
 
 
Stakeholdertafel Medische Isotopen - 7 februari 2022 
In september 2021 is de programmadirectie medische isotopen (PMI) van start gegaan bij het ministerie van 
VWS. Hier wordt gewerkt aan de voorzieningszekerheid van medische isotopen en de toegang van Nederlandse 
patiënten tot de meest innovatieve diagnoses en behandelingen. Hieronder valt ook de behandeling van het 
vraagstuk over de vervanging van de verouderde kernreactor in Petten. De stakeholdertafel op 7 februari 2022 
bracht 18 vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen, patiëntenorganisaties, 
onderzoeksinstellingen, gezondheidsfondsen, ziekenhuiskoepels en zorgverzekeraars samen met als doel om de 
ontwikkelingen in de nucleaire geneeskunde tegen het licht te houden in relatie tot de toegankelijkheid, 
betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. Tijdens de online bijeenkomst is aan de hand van een aantal stellingen 
verkend hoe de afgevaardigden aankijken tegen de stand van zaken, innovaties en mogelijke alternatieven. Dit 
verslag geeft op hoofdlijnen een overzicht van de verschillende perspectieven en inzichten. 

Ontwikkelingen in de nucleaire geneeskunde  

Het stellen van diagnoses bij kankerpatiënten wordt steeds persoonlijker. Het gebeurt tegenwoordig steeds meer 
op basis van biologische eigenschappen van tumorcellen. Met de huidige technieken (MRI/CT) is de informatie 
die verkregen wordt beperkt. Het is bijvoorbeeld wel te zien dat er een tumor is, maar niet om wat voor type het 
gaat. Met de inzet van radionucliden kan dat wel. Daarbij wordt een molecuul gekoppeld aan een radioactieve 
isotoop en als tracer in het lichaam ingezet. Deze manier van diagnosticeren is niet alleen van belang voor de 
oncologie, maar wordt ook ingezet voor het opsporen van infecties en hart-, nier- en hersenafwijkingen. 
Radioactieve middelen komen zo steeds meer centraal te staan in de medische zorg.  

Voor het produceren van medische isotopen die ingezet worden bij diagnostiek en behandeling is een 
deeltjesversneller of kernreactor nodig. De HFR Petten voorziet nu in de productie van medische isotopen voor 
Nederland en een groot deel van de wereld. Deze kernreactor is echter verouderd en aan vervanging toe. Vraag 
is of er een nieuwe kernreactor moet komen of dat er ook alternatieven zijn of ontwikkeld worden, die tot de 
meest kansrijke behandelingen voor patiënten leiden én die voldoen aan de toenemende vraag naar de inzet van 
nucleaire geneeskunde.  

Zonder kernreactor valt de productie van het langlevende molybdeen weg, waardoor diagnostiek op die manier 
niet meer mogelijk is. Vraag is of dat ondervangen kan worden door de huidige SPECT-toepassingen steeds 
meer te verleggen naar PET-toepassingen. Nederland loopt voorop in deze methode en is internationaal gezien 
een gidsland voor moleculaire beeldvorming en nucleaire therapie. Aangezien een groot deel van de productie en 
levering van medische isotopen voor SPECT-toepassingen uit de reactor in Petten komt, zou dat dus grote 
consequenties kunnen hebben voor met name de buitenlandse markt.   
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Stelling 1 
 

 

Opgemerkt wordt dat in Nederland, Duitsland, België en Italië weliswaar veel scanners staan voor PET-
diagnostiek, maar dat dit zeker niet wereldwijd geldt. In de meeste landen zijn nog steeds SPECT-isotopen het 
belangrijkst. Een zorgelijk gegeven met het oog op ontwikkelingen op de (middel)lange termijn. Hiervoor zijn 
namelijk kernreactoren nodig, die voor een groot deel binnen nu en twintig jaar aan vervanging toe zijn. Daarbij 
komt dat ontwikkelingen in de nucleaire geneeskunde zeer dynamisch zijn; dat kan consequenties hebben voor 
de vraag naar een bepaald type isotopen.  

