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21/10/2021 2021-0021 Medtronic Belgium NV TYRX Absorbeerbare Antibacteriële Envelop

TYRX is een absorbeerbare antibacteriële envelop die bestaat uit een resorbeerbaar meerdradig gebreid gaas dat de medicinale 
hulpstoffen rifampicine en minocycline bevat en is bedoeld om cardiale implanteerbare hulpmiddelen (hartstimulatoren en 
hartdefibrillatoren met single, double en triple chamber) op hun plaats te houden.
CIED’s zijn geassocieerd met een infectierisico leidend tot een verhoging van de morbiditeit en het aantal hospitalisaties, een verlaging 
van de overleving en een verhoging van de kosten en de middelen voor de gezondheidszorg.  Klinische onderzoeksresultaten die de 
TYRX cardiale antibacteriële envelop beoordeelden, bevestigden de veiligheid en doelmatigheid van het hulpmiddel met betrekking tot 
de verlaging van de CIED-infecties. TYRX vult een therapeutische behoefte in die er nog niet was voor patiënten met een hoog risico op 
CIED-infecties.

10/11/2021 2021-0034 Medtronic Belgium NV BARRX Flex Radiofrequency Ablation System

Radiofrequentie ablatie bij dysplastische Barrett slokdarm wordt sinds 1 april 2016 terugbetaald bij patiënten met dysplasie van het 
HGIN (High Grade Intraepithelial Neoplasia) type. Dit dossier heeft betrekking op de aanvraag tot wijziging van de vergoedingsmodaliteit 
E-§10, ter uitbreiding van de indicaties voor rechthebbenden die lijden aan Barrett slokdarm met dysplasie van het LGIN (Low Grade 
Intraepithelial Neoplasia) type. Het BarrxTM Flex Radiofrequency Ablation System biedt een uniforme en gecontroleerde ablatie voor 
vernietiging van een dunne laag slokdarmweefsel met een consistente weefseldiepte. Het zieke slokdarmweefsel in de Barrett slokdarm 
wordt geableerd, terwijl het gezonde onderliggende weefsel gespaard blijft.

6/04/2022 2022-0001 Edwards Lifesciences Belgium BV Inspiris Resilia

De INSPIRIS RESILIA-aortaklep is een biologische klep vervaardigd uit bovien pericardium.  De INSPIRIS RESILIA-aortaklep is een 
wijziging met meerwaarde ten opzichte van de biologische kleppen opgenomen op de nominatieve lijst van de hartkleppen (325). Het 
Resilia weefsel van de klep ondergaat een anti-calcificatie behandeling, wat een positieve impact heeft op de duurzaamheid van de klep 
in vergelijking met de andere biologische kleppen. In vergelijking met de mechanische kleppen is geen levenslange anti-stollingstherapie 
vereist. De klep wordt verpakt en bewaard onder droge omstandigheden en hoeft vóór implantatie niet te worden gespoeld. Tevens 
worden toekomstige valve-in-valve procedures mogelijk gemaakt.

20/05/2022 2022-0004 Abbott Medical Belgium NV CardioMEMS 
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CardioMEMS laat toe de Pulmonale Arteriële (PA) druk vanop afstand op te volgen bij NYHA III patiënten met een hartfalenopname het 
voorbije jaar, en dus hoog risico op decompenserend hartfalen. De PA-druk geeft weken voor klinische symptomen optreden aan, 
wanneer de hemodynamische stabiliteit in het gedrang komt. Dit laat toe van de medische therapie tijdig aan te passen om 
decompensatie te voorkomen, wat het risico op heropname en mortaliteit vermindert en de levenskwaliteit verbetert. Het effect is 
gelijkaardig, voor patiënten met verminderde- en met bewaarde ejectiefractie (voor wie medische neurohumorale therapie geen klinisch 
effect heeft). Er is ook een significant effect op de vermindering van opnames voor andere oorzaken zoals respiratoire problemen bij 
COPD, en op de opnameduur. 
Het CardioMEMS systeem bestaat uit een implanteerbare sensor en een patiënten elektronisch systeem dat de sensor activeert voor 
meting, waardoor een batterij niet nodig is.

