
BIJLAGE A. Model van formulier dat de ziekenhuisapotheker bewaart en ter beschikking houdt van de adviserend geneesheer: 
Formulier dat de ziekenhuisapotheker ter beschikking houdt van de adviserend geneesheer, volledig ingevuld, voorafgaand aan de 
facturatie van een specialiteit ingeschreven in de § 4750000 van hoofdstuk IV van het KB van 21 december 2001, volgens de bepalingen 
van deze paragraaf. 
 
I - Identificatie  van  de begunstigde  (naam, voornaam, inschrijvingsnummer bij de V.I.): 
 
                                               
 
 
II - Elementen te bevestigen door een geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde met bijzondere beroepsbekwaamheid 
in de hematologie op basis van het Ministerieel Besluit van 18.10.2002 of door een geneesheer-specialist houder van de 
bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncologie volgens het Ministerieel Besluit van 14.05.2007: 
 
Ik ondergetekende, dokter in de geneeskunde,  
 

 geneesheer specialist in de inwendige geneeskunde met bijzondere beroepsbekwaamheid in de hematologie op basis van het 
Miniserieel Besluit van 18.10.2002  

of 
 geneesheer specialist houder van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncologie volgens het 

Ministerieel Besluit van 14.05.2007. 
 

verklaar dat alle voorwaarden gesteld in punt a) en punt b) van § 4750000 van hoofdstuk IV van het KB van 21 december 2001 voor de 
terugbetaling van de toediening van EVOLTRA bij deze patiënt voldaan zijn. 
 
 
III - Toestand van de patiënt die de toediening van EVOLTRA  momenteel nodig maakt (kruis de passende vakjes aan)   
 
Ik verklaar dat het om een patiënt gaat van minder dan 21 jaar die lijdt aan een acute lymfoblasten leukemie,  
en dat deze  patiënt 
 

 niet beantwoordt aan minstens drie lijnen chemotherapie 
of  

 gerecidiveerd is na minstens twee lijnen chemotherapie.  
 
Ik verklaar dat  
 

 de ziekte refractair is aan minstens drie verschillende lijnen chemotherapie die als adequaat worden beschouwd voor deze pathologie 
volgens de nationale en internationale experten en richtlijnen namelijk: 

  
1).   …………………………………………………………………………………………………… 
Toegediend van ⊔⊔ / ⊔⊔ / ⊔⊔⊔⊔ tot  ⊔⊔ / ⊔⊔ / ⊔⊔⊔⊔,  
En   
2)   ………………………………………………………………………………………………….…      
Toegediend van ⊔⊔ / ⊔⊔ / ⊔⊔⊔⊔ tot  ⊔⊔ / ⊔⊔ / ⊔⊔⊔⊔ 
En  
3)   ………………………………………………………………………………………………….…      
Toegediend van ⊔⊔ / ⊔⊔ / ⊔⊔⊔⊔ tot ⊔⊔ / ⊔⊔ / ⊔⊔⊔⊔ 

 
 dit ziekteherval is aangetoond na minstens twee verschillende lijnen chemotherapie die als adequaat worden beschouwd voor deze 

pathologie volgens de nationale en internationale experten en richtlijnen namelijk: 
  

1)   …………………………………………………………………………………………………… 
Toegediend van ⊔⊔ / ⊔⊔ / ⊔⊔⊔⊔ tot ⊔⊔ / ⊔⊔ / ⊔⊔⊔⊔,  
En   
2)   ………………………………………………………………………………………………….…      
Toegediend van ⊔⊔ / ⊔⊔ / ⊔⊔⊔⊔ tot  ⊔⊔ / ⊔⊔ / ⊔⊔⊔⊔ 

 
 
Bovendien verbind ik mij ertoe de behandeling met EVOLTRA te stoppen in geval er, ondanks de lopende behandeling, zich een 
progressie van de ziekte voordoet tegenover de evaluatie bij de start van de behandeling. 
 
Ik verbind er mij eveneens toe de bewijsstukken die bevestigen dat mijn patiënt zich in de geattesteerde situatie bevindt ter beschikking te 
stellen van de adviserend geneesheer, met name de protocollen van de laboratoriumanalyses alsook het evolutierapport dat, op medisch 
vlak, de voortzetting van de behandeling verantwoordt. 
 



Op basis van de hierboven vermelde elementen, verklaar ik dat deze patiënt de terugbetaling van de specialiteit EVOLTRA dient te krijgen, 
waarbij rekening wordt gehouden met een maximale dosering van een maximum van drie cycli en met een maximale dosis per cyclus van 
52 mg/m² dag gedurende 5 dagen. 
 
 
IV - Identificatie van de geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde met bijzondere beroepsbekwaamheid in de 
hematologie op basis van het Ministerieel Besluit van 18.10.2002 of van de geneesheer specialist houder van de bijzondere 
beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncologie volgens het Ministerieel Besluit van 14.05.2007 (naam, 
voornaam, adres, RIZIV N°):  
 
                      (naam) 
 
                      (voornaam) 
 
1 -      -   -    (RIZIV nummer) 
 
  /   /     (datum) 
 
 
 
(stempel) 

 
 
 
 
……………………….. (handtekening van de geneesheer) 

 
 


