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Vragen

� Besparingen in zuurstoftherapie zijn onterecht en onrechtvaardig.

� Chronische zuurstoftherapie is een subjectieve indicatiestelling.

� Chronische zuurstoftherapie is aangewezen en terugbetaald bij saturaties
onder 90%.

� Acute zuurstoftherapie wordt nu gelimiteerd tot maximaal 3maanden/jaar 
en enkel na goedkeuring door adviserend geneesheer.

� Ik stuur elke patiënt die nu sporadisch zuurstof neemt door voor overname in 
de conventie voor chronische zuurstoftherapie.



Totale kost chronische zuurstoftherapie

Rapport KCE 2011

Totale kost van zuurstoftherapie in euro/jaar voor conventie 

+ 16% / 5 jaar



Totale kost acute zuurstoftherapie

Rapport KCE 2009

+ 62%/5jaar

Totale kost in acute overeenkomst apothekers  euro/jaar



Nocturnal Oxygen Therapy Trial (NOTT) (NIH), Ann In Med 1980 

Medical Research Council (MRC) study, Lancet 1981

Güell Rous R, Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2008

Evidentie in COPD



Evidentie in COPD

Noctural desaturation: INOX trial: 
630 patients with COPD
nighttime desaturation (< 90%), no criteria for LTOT

oxygen versus placebo overnight
3 years follow-up
endpoints 2014: mortality,  quality of life, compliance

Exercise induced desaturation: LOTT trial

1134 COPD patients

saturation at rest < 93%, desaturation during exercise, no criteria for LTOT

Oxygen open label, randomized
4 months to 4years follow-up
endpoints 2014: mortality, quality of life, hospitalisation, compliance



Evidentie in palliatieve setting
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240 palliatieve patiënten  (paO2> 55 mHg)
2 liter of oxygen – 2 liter of room air (nasal flow)

Geen verschil in dyspnee klachten en levenskwaliteit. 

Abernethy et al. Lancet 2010



Evidentie voor chronische zuurstoftherapie

� Enkel positieve evidentie op mortaliteit voor COPD 
in strikte subgroepen.

� Geen evidentie in mucoviscidose, interstitieel
longlijden, chronisch hartfalen op mortaliteit

� Wel mogelijks verbetering van levenskwaliteit en 
inspanningscapaciteit in verschillende aandoeningen 

� Discutabel in pallatieve context (geen verschil met 
lucht)

Rapport KCE 2011



Evidentie ?

* Feel Better - Increases your oxygen levels
* More Energy - Dramatically boosts your energy 
levels and improves your use of oxygen
* Natural Pain Relief - Natural remedy for 
headaches, migraines and hangovers
* Less Sickness - Strengthens your immune system.
* Mental Clarity - Quickly heightens your 
concentration and alertness.
* Emotional Well Being - Has a calming effect on 
your nervous system.
* Natural Antibiotic - Kills infectious bacteria, 
viruses, fungi, and parasites, without harming 
beneficial microorganisms needed for your body.
* Supplement Booster – O2 greatly enhances 
your intake of vitamins, minerals, amino acids, 
proteins, and other essential nutrients.
* Cleanses System - Gives your body the added 
oxygen it needs to oxidize and eliminate built-up 
toxins and poisons.
* Faster recovery - From injury, stress or strenuous 
exercise.



Evidentie ? 



Aanpassingen chronische 02 conventie: 

� Prijsreductie op basis van grondige kostenanalyse

� Herevaluatie van de indicatiestelling op 
wetenschappelijke gronden

� Introductie van nieuwe technologie 

� Terugschroeven van het gebruik van vloeibare 
zuurstof 

Rapport KCE 2011



Indicaties voor conventie

� Nachtelijk hypoxemiesyndroom

minimaal 30% nacht saturatie < 90% 

en pulmonale hypertensie of polycytemie

� Chronische hypoxemie

(in rust, stabiele patiënt, 2metingen – 3m tussentijd, rookstop, 15uur/d)
� paO2 < 55mmhg

� paO2  55 – 60 mmhg + pulmonale hypertensie/polycytemie

� paO2 < 65 mmhg + mucoviscidose + desaturatie bij inspanning

� Thuisbeademing met saturaties < 90% gedurende 2 uur



Modaliteiten in nieuwe conventie

� Vaste zuurstofconcentrator

- Betrouwbaar debiet tot maximaal 4 liter/min
- niet geruisloos

- Elektriciteitsverbruik  (1 euro/dag van mutualiteit)
- 24uurs service voor herstel
- bijlevering van zuurstofslang, neusbril, masker…
- bijlevering van fles als back-up



