01/03/2019 09:48:56

Wijziging basispakket zorgverzekering
Het basispakket van de zorgverzekering wordt normaliter bepaald door de overheid gedurende het
gehele jaar en gepresenteerd op Prinsjesdag voor het volgende zorgseizoen. In sommige gevallen
worden er uitzonderingen gemaakt op de regel zoals per 1 april het geval is. Dan komt namelijk de
CardioMEMS een sensor die kan worden geïmplanteerd bij patiënten met chronisch hartfalen in de
longslagader, voorwaardelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Dit laat minister Bruins van
Medische Zorg vandaag weten.

Wat doet dit apparaat en voor welke zorgvragers gelden
deze regels?
Dit apparaat zorgt ervoor dat de cardioloog directe informatie kan ontvangen over de status van het
hartfalen van de patiënt. Dit zorgt voor een betere afstemming tussen de patiënt en de behandelaar
waardoor het aantal ziekenhuisopnames kan worden gereduceerd. De vergoeding voor deze
behandeling zal komen uit het basispakket van de zorgverzekering en zal de komende vier jaar
worden geëvalueerd naar gelang de uitkomsten van de onderzoeken.

Wanneer komt een behandeling in aanmerking voor tussentijdse toelating in
het basispakket?
We zien dat er vanaf 2012 zo nu en dan behandelingen of therapie vormen worden toegelaten in het
basispakket tijdens het zorgseizoen. Dit gaat om veelbelovende behandelingen of onderzoeken die
zorgen dat de kosten gereduceerd kunnen worden of daadwerkelijk noodzakelijk zijn voor
behandelingen van de patiënt. Sinds januari 2019 is men dan ook gestart met een subsidieregeling
veelbelovende zorg, waar men aanspraak op kan maken op tussentijdse toelating.

Zijn er nog meer wijzigingen van het basispakket van de zorgverzekering?
Op dit moment zijn er voor de zorgverzekering 2020 nog geen wijzigingen bekend omtrent het
basispakket. Zodra deze publiekelijk gemaakt worden door de overheid zullen wij deze publiceren op
onze pagina basispakket 2020.
Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de zorgverzekering? Blijft u ons dan volgen op
zowel social media als onze website, ook kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief onderaan deze
pagina.
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