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Nieuwe bloedverdunners per 1 december 2012 vergoed
Patiënten die de nieuwe bloedverdunners dabigatran en rivaroxaban gebruiken, krijgen deze
middelen per 1 december a.s. vergoed door hun zorgverzekeraar.
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten om vanaf 1 december a.s. de
nieuwe bloedverdunners dabigatran en rivaroxaban voor de indicatie atriumfibrillatie op te nemen
in het basispakket van de zorgverzekeraars.
Het besluit van de minister om de NOAC’s op te nemen in het basispakket betekent een welkome
en nuttige vergroting van het beschikbare arsenaal aan antistollingsmiddelen. Voor patiënten
hebben de nieuwe middelen het voordeel dat ze de intensieve bloedcontrole door de
trombosedienst overbodig maken.
Ten Cate, voorzitter van het bestuur van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT):
“Toch is een kanttekening op zijn plaats. Er bestaan belangrijke onzekerheden over de
werkzaamheid en veiligheid van deze nieuwe middelen in de dagelijkse klinische praktijk. Om die
reden adviseerde de Gezondheidsraad onderzoek te doen naar het gebruik in de praktijk. Tevens
werd op advies van de Gezondheidsraad door de beroepsgroepen een leidraad opgesteld voor de
begeleide introductie van de nieuwe antistollingsmiddelen. Hierin wordt onder andere uitgegaan
van regionale protocollen waarin het beleid ten aanzien van gebruik van de nieuwe middelen en de
begeleiding van de patiënten wordt aangegeven.
De FNT constateert nu dat tot vergoeding van de nieuwe middelen wordt overgegaan terwijl noch
het door de Gezondheidsraad geadviseerde onderzoek is opgezet en opgestart, noch de in de
leidraad van de beroepsgroepen aangegeven protocollen zijn opgesteld en geïmplementeerd. De
FNT vreest dat door deze toch overhaaste introductie van de nieuwe antistollingsmiddelen schade
voor patiënten kan ontstaan”.
De trombosediensten zullen zich inspannen om de introductie van de nieuwe medicatie zo veilig
mogelijk te laten verlopen voor die patiënten die bij hen onder behandeling zijn. De ervaringen in
binnen- en buitenland met deze nieuwe middelen laten zien dat deze inspanning nodig is. De FNT
wil ervoor waken dat in Nederland behandelde antistollingspatiënten er niet qua effectiviteit en
veiligheid op achteruit gaan.
Over de Federatie van Nederlandse Trombosediensten
De Federatie van Nederlandse Trombosediensten is in 1971 opgericht en heeft als doel de
antistollingsbehandeling in Nederland te bevorderen.
Meer informatie: www.fnt.nl
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