eind 2009 en het 
CVZ in haar adviezen voor concentratie; wrorgestante regionale spreiding le daarbij minder relevant Zie passage 
tvZ hierover: 

Het CVZ meent dat concentratie van deze hoog-specialistische zorg vanuit het oogpunt van 
kwaliteltshewaking en adequate doorontwikkeling van de zorg gewenst is. Dat geldt vooral voor de 
eerste fase, waarin protonenradiotherapie in 
Nederland beschikbaar komt en de nadruk zal moeten liggen op het opdoen van ervaring met deze 
zorg en de klinische validering van de nu' grotendeels op modellen gebaseerde indicaUestellingen. 

5. Daarnaast viel ons op dat er in da regeling niet meer wordt vermeld wat er gebeurt indien Meerdere instellingen 
een de eisen voldoen. Hoe geen jullie den bepalen wie de vergunningen krijgt toegewroZen rif krijgen ze dan 
allemaai een vergunning toegewezen met eiska der ook nog meer den vier ken Werden? 

e. 	kiezen er voor orn de toetsing Ven de vereunningeterovregen niet alleen door de 'Ok (stond nog in vorige 
versie regeling), maar door, een commissie samengesteid Ult externe deskUnrOgen en vertegenwoordigers van 
de IGZ te tatert plaatsvinden. Wie zijn date eitterne deskundigen? Het lijkt ons l i.g. verstandig als hier eek 
zereverzekerears (2N) hierbij worden betrokken (set deelneemt resp Meedenken over goede vertegenwoordigers 
(n dezecommissie). 

Zoals je merkt uit onze reactie hebben we toch nog de nodige zorgen omtrent.de gewijzigde lijn in de regeling en 
de richting van ditdossier. We zien dan ook uit neer jullie reactie op dia gestelde vrapee zodat we tot een.goede 
afstemming komen voordoe de regeling oftloktei uitgast. 

Alvast dank, 

Van: kreoels, (rrtd)(111~~ 
Ve 	We t d 31 reel 2013 9:0 
Aam 	 1RF 	 (IRFIVWS) 
CC: 	., 
ondeheerpi Protonen 

11°I 
Ode vrageriviffilen Jullie gesteld; 

1. Waarom toch een (lagere) capaciteit van 2200 air het CVZ op_ een totaal van 3450 patiënten per 
fair komt? 

2. Worden er geen disproportkineii hoge tarieven imareatict? 
it. Waar:dart nou de meeat «taaie ~We aan de regeling? 

Het is weer List pet CVZ in de edvietroommissle tot dit  eega! komt. In deze commissie zitten oe, deskundigen zitten 
(die overkomen'« allen van belangen oetbkot zijn) ree zorgverzékerears (ZN). Tegelijk Is het een techniek die in 
ontvilkkeling is, der geldt voor de behandeling spit Meer ook Voor het teepassingsgebroci. Juist om het «inbed zich 
beheerst te Wen ontwikkeden leek het ons' gotid met een wat kleinere capaciteit te starten. Hoe grOot die kleinere 
topoi:aait den Mede! Moet zijn is niet mathematisch vast te «ellen, Met deze aantallen denken wij een goede 
balans te hebben gevonden Neme trilnkriede sohealgrootte en bekoomt* introductie, 

Relevant ls overigens inderdaad welke versneller de toekomstige vergunninghouder »I geen ge)3ruiken. er Oren 
inmiddels kleinere versnellers op de marktte komen die minder kosten en ook kleinere hoeveelheden pedanten 
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aankunnen. Op deze wijze kan het aanbod zorgvuldiger efOOSternd•Wgedeft00 «Vreten, terwijl ondanks !Minaret 
aanteken Patiënten de bussIneta ca» rand kan komen Volgens inftletkOWafti",74 hebben dit mondeling' 
aangegeven etvIen ook zelf gebinten' Met tiet voorstel van In de concepbtftriatlertgodgerlornen spreiding van het 
aantal Patignbtn. 

