Geen voortgang van
genezing? Geld terug!

Introductie van de EXOGEN®
Prestatiegarantie
EXOGEN kent een genezingspercentage van 86%1 voor fracturen die niet
vanzelf genezen, ook bekend als non-unions. EXOGEN Prestatiegarantie is een
programma van Bioventus dat aan patiënten hun eigen bijdrage voor EXOGEN
vergoedt als volgens de onderstaande criteria geen voortgang van genezing
te zien is. Het is tevens opgezet om de therapietrouw van patiënten aan de
voorgeschreven behandeling te helpen versterken. Het is voor uw herstel van
wezenlijk belang dat u zich houdt aan de voorgeschreven behandeling.

Criteria
Alle patiënten die een EXOGEN hebben aangeschaft die is ontworpen voor de
behandeling van non-unions en die is voorgeschreven door een gekwalificeerd
arts ter behandeling van een stabiele, vastgestelde non-union† zonder dislocatie
en met een fractuurspleet van minder dan 10 millimeter (met uitzondering van
wervel- en schedelfracturen) komen in aanmerking. Alle patiënten moeten zich
binnen 30 dagen na aanvang van hun behandeling bij Bioventus registreren.
Patiënten moeten hun non-union gedurende minimaal 120 dagen met EXOGEN
behandelen volgens de productinstructies en een therapietrouw behalen van
minimaal 90%.

Evaluatie
Afwezigheid van genezing (voortgang tot botverbinding) wordt vastgesteld door
de voorschrijvend arts die de röntgenfoto’s van de patiënt, die zijn genomen
voorafgaand aan het gebruik van EXOGEN, vergelijkt met een foto die na
120 dagen of later wordt genomen.
Het EXOGEN-apparaat bevat een interne patiëntengebruiksmonitor die de
datum, tijd en duur van elke behandeling registreert. Deze monitor zal door
Bioventus worden gebruikt om te bevestigen dat de 90% therapietrouw wordt
gehaald.

Exclusies
• Fractuurtypes :
		
		
		
		
		

-

Verse fracturen
Instabiel
Dislocatie
Fractuurspleet groter dan 10 millimeter
Wervelkolom en schedel
Pathologisch

• Gewijzigde en/of veranderde apparaten
• Garantie is ongeldig indien alternatieve interventies plaatsvinden
gedurende de 120-daagse behandelingsperiode
• EXOGEN moet door de patiënt rechtstreeks van Bioventus worden
gekocht en ontvangen
• EXOGEN Prestatiegarantie is uitsluitend van toepassing op patiënten aan
wie het apparaat is voorgeschreven
• Eventuele andere kosten in verband met de aankoop – alleen de betaling
van de patiënt aan Bioventus zal worden vergoed
• Uitsluitend geldig in Nederland

Aanvragen
Patiënten kunnen voor hulp contact opnemen met een Customer Care
medewerker van Bioventus op 0800 0599 (gratis). Alle aanvragen moeten
vergezeld gaan van het volgende:
1. S
 chriftelijke beoordeling van de voorschrijvend arts
2. B
 rief van de patiënt waarin om een vergoeding wordt verzocht
(inclusief naam, adres en rekeninggegevens)
3. Voorgeschreven EXOGEN-apparaat geretourneerd aan Bioventus
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Een non-union wordt vastgesteld als er op de plek van de fractuur
geen zichtbare tekenen van voortgang van genezing te zien zijn.

†

Samenvatting van indicaties voor gebruik: EXOGEN is geїndiceerd voor
de non-invasieve behandeling van alle botdefecten (met uitzondering van die
van de wervelkolom en de schedel), waaronder de behandeling van vertraagde
union- en non-unionfracturen†, stressfracturen en gewrichtsverstijving.
EXOGEN is tevens geїndiceerd voor het verkorten van de genezingstijd voor
het genezen van verse fracturen, versnelling van herstel na osteotomie, herstel
bij bottransplantaties en herstel bij distractieosteogenese-ingrepen.
Er zijn geen contra-indicaties bekend voor EXOGEN.
De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij personen van wie het
skelet niet volgroeid is, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven,
patiënten met pacemakers, voor fracturen als gevolg van botkanker of bij
patiënten met een slechte bloedcirculatie of stollingsproblemen. Sommige
patiënten kunnen overgevoelig zijn voor de gel. De volledige indicatiestelling
kunt u vinden op het productetiket, op www.exogen.com, via de klantenservice
op 0800 0599 (gratis) of via de contactpagina op deze website.
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