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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 439/2009, ingediend door Elsa Aimone (Italiaanse nationaliteit), 
gesteund door 86 medeondertekenaars, over patiënten met een Tarlov-cyste

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster pleit namens patiënten met een zogeheten Tarlov-cyste voor officiële erkenning als 
zeldzame ziekte van het ziektebeeld dat hiermee gepaard gaat. Patiënten met een Tarlov-cyste 
ondervinden chronische pijnen en een afdoende behandeling is niet voorhanden. Indienster 
pleit onder meer voor Europese financiële steun ten behoeve van onderzoek, steun voor het
opzetten van een forum voor patiënten met dit ziektebeeld en voor bestrijding van de 
chronische pijn. Zij is van opvatting dat bescherming van de gezondheid een grondrecht is en 
dat vrijwaring van pijn of ten minste pijnbestrijding een van de doelstellingen van de politiek 
dient te zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

Tarlov-cysten zijn holten die gevuld zijn met liquor (hersen- en ruggenmergvloeistof) en die 
meestal klachten opleveren aan de zenuwwortels in het heiligbeen en het staartbeen, de botten 
onderaan de ruggengraat. Naar schatting 70 % van de met MRI waargenomen cysten geeft 
geen symptomen. Tarlov-cysten kunnen echter symptomatisch worden als gevolg van een 
schok, trauma, of inspanningen die tot een verhoogde liquordruk leiden. Men is het er dan ook 
niet over eens of Tarlov-cysten als zeldzame ziekte moeten worden beschouwd. De 
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asymptomatische gevallen voldoen niet aan het EU-criterium (een ziekte met een prevalentie 
van minder dan 5 op de 10 000 inwoners van de EU, zoals beschreven in COM(2008) 679), 
maar de symptomatische gevallen mogelijk wel. Het ontbreken van onderzoeken naar de 
prevalentie en de incidentie van deze ziekte staat een formele conclusie hierover echter in de 
weg.

Naar aanleiding hiervan zal de komende maanden op verzoek van de Europese Commissie 
alle relevante informatie over Tarlov-cysten (beschikbaarheid van diensten van deskundigen 
in de EU, referentiecentra, weesgeneesmiddelen, gespecialiseerde klinieken, enz.) in de 
databank Orphanet worden opgenomen. Er zij op gewezen dat de Orphanet-databank niet, 
zoals het in het verzoekschrift wordt aangeduid, een "Europees register van zeldzame ziekten"
is, maar een repertorium van ziekten, gespecialiseerde poliklinieken, diagnostische 
laboratoria, patiëntenverenigingen in Europa, enz., die wordt ondersteund door de Commissie 
overeenkomstig mededeling van de Commissie COM(2008)0679 "over zeldzame ziekten: de 
uitdagingen waar Europa voor staat" van 9 juni 2009.

Het is evenwel duidelijk dat Tarlov-cysten, ongeacht of ze nu wel of niet als zeldzame ziekte 
moeten worden beschouwd, een ziekte vormen met een gebrek aan gespecialiseerde centra, 
gezondheidswerkers en behandelingsopties, en waar vooralsnog onvoldoende onderzoek naar 
is gedaan.

Onder de voorwaarden die zijn omschreven in de werkplannen van het 
gezondheidsprogramma 2008-2013, kunnen voorstellen worden ingediend voor de oprichting 
van een Europees netwerk voor acties ten gunste van Tarlov-cystepatiënten, zoals een dialoog 
tussen belanghebbenden ter verbetering van de behandeling, het onderzoek, de mobiliteit van 
kennis, enz.
Als een dergelijk voorstel voor financiering geselecteerd wordt, kan dit de situatie in de 
toekomst helpen verbeteren.