De vraag of de geneeskunde in de toekomst zonder kernreactoren zou kunnen en volledig gebruik zou gaan 
maken van cyclotrons en andere innovaties, wordt dan ook weerlegd door de aanwezige nucleair 
geneeskundigen. Rekening houdend met de ontwikkelingen van de afgelopen dertig jaar geloven zij niet dat er 
substitutie komt van de inzet van reactortechnologie. Er is veel mogelijk, maar innovaties zoals baby-cyclotrons 
en SHINE lijken vooralsnog niet het volledige spectrum aan medische isotopen en het gewenste volume te 
kunnen produceren.   

In reactie daarop wordt gesteld dat er voor diagnostiek en behandeling steeds geavanceerdere tracers nodig zijn, 
waarbij ook PET-toepassingen met water en ammonia in opkomst zijn. Dit zou pleiten om op meer plekken met 
(baby-)cyclotrons met een multi-tracer faciliteit te gaan werken. Daarbij wordt benadrukt dat het uitbreiden van de 
cyclotroncapaciteit alleen niet voldoende is; er is tevens een infrastructuur vereist om baby-cyclotrons in 
ziekenhuizen te leren bedienen en in te zetten. Voor de implementatie daarvan is kennis, geld en tijd nodig. 

Stelling 2 
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Dit lijkt een lastige vraag om te beantwoorden. Ter verduidelijking wordt verteld dat er binnen de cardiologie op dit 
moment vijf verschillende vormen van diagnostiek bestaan – CT, MRI, de fietstest, nucleaire diagnostiek en 
hartkatherisaties – en dat elk van deze methoden hun voors en tegens hebben. Dit wordt versterkt omdat ieder 
ziekenhuis zijn eigen voorkeur en systeem heeft en dat het lastig is om daar één lijn voor af te spreken. Het hangt 
ook af van het ziektebeeld of er alternatieven zijn.  

De discussie spitst zich vervolgens toe op de vraag wanneer een alternatief acceptabel is? Dat lijkt een afweging 
te zijn tussen beschikbaarheid, diagnostische opbrengst en kosten. Men kan een voorkeur hebben voor een 
bepaald alternatief, maar het is de vraag of die voorkeur ook moreel acceptabel is. In theorie bestaan er 
verschillende alternatieven voor medische isotopen, maar als daar bijvoorbeeld een wachttijd van drie maanden 
mee gemoeid is, is dat in de praktijk geen reëel alternatief.  

 

Stelling 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overgrote meerderheid beantwoordt bevestigend op deze vraag. Steeds meer onderzoeken verschijnen op 
het gebied van nucleaire behandelingen. Er wordt verwacht dat het nog slechts een kwestie van tijd is voordat 
deze behandelingen ook hun weg vinden naar de praktijk. Dat wordt onderschreven door aanwezigen. Er wordt 
toegelicht dat er steeds meer nieuwe toepassingen komen voor nucleaire behandelingen komen, die bovendien 
beter aansluiten op een specifiek patiëntenprofiel. Dankzij die verbreding van toepassingen enerzijds en 
‘personalized medicine’ anderzijds, komen er meer passende oncologische behandelingen voor zowel 
diagnostiek als therapie. Nucleaire geneeskunde speelt in toenemende mate een rol bij 
geneesmiddelenonderzoek in het algemeen. Er wordt verwacht dat de samenwerking met farmaceutische 
bedrijven voor de juiste indicatie en ‘targeting’ de komende tijd alleen maar zal toenemen. 

Waar het vroeger vooral ging om palliatieve behandelingen, bieden nieuwe ontdekkingen en toepassingen van 
nucleaire geneeskunde juist ook mogelijkheden voor curatieve zorg. Daarbij is het een menselijke neiging om 
vooral te kijken naar de medische isotopen én technieken die we nu gebruiken. Dat zou een bevooroordeelde 
selectie van bepaalde radionucliden in de hand kunnen werken, terwijl eigenlijk behoefte is aan een strategie die 
in de breedte werkt en ook voorsorteert op nog onvoorziene toekomstige ontwikkelingen. Daarbij wordt 
opgemerkt dat leveringszekerheid in de héle keten gewaarborgd dient te worden. Dat begint al bij de 
grondstofleverancier, waar op dit moment een monopoliepositie bij één bedrijf dreigt te ontstaan. Bij zo’n schaars 
goed zou leveringszekerheid hand in hand moeten gaan met regulering, wordt er opgemerkt. De beschikbaarheid 
van medische isotopen is veel te belangrijk om aan de markt over te laten. Het vraagt om brede, eerlijke, fair 
geprijsde toegankelijkheid, waar een regulerende partij voor nodig is. 
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Het belang van voorzieningszekerheid van medische isotopen voor patiënten in Nederland 

