
Vergoedingsvoorwaarden Fosamax 10 mg           

Hoofdstuk: IV                Subparagraaf: 2290300 
 

De specialiteit wordt enkel vergoed als aangetoond wordt dat ze toegediend wordt voor de behandeling van osteoporose bij een man bij wie 
ten minste twee van de drie volgende risicofactoren aanwezig zijn:

•  ofwel een antecedent vertonen van een wervelfraktuur gedefinieerd door een vermindering van minstens 25% en van minstens 4 mm  
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. 

Daartoe maakt de behandelende arts een verslag op waaruit blijkt dat aan de voorgaande voorwaarden is voldaan en voegt hij bij zijn  
aanvraag het protocol van de radiografie of van de radiologische absorptiometrie toe, of, in voorkomend geval, van de radiologische  
absorptiometrie.

Op grond van deze documenten reikt de adviserend geneesheer aan de rechthebbende een machtiging uit waarvan het model is vastgesteld 
onder “d” van de bijlage III van het koninklijk besluit van 21.12.2001 en waarvan de geldigheidsduur tot maximum twaalf maanden is beperkt.
De toelating tot terugbetaling mag worden verlengd voor nieuwe perioden van maximum 12 maanden op basis van een model “d”, degelijk 
ingevuld door de behandelende geneesheer en teruggestuurd naar de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling.
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Mag gestandaardiseerd (niet specifiek)  
aanvraagformulier gebruikt worden?

Ja, U kan het bijgevoegde formulier gebruiken
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NG Switch binnen paragraaf mogelijk (zijn er andere specialiteiten 

binnen dezelfde paragraaf)?
Neen 

Automatische verlenging mogelijk?
Ja, voor een periode van 1 jaar. De verlening wordt in  
dat geval automatisch naar de patiënt verstuurd 
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“Niet-specifiek” formulier voor aanvraag tot terugbetaling van  
FOSAMAX 10 mg

I – Identificatie van de rechthebbende:              

Naam: __________________________________________________________________________________

Voornaam:  _______________________________________________________________________________

V.I. Nummer: ______________________________________________________________________________

II – Elementen te bevestigen door de behandelende geneesheer:

Ik ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaar dat de hierboven vermelde patiënt voldoet aan alle voorwaarden,  
noodzakelijk om de vergoeding van de specialiteit te verkrijgen

	 ❑ FOSAMAX 10 mg 
Kruis de gekozen specialiteit aan

zoals deze voorwaarden voorkomen in § 22902300** van hoofdstuk IV van het KB van 21 december 2001:

	 ❑ Het gaat om een eerste periode van machtiging; 
 ❑ Het gaat om een periode van verlenging van de machtiging.

Ik verbind ik mij ertoe om het bewijsmateriaal waaruit blijkt dat mijn patiënt zich in de verklaarde toestand bevindt, ter beschikking te houden 
van de adviserend geneesheer, inbegrepen, in voorkomend geval, indien de voorwaarden voorzien dat de aanvraag moet opgesteld worden 
door een geneesheer die houder is van een bijzondere medische kwalificatie, een attest van een geneesheer die deze kwalificatie bezit, die 
bevestigt dat de voorwaarden wel degelijk vervuld zijn bij deze patiënt.

Op grond van al deze elementen attesteer ik dat deze patiënt de vergoeding voor deze specialiteit moet krijgen voor de periode voorzien in de 
reglementering van de hierboven vermelde paragraaf.

III – Identificatie van de behandelende geneesheer

Naam: __________________________________________________________________________________

RIZIV Nummer: 1-____________-______-____________

Datum:____ / ____ / ________

HANDTEKENING:

Stempel

(*) Dit aanvraagformulier is slechts bruikbaar voor het indienen van een aanvraag voor vergoeding van een specialiteit waarvoor de  
vergoedingsvoorwaarden vastgesteld in hoofdstuk IV geen specifiek aanvraagformulier opleggen, en voor zover de voorziene machtiging tot 
vergoeding het document is waarvan het model is dat onder « b » of « d » van de bijlage III van de lijst is vastgesteld.
(**) De tekst van de betreffende paragraaf werd in bijlage bij dit formulier toegevoegd.
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