
BIJLAGE A: Aanvraagformulier voor de terugbetaling van een langwerkend anticholinergicum in vaste associatie  
in categorie B-267 (ingeschreven in § 8000000 van hoofdstuk IV van het K.B. van 21 december 2001)

I – Identificatie van de rechthebbende (naam, voornaam, inschrijvingsnummer bij de V.I.)

  (naam)

  (voornaam) 

  (Aansluitingsnummer)

II – Elementen te bevestigen door de behandelend arts :

	Het betreft een eerste aanvraag :

Ik bevestig dat deze patiënt eerder een toelating heeft gekregen voor de terugbetaling van een langwerkend anticholinergicum in het kader 
van een COPD behandeling in monotherapie.

Behandeling in monotherapie van de specialiteit : ………………………    
Startdatum van de behandeling met deze specialiteit : …… / …… / …………  
Einddatum van de behandeling met deze specialiteit : …… / …… / ………… 

Ik attesteer dat deze behandeling niet doeltreffend is gebleken ten opzichte van de klinische situatie van de patiënt voor aanvang van de 
behandeling.

Ik attesteer dat deze patiënt de terugbetaling nodig heeft van een vaste associatie die een langwerkend anticholinergicum bevat voor een 
periode van 365 dagen.

	Het betreft een aanvraag tot verlenging :

Deze patiënt heeft al de terugbetaling verkregen voor minstens één behandelingsperiode van 365 dagen voor een vaste associatie die een 
langwerkend anticholinergicum bevat.

Ik attesteer dat deze behandeling doeltreffend is gebleken ten opzichte van de klinische situatie van de patiënt voor het opstarten van de 
behandeling met een verbetering van de klinische toestand van de patiënt.

Op basis van deze doeltreffendheid, attesteer ik dat deze patiënt de verlenging van de terugbetaling nodig heeft van een vaste associatie die 
een langwerkend anticholinergicum bevat voor een behandeling van COPD.

Ik verbind me ertoe om bij het voorschrijven de maximale dosering overeenkomstig de Samenvatting van de Kenmerken van het Product te 
respecteren.

Ik weet dat de gelijktijdige terugbetaling van verschillende specialiteiten met een langwerkend anticholinergicum (alleen of in vaste 
associatie) nooit is toegestaan.

III – Identificatie van de arts in punt II hierboven vermeld :

  (naam)

  (voornaam) 

   -    -  -   (n° RIZIV)

  /  /   (datum)

(stempel) (handtekening van de arts)
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