De leveringszekerheid van medische isotopen die met behulp van een kernreactor geproduceerd worden, is over 
het algemeen goed. De druk op de voorzieningszekerheid neemt toe als gevolg van uitval van reactoren, onder 
andere van de HFR in Petten, die geheel zijn toe te schrijven aan veroudering. Omdat uitval en opstartproblemen 
frequenter voorkomen, weten we inmiddels dat we tekorten en vertragingen kunnen verwachten en hebben we 
geleerd om beter om te gaan met de persoonlijk-emotionele kant van patiënten wiens behandeling of leven 
daardoor bedreigd wordt en ook naar alternatieve productiemethoden van medische isotopen te kijken, 
waaronder cyclotrons. 

Wat we zien is dat het gebruik van radioactieve stoffen voor medische toepassingen alleen maar toeneemt. De 
vraag stijgt, terwijl de productie en leveringszekerheid steeds verder afnemen. Dat vraagt om heldere keuzes om 
te voorkomen dat de zorg op de lange termijn bedreigd wordt en er als gevolg van een kostenstijging een 
welvaartstweedeling dreigt te ontstaan. Dat zou pleiten voor de komst van een nieuwe reactor. Alternatieven voor 
medische isotopen zijn er nog onvoldoende en de effectieve radioactieve stoffen die nodig zijn voor therapie 
kunnen op dit moment nog alleen via een kernreactor verkregen worden. 

Nederland zou een logische plek zijn voor de standplaats van zo’n nieuwe reactor, die meer dan de huidige 
onderzoeksreactoren vooral een toegepaste productiereactor zou moeten worden. Daarbij wordt aangetekend dat 
de standplaats niet zo relevant is, mits de beschikbaarheid en kwaliteit van medische isotopen niet in het gedrang 
komen. Echter, wie betaalt dat? Is dat de verantwoordelijkheid van de overheid? Zijn er private investeerders? Is 
het wenselijk dat zo’n dure faciliteit, waar een investering van zo’n 2 miljard euro mee gemoeid is, in handen komt 
van commerciële partijen? De huidige HFR Petten is Europees bezit en heeft ook een Europese en zelfs 
mondiale afzetmarkt. Dat zou pleiten voor gezamenlijk draagvlak en financiering. 

Vraag 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepolst wordt welke zorgen er leven ten aanzien van de voorzieningszekerheid van medische isotopen. Men 
vreest bijvoorbeeld dat er minder onderzoek mogelijk is, wat consequenties heeft voor toekomstige 
behandelingen en waardoor Nederland ook haar positie als gidsland zou kunnen verliezen. Vanuit de 
ziekenhuizen klinkt de zorg dat er een te grote mate van afhankelijkheid gaat ontstaan van één 
grondstofleverancier. Sommige behandelingen worden bijvoorbeeld zelf geproduceerd op basis van lutetium. Als 
de prijzen teveel stijgen en ook de kwaliteit onder druk komt te staan, moet niet alleen gezocht worden naar 
alternatieve bronnen, maar dienen ook de productieprocessen aangepast te worden. Veel wordt verwacht van 
innovaties als SHINE, maar omdat dit tot op heden nog vooral een claim is zonder bewezen productie, wordt dit 
vooral gezien als alternatief náást een nieuwe reactor. 
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Een eventuele afhankelijkheid van landen als Rusland, China en India wordt ook als zorg genoemd. Tijdens de 
Coronapandemie hebben we bijvoorbeeld gezien dat er plotseling geen grondstoffen meer beschikbaar zijn voor 
gewone geneesmiddelen. Wanneer dat gebeurt met medische isotopen, ontstaat er een groot probleem. Dat 
maakt het essentieel om de grondstoffenvoorziening in eigen beheer te houden, vanuit Nederland of Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit verband wordt ook het afvalprobleem van radioactieve productie aangestipt. Een kernreactor brengt een 
zekere mate van vervuiling met zich mee. Niet alleen tijdens de productie, maar ook voor de afbraak van de 
reactor zelf bij veroudering of vervanging. In het geval een reactor eigendom zou zijn van commerciële partijen, is 
de vraag wie daar uiteindelijk verantwoordelijk voor is. Er wordt daarbij een parallel getrokken met commerciële 
zonneparken, waar de overheid verantwoordelijk blijkt te zijn voor het afvalprobleem in het geval van een 
faillissement. Dat pleit ervoor om niet alleen te kijken naar rendabiliteit en beschikbaarheid, maar vooral na te 
denken over duurzame procesinrichting, inclusief afvalverwerking. 

