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Geachte mevrouw/heer,
Het ministerie van VWS heeft ons meegedeeld dat het artikel
TIVICAY TABLET FILMOMHULD 50MG
van de firma ViiV Healthcare per 1 oktober 2014 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.156] Dolutegravir
Voorwaarde:
uitsluitend voor een verzekerde die geïnfecteerd is met het humaan
immunodeficientievirus-1 (hiv-1), dit middel gebruikt in combinatie met andere
antiretrovirale geneesmiddelen, en
a) twaalf jaar of ouder is en niet eerder behandeld met antiretrovirale
geneesmiddelen, of
b) twaalf jaar of ouder is, therapie ervaren maar niet eerder behandeld met
integraseremmers, of
c) achttien jaar of ouder is en resistentie heeft ontwikkeld tegen raltegravir
of elvitegravir.
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Het ministerie van VWS heeft ons ook meegedeeld dat het artikel
XARELTO TABLET FILMOMHULD 2,5MG
van de firma Bayer per 1 oktober 2014 is opgenomen op bijlage 1A 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.155] Rivaroxaban
Voorwaarde
uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder:
a) die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de preventie van veneuze tromboembolie na een electieve knie- of heupvervangende operatie, of
b) met nonvalvulair atriumfibrilleren en een of meer risicofactoren die dit
geneesmiddel ter preventie van cerebrovasculair accident of systemische
embolie gebruikt overeenkomstig de introductieleidraad die in Nederland door
de desbetreffende beroepsgroepen is aanvaard, of
c) die op dit geneesmiddel is aangewezen in combinatie met acetylsalicylzuur en
clopidogrel voor de preventieve behandeling van een acuut coronair syndroom met
verhoogde cardiale biomarkers die geen eerdere beroerte of TIA heeft
doorgemaakt.
Daarnaast zijn er wijzigingen bij de nadere voorwaarden van artikelen met de werkzame stof
APIXABAN
DABIGATRAN
RIVAROXABAN
In de bijlage treft u een overzicht aan van alle wijzigingen.
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

