Tot ver in de twintigste eeuw
w moesten mensen met
hevige zenuwpijnen aan o.a.. dure, verdove
ende middelen
of morfinepom
mpen. Vaak hieelpen deze mid
ddelen maar ko
ort
of kregen patiënten afschuw
welijke bijverschijnselen.
Tientallen jare
en van een leveen werden onhoudbaar.
Gelukkig is er neuromodulattie ontwikkeld die voor een
an vijftig tot neegentig procen
nt zorgt,
pijnreductie va
waardoor het leven van pijnppatiënten wee
er draaglijk en/o
of
leefbaar word
dt. Maar... neurromodulatie drreigt uit het
basispakket te
e verdwijnen! ZZo blijkt uit het voorlopige
standpunt van
n het Zorginstittuut Nederland
d (ZiN). Dit mag
g
niet gebeuren, daarom vrageen wij om uw hulp.
h
Ondersch
hrijf
onze petitie zo
odat de overheeid tijdig bij zin
nnen komt!

Wij
Drage
ers van een neurromodulatie systteem, Patiënten Vereniging
V
Voorr Neuromodulatie
e (PVVN), Vereniiging Voor Anestthesiologie(VVA)) (Vereniging voo
or
Neuro
omodulatie Nedeerland (VvNN), familie,
f
vrienden,, bekenden en allle andere betrok
kkenen die neuro
omodulatie als laaatste redmiddel belangrijk vinde
en.

Consstateren
• datt neuromodulatiee voor heel veel chronische pijnp
patiënten een laaatste redmiddel is. Vele duizenden patiënten hebbben immers do
oor
neu
uromodulatie hun kwaliteit van le
even teruggekre
egen.
• datt dankzij neuromodulatie veel ind
directe medische
e kosten wegvall en, doordat het medicijngebruik
k en andere theraapie als
bijvvoorbeeld fysioth
herapie, drastisch verlaagd word
den en soms zelfss helemaal verva
allen;
• datt patiënten die vaanwege ondraag
glijke pijn arbeidssongeschikt verkklaard zijn dankzij neuromodulatie weer kunnen w
werken;
• datt het Zorginstituu
ut Nederland dezze gunstige ontw
wikkeling niet op
p waarde schat of
o mee wil wegen
n en een negatieff advies dreigt uit
te brengen
b
over de vvergoeding van neuromodulatie uit de basisverzzekering.

en ve
erzoeken
Om deze manier van p
pijnbestrijding te
e blijven vergoed
den vanuit het baasispakket, zoda
at alle pijnpatiëntten die een indiccatie hebben voo
or neuromodulattie
e toekomst!
gehollpen kunnen worden, nu én in de
De lin
nk naar de petitiee: https://neuro
omodulatiebasisp
pakket.petities.nnl
(vergeet na het teken
nen niet je handttekening te bevestigen via de linkk die je ontvangtt van petitie.nl in de mail).
U kun
nt ook kijken op w
www.pvvn.nl
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