Zerds maandag al gekegd waren er eerst frgeatieVen bekend. Op aandringen van ons la er Sainenvverking 
geilcht en dit aantal tikkingebtacht tot v►er. We hupen hiermee tegemoet te kennen een de deMstállingen ven de 
WBMV voor protonentberapfe toncentittlitimek het opg op beheerste ontwikkelnig van ervaringen k,W,elltelt,  en 
onderzoek Oer de rneerwatirdelan rechtszaken ti vermeden. Gelet» boyeristeande twee punten*.Z) het beheerst 
starten Ondanks de grotere remmg van hettVZ, en 2),rli mogelijkheden die kleinere.versnelleriOaden., 'lijkt het 
beter N*444« telnigetken toto centra met een capecitelt van in totaal 2200 patiargen. Verneegehaiatitelk 
van.kiefnefe, ifeedIensere Versnellers Is onze verwachting (en drie van de initiatiefnemers) dat de bulkje— ces rond-  
zouden kunnen komen, zonder dat er disproportioneel toga IsrléVanezillen gaan gelden. 

Beletvigijk is ook om te vermelden do 4.2cials Voor alle WBMV zorg, voor deZe Verachting intexlmunstaneven gelden 
Oe deer de NaZ warden vastgesteld, Ikken mij niet voorstellen dat de Naisesin in een kartel tot stane'clekornen 
tarief zonder Meer zat overnemen, wet zat de riza overleg Voeren met partijen tik Meen zelfs dat Overleg k),8-0, 
NZa, partijen al gaande is, ik heb overigens ook de Verzekeraars (Achtnee) daar at eens op gewezen. 

Zoals ik ook heb toggelkht In ent overleg staat de WOMV-Vergurintrmelerilog ItisVan het tremt van zorginkoop 
door yitij.ekerna rS, tig itionVerzekerepos vrij om bij slechts néesentrumi?rOtOneighoraple in te kopen, ook al 
zullen Meerdere tantra een WOMV-vergenning verkrijgen, Waer'tegest hag:Viohieren van een WBMV-vergunnIng 
door VWS een uitgebreide een veelal succesvolle rechtsgang open staat kunnen verzekeraar" vrijwel 
ongersanotIoneerd zorginkeop weigeren. Er zijn precedenten waarin verzekeraars bijvoorbeeld weigerden 
490Inbehandeling In te kopen be een ziekenhuis dat,  iel hterveor den 11VB1IV-yergunning had gekregen. 
-Xlekenhlezen kunnen juridisch gasten maar weinig hiertegen Ondernentert,,all het verkrijgen ven ffelnclering zal het 
echter een belangrijke rot spelefir4 verzekeraars bereid zijn be betreffende vergunninghouder de zorg in te kopen. 
Als de bitelneascese'Op grond van gebrek een afnemers (verzekeraars/verzekerden) een protonentheraple niet rond 
Itoffib,witlogn vergOnnirjgh00era niet een oe VeorWriarden van de vergunning en zal deVergunnlng dus zal worden 
IngetrgOten, je zult buorodti 	verzekisrPeri lieVer willen dat' wij de- kolen uit het vuur haten en het aanbod nog 
Herder. beperken, ineerdet te- Juridisch fieitott vrijwel onmogelijk voor VWO, terwijl dat verzekeraars In do praktijk 
goh Stuk  ¢tik.gemakkelijkerzei er gaan. 

De knuste verste van de regeling heb Ik bijgesloten,  

Haden» groet,,  .Fred 

des4.5, jfirrig Kwek 
triigroMweve zore 

• tsverv.. neen d rtirecterirteregireeZere 
Mlittartrievan volksgpreadhokiwegiooni.on 
dnJ,3401111. 

toadevehtIos ven het miniSferie 46k VtásrA, Oe in DP4 Held op locesaPemaasusplekt wartel gehOhniesOin tikfiags nor Oe 
-iiefiensaireihireid. Oef beio 	riteitedieslot begin 2015: RijnikaritSg, zstsXP, Dan Haag Togatoe(enrinmateeripeatedraelgo 
1I0geeriggd: 

Inuidittvi rtomfatobeallon Ab Mittnantekslini moer iuij Ik sitsulogswidto hei dirightiont l'Nkl ~IP sim st n woonao +pm ellY~14 4.11040 
PC~N Verflier  Pk» WO N VOM2~ MUM rwnYaerrbtlor^ 	l i6ia MNbekyliflfigtOlMád Itt crátimóana frIgAltd ritnekrnitigbiian miese siessvereverresow vort samen theepreetreeny~tegmeteettoegove~terot nv, (gym' om pd'M offirosemetilitrore~ /.45 5,0,4 0,j". 1Wil",kak.;1"4  "MOOS« "16119 largi.r0 «We regavnéaikf 'ne seer aces* oki ~Mot Oirs~,el itnOtnII.MOMO timithir MI« 10E00 1M eloctrodisionsrainenarampees-, 



