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Allurion Assurance Plus-garantieprogramma 
 

In dit document wordt het Allurion Assurance Plus-garantieprogramma inzake het Elipse-
maagballonsysteem beschreven dat op 1 januari 2021 van kracht wordt. De garantie wordt in 
onderstaande tabel beschreven: 

 
 

Gedekte gebeurtenis Garantieprogramma 

Spontane premature 
ballondeflatie binnen 90 
dagen 

Vervanging van het aan de arts van de patiënt geleverde product. Hieraan zijn 
voor de patiënt of de arts geen kosten verbonden.  Eventuele aan de 
plaatsingsprocedure verbonden kosten zijn voor rekening van de patiënt en/of 
de arts.  

Noodzakelijke endoscopische 
verwijdering wegens 
hyperinflatie 

Financiële vergoeding maximaal 8.000 USD. 
 
Allurion vergoedt uitgaven voor procedurevergoedingen, röntgenfoto's en 
endoscopische behandelingen die direct verband houden met de 
revisieprocedure en niet door de verzekering worden gedekt, tot een maximum 
totaalbedrag van 8.000 USD.  

Acute pancreatitis Financiële vergoeding maximaal 8.000 USD. 
 
Allurion vergoedt uitgaven voor procedurevergoedingen, röntgenfoto's en 
endoscopische behandelingen die direct verband houden met de 
revisieprocedure en niet door de verzekering worden gedekt, tot een maximum 
totaalbedrag van 8.000 USD. 

GI-perforatie Financiële vergoeding maximaal 20.000 USD. 
 
Allurion vergoedt uitgaven voor chirurgische behandelingen, gebruik van 
operatiekamer en anesthesie die direct verband houden met de 
revisiechirurgie en niet door de verzekering worden gedekt, tot een maximum 
totaalbedrag van 20.000 USD. 

Dunnedarmobstructie Financiële vergoeding maximaal 12.000 USD. 
 
Allurion vergoedt uitgaven voor chirurgische behandelingen, gebruik van 
operatiekamer en anesthesie die direct verband houden met de 
revisiechirurgie en niet door de verzekering worden gedekt, tot een maximum 
totaalbedrag van 12.000 USD. 
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Spontane premature ballondeflatie, hyperinflatie, acute pancreatitis, GI-perforatie en 
dunnedarmobstructie behoren tot de bekende risico's van maagballonnen.  

 
Medische training, bekendheid met de gebruikte apparaten en procedures en kennis van de patiënt en de 
medische geschiedenis van de patiënt plaatsen de arts in de beste positie om de patiënt te informeren 
over de risico's en voordelen van de procedures en de Elipse-ballon.  Daarom is de arts er als opgeleide 
tussenpersoon verantwoordelijk voor de patiënt vóór de procedure de juiste informatie te verstrekken 
aangaande de risico's, inclusief (maar niet beperkt tot) het risico van spontane premature deflatie van de 
ballon, hyperinflatie, acute pancreatitis, GI-perforatie en dunnedarmobstructie en andere mogelijke 
ongewenste reacties en complicaties in verband met maagballonnen. Deze opgeleide tussenpersoon is 
voor patiënten de primaire bron van risico-informatie, hoewel Allurion alle artsen en patiënten via onze 
website ook een exemplaar beschikbaar stelt van de gebruiksaanwijzing waarin de voordelen en risico's 
van de Elipse-ballon in het Allurion-programma worden beschreven. Exemplaren van deze 
gebruiksaanwijzing kunnen ook aangevraagd worden door rechtstreeks contact op te nemen met Allurion. 
Dit document kan niet en is niet bedoeld om in de plaats te treden van een volledig en openhartig gesprek 
tussen arts en patiënt, of de belangrijke veiligheidsinformatie in de gebruiksaanwijzing.  Een digitaal 
exemplaar van de gebruiksaanwijzing is te vinden op https://allurion.com/quality-risk-information. 

