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BIJLAGE A 

Aanvraagformulier voor de vergoeding van de specialiteit BRILIQUE 60 mg (§8460000 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 - Voorwaarden door de behandelende arts te attesteren voor een eerste aanvraag:  

 
Ik, ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaar dat de hierboven vermelde patiënt de voorwaarden vervult voor de vergoeding van 
de specialiteit BRILIQUE 60 mg, zoals die zijn opgenomen in punt a) van § 8460000 van hoofdstuk IV van het K.B. van 21 december 2001, 
meer bepaald dat de specialiteit gebruikt wordt, in combinatie met acetylsalicylzuur, voor de preventie van atherotrombotische voorvallen, 
als voortgezette behandeling indien: 
 
⊔  gestart wordt direct volgend of na een korte onderbreking van maximum 3 maanden op de initiële behandeling van een jaar met: 

⊔ ticagrelor 90 mg 

⊔ prasugrel 10 mg of 5 mg 

⊔ clopidogrel 75 mg 

en 
 
⊔ de patiënt ten minste 1 jaar geleden en maximum 2 jaar geleden een myocardinfarct doormaakte (myocardinfarct met ST-

segmentelevatie [STEMI] of myocardinfarct zonder ST-segmentelevatie[NSTEMI]): 
 

- datum optreden myocardinfarct: ⊔⊔/⊔⊔/⊔⊔⊔⊔ 
 

⊔ geassocieerd aan een of meerdere van de volgende risicofactoren voor atherotrombose: 

⊔ diabetes mellitus 

⊔ > 1 doorgemaakt myocardinfarct 

⊔ aanwijzingen voor meervatslijden  

⊔ een chronisch non-end-stage nierstoornis 

⊔ leeftijd ≥ 65 jaar 

 
Ik verbind mij ertoe de bewijsstukken waaruit blijkt dat de betrokken patiënt zich in de verklaarde situatie bevindt, ter beschikking te houden 
van de adviserende geneesheer.  
 
Ik weet dat de combinatie van de voorgeschreven verpakkingen zo goedkoop mogelijk moet zijn voor de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.  
 
Op basis van deze elementen verklaar ik dat die patiënt de vergoeding van BRILIQUE 60 mg 2x / dag gedurende 365 dagen moet krijgen. 
 
 
III. Aanvraag tot verlenging 

 
De verlenging wordt toegestaan voor maximum twee hernieuwbare periodes van 365 dagen. 
 
⊔ Aanvraag tot verlenging:   

 
Ik verbind mij ertoe de bewijsstukken waaruit blijkt dat de betrokken patiënt zich in de verklaarde situatie bevindt, ter beschikking te houden 
van de adviserende geneesheer.  
 
Ik weet dat de combinatie van de voorgeschreven verpakkingen zo goedkoop mogelijk moet zijn voor de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen  
 
Op basis van deze elementen verklaar ik dat die patiënt de vergoeding van BRILIQUE 60 mg 2X / dag gedurende 365 dagen moet krijgen. 
 
IV - Identificatie van de arts in punt II hierboven vermeld:  

 
                      (naam) 

 
                      (voornaam) 

 
1 -      -   -    (RIZIV n°) 
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  /   /     (datum) 

 

 

(stempel) .......................................... (handtekening van de arts) 

 

 