21405357 

TO: 	11111111~b~2rnimvs.nft Krepels, F..1.1Predignaltminwystd3 
Pront 
Bent 	Mon 6242013 2:2129 PM 
*meg FW:enhvoorden ttoiandPTC n.e«v, gesprek 20/6 
Rat:~ 	Mon 6/24/2013 2:21:29 PM 
Antwoorden HollandPTD VWS.otif 

minomet 

ViW11~"INW~.111~atudelltidl 
Vei dag 24 luid 201316:10 
Aan: 
CQF.C. &gestoeld; EJ, Kuipers; Dirk .12n van den Berg 
Onderwerp: antwoorden HogandPTC n.a.v. gesprek 20/6 

Beste 

Namens de besturen van Hol la ni:1MM partners zend ik hierbij de nadere Inforrnatie die We toegezegd hebben max, het gesprek 
met 'de heer Van Nakiet op 20jun1p. 
Met Vriendelijke groet, 

Dog tintethneiogy op.iiios 58461 26006w Ciegt 1 the Nethertands 
T0031 asF0031 15 2756600 I M 00 31 6 	(Monday-ligsday) 

IINAV ho tandt,' ent 
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To: ak(FrediliMemblvws,ng 
Cc 	 vumo.n1~ijountonij 
From: 	 kimt 
Bang 	ijkle tirni201$ it42:02 AM 
su** RE Update voortgring VVOMV en prolonenterapie 
lijacolvest 	SIM igga/201a 11I4311 AÁi 
Reactie APTG cvniaeot RemetindProlchentheriniM von '7 hm12004,11di 

Beste Fied, 

Drink voor deze update- Nem ene ARTD zand Ik a beden het commentaar een papieren versie is Per Post Verzonden. Graag zou Ik 
seniele toetune— deze reactie mondeling toelichten 

Med vriendelijke groet, 

PAD PP 
Cbdir DOParinkint rit RediatiOn becelogy 
l'foressior ot Mi Free UniveradY Amsterdam 

Nig — AVL 

The Netherlands Center Institukr— Anton! van Leeuwenhoek Hospita; 
Pfasinantaen 121 
10430 CX Amsterdam 
The Nethertands 

TI 131 gijn 512ms 
8691TOT— 

E:~anidni 
VW wrovr.nktrit 

Ven: Krapels, F.J. (Fted) igaltaititinktWre.M1 
Válichadit zei 9101,2013 14:57 
Ann: 	Wim van Harten:Mispels FCA" 'Maria Jacobs; .1 	 91111amcg•ni; 

rvb.umcn.nri 	emirmusmc.nr; 
gehol 

DO: 
Ort knik* FWAJpdate Voortgang WBMV en Ordenerigtemple 

Geachte heer, mevrouw, 

Tijd voor een vedette twer de voortgang met de WBMV vergunningverienkot Protonentherage.. 

OP d maart henen ti 4 gemeld dat we aan de Raad KWantett van de Otde van Medtsch Specialisten advies hebben gewaagd over de 
Voorwaarde hospital-based. Ter Inforinatie doe Ik u bbeand toekomen het adelt» van de Raad. wo tifn voornemens het advies te volgen 
en hospital-based ets voorwaarde te stellen bij het verlenen van een vergunning voor proionentherapie..Binnenkort hebben wij nog een 
laatste gesprek hierover Met hel HPTO inkiatiet 

Evendmis bijgaand zend Ik  u  de meeste recente vinkt van de concept-Regeling en, het concept-bestuurlijke akkoord. De teksten zijn 
aangepast neer aanleiding van door ede pingen gehoekte OpMerkingen til kon niet een ab opmerkingen tegemoet Warden gekomen. 
iletangtijkste pOnten van verandering zijn dat voce wat betreft Intra-oculair', tumoren, ehordomentimondrortercomen en portnistische 
!Unief*, het aanbod geconcentreerd wiedt bi maximaal twee zorgaantriedere per dentiemda gitianteneategorte. Verder wordt de 
cipaciteltsuitbrekling uitgesleten voor de komen zeepier in plaats von vierjaar. Mats* in ZOOI de Regeling als het beithrurilke 
ekkoprd. 