 
De volgende Elipse-ballonnen van het Allurion-programma zijn gekwalificeerde ballonnen (hierna "Elipse-
ballonnen" te noemen): 

 
Elipse-ballonnen: REF 10B en 10C onderdeelnummers F010-17 en FS010-20 

 
DIT IS SLECHTS EEN BEPERKTE GARANTIE WAAR DE IN DIT DOCUMENT GENOEMDE VOORWAARDEN OP 
VAN TOEPASSING ZIJN. ALLE ANDERE GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN RECHTSWEGE OF 
ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE WAARBORGEN VAN 
VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN UITGESLOTEN. VERVANGING 
VAN GEKWALIFICEERDE ELIPSE-BALLONNEN EN BETALING VAN VASTGESTELDE BEDRAGEN VOOR 
NOODZAKELIJKE REVISIEPROCEDURES OF CHIRURGIE ZOALS VERMELD IN DEZE BEPERKTE GARANTIE ZIJN, 
ZOALS MAXIMAAL TOEGESTAAN KRACHTENS TOEPASSELIJKE WETGEVING, DE ENIGE EN EXCLUSIEVE 
VERHAALMOGELIJKHEID VOOR DE PATIËNT. ALLURION IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE, 
INDIRECTE, GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE, LETSEL OF ONKOSTEN DIE DIRECT OF INDIRECT 
VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE PRODUCTEN. ALLURION AANVAARDT GEEN ANDERE OF 
AANVULLENDE AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID IN VERBAND MET DEZE PRODUCTEN, 
NOCH AUTORISEERT HIJ EEN ANDERE PERSOON OM DIT NAMENS HEM TE DOEN. IN DIT HOOFSTUK EN IN 
DEZE BEPERKTE GARANTIE ZIJN DE RISICO'S TUSSEN ALLURION EN DE PATIËNT BESCHREVEN. DEZE 
TOEWIJZING VAN RISICO'S WORDT WEERSPIEGELD IN DE PRIJSSTELLING VAN DE PRODUCTEN EN IS EEN 
ESSENTIEEL ELEMENT VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN ALLURION EN DE PATIËNT. IN 
BEPAALDE PLAATSEN ZIJN BEPERKINGEN VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE OF UITSLUITING 
OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS BOVENSTAANDE 
BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK OP EEN BEPAALDE PATIËNT NIET VAN TOEPASSING. 

 
 TOEPASSING VAN DE GARANTIES VAN ALLURION 

 
A. GARANTIE 

 
1. Tijdlijn: De Allurion-garantie is automatisch van toepassing op Elipse-ballonnen die zijn geplaatst 

in alle markten van Allurion buiten de Verenigde Staten van Amerika waar een 
geldigheidsvordering is ingediend op of na 1 januari 2021 en vervangt Allurion-
garantieprogramma's die eerder van toepassing waren.  Claims inzake spontane premature 
ballondeflatie binnen 90 dagen na plaatsing in het lichaam, dienen binnen 120 dagen na eerste 
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plaatsing van de ballon te worden ingediend.  Claims inzake hyperinflatie, acute pancreatitis, GI-
perforatie en dunnedarmobstructie dienen binnen 180 dagen na eerste plaatsing van de ballon te 
worden ingediend. 

 
2. Gedekte gebeurtenissen: De Allurion-garantie geldt alleen voor de volgende gedekte 

gebeurtenissen (elk een 
"Gedekte gebeurtenis") indien hiervoor chirurgische interventie vereist is: 

 

(a) Voor de Elipse-ballon: 
 

 
(i) In geval van spontane premature ballondeflatie in het lichaam binnen 90 dagen 

hebben patiënten recht op (1) kosteloze levering van het product aan de arts om 
de defecte ballon te vervangen.  Artsen bepalen per geval of aan de patiënt extra 
kosten worden doorberekend voor de plaatsingsprocedure, maar voor de 
vervangende ballon worden de patiënt geen kosten in rekening gebracht; 

