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Geachte heer Kliphuis,

Spierziekten Nederland maakt zich grote zorgen over het hoge tempo waarin VGZ de
thuisverstrekking van immunoglobulinen via infuus aan patiënten met specifieke
polyneuropathieën wil reorganiseren, Het gaat hier om een groep ernstig aangedane patiënten
die voor hun welzijn sterk afhankelijk zijn van een goede en tijdige toediening van deze
medicatie. Wanneer er knelpunten gaan optreden in de medicatie, dan kunnen zij hier grote
schade van ondervinden.

Wijjuichen het toe wanneer een verzekeraar als VGZ werkt aan een goedkopere, efficiëntere
en betere organisatie van de zorg, maar dat mag nooit ten koste gaan van de verzekerden. Op
basis van de signalen die wij de afgelopen week binnen krijgen van de meest deskundige
neurologen op dit terrein, vrezen wij dat vanaf januari 2018 de thuismedicatie van honderden
patiênten in gevaar dreigt te komen.

Wij hebben om dit moment geen oordeel over de wijze waarop u de thuisverstrekking van
immunoglobulinen wil organiseren. Wij maken ons wel ernstig zorgen over het feit dat
patiënten nog geen twee weken voor de ingang van deze nieuwe regeling worden
geïnformeerd, tenrvijl er tegelijkertijd vanuit de zorginstellingen verontrustende signalen komen
dat de nieuwe organisatie nog grote lacunes vertoont.

Daarom vragen wij u met klem de reorganisatie van de verstrekking uit te stellen, totdat er
voldoende zekerheid is dat de continuiïeit van de thuistoediening via infuus van
immunoglobulinen volledig gewaarborgd is, dan welte zorgen voor een solide
overgangsregeling. Graag verneem ik op welke wijze u de zorg voor alle betrokken patiënten
in Nederland gaat waarborgen.
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