
Naam van de patiënte:  .....................................................................................................................................................

Adres:  ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

Naam van de verzekerde:  ................................................................................................................................................

Naam ziekenfonds:  ............................................................................................................................................................

Inschrijvingsnummer:  .......................................................................................................................................................

— bij voorkeur kleefbriefje aanbrengen —

Nieuwe patiënte

£ Ik ondergetekende, Dokter in de Geneeskunde, vraag de toestemming tot terugbetaling 
 aan voor Aclasta® 5 mg voor een periode van één jaar(maximum 1 verpakking per jaar) 
 voor de bovenvermelde gemenopauzeerde patiënte met osteoporose, die voldoet aan ten 
 minste één van de volgende drie voorwaarden:

 £ OFWEL een antecedent van een wervelfractuur vertoont, gedefinieerd door een reductie van ten minste 
  25%, en ten minste 4mm in absolute waarde, van de hoogte van de voor- of de achterrand of van het 
  centrum van de beschouwde wervel, aangetoond door een radiologisch onderzoek;

 £ OFWEL een antecedent van een heupfractuur;

 £ OFWEL een T-score heeft, berekend ten opzichte van een vrouwelijke referentiepopulatie van < -2,5 ter 
  hoogte van de lumbale wervelkolom (L1-L4 of L2-L4) of van de heup (volledige zone of zone van de hals)  
  bij een onderzoek uitgevoerd met radiologische absorptiometrie met dubbele energie.

Ik voeg het verslag van de radiografie of van de radiologische absorptiometrie toe.

Overschakeling naar Aclasta® 5 mg

 £ Ik ondergetekende, Dokter in de Geneeskunde, vraag een wijziging aan van de terug-
  betaling van de huidige behandeling naar de terugbetaling van Aclasta® 5 mg voor een 
  periode van 12 maanden (maximum 1 verpakking per jaar) voor de bovenvermelde  
  patiënte met osteoporose.

  (Huidige behandeling en/of attestnr:  ...........................................................................................................)

Verlenging van de terugbetaling van Aclasta® 5 mg

 £ Ik ondergetekende, Dokter in de Geneeskunde, vraag de verlenging van de terugbetaling 
  van Aclasta® 5 mg aan voor een nieuwe periode van 12 maanden (maximum 1 verpakking 
  per jaar). De patiënte bekwam eerder reeds een machtiging tot terugbetaling van een  
  behandeling met Aclasta® 5 mg IV.

  (Attestnr. indien beschikbaar:  ...........................................................................................................................)

Commentaar:  ........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Met collegiale groeten,

Datum:  .....................................................................

Handtekening: 

.......................................................................................

 A
CL

-10
-11

/1
1-7

50
5

Stempel van de behandelende arts

Terugbetalingsaanvraag

Osteoporose bij postmenopauzale vrOuw

F1
Opgelet, de aanvraag vOOr mannen staat Op de keerzijde



Naam van de patiënt: . .....................................................................................................................................................

Adres:  .......................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................

Naam van de verzekerde:  ...............................................................................................................................................

Naam ziekenfonds:  ...........................................................................................................................................................

Inschrijvingsnummer:  ......................................................................................................................................................

— bij voorkeur kleefbriefje aanbrengen —

Nieuwe patiënt

£ Ik ondergetekende, Dokter in de Geneeskunde, vraag de toestemming tot terugbetaling 
 aan voor Aclasta® 5 mg voor een periode van één jaar(maximum 1 verpakking per jaar) 
 voor de bovenvermelde patiënt met osteoporose, die 

£ een antecedent van een heupfractuur vertoont

 OFWEL

£ twee van de drie volgende risicofactoren heeft:

 £ OFWEL een antecedent van een wervelfractuur, gedefinieerd door een vermindering van 
  minstens 25%, en minstens 4mm in absolute waarde, van de hoogte van de voor- of de 
  achterrand of van het centrum van de beschouwde wervel, aangetoond door een  
  radiologisch onderzoek;

 £ OFWEL een T-score, berekend ten opzichte van een mannelijke referentiepopulatie van 
  < -2,5 ter hoogte van de lumbale wervelkolom (L1-L4 of L2-L4) bij een onderzoek  
  uitgevoerd met radiologische absorptiometrie met dubbele energie;

 £ OFWEL een T-score, berekend ten opzichte van een mannelijke referentiepopulatie van 
  < -1 ter hoogte van de heup (volledige zone of zone van de hals) bij een onderzoek  
  uitgevoerd met radiologische absorptiometrie met dubbele energie.

Ik voeg het verslag van de radiografie of van de radiologische absorptiometrie toe.