11/08/2022 2022-0011 Biomet 3i Belgium NV Mobi-C® Plug & Fit

De Mobi-C prothese is een voorgemonteerde metaal-op-polyethyleen prothese en is een hulpmiddel voor tussenwervel hals schijf 
vervanging (C3-C7) dat dient om de segmentale beweging en de schijfhoogte te herstellen. De Mobi-C prothese bestaat uit een 
superieure spinale plaat, een inferieure spinale plaat en een beweeglijk invoegstuk. Er zijn verschillende vormen en maten van deze 
prothese verkrijgbaar, zodat rekening kan worden gehouden met de pathologie en anatomie van de individuele patiënt. De Mobi-C 
prothese is een veilig en effectief alternatief voor anterieure cervicale artrodese. Het herstelt zowel de segmentale mobiliteit als de 
schijfhoogte. Bovendien maakt de Mobi-C prothese het behoud van de aangrenzende niveaus mogelijk.

12/09/2022 2022-0021 W. L. Gore & Associates BV GORE® VIABAHN® avec revêtement bioactif PROPATEN_3

Création de deux nouvelles listes rattachées à une nouvelle liste nominative pour l’utilisation de l'endoprothèse couverte héparinée 
GORE® VIABAHN® avec revêtement bioactif PROPATEN (surface héparinée fixée par lésions covalentes à la lumière interne de 
l’endoprothèse)
- Ensemble du matériel de dilatation et de (des) l’endoprothèse(s) couverte(s) avec surface interne héparinée bioactive utilisés lors de la 
revascularisation des lésions complexes de l’artère fémoro-poplitée (de longueur ≥ 15 cm et de classe C et D dans la classification 
TASC II) entraînant une Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs symptomatique
- Ensemble du matériel de et de (des) l’endoprothèse(s) couverte(s) avec surface interne héparinée bioactive utilisés lors de la 
revascularisation des lésions complexes de l’artère fémoro-poplitée (de longueur ≥ 15 cm et de classe C et D dans la classification 
TASC II) du côté controlatéral entraînant une Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs symptomatique
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21/10/2022 2022-0026 Boston Scientific Benelux NV ROTAPRO™-Rotational Atherectomy System_V2

Het RA-systeem is een op katheter gebaseerd hulpmiddel voor atherectomie dat een met diamant bedekte elliptische freeskop op de tip 
van een flexibele aandrijfas omvat. De frees verkleint calcium plaques tot fijne deeltjes die door het reticulo-endotheliaal stelsel van het 
lichaam worden afgevoerd. Het RA systeem is ontworpen voor het behandelen van patiënten met CHZ die baat hebben bij 
revascularisatie. In de aanvraag wordt de indicatie beperkt, op basis van de richtlijnen en de klinische bewijzen, tot patiënten waarbij de 
vernauwing niet kan worden gekruist of verwijd met een ballon.

23/11/2022 2022-0032 Medtronic Belgium NV Implanteerbaar neurostimulatie systeem inclusief extern toebehoren 
gebruikt bij occipitale zenuwstimulatie

Occipitale zenuwstimulatie (ONS) of perifere neurostimulatie (PNS) van de occipitale zenuwen is een techniek om hardnekkige pijn te 
onderdrukken bij patiënten met chronische clusterhoofdpijn die niet reageert op conservatieve therapieën en ongevoelig is voor 
medicatie (iCCH). ONS is een minimaal invasieve en omkeerbare procedure waarbij elektroden subcutaan geïmplanteerd worden in het 
gebied van de occipitale zenuwen en aangesloten worden op een heroplaadbare of niet-heroplaadbare implanteerbare neurostimulator 
(INS). Elektrische stimulatie wordt overgedragen van de neurostimulator via de elektroden en de extensies naar de occipitale zenuwen, 
met als doel de pijnklachten te verminderen.

9/12/2022 2022-0035 Medtronic Belgium NV SynchroMed II-infusiesysteem

De programmeerbare implanteerbare elektronisch gestuurde SynchroMed II-pomp met regelbaar debiet, en toebehoren, wordt vergoed 
voor het intrathecaal toedienen van medicatie, ter behandeling van zware resistente spasticiteit en/of zware resistente gegeneraliseerde 
dystonie, en ter behandeling van neurogene pijnen. Deze aanvraag betreft de intrathecale toediening van pijnmedicatie d.m.v. het 
SynchroMed II-infusiesysteem voor de behandeling van refractaire chronische kankergerelateerde pijn. Pijn is een ernstige complicatie 
van kanker en/of de behandeling ervan. Kankerpatiënten die conventionele pijnmedicatie nemen, ondervinden soms ernstige 
bijwerkingen of onvoldoende pijnverlichting. Door middel van het SynchroMed II-infusiesysteem kunnen kleinere doses systemische 
opioïden, gericht, direct en continu in  de intrathecale ruimte toegediend worden, met als doel een betere pijnverlichting en een 
vermindering van de toxiciteit of complicaties gerelateerd aan pijnmedicatie.