Iemand merkt op dat de huidige situatie van grondstofleveringen juist de markt verstoort. De overheid zou in de 
keten een regulerende rol moeten spelen om exorbitante winsten over de hoofden van zieke mensen te 
voorkomen. Vooral omdat niet alle ziekenhuizen de mogelijkheid hebben om radiofarmaca magistraal te bereiden. 
De huidige magistrale bereidingen worden tevens off-label vergoed door de zorgverzekeraars. 
Leveringsproblemen zouden dan de toegang voor patiënten belemmeren. Veel nucleair onderzoek en therapie 
vinden plaats in ziekenhuizen. In het geval van leveringsproblemen van grondstoffen leidt dat direct tot het 
uitstellen van behandelingen. 
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Vanuit de ziekenhuiskoepels wordt belicht dat de meeste ziekenhuizen niet over een eigen cyclotron beschikken. 
Op het moment dat de productie van medische isotopen met een reactor wegvalt, ontstaat er dan ook een 
probleem voor alle ziekenhuizen. Dit pleit voor een investering in een nieuwe reactor. Als mogelijk alternatief werd 
er gesproken over meer cyclotrons verspreid in Nederland. Dit lijkt vooralsnog echter minder reëel gezien de 
benodigde investeringen, zowel in cyclotrons als in PET camera’s 

Iemand merkt op dat het goed zou zijn om de radioactieve behandelingen per ziekenhuis in kaart te brengen en 
het planmatig op te pakken. Het vraagt om meer samenwerking en afstemming tussen ziekenhuizen onderling, en 
met andere partijen binnen de keten. Dat geldt ook voor het magistraal produceren en distribueren van 
radiofarmaca. Grootste bottleneck daarbij is de wet- en regelgeving, waardoor het niet toegestaan is om 
magistrale bereidingen van ziekenhuis A naar B te transporteren. Alle deelnemers zijn het erover eens dat dit aan 
herziening toe is. Daarbij klinkt nog wel de nuance dat het voor sommige indicaties nodig zal blijven om de 
beschikbaarheid van bepaalde isotopen te spreiden en specifieke centra in te richten. De ziekenhuisapotheken 
hebben daarbij niet de capaciteit om voor alle ziekenhuizen te bereiden, dus de rol van de farmaceut die wel 
capaciteit heeft is essentieel. De magistrale bereidingen van lutetium-PSMA zijn overigens niet stabiel genoeg om 
te verschepen. Hierover zijn gesprekken nodig met iedereen in de keten, van grondstofleverancier tot farmaceut 
en van ziekenhuis tot zorgverzekeraar. 
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Vraag 2 

 

De rol van de overheid begint bij grondstofgarantie licht iemand toe. Het draait echter vooral om het behouden 
van de leidende rol op het gebied van nucleair geneeskundig onderzoek en behandelingen. Het zou 
kapitaalvernietiging zijn om dat uit Nederland te laten wegvloeien en een nieuwe reactor niet op Nederlandse 
bodem te bouwen.  

De overheid zou het moeten faciliteren om die koppositie verder uit te bouwen in samenwerking met het 
bedrijfsleven. Een researchfaciliteit in Nederland zorgt voor een belangrijke kennisimpuls, die tevens bijdraagt 
aan de werkgelegenheid én die Nederlandse patiënten vroegtijdig toegang geeft tot vernieuwend onderzoek. 

Ook het creëren van draagvlak voor Europese financiering van de nieuwe reactor is een rol die bij de 
Nederlandse overheid past. Daarbij zou ingehaakt kunnen worden op sentimenten uit omliggende landen, waar 
de bouw van een kernreactor bijvoorbeeld gevoelig ligt en de ogen op Nederland zijn gericht om de nieuwe 
productie- en onderzoeksreactor te huisvesten.  



