Geneesmiddelen gebruikt bij vruchtbaarheidsstoornissen
Welke specialiteiten?
De behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen wordt forfaitair vergoed, na toelating van de adviserend
geneesheer van de mutualiteit. Drie MBV-forfait’s (medisch begeleide voortplanting) werden, in functie
van het type behandeling, ingesteld.
De vergoedingsmodaliteiten zijn van toepassing voor de volgende geneesmiddelen binnen de volgende
indicaties:
Geneesmiddelen
die de follikelruptuur induceren
die de folliculaire groei stimuleren via een
gonadotroop mechanisme
die een LHRH agonistische of antagonistische
werking vertonen welke op de hypofyse inwerkt

Indicaties





in vitro fertilisatie
eiceldonatie (behandeling van de
ontvangster)
intra-uteriene inseminatie
ovariële stimulatie

Alle geneesmiddelen afgeleverd in het kader van de forfaits, worden in de ziekenhuisapotheek
afgeleverd.

Het ‘IVF’ forfait
Voor de kost van de farmaceutische specialiteiten gebruikt bij in-vitrofertilisatie (met of zonder ICSI intracytoplasmatische sperma-injectie), wordt, per volledige cyclus, een MBV1 forfait van 920 euro
(remgeld inbegrepen) toegekend. Het remgeld bedraagt 54,90 euro (36,64 euro voor de rechthebbenden
op de verhoogde tegemoetkoming).
Het ‘eicel-ontvangster’ forfait
Voor de kost van de farmaceutische specialiteiten gebruikt bij de eicel(len) ontvangster in het kader van
een eicel(len)donatie, wordt, per volledige cyclus, een MBV2 forfait van 99 euro (remgeld inbegrepen)
toegekend. Het remgeld bedraagt 10,60 euro (7,10 euro voor de rechthebbenden op de verhoogde
tegemoetkoming).
Het gecumuleerd aantal MBV1 en MBV2 forfaits, die voor éénzelfde patiënte terugbetaald kunnen
worden, is beperkt tot 6. De voorwaarden voor de toekenning van deze forfaits zijn de volgende:




de behandeling dient plaats te vinden in een ziekenhuis met een erkend zorgprogramma voor
reproductieve geneeskunde
de farmaceutische specialiteiten dienen in het kader van het zorgprogramma voorgeschreven te
zijn door een aan dit ziekenhuis verbonden gynaecoloog en in dit ziekenhuis afgeleverd te zijn
de rechthebbende dient jonger te zijn dan 43 jaar en nog niet genoten hebben van alle 6
toegelaten forfaits voor de aan de in vitro fertilisatie gebonden laboratoriumactiviteiten

Voor de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten, gebruikt in het kader van een eicel(len)donatie
bij in-vitrofertilisatie of bij de behandeling van de ontvangster, dient er voortaan één A1-aanvraagformulier
gebruikt te worden. Bij de facturatie van elke cyclus dient er één A3-formulier ingevuld te worden.

Het ‘ovariële stimulatie/IUI’ forfait
Voor de kost van de farmaceutische specialiteiten gebruikt in het kader van een follikelgroeistimulatie
behandeling of een intra-uteriene inseminatie behandeling (IUI) wordt, per volledige behandeling, een
MBV3 forfait van 270 euro (remgeld inbegrepen) toegekend. Het remgeld bedraagt 23,10 euro (15,34
euro voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming).
Het aantal MBV3 forfaits is beperkt tot 6 voor elk van de 2 behandelingstypes. De voorwaarden voor de
toekenning van deze forfaits zijn de volgende:




de intra-uteriene inseminatie behandeling dient in een ziekenhuis te worden uitgevoerd
de farmaceutische specialiteiten dienen voorgeschreven te zijn door een aan een ziekenhuis, met
een erkend zorgprogramma voor reproductieve geneeskunde, verbonden of aangesloten
gynaecoloog en in het ziekenhuis afgeleverd te zijn
de rechthebbende dient jonger te zijn dan 43 jaar

Voor de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten, gebruikt in het kader van een
follikelgroeistimulatie behandeling of een intra-uteriene inseminatie behandeling, dient er voortaan één
B1-aanvraagformulier gebruikt te worden. Bij de facturatie van elke behandeling dient er één B3-formulier
ingevuld te worden.
Opmerking: de forfaits en remgelden mogen enkel gefactureerd worden na een volledige behandeling.