10/01/2023 2022-0030 Inari Medical Europe GmbH FlowTriever_Resoumission

p 3 / 523/05/2023 2:00:03



Ontvankelijk
Recevable

Nummer
Numéro

Naam Aanvrager
Nom Demandeur

Naam Hulpmiddel
Nom Dispositif

Demande : inscription d’une nouvelle prestation sur la Liste.

Technique : aspiration/extraction de thrombus par cathéter.

Dispositif médical concerné : FlowTriever.

Pathologie ciblée : embolie pulmonaire grave, d’après la classification de la Société Européenne de Cardiologie. L’indication 
revendiquée est présentée en détail au sein du présent dossier.

Niveau de plus-value thérapeutique revendiqué : importante.

13/01/2023 2022-0029 Prion Medical BV Endoscopische Ultrasone Geleide Ablatie electrode

Deze aanvraag gaat over het gebruik van radiofrequente elektrodes bij endoscopische ablatie van neuro-endocrine pancreastumoren 
kleiner dan of gelijk aan 20mm, zonder bewijs van systemische verspreiding onder endoscopisch ultrasone begeleiding.

1/03/2023 2023-0003 Materialise NV Materialise Personalized Solutions - Osteotomy Guides and Models 
_Copy

De aanvraag om terugbetaling betreft een innoverende techniek die gebruikt wordt bij het corrigeren van symptomatische, multi-planaire 
afwijkingen van radius, ulna en humerus. Het geheel van instrumenten bestaat uit 3D geprinte chirurgische geleider(s) en anatomische 
modellen op basis van de pre-operatieve planning en de patient-specifieke anatomie. Omwille van de complexiteit van dergelijke ingeep 
is het conventionele alternatief, met de vrije hand, niet aangewezen owv het hoge risico op residuele deformiteiten en/of andere 
complicaties.De meerwaarde van het hulpmiddel ligt in de mogelijkheid om een moeilijk te behandelen doelgroep te bereiken waarvoor 
er anders geen (of suboptimale) behandeling zou worden overwogen. Experten zijn van oordeel dat de Osteotomy Guides and Models 
helpen bij het herstellen van de originele anatomie, dat op de lange termijn leidt tot minder degeneratieve verschijnselen met minder 
risico op complicaties.
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16/03/2023 2022-0040 Nuvasive Netherlands BV Precice_V2

Botlengteverschillen vormen een complex en uitdagend probleem voor orthopedische chirurgen. Distractie osteogenese wordt reeds 
frequent uitgevoerd om botverkortingen te corrigeren. Eerdere studies beschrijven succesvolle resultaten met het gebruik van externe 
fixatie hupmiddelen zoals Ilizarov en andere circulaire of monolaterale fixatoren. Er zijn echter ook heel wat complicaties gemeld met 
externe fixatoren, zoals gewrichtsstijfheid, spiercontracturen, pininfecties, breuken van het geregenereerd bot na het verwijderen van het 
kader en ontevredenheid bij de patiënt. Interne verlengingstechnieken zijn ontwikkeld om de nood aan externe fixatie te elimineren en zo 
het aantal complicaties te minimaliseren. De Precice nagel is een magnetisch gestuurde intramedullaire nagel waarbij de distractie met 
precisie en accuraatheid kan worden gecontroleerd via een externe afstandsbediening (External Remote Controller). Zoals ook blijkt uit 
studies is Precice een accuraat en betrouwbaar systeem.

3/05/2023 2023-0008 Hemotech Belux BV Taurolock-U25.000

Taurolock-U25.000 is geïndiceerd voor patiënten die gebruik maken van getunnelde siliconen of poly-urethane katheters, eventueel 
getunneld, voor toegang tot de bloedbaan. Taurolock-U25.000 is een katheter lock solution. Het wordt ingespoten in de katheter aan het 
eind van de behandeling, en weer verwijderd voor de volgende behandelingen. TauroLock-U25.000 voorkomt stolling in de katheter en 
heeft een preventieve werking tegen bacterie- en fungusgroei. Taurolock-U25.000 wordt éénmaal per week gebruikt vóór het langste 
interval zonder hemodialyse.
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