 
 
Stakeholdertafel Medische Isotopen - 8 februari 2022 
In september 2021 is de programmadirectie medische isotopen (PMI) van start gegaan bij het ministerie van 
VWS. Hier wordt gewerkt aan de voorzieningszekerheid van medische isotopen en de toegang van Nederlandse 
patiënten tot de meest innovatieve diagnoses en behandelingen. Hieronder valt ook de behandeling van het 
vraagstuk over de vervanging van de verouderde kernreactor in Petten. De stakeholdertafel op 8 februari 2022 
bracht 15 vertegenwoordigers van grondstofproducenten, NGO’s, farmaceutische bedrijven, brancheorganisaties 
en wetenschappelijk specialisten samen met als doel om de publieke belangen van voorzieningszekerheid van 
medische isotopen tegen het licht te houden in relatie tot de rol van de markt en overheid. Tijdens de online 
bijeenkomst is aan de hand van een aantal stellingen verkend hoe de afgevaardigden aankijken tegen een aantal 
onlangs verschenen Europese studies en de implicaties daarvan voor de nucleaire kennisinfrastructuur en de 
productieketen van medische isotopen. Dit verslag geeft op hoofdlijnen een overzicht van de verschillende 
perspectieven en inzichten. 

 

Europese studies tonen aan dat de leveringsketen voor medische isotopen fragiel is 

In september 2021 verscheen een studie van de Technopolis Group naar vraag, aanbod en productie van 
medische isotopen in Europa en in december 2021 volgde een rapport van NucAdvisor in opdracht van de EU. 
Uit beide studies blijkt dat de leveringsketen voor medische isotopen in Europa fragiel is. Met name het deel van 
de keten waarin bestraling plaatsvindt. Een actueel thema, temeer omdat ten tijde van de stakeholdertafel de 
reactor in Petten onverwacht stilligt en er tekorten in de levering van medische isotopen dreigen te ontstaan. De 
meeste van de huidige bestralingsfaciliteiten in Europa zijn bovendien oud en zullen binnen twintig jaar sluiten. 
Daardoor is in de toekomst de levering van medische isotopen niet verzekerd indien er geen vervangende 
bestralingscapaciteit beschikbaar komt. 

Zulke bestralingsfaciliteiten zijn niet alleen reactoren. Ook cyclotrons, versnellers en andere reactor-gebaseerde 
concepten kunnen medische isotopen produceren. Elk van deze technologieën kan echter een andere set aan 
medische isotopen produceren met daartussen wat overlap. De studies laten zien dat deze technologieën 
complementair zijn en er juist verschillende typen bestralingsfaciliteiten nodig zijn om in de groeiende vraag naar 
diverse medische isotopen te kunnen voorzien. Op basis van verschillende scenario’s, concludeert NucAdvisor  
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dat er voor Europese leveringszekerheid ten minste één nieuwe reactor nodig is. Dat is met name belangrijk om 
de leveringszekerheid van therapeutische radionucliden in de EU te kunnen garanderen. 

De Europese rapporten laten ook zien dat er diverse initiatieven in Europa zijn om alternatieve 
bestralingsfaciliteiten te realiseren, maar dat er veel onzekerheid bestaat over de realisatie en scope daarvan. 
Qua realisatie is het Pallas-project in Nederland het verst gevorderd, met een technologie waar al veel ervaring 
mee is en waarmee een breed palet aan isotopen geproduceerd kan worden. Dit is een goede kandidaat voor die 
ene extra reactor die nodig is voor toekomstige leveringszekerheid, maar vraagt wel om flinke investeringen 

Nederland heeft bovendien op het gebied van medische isotopen een unieke positie. De hele leveringsketen is in 
Nederland aanwezig, zowel voor reactoren als cyclotrons, en er zijn initiatieven voor nieuwe faciliteiten. Daardoor 
is er in Nederland veel kennis op dit gebied beschikbaar en is Nederland een belangrijke exporteur van medische 
isotopen. 

