
Bijlage A: Model van aanvraagformulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker: 
Aanvraagformulier voor vergoeding van de specialiteit ADCIRCA (§ 5930000 van hoofdstuk IV van het K.B. van 21 december 2001) 
 
I – Identificatie van de begunstigde (naam, voornaam, inschrijvingsnummer bij de verzekeringsinstelling): 
 
                                               
 
II – Elementen te bevestigen door de arts-specialist verantwoordelijk voor de behandeling: 
 
Ik ondergetekende, arts-specialist, erkend in  
 
� cardiologie 
� pneumologie 
 
verklaar dat de hierboven vermelde patiënt is 18 jaar oud of meer die voldoet aan de voorwaarden gesteld in punt a) van § 5930000 
van hoofdstuk IV van het K.B. van 21 december 2001: 
 

- Voorwaarden die betrekking hebben op de uitsluiting van secundaire vormen te wijten aan linker hartsaandoeningen en 
aandoeningen van het ademhalingsstelsel;  

- Voorwaarden die betrekking hebben op de uitsluiting van de vormen geassocieerde aan chronische tromboembolische 
pulmonale hypertensie (CTEPH) inoperabel of persisterend na interventie; 

- Voorwaarden die betrekking hebben op de uitsluiting van de vormen geassocieerde aan  een pulmonale veno-occlusive ziekte 
(PVOD) of een pulmonale capillair haemangiomatose (PCH); 

- Voorwaarden die betrekking hebben op de uitsluiting van de functionele klassen NYHA I en IV; 
- Voorwaarden die betrekking hebben op de diagnosestelling op basis van een rechter hartscatheterisatie met 

farmacodynamische test met stikstofmonoxide of epoprostenol, met metingen van pulmonale drukken, hartsdebiet en 
bloedgaswaarden, vervolledigd met een staptest van 6 minuten. 

 
 
Ik bevestig dat het aantal patiënten die in mijn dienst jaarlijks voor pulmonale arteriële hypertensie opgevolgd worden, hoger of gelijk 
aan 20 is. 
 
 
III – Toestand van de patiënt voor wie de toediening van ADCIRCA aangewezen is (vul de passende vakjes in): 
 
Ik verklaar dat het om een patiënt gaat die lijdt aan arteriële pulmonale hypertensie (APHT), zoals gedefinieerd in de Classificatie van 
Dana Point (Simonneau et al 2009), 
 
��Idiopathisch (IPAH) 
� Familiaal (HPAH) 
� Geassocieerd met (APAH) (met uitsluiting van chronische tromboembolische pulmonale hypertensie en van pulmonale veno-occlusive 

ziekte en pulmonale capillair haemangiomatose) 
 
De functionele NYHA klasse is de volgende: ��� (in Romeinse cijfers) 
 
Ik beschik over alle bewijselementen van de diagnose en de opvolging van de patiënt en ik verbind mij ertoe om alle bewijselementen 
die de geattesteerde gegevens bevestigen ter beschikking te houden van de adviserend geneesheer (met name in geval van eerste 
aanvraag een rechter hartkatheterisatie (*) met farmacodynamische test met stikstofmonoxide of epoprostenol, met metingen van pulmonale 
drukken, hartsdebiet en bloedgaswaarden die aantonen: een gemiddelde arteriële pulmonale druk � 25 mm Hg in rust en/of � 30 mm Hg bij 
inspanning, een pulmonale arteriële wiggedruk < 15 mm Hg, tesamen met een functionele evaluatie door een staptest van <  500 m in 6 minuten). 
 
 
IV – Periode van toediening van ADCIRCA (vul de passende vakjes in): 
 
IV. 1 
� Het betreft een eerste aanvraag voor toelating van vergoeding bij een patiënt die nog niet behandeld is met de specialiteit ADCIRCA. 
 
Ik bevestig dat deze patiënt nood heeft aan de vergoeding van de specialiteit ADCIRCA met een maximale posologie van 40 mg/dag (2 
x 20 mg) voor een eerste periode van 12 maanden. 
 
IV. 2 

� Het betreft een aanvraag tot verlenging van vergoeding van de specialiteit ADCIRCA, want deze patiënt heeft reeds minstens één 
periode van vergoeding van de specialiteit ADCIRCA bekomen op basis van de voorwaarden van § 5930000 van hoofdstuk IV van 
het K.B. van 21 december 2001.  

 
Ik vraag de terugbetaling voor een periode van 12 maanden om de behandeling met ADCIRCA te kunnen verder zetten aangezien de 
patiënt klinisch verbeterde.  
 
Daarenboven verbind ik mij ertoe om de behandeling nauwkeurig op te volgen met echocardiografie en 6 minuten wandeltest of andere 
technische onderzoeken elke 6 maanden dat  ik op beschikking van de adviserend geneesheer zal houden.  
 
 
 



V –  Identificatie van de arts-specialist in punt II hierboven vermeld: 
 
                      (naam) 
 
                      (voornaam) 
 
1 -      -   -    (n° RIZIV) 
 
  /   /     (datum) 
 
 

(stempel) .......................................... (handtekening van de geneesheer) 
 
 
(*) In bijlage bij huidig aanvraagformulier, voeg ik het volledig protocol van de rechter hartscatherisatie met farmacodynamische test 
met stikstofmonoxide of met epoprostenol dewelke de verschillende uitgevoerde metingen en het resultaat van de functionele evaluatie 
van de staptest bevat, (enkel voor de eerste aanvraag voor toelating, namelijk wanneer de begunstigde nooit eerder een vergoeding 
van de specialiteit ADCIRCA bekomen heeft op basis van de voorwaarden van § 5930000 van hoofdstuk IV van het K.B. van 21 
december 2001). 
 


