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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0341/2011, ingediend door Elsa Aimone (Italiaanse 
nationaliteit), namens de Associazione malati sindrome di Tarlov, over 
Europese erkenning van Tarlov-cysten als ziekte

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster wil dat het ziektebeeld dat gepaard gaat met de ernstig beperkende en moeilijk 
behandelbare Tarlov-cysten (meningeale cysten) in Europa wordt aangemerkt als zeldzame 
ziekte en erkend wordt door de gezondheidsautoriteiten van de lidstaten.
Daarnaast dringt indienster aan op Europese financiering voor het onderzoek naar de 
behandeling en voorkoming van deze ziekte.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

Verzoekschrift 341/2011 betreft in wezen hetzelfde verzoek als het eerdere 
verzoekschrift 439/2009 over patiënten met een Tarlov-cyste. De Europese Commissie heeft 
destijds voorzien in alle benodigde elementen voor de analyse van het verzoekschrift. De 
Commissie werd gevraagd de opname van Tarlov-cysten in de databank Orphanet te 
bevorderen, deel te nemen aan een congres over deze ziekte in juli 2010 en initiatieven van 
belanghebbenden te steunen.

De Commissie werd uitgenodigd om de vergadering van de Commissie verzoekschriften van 
het Europees Parlement van 27 april 2010 bij te wonen, waar het algemene actiekader inzake 
zeldzame ziekten werd verklaard. Indieners werd meegedeeld dat:
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- er na gesprekken met de vertegenwoordigers van Orphanet per februari 2010 een specifieke 
pagina over Tarlov-cysten beschikbaar is gemaakt op de website van Orphanet;

- de Commissie had toegezegd deelname aan het congres te overwegen zodra zij een officiële 
uitnodiging zou ontvangen (wat nooit is gebeurd);

- de Commissie de relevante belanghebbenden uitnodigde om gebruik te maken van de door 
het gezondheidsprogramma geboden faciliteiten en om bij een toekomstige uitnodiging tot het 
indienen van voorstellen een voorstel voor te bereiden en in te dienen betreffende Tarlov-
cysten.

Vervolgens heeft de voorzitter van de Commissie verzoekschriften voorgesteld 
verzoekschrift 439/2009 af te sluiten, aangezien de Commissie aan de vereisten van de 
Commissie verzoekschriften had voldaan.

Opmerkingen van de Commissie

Zoals uitgelegd in het antwoord van de Commissie op verzoekschrift 430/2009, zijn Tarlov-
cysten holten die gevuld zijn met liquor (hersen- en ruggenmergvloeistof) en die meestal 
klachten opleveren aan de zenuwwortels in het heiligbeen en het staartbeen. 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 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.

Als gevolg hiervan stond de databank Orphanet in eerste instantie terughoudend tegenover de 
opname van Tarlov-cysten als zeldzame ziekte, maar na technische discussies met de 
vertegenwoordigers van Orphanet en op verzoek van de Europese Commissie is in februari 
2010 alle relevantie informatie met betrekking tot Tarlov-cysten1 en arachnoiditis2

(beschikbaarheid van diensten van deskundigen in de EU, referentiecentra, 
weesgeneesmiddelen, gespecialiseerde klinieken, enz.) opgenomen in Orphanet.

Er zij echter op gewezen dat de Orphanet-databank niet, zoals het in het verzoekschrift wordt 
                                               
1 http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=10862&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Tarlov-
cyst&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Perineural-cyst--Tarlov-
cyst-&title=Perineural-cyst--Tarlov-cyst-&search=Disease_Search_Simple
2 http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=16721&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=
Arachnoiditis&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20disea
ses=Arachnoiditis&title=Arachnoiditis&search=Disease_Search_Simple
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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" 
en de aanbeveling van de Raad betreffende een optreden op het gebied van zeldzame ziekten 
van 8 juni 2009.

De Europese Commissie merkt op dat er bij het gezondheidsprogramma van de EU 2007-
2013 geen voorstel betreffende Tarlov-cysten of arachnoiditis is ingediend voor financiering.

Het kaderprogramma voor onderzoek (FP6) ondersteunt het project BNE (BrainNet Europe II: 
European brain tissue bank - Network for clinical neuroscience and basic research), met 
inbegrip van Tarlov-cysten, binnen de doelstellingen van hersenbanken om toekomstige 
expertise in het onderzoek naar het centrale zenuwstelsel te bevorderen. Er zijn geen andere 
voorstellen ingediend.

Conclusies

Het is duidelijk dat Tarlov-cysten, ongeacht of ze nu wel of niet als zeldzame ziekte moeten 
worden beschouwd, en arachnoiditis ziekten zijn 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-cyste- en arachnoiditispatiënten, 
zoals een dialoog tussen belanghebbenden ter verbetering van de behandeling, het onderzoek, 
de mobiliteit van kennis enz. of subsidies ter ondersteuning van de acties van de 
patiëntenorganisaties of de organisatie van conferenties, overeenkomstig en met behulp van 
de faciliteiten van het werkprogramma voor de uitvoering van het gezondheidsprogramma in 
2011 of 2012. Deze voorstellen kunnen nadat aan de nodige vereisten is voldaan, worden 
geselecteerd voor financiering.

Onder de voorwaarden die zijn omschreven in de uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen op grond van het zevende kaderprogramma (FP7, 2007-2013), bijvoorbeeld 
inzake onderzoek op Europese schaal naar het natuurlijke beloop, de pathofysiologie en de 
ontwikkeling van preventieve, diagnostische en therapeutische maatregelen, kunnen 
voorstellen voor onderzoek naar Tarlov-cysten en arachnoiditis indien aan de nodige vereisten 
is voldaan, worden geselecteerd voor financiering.

Ten slotte zij opgemerkt dat lidstaten en hun relevante nationale volksgezondheidsautoriteiten 
de enige verantwoordelijken zijn voor de organisatie en verstrekking van gezondheidsdiensten 
en medische zorg op nationaal niveau. De erkenning en beschikbaarheid van behandelingen 
en diensten is derhalve een zaak van de lidstaten.
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