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Voorwaardelijk  
toegelaten behandelingen
(Actueel overzicht d.d. 1 januari 2018)

Dit overzicht vervangt het overzicht van voorwaardelijk toegelaten behandelingen dat is 
opgenomen in Hoofdstuk 2 van de Verzekeringsreglementen HEMA Basisverzekering.

1. a. van 1 april 2016 tot 1 april 2018 behandeling met Fampyra voor verzekerden van 18 jaar  
 of ouder met multiple sclerose en een score van 4 tot en met 7 op de Expanded Disability  
 Status Scale, 
b. van 1 april 2015 tot 1 oktober 2019 behandeling van coloncarcinoom met adjuvante 

hypertherme intraperitoneale chemotherapie, 
c. van 1 juli 2015 tot 1 juli 2019 behandeling met belimumab van volwassen patiënten 

met actieve auto-antilichaampositieve systemische lupus erythematosus met een 
hoge mate van ziekte-activiteit en met een geschiedenis van behandelfalen op de 
standaardbehandeling, 

d. vanaf 1 juli 2015 tot 1 juli 2019 behandeling met tumorinfiltrerende lymfocyten van uitgezaaid 
melanoom irresectabel stadium IIIc en stadium IV, 

e. van 1 oktober 2015 tot 1 april 2020 borstreconstructie na borstkanker met autologe 
vettransplantatie, 

f. van 1 januari 2016 tot 1 januari 2020 behandeling van lumbosacraal radiculair syndroom bij 
lumbale hernia met percutane transforaminale endoscopische discectomie, 

g. van 1 januari 2016 tot 1 januari 2020 behandeling van medicamenteus onbehandelbare 
chronische clusterhoofdpijn met occipitale zenuwstimulatie, 

h. van 1 april 2016 tot 1 augustus 2021 dendritische celvaccinaties bij patiënten met stadium IIIB 
en IIIC melanoom na complete resectie, 

i. van 1 oktober 2016 tot 1 juli 2021 sacrale neuromodulatie voor therapieresistente, functionele 
obstipatie met vertraagde darmpassage, 

j. van 1 januari 2017 tot 1 juli 2023 geïntensifieerde, alkylerende chemotherapie met 
stamceltransplantatie voor de behandeling van patiënten van 18 tot en met 65 jaar met 
BRCA1-like, stadium III borstkanker,

k. van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2022; combinatiebehandeling van cytoreductieve 
chirurgie en hypertherme interperitoneale chemotherapie (HIPEC) bij patiënten met zowel 
maagcarcinoom als synchrone buikvliesmetastasen of tumorpositief buikvocht.

Belangrijk
Het overzicht met voorwaardelijk toegelaten behandelingen kan gedurende het jaar 
wijzigen en ook kunnen de aan een onderzoek deelnemende zorginstellingen wijzigingen. 
Als u dezelfde behandeling buiten het onderzoek, in een ander ziekenhuis in Nederland of in 
het buitenland ondergaat, komen de kosten niet voor vergoeding in aanmerking.

Kijk voor een actueel overzicht van de voorwaardelijk toegelaten behandelingen op 
zorgverzekeringhema.nl/voorwaardelijketoelatingen.
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