Graag ontrtin ik van u uitedilk 21 punt rorthiele laatste opmerkingen bij deze versies, 

Drndat deer veegeer over zijn gesteld, onderstreep tt (nogmaals) dat het vadolkien van een vergunning door een instelling losstaat Van 
het Eert ot deze instelling al dan niet wordt gecontracteerd door de zmgverzekeraera en ook geen garantie biedt dat de financiering van de 
benodigde investerbg geregeld is. Het verkrijgen van een WDMV-vergunning le met andere woorden een noodzakehdre ~waarde, 
maar peen ontdoende voonvaarde voor het daadwerkelijk kunnen reekseren van een protonenracilitelt 

De verdere Martina ziet er »saai ets volgt uk: 
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21.JUnt 

Aanleveren commentaar Initiatiefnemers op concept-ni:010 en ednewrnittreelowlijk akkbind 

24 juni 

inideIlafnereers enivernen he* beitodlike akkrMrd tei'ondekekening; spe eepareet oridettekende versies worden door VWS vegere« (P; 
rlbrr doetiatentwaarvan iedereen een kopte ontvangt 

213 lijnt 

Oe ondertekende versies beskourtilk akkoord bij VWS 

eerste week luli 

publicatie Regelkni.protonentheraple 

30 atigOstUS 

utterSte termlin Ven indiening vergunnkigeenvreag 

september 

beoudiling vergurtaktgarinvrarge 

oktober 

Vergunningverlening 

ermee voldoende te hebben gernrormeerd, Mocht u nog vragen hebben earzeittrden niet contact op te nemers met.. 
Qf met 04. 

Mariertendelijke proet. 
Fred ~els 

drs. Fl (Fred) Kropets 
Lid MT Curatieve Zorg 
Plaatsvervangend directeur Cwelieve Zerp 
klidstelleagolksgezondbeld, welzijn en sport 
.070-240 
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De medewerkers van het ministerie van VWO, dkilit Dee i•hreg oetocatie Pamessusplein waren gehuisvest, 4n tijde* eiser De 'Welkten 
verhuisd. flat bezoekadres is tot begin 2015. Ribtatieet 50. 2515 XP. Den Haag. Telelacenummers en postadres 4n origeVrildgd. 

Disbericht ken informatie bevatten dte niet voor uf ia bestemd- Indien u niet d«sreackeseettrde
o
rt of dit bericht abustsrvekilt panu is 

toeeezonden, wordt ti vericcittOt aan de afzender te melden en het bericht ie véreildeMi." Ottert eariyeerdt geen HanSisidostiikhekt 
VCIOfiChadO, van ween, aard eek die vettend hoedt met dsieds vetbenden een het elaktronieebyetiendee-tren beXchonn. 
This message may oorden information !batte not intended for yeti, if veer giftgas addreese bigd e ge' message wee saai terp by 
mistake, yeti are requested trikitartn Ina senderend delete massage. The 	accepispobettgy lor dame ge ofánykrod :leuning 
trom the tisks Inherent kt the electronic trarcenfreion «Menage*. 
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Tox 
Ce: 	 minwis n11 
Mem 
tent Wi 6/262013 *1 »A 
&bis* flMministerieletegeling itoknanteendki 
Ram* 	YAM $128/2013 

Paola" 

ps Minister Is akkoord met het advies. 
Wel Merkt zij op dat zij al besloten had en het opmerkelijk vindt dat na 44n gesprek hot advies aan haar radicaal 
(indam is. klaart huw zorgen over de harkilteld van deze adviezen. Ik kende achtergrond bij Mia* Opmeibing Mek 
helemaal plaatsen, maar Mita zolf hopelijk wel. 

De hote WOrdt ki MarJeleln inistacknd. 

Groet 

Vete 
karn 	 2 a 
Aan. 
CC/ 
DriderbbigMbisterille regeling protonentkerede 

talta~an NIM 
Nog ver het zomerreces willen we de minstar een tenceptvan ministeritile regeling voorleggen tiwatcèrdedtig 
cive.  de vergunningplicht voor protortenthwapie (tooit radiotherapie) in het kader van da Wek op bijzondere 
medische verrichtiNen. De iaden dat dat oog voor het zomerreces moet is dat we eind dit jaar de vergunningen 
hiervoor moeten verlenen omdat andere dito thersple niet conform tortzegolno ren de TIC In 2016 gererrIbeerd ken 
warden. 
we nebben daarvoor een pdIstraidie planano• tiet netrigrenett gaat In  Jen naar ale neraePanreeP en de 
Pattlántailvarentktá voer 	considiades waarna in.teptember h« Proces van Vargunrikuovernming 04. 

