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aanpassing beleidsregels dure- en weesgeneesmiddelen

D e indicatie psoriasis bij Infliximab en de stof Pegaptanib zijn opgenomen op de beleidsregel
dure geneesmiddelen. Voor academische ziekenhuizen is Alglucosidase alfa toegevoegd aan
de beleidsregel weesgeneesmiddelen. De toevoegingen gelden met terugwerkende kracht tot
1 januari 2006.

Geachte heer/mevrouw,
CTG/ZAio heeft in zijn vergadering van maandag 18 september 2006 besloten om
budgettaire compensatie van 80% van de netto inkoopkosten toe te staan voor de indicatie
psoriasis bij de stof Infliximab alsmede voor Pegaptanib (Macugen) volgens de beleidsregel
dure geneesmiddelen, beide met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006.
Voor de indicatie psoriasis bij de stof Infliximab zal verrichtingcode 190524 gelden en voor
Pegaptanib code 190525. U kunt formeel pas over de nieuwe codes beschikken, zodra een
nieuwe verrichtingenlijst van SDO beschikbaar is maar voor interne administratieve
doeleinden zijn de genoemde codes reeds te gebruiken.
Tevens is de beleidsregel weesgeneesmiddelen uitgebreid met de stof Alglucosidase alfa
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006. Dit betekent dat academische ziekenhuizen,
die voor dit middel aan het in de beleidsregel geformuleerde kostencriterium voldoen, op
nacalculatiebasis in aanmerking komen voor een additionele budgettaire vergoeding van
95% van de netto inkoopkosten van het geneesmiddel. Voor Alglucosidase alfa zal
verrichtingcode 190561 gelden onder het hierboven gemaakte voorbehoud.
Voor de farmacotherapeutische rapporten over psoriasis bij de stof Infliximab alsmede de
stoffen Pegaptanib en Alglucosidase alfa verwijzen wij naar de website van het College voor
Zorgverzekeringen.
U kunt de beleidsregels dure geneesmiddelen (CI-938) en weesgeneesmiddelen (CI-952),
waarin alle voorwaarden zijn opgenomen, vinden op onze website www.ctg-zaio.nl.
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Dit besluit wordt bekend gemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van
VWS. Voor eventuele vragen naar aanleiding van de inhoud van deze circulaire kunt u bij
uw vaste contactpersoon van CTG/ZAio terecht.
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