 
(ii) Ingeval endoscopische verwijdering noodzakelijk is omdat de ballon door 

hyperinflatie ongeveer voor de helft met gas is gevuld, heeft de patiënt recht op 
een financiële vergoeding van maximaal 8.000 USD.  Allurion vergoedt uitgaven 
voor procedurevergoedingen, röntgenfoto's en endoscopische behandelingen 
die direct verband houden met de revisieprocedure en niet door de verzekering 
worden gedekt, tot een maximum totaalbedrag van 8.000 USD; 

 
(iii) Ingeval endoscopische verwijdering noodzakelijk is in verband met acute 

pancreatitis, heeft de patiënt recht op een financiële vergoeding van maximaal 
8.000 USD.  Allurion vergoedt uitgaven voor procedurevergoedingen, 
röntgenfoto's en endoscopische behandelingen die direct verband houden met 
de revisieprocedure en niet door de verzekering worden gedekt, tot een 
maximum totaalbedrag van 8.000 USD; 

 
(iv) Ingeval chirurgische verwijdering noodzakelijk is in verband met GI-perforatie, 

heeft de patiënt recht op een financiële vergoeding van maximaal 20.000 USD.  
Allurion vergoedt uitgaven voor chirurgische behandelingen, gebruik van 
operatiekamer en anesthesie die direct verband houden met de revisiechirurgie 
en niet door de verzekering worden gedekt, tot een maximum totaalbedrag van 
20.000 USD; of 

 
(v) ingeval chirurgische verwijdering noodzakelijk is in verband met 

dunnedarmobstructie, heeft de patiënt recht op een financiële vergoeding van 
maximaal 12.000 USD.   Allurion vergoedt uitgaven voor chirurgische 
behandelingen, gebruik van operatiekamer en anesthesie die direct verband 
houden met de revisiechirurgie en niet door de verzekering worden gedekt, tot een 
maximum totaalbedrag van 12.000 USD. 

 
De Allurion-garantie geldt mogelijk ook, onderworpen aan beoordeling en goedkeuring door 
Allurion, voor andere, niet specifiek uitgesloten aan een gebeurtenis gerelateerde beschadiging 
van de productintegriteit. 

 
3. Niet gedekte gebeurtenissen: De Allurion-garantie geldt niet 

voor: 
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(a) Hoewel klinische onderzoeken hebben aangetoond dat patiënten gemiddeld 10 tot 15 kg 
gewicht verliezen  
garandeert Allurion niet dat een individuele patiënt gewicht zal verliezen, of hoeveel 
gewicht een patiënt zal verliezen, en deze garantie biedt geen dekking voor gewichtsverlies 
dat niet overeenkomt met het gemiddelde volgens dit onderzoek en/of verwachtingen van 
de patiënt;  
 

(b) Maagballonnen kunnen ongemak en andere symptomen van intolerantie in uiteenlopende 
gradaties veroorzaken, die soms kunnen resulteren in premature endoscopische 
verwijdering, maar de garantie biedt geen dekking voor endoscopische verwijdering zonder 
een andere gedekte claim zoals vermeld in 2(a); 

 
(c) Ongewenste gebeurtenis veroorzaakt door afwijkend of gecontra-indiceerd gebruik; 

 
(d) Arts- of patiëntgerelateerde onachtzaamheid of onjuist gebruik; 

 
 

De Allurion-garantie sluit andere gebeurtenissen buiten de in bovenstaande paragraaf A.2.a. 
vermelde gedekte gebeurtenissen uit. 

 
4. Verklaring:  Patiënten moeten een ondertekende, algemene verklaring bij Allurion indienen om 

vergoeding te ontvangen.  
 

