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Het geneesmiddel Kaftrio voor de behandeling van mucoviscidose wordt vanaf 1 februari 2023 nu 

ook volledig terugbetaald voor kinderen van 6 tot 11 jaar die in aanmerking komen. Hetzelfde geldt 

voor de monotherapie Kalydeco voor patiëntjes vanaf 4 maanden. “Dit is een erg belangrijke dag 

voor kinderen met muco en hun families”, zegt minister van Volksgezondheid Frank 

Vandenbroucke.   

  

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, is blij dat hij samen met het 

RIZIV tot een akkoord is gekomen met het farmaceutisch bedrijf Vertex over de terugbetaling van 

Kaftrio en Kalydeco. Eerder deze zomer was er al een doorbraak voor de terugbetaling van Kaftrio voor 

alle +12-jarigen die in aanmerking komen. Maar ook voor de jongere patiëntjes is er nu een doorbraak. 

“We hebben er alles aan gedaan om tot een oplossing te komen. En die is er nu. Op deze manier 

kunnen we zo’n 140 kinderen jonger dan 12 jaar met mucoviscidose de best mogelijke zorg 

garanderen. Dat is wat telt.”   

 

Kaftrio is een geneesmiddel voor mensen met mucoviscidose. Mucoviscidose is een uiterst zware 

ziekte met een grote impact op de ziektelast en levenskwaliteit van de getroffen patiënten. Kaftrio 

verbetert de longfunctie, zorgt voor een vermindering van het aantal opstoten, doet de nood aan 

antibiotica afnemen en geeft mucopatiënten ook een betere levenskwaliteit. Het is een geneesmiddel 

niet alleen met een grote positieve impact op de levenskwaliteit van mucopatiënten, maar evenzeer 

op de levenskwaliteit van hun familie en vrienden.   

 

Sinds 1 september 2022 werd Kaftrio al volledig terugbetaald voor kinderen vanaf 12 jaar die in 

aanmerking komen. Na een akkoord met het farmaceutisch bedrijf Vertex geldt dat nu ook voor 

kinderen jonger dan 12 jaar die in aanmerking komen. Er is geen aanvraag via het Weescollege meer 

nodig, waardoor er minder lange onzekerheid is voor de patiënt en de arts over de goedkeuring van 

de terugbetaling. De terugbetaling is uiteraard wel afhankelijk van een aantal medische criteria.  

Ook de Kalydeco monotherapie zal vanaf 1 februari 2023 worden terugbetaald vanaf de leeftijd van 4 

maanden. Kalydeco is een geneesmiddel dat zorgt dat de zout-waterbalans in de luchtwegen hersteld 

wordt om de longen zo goed mogelijk te beschermen. Vandaag wordt de therapie terugbetaald vanaf 

de leeftijd van 2 jaar. Met de nieuwe wijzigingen komen jonge muco-patiëntjes vanaf 4 maanden al in 

aanmerking.   

 

Door de uitbreiding voor deze leeftijd zullen er naar verwachting rond de 140 patiëntjes per jaar met 

Kaftrio of Kalydeco behandeld worden.   
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