Uit een eerdere Technopolis studie (2016) naar de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland blijkt echter dat 
ook die kennisbasis fragiel is. Na sluiting van de reactor in Petten, zijn nieuwe initiatieven, zoals Pallas en SHINE, 
belangrijk om de huidige kennis, positie en infrastructuur voor medische isotopen te behouden. Het is daarom 
goed dat er nu gekeken wordt naar toekomstige investeringen in de infrastructuur en de bijdrage die Nederland 
daarmee kan leveren aan Europese voorzieningszekerheid. 

 

Stelling 1 

 

Een van de voorstanders ziet voor Nederland zeker een rol weggelegd, maar geeft aan dat dit niet per se de 
hoofdrol zou hoeven zijn. Het belangrijkste is dat de toegang tot een breed spectrum aan medische isotopen voor 
patiënten gewaarborgd blijft. De productiefaciliteit hoeft niet vanzelfsprekend in Nederland te staan. Er is een 
internationale markt voor medische isotopen, waarvoor we met elkaar de verantwoordelijkheid zouden moeten 
dragen. 

De twijfelaars bij deze stelling geven onder meer aan dat ze de vanzelfsprekendheid van de voortrekkersrol die 
Nederland zou moeten vervullen niet zien. Omdat de HFR nu in Nederland staat, wil dat niet per se zeggen dat dit 
ook een vanzelfsprekende keuze is voor een nieuwe reactor. Vanuit de NGO’s wordt daarbij de vraag 
opgeworpen of Nederland de komst van een nieuwe reactor moet ondersteunen in het geval SHINE een 
waardevol alternatief blijkt die de meest relevante medische isotopen kan produceren. 
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Stelling 2 

 

Een van de ketenpartners op het gebied van medische isotopen productie geeft aan dat dit vooral een politieke 
discussie is. Het waarborgen van de leveringszekerheid is belangrijk, want er is hier sprake van een cruciaal 
product. Het voortborduren op bestaande nucleaire kennis is dan ook niet meer dan een logische keuze voor 
Nederland, waarbij dat wél binnen een Europese context bekeken dient te worden. Op het gebied van medische 
isotopen heeft Nederland binnen Europa een goede uitgangspositie. Het onderzoek (in alle disciplines) naar de 
productie van isotopen tot en met de klinische toepassing ervan is sterk in ons land. Dat elders weer opbouwen, 
zou kennis- en kapitaalvernietiging zijn. Voor de productie van een deel van de medische isotopen zal een reactor 
noodzakelijk blijven. Op Europees niveau is echter meer nodig dan één reactor, zodat ook de komst van andere, 
innovatieve technologieën wenselijk is. 

In aansluiting daarop benadrukt iemand dat Europese autonomie niet ten koste mag gaan van mondiale partners 
en mogelijkheden. Er zal altijd een neutronenbron nodig zijn voor de productie van medische isotopen. De vraag 
zou zich echter niet toe moeten spitsen of we een faciliteit als Pallas nodig hebben, maar meer hoe de combinatie 
van Pallas en SHINE succesvol kan zijn. In het verlengde daarvan zou nagedacht moeten worden hoe publiek en 
privaat kunnen samenwerken zonder dat de markt verstoord raakt. Er is een taak voor Nederland én Europa 
weggelegd om de wereld te voorzien van medische isotopen. Het mooie daarbij is dat er inmiddels meerdere 
technieken bestaan die complementair aan elkaar zijn. 

Een ander geeft aan dat streven naar Europese autonomie wenselijk is. De reden dat men in de VS bijvoorbeeld 
veel moeite doet om medische isotopen te produceren, ligt in het luchtruim. Bij rampen kunnen medische 
isotopen niet getransporteerd worden en ontstaat een tekort. Bij wegtransport is de leveringszekerheid eerder 
gewaarborgd, maar beschikking houden over eigen voorzieningen blijft essentieel. Daarop aansluitend zegt een 
vertegenwoordiger van een farmaceutische koepel dat het niet wenselijk is om een niet-strategisch product als 
geneesmiddelen strategisch in te zetten, waardoor landen schaarste creëren door hun grenzen te sluiten. 

Strategische autonomie van Europa is dan ook heel belangrijk en vraagt zeker om een weloverwogen keuze van 
samenwerkingspartners. Uit oogpunt van efficiency en kennisborging zou dat eerder pleiten voor het verhogen 
van de capaciteit van de huidige productiefaciliteiten van medische isotopen in plaats van het toevoegen van 
nieuwe producenten aan de keten. 