Modaliteiten in nieuwe conventie

� Vaste zuurstofconcentrator + vulcompressor

- Patiënten die meer dan 30 min/dag buitenhuis actief zijn.
- Betrouwbaar debiet tot maximaal 3 liter/min
- Extra elektriciteitsverbruik
- Beperkte autonomie (200 bar – 2 liter ≈ 400 liter)



Modaliteiten in nieuwe conventie

� Vaste concentrator + draagbare concentrator

- Patiënten die meer dan 3 uur/dag buitenhuis actief zijn.
- Betrouwbaar debiet tot maximaal 3 liter/min
- Extra elektriciteitsverbruik 
- Beperkte autonomie – afhankelijk van batterij, grote toestel
(reserve batterij – oplaadbaar in wagen)
(2 - 5 uur)



Modaliteiten in nieuwe conventie

� Vloeibare zuurstof (vaste en draagbare unit)

- Patiënten continu debiet ≥ 4 liter/min nodig hebben.
- Hogere debieten mogelijk
- Geen elektriciteitsverbruik 
- 30L = 25.000 L gasvormig O2 = 1-2 weeks of O2
- 0.5-1.2 L = 450-1000 L gasvormig O2, 4-8 uren autonomie
- voorschrift voor 02 levering in apotheek van instelling



Aanpassingen acute zuurstoftherapie

� belangrijke besparing door limitatie in tijd

� ‘a priori’ controle

� Overname (zo mogelijk) in chronische conventie



Aanpassingen acute zuurstoftherapie

Reglementaire basis

KB medische hulpmiddelen
MB vergunde geneesmiddelen (Hoofdstuk IV)
Aanpassing voor concentrator of grote zuurstofflessen is identiek

Vergoedingsvoorwaarden: Hoofdstuk IV

Acute hypoxemie (max. 3 maanden vergoeding per jaar)

�‘a priori’ controle = kennisgeving van startdatum acute therapie
� geen standaard template

noteren van onderliggende aandoening
noteren van acute hypoxemie (symptomen en/of saturatiemeting)

� In principe geen weigering  voor 1ste aanvraag
� huisapotheek verifieert of aanvraag is verstuurd – laat leveren – rekent aan 
zodra terugbetaling aanvaard is. 
� Op dit ogenblik is 3 maand niet opsplitsbaar – zal worden aangepast.



Aanpassingen acute zuurstoftherapie

Reglementaire basis

KB medische hulpmiddelen
MB vergunde geneesmiddelen (Hoofdstuk IV)

Vergoedingsvoorwaarden: Hoofdstuk IV

Statuut palliatieve patiënt 

geen beperking tijdsduur zodra palliatief statuut
huisarts attesteert derde betalers regel van toepassing

Cluster headache
geen beperking tijdsduur 
eerste aanvraag altijd door neuroloog, neurochirurg, neuropsychiater
voorafgaande machtiging van adviseur noodzakelijk



Overgangsperiode: 

� Nieuwe conventie voor chronische zuurstoftherapie en KB over 
acute zuurstoftherapie:

1 juli 2012

� Alle tellers voor patiënten op nul vanaf 1 juli: 

� 3 mogelijkheden voor huisarts

� stop ‘niet aangewezen’ chronische zuurstoftherapie

� zo twijfel : stop zuurstoftherapie en verwijs naar longarts

� zo heel sterk vermoeden: vraag acute zuurstoftherapie aan en 
verwijs voor inclusie in conventie



Overgangsperiode: 

� Nieuwe chronische conventie start 1 juli 2012.
� Nieuwe aanvragen 

� Bestaande patiënten worden overgezet bij verlenging

� Alle tellers voor acute therapie op nul vanaf 1 juli: 
� Snel verwijzen naar longarts zo ernstig vermoeden van chronische   therapie

� eventueel 6 weken later controle voor goedkeuring van 3 maand.

� de klok loopt voor patiënten zodat bij weigering tot toetreding in conventie 
(strikte criteria), acute en terugbetaalde periode van 3m voorbij kan zijn.

VERWIJS VERSTANDIG  - EXTRA FLEXIBILITEIT BIJ LONGARTS



Vragen

� Besparingen in zuurstoftherapie zijn onterecht en onrechtvaardig.  FOUT

� Chronische zuurstoftherapie is een subjectieve indicatiestelling.  FOUT

� Chronische zuurstoftherapie is aangewezen en terugbetaald bij saturaties
onder 90%.  FOUT

� Acute zuurstoftherapie wordt nu gelimiteerd tot maximaal 3maanden/jaar 
en enkel na goedkeuring door adviserend geneesheer.  JUIST

� Ik stuur elke patiënt die nu sporadisch zuurstof neemt door voor overname in 
de conventie voor chronische zuurstoftherapie.  FOUT



Vragen en opmerkingen ?


