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Disclaimer 

Vermeldingen worden zoveel mogelijk gemaakt op basis van openbare data. Indien er berekeningen aan ten 

grondslag liggen kunnen deze variëren op basis van interpretatie van verschillen uit meerdere registratiestudies 
of als gevolg van verschillen in gepubliceerde data. Prijzen zijn gebaseerd op vigerende lijstprijzen exclusief 9% 

BTW. Deze kunnen per maand veranderen. Het is dan ook zaak dat ziekenhuizen op basis van hun eigen 

casemix variaties en inzichten, de aannames en bekostiging per indicatie checken. 

We zijn bij het samenstellen uiterst zorgvuldig te werk gegaan, toch kunnen verschillen ontstaan of kleine foutjes 

optreden. Iedere aansprakelijkheid met betrekking tot onjuistheden, onvolledigheid in de informatieverstrekking 
of als gevolg van interpretatieverschillen sluiten we dan ook uit. 

Copyrights Prometheus Healthcare B.V. 2019, Tilburg  

Alle rechten voorbehouden: 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/
of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen of op enige andere manieren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
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Li feVest  intervent ie  

De behandeling met een LifeVest biedt grote voordelen voor 
patiënten die in aanmerking komen voor een ICD. De externe 
defibrillator is reeds enige jaren op de Nederlands markt en wordt 
pas sinds medio 2018 vergoed binnen de DBC-structuur. Hierdoor 
kan de overbrugging in het ziekenhuis tot het plaatsen van een ICD, 
in principe vervangen worden door het LifeVest. Het LifeVest kan 
kostenneutraal binnen ziekenhuizen worden toegepast en met  
zorgverzekeraars moet een vergoeding afspraak gemaakt worden.   

Objective 

Het doel van deze uitgave is om inzicht te verstrekken over de bekostiging en toepassing 
van het LifeVest in de thuissituatie ten opzichte van monitoring in het ziekenhuis. 

Data source 

Openbare bronnen zoals o.a.: EMA, Horizonscan NZA, nvmo.org, farmacotherapeutisch 
kompas, registratieteksten, CBG, Z-index, ZIN, DHD, publicaties van registratie studies, 

interne protocollen ziekenhuizen, beroepsrichtlijnen. 

Overzicht defibrillators  

Binnen Nederland worden een aantal cardiale defibrillators gebruikt die onder de regulier 

zorg vallen. Zo is er de uitwendige A.E.D. (Automatic External Defibrillator), het W.C.D. 
(Wearable draagbare Cardioverter Defibrillator) of LifeVest® en de ICD (Interne Cardioverter 

Defibrillator) 

De toepassing van de AED valt onder de reguliere bekostiging in de eerste- en tweedelijn. 
De vergoeding hiervoor is vrij onderhandelbaar met de zorgverzekeraars en de toepassing 

is van deze AED hebben een ambulant karakter. 
De ICD’s behoren tot het A-segment binnen de ziekenhuisbekostiging waarbij zowel de 

prijs als de aantallen per jaar per ziekenhuis gereguleerd zijn. De toepassing van ICD’s vindt 
meestal plaats bij ernstige ritmestoornissen van het hart op basis van meerdere indicaties 

zoals: myocardinfarct, hartfalen, geleidingsstoornissen, etc. 
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