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ntwikkelingen in de geneeskunde maken
keuzes noodzakelijk. Innovatie is mooi,
maar als de nieuwe ontwikkelingen niet
kunnen worden geïmplementeerd hebben we een probleem. Steeds meer wordt de vraag gesteld
of uitbreiding van de mogelijkheden van medisch handelen qua diagnostiek en uitbreiding van het geneesmiddelenpakket wel financieel haalbaar is. Ook in de zorg dienen keuzes gemaakt te worden. Biologicals zijn voorbeelden van een nieuwe generatie geneesmiddelen, die
Individualized Medicine dichter bij brengen en ook gebruik maken van farmacogenetica. De kosten zijn echter
hoog en daarom is het noodzakelijk om de juiste keuzes te
maken. Dat is in de praktijk niet zo eenvoudig! Voor sarcoïdose is het voorschrijven van anti-TNF-alfa-middelen
nog niet goed geregeld in Nederland. Of het vergoed
wordt hangt af van welke dokter, voor welke indicatie het
wordt voorgeschreven en bij welke zorgverzekeraar een
patiënt verzekerd is. Op dit moment is de discussie in volle
gang. Het is echter vreemd dat de ene zorgverzekeraar het
wel volledig vergoed en de andere niet. Dat zou in Nederland niet moeten kunnen en er zou een eenduidig vergoedingsbeleid dienen te zijn. De discussie is niet of het
werkt, daar zijn zowel beleidsmedewerkers, vertegenwoordiger van de zorgverzekeraars als artsen het over eens, nee
het gaat nu nog over hoe de vergoeding geregeld dient te
worden. Daar heerst nog veel onduidelijkheid over. Hopelijk wordt hier snel een toereikende en transparante oplossing voor gevonden. Voor de patiënten is het van groot
belang dat ze de behandeling die hun kwaliteit van leven
enorm kan verbeteren ook daadwerkelijk kunnen krijgen.
Wellicht kan de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (SBN) hier ook nog een belangrijke rol spelen.

onvoldoende waardering voor dergelijke zorg in de
DBC’s noodzaken bestuurders tot het inperken van
hooggekwalificeerde zorg. Alleen als degene die om een
second-opinion verzoekt mee gaat betalen aan dergelijke
kostbare zorg en de zorgverzekeraars bereid zijn een passend DBC tarief in te stellen, is er een toekomst.
Zoals al in dit nummer beschreven, is zandstralen niet
zonder risico. Blootstelling aan allerlei stoffen kan voor
de betrokkene tot gezondheidsrisico’s leiden. Of het nu
gaat om blootstelling tijdens het werk, of in de omgeving

Ook het verlenen van topreferente zorg is niet meer vanzelfsprekend. De Universitair Medische Centra in Nederland dienen zich te beraden welke zorg zij in de toekomst
kunnen bieden. Budgettaire maatregelen, samen met
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