Mijn vraag br wanneer ken de MInkter u/brfijk nep naar hek buk kijken en boer reed]. Meop genen? 

toldthten jukt aiarstIrlait babonatáa 	nkoordatje antwoord kan gavon, dan hoor ik dat graag. 

Mat vdendaktka wast, 

1111111111~1 
fálit illkilt~ligkdii*WIrilritli«. 7e. I I f4frogenti via Vottogmendkond, Welaan ie tpoe 
Pernispetriairtgil 23g V* PS,Obetie II Poker 21330 II OOM Den Mee 
00 	070 31E. tiiiktdin 
treirblejen: maanden), stntdag eo dombo*. 
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ta 	Halde
a
d van leonfflaillvwd.011 

Cc: 
Frons 	Krapels.F.J. (Fred) 
thil* 	"Ns M20139;58:57 AM 
Pubje* RE: proiceenikersPie. advies Ralld Kwanten 
Recehed; 	ïue 7/212013 9.5541AM 

ik heb net Memel Corniffis gebeld en gezegd: 
i 	Dank voor het advies; 
• Moeilijke afweging, grote consequenties voor Individuele partij; 
• Moeilijk ook omdat het advies niet echt evidente based ti, kan ook niet; 
• Alles afwegend besloten het advies deels over, te nemen, namelijk hospitaf besed voor da kinderen onder de 

IE; 
• Dat was sterk overtuigend In advirairivrn seriatie en enethesM 
• Voor de rest niet lOatria overtuigd per se hospita! bewast, dek gehoord de tegenargumenten Van partijen; 
• Komt bedenk brief heb ik aengakondlgti (misschien is'tekening door minister wel *nodig richting Reed), 
• Hij begreep heten kon zich er in vinden; `advies vragen verplicht niet tot een-op een overname` zet hij; 
• Hij zei verder dat de Raad graag bereid is in voorkomende gevallen weer van advies redenen dus dat is erg 

aardig. 
Groet 
fred 

Va~11111~ 
Verzenden: dInsda0 z jun 2.0131109 
den: krol:eis, FJ. (Fred) 
Onderwerp: FW: protonentherapikadVies Raad Kwalitgt 

Neem aan dat JU dat.oet fted, qua spiegeling niveau? 
Groot van 

Vont Hakig, LA,M. Van ((con) 
Verzo :~1,3 lt:05 
Aan: 
Onderwerp: RE:protonenthereele, advies Raad Kwaliteit 

Willertjullie &niets bellen 

Front: 
Sent: Triesrlay.My 0,203 til» AM IV. Europe Standard Time 
To: Helder L.A.M. van (Leon) 
Ccl NEME ;Knleis.F,L(Fltd) 
Subject: protenentherrapiei  Wies iteadKUraliteit 

Leon, 

• Van Fred begreég Ik dat je Ferry Breedveld e.a. ervan op de beloont hebt gebracht dat we het adviesven-de 
Raad Kwaliteit over hospitel.based alleen volgen voor de behandeling van tenderen. We zullen vertuit CZ ook 
weer een updetemail hierover sturen aan da andere initiatiefnemers. 

• net la wet zo aardig ebje Marcel Doel Ii, voorzitter Reed Kwaliteit, ook vandaag telefontsch op de 
hoogte stelt van wat we met zijn advice doen, voordat hij het via via te horen krijgt. Hij heeft destijds 
erg zijn best gedaan orri het advies binnen de door ons gestelde termijn te leveren. NatUurlijk sturen we ook 
ken bedenkbriete waarin we aangeven wat we niet het advies doen en Waardrri. 

• Vandaag krijg je de brieven te ondertekenen waarmee je aan alle ,  partijen het bestuurlijk akkoord 
protonenffierdpie toezendt. Pas wanneer we elle handtekeningen binnen hebben, wordtde Regeling in de 
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Staatscourant geplaatst. De Regeling ligt nu bij de minister ter ondertekening. 

Het telefoonnummer Van Marcel Daniels is~ (werk) of 	(privé). Voor jouw lefonnatle: 
DaniPls is cardioloog In het Jeroen Bosch Ziekenhuis en voormalig voorzitter Nederlandse vereniging Vaar Intianalve 
Care. 

Met vriendelijke groet, 

mr ~ME 

sen& bOtekItinédésverkst Ontkool Zon; ti Mfffirbests 	VOI2t5Paorsdki06, Itfolsen OP Spat 

Rijnstreat 50 ii  postbus 20350 11 2500 El Den Haag 

06 	 070 34011E11 ~gin 
werkdagen: mandag, dradig en donderdog 
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