Het waarborgen van de leveringszekerheid van medische isotopen zou een combinatie moeten zijn van 
samenwerking, complementaire producenten en technieken én het opvoeren van de productiecapaciteit van de 
huidige faciliteiten teneinde een overcapaciteit te creëren als back-up. Pallas is daarbij het meest vergevorderde  
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initiatief. Dat kan echter hand in hand gaan met de ingebruikname van SHINE Veendam. Een ander kaart aan dat 
ook op het gebied van cyclotron geproduceerde medische isotopen voor diagnostiek de ontwikkelingen niet 
stilstaan. Zo kunnen er bijvoorbeeld nieuwe tracers voor cyclotron-geproduceerde diagnostische isotopen 
ontwikkeld worden, waardoor minder capaciteit benodigd is van een reactor. Bijkomend voordeel van een sterke 
nucleaire kennisinfrastructuur, waarin meerdere technieken naast elkaar bestaan, is dat dit ook gunstig is voor 
andere gebieden, waaronder de economie, werkgelegenheid en energievoorziening. 

Ten slotte signaleert een deelnemer dat er steeds meer vraag komt naar stabiele isotopen, bestaande maar ook 
nieuwe producten, vanuit Europa en de VS. Op dit moment is er een beperkte supply chain, waardoor klanten 
zich in toenemende mate zorgen maken over de leveringszekerheid, temeer omdat stabiele isotopen die Urenco 
niet kan leveren uit landen als Rusland komt. Een nieuwe reactor kan ook uitvallen en het verkleinen van een 
kans is iets anders dan het robuust maken van het leveringssysteem. Het vraagt dus vooral om een keten die 
voldoende betrouwbaar en veerkrachtig is. 
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Het publieke belang van voorzieningszekerheid en de rol van de markt en overheid 

Stelling 1 

 

De discussie spitst zich toe op de vraag of kernreactortechnologie op de huidige schaal nog nodig is nu er ook 
alternatieven als SHINE op de markt komen. Daar wordt tegenin gebracht dat er een groeiende vraag is naar 
medische isotopen in het algemeen en voor therapeutische doeleinden in het bijzonder. Daarvoor is alleen 
reactortechnologie toereikend, ook omdat daarmee een hogere productiecapaciteit bereikt kan worden. Een 
alternatief als SHINE of MYRRHA uit België zou daarop een goede aanvulling kunnen zijn, vanwege de 
innovatieve kracht die ook nodig is om de toekomstige ontwikkelingen en vraag het hoofd te kunnen bieden. 
Echter bevindt deze technologie zich nog in het ontwikkelstadium. Toegelicht wordt dat SHINE niet alle medische 
isotopen zal kunnen produceren, zoals bijvoorbeeld iridium of samarium waar een sterkere neutronenbron voor 
nodig is. Van de 24 belangrijkste isotopen die op dit moment gebruikt worden in de geneeskunde volgens de 
Europese Commissie, kan de helft geproduceerd worden met behulp van cyclotrons en de andere helft met 
behulp van een kernreactor en SHINE technologie. 

Gezondheidszorg is een publieke taak, haakt iemand anders daarop in. Het gaat niet om óf/óf, maar én/én. Er is 
geen partij die op basis van neutronentechnologie medische isotopen wil produceren die zonder overheidsinzet 
tot stand is gekomen. Het is geen perfect werkende markt, dus belangrijk is dat de overheid voor alle partijen een 
gelijk speelveld creëert. Reactortechnologie is bewezen technologie terwijl innovatieve neutronenbrontechnologie 
zich nog moeten bewijzen. Nucleaire geneeskunde is een groeimarkt en radionucliden worden nog steeds maar 
in een klein deel van de wereld toegepast. Dat vraagt om voldoende redundantie in de keten en het oplossen van 
de situatie waarin we ons bevinden. De tekorten aanvullen, beslissingen nemen, innovaties de ruimte geven en 
aandacht besteden aan structureel planmatig onderhoud van de huidige productiefaciliteiten. Daarbij dient ook 
oog te zijn voor de milieuaspecten en radioactief afval. Dat zou ervoor kunnen pleiten om het aantal reactoren te 
minimaliseren en toch leveringszekerheid te kunnen garanderen. Een van de NGO’s merkt op in dit stadium 
breder te willen kijken naar oplossingen en niet volledig op Pallas en SHINE te focussen. 

