
BIJLAGE A: model van aanvraagformulier
Aanvraagformulier voor de terugbetaling van de specialiteit PRADAXA (§ 7510000 van hoofdstuk IV van het K.B. 
van 21 december 2001)

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

II – Elementen te bevestigen door de behandelend arts:
Ik, ondergetekende, arts, attesteer dat de volwassen patiënt die aan een acute diep veneuze trombose (DVT) 
en/of een acute pulmonaire embolie (PE) lijdt, een behandeling met Pradaxa 110 mg of 150 mg tweemaal 
daags nodig heeft, onmiddellijk na een behandeling met een parenteraal antistollingsmiddel gedurende ten 
minste 5 dagen, teneinde de behandeling van acute DVT en/of acute PE verder te zetten en teneinde recidieven 
van DVT en PE te voorkomen na een acute DVT en/of acute (PE).

De behandelingsduur moet individueel bepaald worden na een evaluatie van de voordelen van de behandeling 
ten op zichte van het bloedingsrisico. De behandelingsduur (minstens 3 maanden tot maximum 12 maanden) 
dient gebaseerd te zijn op de risicofactoren, transitoir of permanent, of de aanwezigheid van idiopathische 
vormen van DVT of PE.

Datum van de DVT of PE:    /    /  

❑ De specialiteit zal aan een dosis van 150 mg tweemaal daags toegediend worden.

Ik vraag de terugbetaling aan voor een behandelingsduur van:

❑ 3 maanden
❑ 6 maanden
❑ 12 maanden

❑ De specialiteit zal aan een dosis van 110 mg tweemaal daags toegediend worden vermits het een patiënt betreft
 - ouder of gelijk aan 80 jaar en/of
 - concomitant behandeld met verapamil en/of
 -  welke een reductie van de dagelijkse dosis nodig heeft op basis van een individuele evaluatie van het 

tromboembolisch risico en het bloedingsrisico

Ik vraag de terugbetaling aan voor een behandelingsduur van:

❑ 3 maanden
❑ 6 maanden
❑ 12 maanden

Ik bevestig de bewijselementen die aantonen dat de patiënt zich in de geattesteerde toestand bevindt, ter 
beschikking te houden van de adviserend geneesheer. 

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

  (naam)

  (voornaam)

1  -   -  -   (RIZIV-nr)

 /  /    (datum)

Clear Form

 ........................................ (handtekening arts)

(stempel arts)      


	Group3: Off
	ID 1: 
	ID 2: 
	ID 3: 
	DAY DVT: 
	MONTH DVT: 
	YEAR DVT: 
	DOSE 150: Off
	DOSE 110: Off
	Group4: Off
	name: 
	surname: 
	RIZIV 1: 
	RIZIV 2: 
	RIZIV 3: 
	day: 
	month: 
	year: 
	Text4: 


