
 
BIJLAGE A: model van aanvraagformulier:   
Aanvraagformulier voor de terugbetaling van de specialiteit ELIQUIS ( § 7750000 van hoofdstuk IV van het 
K.B. van 21 december 2001) 
 
I – Identificatie van de rechthebbende (naam, voornaam, inschrijvingsnummer bij de V.l.): 
 
        (naam) 
        (voornaam) 
        (aansluitingsnummer)
 
II – Elementen te bevestigen door de behandelend arts:
 
Ik, ondergetekende, arts, attesteer dat de hierboven vermelde patiënt een behandeling met ELIQUIS nodig 
heeft voor de behandeling van een diep veneuze trombose (DVT) en/of een pulmonaire embolie (PE) of de 
preventie van recidieven van  DVT en/of PE en dat deze patiënt voldoet aan alle vergoedingsvoorwaarden 
van § 7750000 van hoofdstuk IV van het K.B. van 21 december 2001. 

De aanbevolen startdosis van ELIQUIS bedraagt  2 x 10 mg (2 tabletten van 5 mg) per dag gedurende 7 dagen, 
gevolgd door een dosis van 2 x 5 mg per dag gedurende de eerste 6 maanden. Na de eerste 6 maanden van de 
behandeling, is de aanbevolen dosis 2 x 2,5 mg per dag.

Datum van de DVT en/of PE: 

In functie van de datum van de DVT en/of PE, autoriseert de adviserend geneesheer de terugbetaling van de 
verpakkingen die nodig zijn om de behandeling van de patiënt te dekken voor een totale periode van 3 ,6 of 
12 maanden. 

Acute behandeling

    3 maanden (1 verpakking 56 x 5 mg + 1 verpakking 168 x 5 mg) 
    6 maanden (1 verpakking 56 x 5 mg + 2 verpakkingen 168 x 5 mg) 
    12 maanden (1 verpakking 56 x 5 mg + 2 verpakkingen 168 x 5 mg + 2 verpakkingen 168 x 2,5 mg)

Verlenging van de behandeling voor de preventie van een recidief

Omwille van zijn of haar risicoprofiel, heeft deze patiënt een verlenging van de behandeling met ELIQUIS nodig, 
na een eerdere behandeling met ELIQUIS van 3 of 6 maanden, tot maximaal 12 maanden behandeling met ELIQUIS.  

    6 maanden (2 verpakkingen 168 x 2,5 mg), dus na een eerdere behandeling van 6 maanden met ELIQUIS
    9 maanden (1 verpakking 168 x 5 mg + 2 verpakkingen 168 x 2,5 mg) dus na een eerdere behandeling van 
    3 maanden met ELIQUIS

Ik bezorg desgevraagd de bewijsstukken waaruit blijkt dat mijn patiënt zich in de verklaarde toestand bevindt, 
aan de adviserend geneesheer.

   

III – Identificatie van de arts (naam, voornaam, adres, RIZIV-nr):
 
        (naam)  

        (voornaam)    

       -                        -            -     (RIZIV n°)  

        (datum) 
 
Stempel en handtekening van de arts:

 

        

  