Overheidsbemoeienis is noodzakelijk. De VS en Europa laten zien dat het publieke belang dermate groot is dat 
dit gerechtvaardigd is. Het ontwikkelen en onderhouden van faciliteiten die medische isotopen produceren brengt 
risico’s met zich mee die te omvangrijk zijn voor private partijen. Het vraagstuk zou dan ook moeten gaan over 
leveringszekerheid en niet of het Pallas-project al dan niet een goed idee is. Een reactor is een noodzakelijk 
element om de benodigde capaciteit en veerkracht te organiseren. Daarnaast is er ruimte en noodzaak voor 
andere initiatieven, die via publieke-private samenwerking tot stand kunnen komen. Ook de prijsstelling van  
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grondstof en eindproduct dient daarbij meegewogen te worden. Er gelden strikte regels voor staatssteun in de EU 
ten aanzien van subsidies en leningen. Aandachtspunt daarbij is dat de markt niet verstoord wordt en dat de 
prikkel tot innovaties blijft bestaan 

Voorzieningszekerheid draait in de eerste plaats om noodzaak en dan pas om geld, betoogt iemand. Daarbij dient 
gekeken te worden naar welke technologieën nodig zijn, hoe de productiecapaciteit opgevoerd kan worden en 
welke alternatieven er zijn. Daarbij is vooral het lange termijn perspectief relevant. Er is bijvoorbeeld een 
verschuiving gaande van SPECT naar PET, waarbij fluor-gebaseerde tracers de huidige inzet van technetium 
vervangen. Dat creëert ruimte voor een bredere inzet van cyclotrons. Uitgangspunt zou moeten zijn dat we álle 
patiënten willen helpen. Nemen we vanuit Nederland de verantwoordelijkheid om dat te organiseren met een 
breed spectrum aan mogelijkheden (Pallas, cyclotrons, SHINE, andere innovaties) en wat zijn daarbij de 
spelregels? 

 

Stelling 2 

 

Besluitvaardigheid staat voorop, verwoordt een ketenpartner. Het zou kunnen zijn dat nieuwe technologieën niet 
werken, maar dat mag geen reden zijn om beslissingen op de lange baan te schuiven. Zo voorkomen we dat we 
straks met lege handen staan. Dat voert het gesprek ook weer richting ‘true pricing’, want tegen welke prijs zijn 
we bereid medische isotopen te maken? Noodzaak is daarbij een allesbepalende factor, maar ook de financiële 
en maatschappelijke kosten, waaronder het afvalprobleem.  
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Stelling 3 

 

De prijs voor bestralingsservices is de afgelopen jaren met een factor 3 toegenomen, stelt iemand. De reactor 
staat er echter niet alleen voor medische toepassingen, zodat ontmantelingskosten vanwege andere 
toepassingen al verdisconteerd hadden moeten zijn. De prijsstijgingen zijn lastig door te berekenen in de 
medicijnprijzen. Uiteindelijk is de patiënt en de burger hier de dupe van. Hier ziet men ook een rol weggelegd voor 
de verzekeraars. 
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Stelling 4 

 

Transparantie is de eerste stap en voorwaarde voor ‘true pricing’ en ‘full cost recovery’. Ook innovatie kan daar 
een rol in spelen. Door de focus niet alleen te leggen op het ontwikkelen van nieuwe producten en technologieën, 
maar ook op de productieprocessen. Een vertegenwoordiger van een NGO geeft aan dat het niet gaat om 

‘maatschappelijke kosten’, maar dat de discussie zou moeten gaan over hoe je optimaal de vraag afdekt. Afval is 
bijvoorbeeld niet alleen een kostenprobleem. Vanuit een bredere invalshoek kunnen we de vraag beantwoorden 
hoe we de gezondheidszorg betaalbaar houden en waarde creëren voor patiënt en maatschappij. Eén ding staat 
daarbij voor iedereen voorop: het belang van een geïntegreerde wereldwijde keten, die met elkaar 
verantwoording draagt. 
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