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Geachte heer van Loenen,

U bent momenteel in onderhandeling met de minister van VWS over de vergoeding van het
geneesmiddel Spinraza voor patiënten met de ernstige spierziekte SMA zoals dat nu in een
groot aantal Europese landen gebeurt. ln veel Europese landen wordt Spinraza inmiddels
vergoed, soms voor de hele patiëntengroep, in andere gevallen onder sterk variërende
condities. Die grote verscheidenheid in beschikbaarheid van Spinraza in de diverse
Europese landen is aan patiënten niet uit te leggen en baart ons grote zorgen.

Geen leeftijdsgrens
Bij de spierziekte SMA worden op basis van klinische observaties vier typen onderscheiden.
Het ziektemechanisme is echter bij alle typen en op alle leeftijden gelijk. De ondezoeken
naar de werking van Spinraza (ENDEAR en CHERISCH trials) bieden dan ook geen enkele
medische basis voor het vaststellen van een leeftijdsgrens voor de behandeling met
Spinraza, Een leeftijdsbegrenzing voor de vergoeding van Spinraza is voor ons dan ook
onaanvaardbaar.

N ade r onde rzoek n aar beh andeleffecten
We kunnen alleen vaststellen dat het medicijn op alle leeftijden op dezelfde w'ljze het
ziektemechanisme beTnvloedt. Over hoe dit uitwerkt op het ziekteverloop op latere leeftijd,
weten we nog te weinig, Tegelijkertijd moeten we ook vaststellen dat een minderheid van
de patiënten niet of nauwelijks reageert op het geneesmiddel. Waarom dit zo is, is
vooralsnog onduidelijk. Dat vraagt om nader onderzoek,

Spierziekten Nederland is van mening dat de medisch specialisten en de
indicatiecommissie van het SMA expertisecentrum op individuele basis bij patiënten moeten
kunnen vaststellen en besluiten of behandeling met Spinraza tot een voor de patiënt
relevant behandeleffect zal leiden. Voor al deze patiënten moet Spinraza beschikbaar
komen.
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Maak brede beschikbaarheid Spinraza mogeliik
De prijs die u vraagt voor Spinraza is hoog. Dat maakt het beschikbaar komen van Spinraza

voor de patiënten met SMA uitermate onzeker en die spanning is voor veel patiënten

ondraaglijk: 'Er is voor het eerst een medicijn binnen handbereik maar komt het voor mij

ook beschikbaar?'.

Wij doen een dringend beroep op u om in de onderhandelingen met de minister van VWS

een prijsarrangement mogelijk te maken waardoor het geneesmiddel Spinraza breed

beschikbaar komt en waarbij de afbakening van vergoeding niet wordt gezocht in een
(arbitraire) leeftUdsgrens, maar in de groep waarin het middel aantoonbaar werkzaam en

effectief is.

Vanzelfsprekend zijn wij altijd beschikbaar u een toelichting op het bovenstaande te
verstrekken. Een reactie op deze brief stellen wij zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,
3

Drs. M.F.Th. Timmen
Directeur
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