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Doel document:  
Te komen tot samenwerking tussen de NVNG en Stichting PSMA forum NL, waarbij de Stichting 
PSMA forum NL onder aansturing/leiding van de NVNG bij bepaalde inhoudelijke, PSMA-
geassocieerde taken kan ondersteunen of deze kan overnemen, en waarbij de NVNG de 
werkzaamheden van Stichting PSMA forum NL ondersteunt en promoot.  
 
Stichting PSMA forum NL: Wie zijn wij? 
Om de kennis en ervaring rond de toepassing van PSMA te bundelen is in oktober 2020 de Stichting 
PSMA forum NL opgericht. Deze Stichting is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen 
specialisten en onderzoekers uit Nederlandse medische centra met als doel de PSMA-scans en 
PSMA therapieën zo goed en efficiënt mogelijk in te zetten.  
 
De Stichting telt momenteel meer dan 60 deelnemers, vooral medisch specialisten uit verschillende 
disciplines, maar ook collegae van het preklinische domein, klinisch fysici, radiochemici en 
apothekers. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat, naast nucleair geneeskundigen, ook urologen, 
oncologen en radiotherapeuten, die zich bezig houden met prostaatkanker, aansluiten bij de 
Stichting PSMA forum NL. 
 
Ondanks dat er nu al enkele jaren ervaring mee is opgedaan, is er nog onduidelijkheid hoe de PSMA-
scan het meest efficiënt in de praktijk kan worden ingezet. Het onderzoek heeft per dit jaar de 
terechte indicaties gevonden in de richtlijnen. Daarnaast zijn er verschillende PSMA-tracers 
beschikbaar, met minimaal verschillende eigenschappen. Het primaire doel van PSMA forum NL is 
ervoor te zorgen dat binnen Nederland alle patiënten een PSMA-PET scan, met vergelijkbare hoge 
kwaliteit en geharmoniseerde parameters voor de analyse van de beelden krijgen. 
 
Om de uitvoering van de onderzoeken en interpretatie van de beelden zoveel mogelijk in 
overeenstemming te brengen met internationale standaarden, worden gezamenlijk onderzoeks- en 
beoordelingsprotocollen opgesteld, worden lastige scans besproken en is er een klinische/ 
educatieve groep geformeerd. Een research groep werkt samen om klinische studies op te zetten in 
Nederland en de vragen omtrent optimaal gebruik van PSMA-scans en therapieën te 
beantwoorden.  
 
Tevens wordt samengewerkt op het gebied van subsidie aanvragen voor gezamenlijke studies. 
Daarnaast is er een database gevuld met klinische gegevens en binnenkort ook scans die met 
diverse PSMA tracers zijn verkregen. Dit database kan dienen als bron voor onderwijs, voor 
multicenter onderzoek en voor het ontwikkelen van artificial intelligence tools die helpen de scan te 
beoordelen. 
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Doelstellingen: 
Multidisciplinair (landelijk) platform 
Bespreken ingewikkelde casus, leerzame beelden 
Beslissingen nemen over tracers, indicaties voor gebruik  
Ondersteunen harmonisatie protocollen 
Ontwikkelen richtlijnen 
Gebruik maken van verzamelde data in de imPRINT database  
Gezamenlijke nieuwe publicaties 
Aanvragen grants en subsidies  
Nieuwe wetenschappelijke studies in gang zetten 
Website met informatie per PSMA subgroep (-forum,  -scan, - behandeling). Voor meer info zie svp 
https://www.psmaforum.nl 
 
Financiën: 
De activiteiten uitgevoerd binnen de Stichting zijn mede mogelijk gemaakt door ‘Educational 
grants’ en sponsoring, zoals ook vermeld op onze site. De NVNG biedt geen financiële 
ondersteuning voor de werkzaamheden van de Stichting PSMA forum NL. 
 
Samenwerking Stichting PSMA Forum NL en NVNG 

• Het PSMA forum NL verzorgt PSMA-gerelateerd onderwijs en-onderzoek in multidisciplinaire 
samenwerking op het gebied van prostaatkanker; de NVNG zal dit onderwijs promoten via de 
website. 

• Stichting PSMA forum NL is financieel onafhankelijk, heeft een eigen recent ontwikkelde 
website en onderhoudt intensief contact met patiëntenorganisaties 

• De NVNG is verantwoordelijk voor richtlijnontwikkeling en multidisciplinaire samenwerking; het 
is logisch dat voor richtlijnontwikkeling hierbij de hulp van de experts van Stichting PSMA forum 
NL wordt ingeroepen 

• Stichting PSMA forum NL wordt door de NVNG  betrokken bij urologische themagroepen en 
PSMA gerelateerde vraagstukken van de NVNG, NVU en FMS 

• PSMA forum NL organiseert zelfstandig bijeenkomsten, symposia, onderwijs, 
samenwerkingsverbanden, richtlijncongressen etc. en, na afstemming met de NVNG en de 
Commissie Kwaliteitsbevordering binnen de NVNG 

• In overleg en met steun van de NVNG kan de Stichting PSMA forum NL bijeenkomsten/ 
overlegmomenten over productie, leveranciers, eisen van de inspectie, scholing etc. 
organiseren. 

• De NVNG is de gesprekspartner met de industrie, verzekeraars en overheid en met andere 
medische gremia met betrekking tot prijsafspraken, vergoeding of levering van PSMA-tracers, 
en regelgeving en zal hierbij indien nodig de hulp inroepen van de experts binnen de Stichting 
PSMA forum NL.  

• Er vindt minimaal 2 keer per jaar een bespreking plaats tussen bestuur NVNG en Stichting PSMA 
forum NL om werkzaamheden en samenwerking te bespreken.  
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Wederzijdse voordelen 

• Voor de NVNG: 
- PSMA-gerelateerd  onderwijs ontwikkeld door de leden van de Stichting PSMA forum NL, 

multidisciplinaire samenwerking en de uitstraling van onderzoeksresultaten 
- De Stichting PSMA forum NL zal eventueel gesignaleerde problemen op dit gebied melden 

aan de NVNG en zo nodig inhoudelijke ondersteuning verlenen 
- NVNG kan beroep doen op de expertise van de leden van de Stichting PSMA forum NL 

 

• Voor Stichting PSMA forum NL   
- De naamsbekendheid en betrouwbaarheid van de NVNG 
- Ondersteuning door deskundigen binnen de NVNG 
- Verwijzende link naar  elkaars website 
 