 
B. PATIËNTENINFORMATIE OVER DE ALLURION-GARANTIE 

 
Voorafgaand aan de procedure dient de arts de details van de Allurion-garantie aan de patiënt uit te 
leggen, ook met betrekking tot vervanging van het product, en de patiënt de mogelijkheid te bieden een 
exemplaar van dit document te verkrijgen. Naast uitleg over de voorwaarden van de Allurion-garantie en 
vervanging van het product, dient de arts met de patiënt de gebruiksaanwijzing van Allurion, waarin de 
voordelen en risico's van het plaatsen van een maagballon worden beschreven, door te nemen.  Een 
digitaal exemplaar van de gebruiksaanwijzing is te vinden op https://allurion.com/quality-risk-
information. 
 
C. EEN CLAIM INDIENEN 

 
Indien zich een gedekte gebeurtenis voordoet, dient de arts via complaints@Allurion.com contact op te 
nemen met Allurions Product Surveillance Department om via e-mail instructies te ontvangen.  
 
Tot de noodzakelijke documenten voor elke gedekte gebeurtenis behoren een ondertekende, algemene 
verklaring van de patiënt en documenten die bewijzen dat het een gedekte claim betreft, o.a.: 
 

Product blijkt bij levering beschadigd:  
1. Foto van beschadigd product; 
2. Product ter inspectie terugsturen. 

 
Spontane premature ballondeflatie binnen 90 dagen 

1. Endoscopie, röntgenfoto of echo die afwezigheid van de ballon in de maag bevestigt, of 
door de patiënt waargenomen uitscheiding van de ballon en gedocumenteerd met een 
foto; 

2. Ingevuld klachtenformulier (SOP13-F1 Productfeedbackmelding); 

https://allurion.com/quality-risk-information
https://allurion.com/quality-risk-information
mailto:complaints@Allurion.com.


ACTIEF/105821883.1   
 
 

3. De uitgescheiden ballon indien mogelijk ter inspectie terugsturen.  Allurion levert 
verzendmateriaal en vergoedt de verzendkosten. 
 

Noodzakelijke endoscopische verwijdering wegens hyperinflatie 
1. Endoscopie, röntgenfoto of echo die hyperinflatie van de ballon in de maag bevestigt 

en laat zien dat de ballon circa voor de helft is gevuld met gas; 
2. Ingevuld klachtenformulier (SOP13-F1 Productfeedbackmelding); 
3. Bewijzen van uitgaven van de patiënt; 
4. De ballonvloeistof indien mogelijk ter inspectie terugsturen. 

 
Acute pancreatitis 

1. Bevestiging van acute pancreatitis door het laboratorium; 
2. Ingevuld klachtenformulier (SOP13-F1 Productfeedbackmelding); 
3. Bewijzen van uitgaven van de patiënt. 

 
 

 
GI-perforatie 

1. Röntgenfoto of CT-scan die de perforatie bevestigt; 
2. Ingevuld klachtenformulier (SOP13-F1 Productfeedbackmelding); 
3. Bewijzen van uitgaven van de patiënt. 

 
Dunnedarmobstructie 

1. Röntgenfoto of CT-scan die de dunnedarmobstructie bevestigt; 
2. Ingevuld klachtenformulier (SOP13-F1 Productfeedbackmelding); 
3. Bewijzen van uitgaven van de patiënt; 
4. De ballon indien mogelijk ter inspectie terugsturen. 

 
Allurion behoudt zich het recht voor aanvullende informatie te vragen die de authenticiteit van een claim 
bevestigt, en het verstrekken van valse informatie vormt een reden om een claim af te wijzen. 
 
Documenten kunnen per e-mail worden gestuurd aan Complaints@Allurion.com. 
 

Na ontvangst van de vereiste documenten, de correct ondertekende verklaring en het declaratieformulier 
wordt, in overeenstemming met de in dit document vermelde beperkingen, een vervangend product 
geleverd of een cheque afgegeven aan de desbetreffende partij of partijen. De cheque wordt betaalbaar 
gesteld aan de door de patiënt op de verklaring genoemde partij of partijen. 
 
 

Alle rechten voorbehouden. © 2021 Allurion. 

 
In geval van enige discrepantie tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie, zal de Engelse versie 
prevaleren 

mailto:Complaints@Allurion.com.
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