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Registratieformulier

Gegevens patiënt
Naam__________________________________________________________
Adres __________________________________________________________
__________________________________________________________
Plaats__________________________________________________________
Postcode_______________________________________________________
Provincie _______________________________________________________
Telefoonnr.______________________________________________________
E-mailadres_____________________________________________________
Ik wil me registreren voor het EXOGEN Prestatiegarantie
Om in aanmerking te komen voor EXOGEN Prestatiegarantie moeten patiënten zich binnen 30 dagen
na de eerste behandeling met EXOGEN bij Bioventus registreren.

Gegevens voorschrijvend arts
Naam__________________________________________________________
Adres __________________________________________________________
__________________________________________________________
Plaats__________________________________________________________
Postcode_______________________________________________________
Provincie _______________________________________________________
Telefoonnr.______________________________________________________
E-mailadres_____________________________________________________
 eze patiënt voldoet aan de criteria van het EXOGEN Prestatiegarantie
D
programma zoals beschreven op de achterkant van deze kaart

Handtekening ___________________________________ Datum __________
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EXOGEN Prestatiegarantie is een programma van Bioventus dat aan patiënten hun eigen bijdrage voor EXOGEN vergoedt
als er 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 vergroten.

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. Patiënten moeten hun non-union gedurende minimaal 120 dagen met EXOGEN behandelen volgens de
productinstructies en een therapietrouw behalen van minimaal 90%.

Exclusies
• Fractuurtypes:
- Verse fracturen
- Instabiel
- Dislocatie
- Fractuurspleet groter dan 10 millimeter
- Wervelkolom en schedel
- Pathologisch
• Gewijzigde en/of veranderde apparaten
• Garantie is ongeldig als 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
• Overige kosten in verband met de aankoop – alleen de betaling
van de patiënt aan Bioventus zal worden vergoed
• Uitsluitend geldig in Nederland

†

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 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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