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Geachte mevrouw/heer,
Het Ministerie van VWS heeft ons meegedeeld dat het artikel
GILENYA CAPSULE 0,5MG
van de firma Novartis Pharma per 1 maart 2012 is opgenomen op bijlage 1B van de Regeling
Zorgverzekering en derhalve volledig wordt vergoed.
Tevens zijn er nadere voorwaarden opgesteld op Bijlage 2 van de Regeling Zorgverzekering.
Deze luiden als volgt:
[itemnr.131] Fingolimod
Voorwaarde:
Uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met zeer actieve relapsing-remitting
multiple sclerose (zijnde een patiënt die in het voorafgaande jaar tijdens behandeling minimaal
1 schub heeft doorgemaakt en bij wie op een craniale-MRI minimaal 1 door gadolinium
aangekleurde laesie of minimaal 9 T2-hyperintense laesies aantoonbaar zijn), die niet heeft
gereageerd op een behandeling met beta-interferon en glatirameer.

Het Ministerie van VWS heeft ons meegedeeld dat per 1 maart 2012 de nadere voorwaarden
met de werkzame stof VILDAGLIPTINE worden uitgebreid. In de G-Standaard betreft het het
product Galvus. Deze luiden als volgt:
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[itemnr. 132] Vildagliptine
Voorwaarde:
Uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld kan worden
met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline gebruikt en dit
middel gebruikt als monotherapie of als een tweevoudige behandeling in combinatie met
metformine of een sulfonylureumderivaat.
Deze uitbreiding geldt niet voor saxagliptine, deze nadere voorwaarden blijven ongewijzigd.

Artikelomschrijving

Gilenya capsule 0,5mg

Gilenya capsule 0,5mg

HPKODE (handelsproductcode)

2224313

2224313

NMMEMO (memocode)

GILET5

GILET5

15750124

15750132

ATKODE (ZI-nummer)
Wijzigingen

was

wordt

was

wordt

GVSVGL (GVS vergoedinslimiet)

0,00

1725,00

0,00

431,25

GVSKOD (GVS cluster kode)

(blanco) XXXXXXXXXXX (blanco) XXXXXXXXXXX

HPRZVV (RZV verstrekking)

N

HPRZV (RZV-voorwaarden bijlage 2) (blanco)

G

N

G

FINGOLIMOD

(blanco)

FINGOLIMOD

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Voorlichting & DataBeheer
van Z-Index. Het telefoonnummer is 070-3737437.

Met vriendelijke groet,

B.M. van der Meer
Productmanager wet- en regelgeving

