Brussel, 22 december 2015
Persbericht

Verbeterde terugbetaling voor patiënten van clusterhoofdpijn dankzij LM
Via de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) heeft LM succesvol geijverd voor
verbeterde terugbetalingsvoorwaarden voor Imitrex voor de patiënten van clusterhoofdpijn.
Deze gaan vanaf 1 januari 2016 in voege. Voor patiënten met een zware vorm van
clusterhoofdpijn wordt het aantal vergoedbare verpakkingen uitgebreid. Daarnaast wordt
administratieve last voor arts en patiënt verlicht.
Clusterhoofdpijn is een vorm van hoofdpijn die in aanvallen optreedt en gekenmerkt wordt door
een bijna ondraaglijke, stekende pijn aan één kant van het hoofd. Imitrex is een geneesmiddel
dat verlichting kan brengen. Volgens de huidige terugbetalingsvoorwaarden kunnen patiënten
een aanvraag indienen voor de terugbetaling van 14 spuitjes Imitrex SC per maand, met een
mogelijkheid om de aanvraag te hernieuwen na 6 maanden. Indien de pijncluster langer dan een
maand duurt kan de neuroloog/neuropsychiater slechts per periode van een maand bijkomend 14
spuitjes voorschrijven.
Voor patiënten met een zware vorm van clusterhoofdpijn is het aantal vergoedbare verpakkingen
van Imitrex echter niet genoeg. Het komt ook regelmatig voor dat de pijncluster langer dan een
maand duurt. Bovendien zorgt de aanvraagprocedure voor een hoge administratieve last voor de
arts en patiënt. Daarom heeft LM in de CTG geijverd voor verbeterde terugbetalingsvoorwaarden
en een beperking van administratieve last.
De CTG stemde een positief voorstel met betrekking tot de gevraagde uitbreiding van de
vergoedingsvoorwaarden. De minister is daarin gevolgd. Vrijdag 18/12/2015 werden de nieuwe
vergoedingsvoorwaarden gepubliceerd in het staatsblad. Zij worden op 1 januari 2016 van kracht.
Voor bepaalde patiënten is vanaf 1 januari 2016 een terugbetaling voor 60 spuitjes per maand
mogelijk, op voorwaarde dat de neuroloog/neuropsychiater dit aangewezen en veilig vindt en
hiervoor een specifieke aanvraag doet aan de hand van een omstandig medische verslag.
Daarnaast wordt de administratieve last voor patiënt en arts beperkt gezien de
neuroloog/neuropsychiater vanaf 1 januari 2016 per periode van 3 maanden kan voorschrijven
indien de pijncluster langer dan een maand duurt.
LM is tevreden met deze wijzigingen in de vergoedingsvoorwaarden van Imitrex, die de situatie
van patiënten met een ernstige vorm van clusterhoofdpijn gevoelig kan verlichten. Als
ziekenfonds doet LM er dan ook alles aan om pijnpatiënten zo veel mogelijk te ondersteunen en
hun situatie te verbeteren.
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