Overschakeling naar Aclasta® 5 mg

 £ Ik ondergetekende, Dokter in de Geneeskunde, vraag een wijziging aan van de terug-
  betaling van de huidige behandeling naar de terugbetaling van Aclasta® 5 mg voor een 
  periode van 12 maanden (maximum 1 verpakking per jaar) voor de bovenvermelde  
  patiënt met osteoporose.

  (Huidige behandeling en/of attestnr:  .......................................................................................................... )

Verlenging van de terugbetaling van Aclasta® 5 mg

 £ Ik ondergetekende, Dokter in de Geneeskunde, vraag de verlenging van de terugbetaling  
  van Aclasta® 5 mg aan voor een nieuwe periode van 12 maanden (maximum 1 verpakking  
  per jaar). De patiënt bekwam eerder reeds een machtiging tot terugbetaling van een  
  behandeling met Aclasta® 5 mg IV.

  (Attestnr. indien beschikbaar:  .......................................................................................................................... )

Commentaar:  .......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Met collegiale groeten,

Datum:  .....................................................................

Handtekening:

.......................................................................................

Terugbetalingsaanvraag

Osteoporose bij MAN
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Aanvraag In te vullen door de voorschrijver

Specifieke technische verpleegkundige zorgen
Naam van de patiënte:  .....................................................................................................................................................

Adres:  ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

Naam van de verzekerde:  ................................................................................................................................................

Naam ziekenfonds:  ............................................................................................................................................................

Inschrijvingsnummer:  .......................................................................................................................................................

— bij voorkeur kleefbriefje aanbrengen —

Ik ondergetekende, schrijf, voor bovenvermelde patiënt, het aanbrengen van en het toezicht op een 
intraveneuze infusie voor, evenals de toediening van een geneesmiddel via intraveneuze weg.

	 •	Datum	van	de	prestatie:	 ............... / ................  / ................

	 •	Van	volgende	specialiteit: 
  Aclasta® 5 mg oplossing voor infusie

	 •	Frequentie:	éénmaal per jaar

	 •	Duur	van	de	infusie:	minimum 15 minuten

	 •	 Infusiesnelheid:	133 druppels/minuut of 33 
  druppels/15 seconden aan een constante snelheid

Commentaar:  ........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Met collegiale groeten,

 
Datum:	 ................ / ................  / ................

Handtekening: 

.....................................................................................................................
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Aanvraag tot toediening  
van Aclasta®

Datum: ................... / ................... / 20................... Handtekening:  .....................................................................

PATiENTgEgEvENs

Naam:  ............................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum: ................... / ................... / ...................

Adres: ...............................................................................................................................................................................................................................

Postcode / Gemeente:  ...................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:  .............................................................................of GSM:  ..........................................................................................

Ik ondergetekende, schrijf, voor bovenvermelde patiënt, het aanbrengen van, en het toezicht op  
een intraveneuze infusie voor, als ook de toediening van een geneesmiddel via intraveneuze weg.

Hierbij vraag ik eveneens aan NOVANURSES® bovenvermelde prestaties uit te voeren. 

MEDiCATiE / MEDisCH rAPPOrT BElANgrijk!

Aclasta© 5mg 

Indicatie:  ......................................................................................................................................................................................................................

Datum van de 1e infusie : ................... / ................... / 20...................

Duur van de infusie: minimum 15 minuten 
Infusiesnelheid: 133 druppels/minuut of 33 druppels/15 seconden aan een constante snelheid.
Commentaar: ............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

gEgEvENs vAN DE AANvrAgENDE DOkTEr

Naam van de instelling:..................................................................................................................................................................................

Naam van de arts:  ..............................................................................................................................................................................................

RIZIV Nr.:  ...................................................................................................................................................................................................................

Specialiteit: 

Telefoon:  ......................................................................................................  e-mail:  ..........................................................................................

❏  Huisarts ❏  Specialist:  ............................................................................................................................
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Bij voorkeur kleefbriefje aanbrengen

N
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Dit formulier dient verstuurd te worden: 

 • per fax 070 35 01 56 
• per e-mail novanurses@remedus.be
• per post Remedus, Boomsesteenweg 44,
 2630 Aartselaar, (tel. 070 35 01 55) 
• via www.novactive.be

Het origineel dient aan uw patiënt overhandigd te worden. Vergeet niet volgende documenten 
aan uw patiënt mee te geven: voorschrift voor de apotheker, terugbetalingsaanvraag.

Uw persoonsgegevens worden conform de wet van 8 december 1992 opgenomen in het bestand met 
contactgegevens van Remedus. U hebt het recht tot inzage en verbetering van uw persoonsgegevens 
door hiervoor een schriftelijk verzoek te richten aan Remedus, Boomsesteenweg 44 te 2630 Aartselaar. 
Aanvullende inlichtingen op www.privacy.fgov.be.

NOVANURSES® is een samenwerking tussen Remedus & Novartis Pharma n.v.


