
BIJLAGE A: model van aanvraagformulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker: 
Aanvraagformulier voor vergoeding van de specialiteit MABCAMPATH (§ 2480000 van hoofdstuk IV van het KB van 21 december 2001) 
 
I - Identificatie van de begunstigde (naam, voornaam, inschrijvingsnummer bij de verzekeringsinstelling): 
 

                                         
 
 
II - Elementen te bevestigen door de geneesheer-specialist verantwoordelijk voor de behandeling 
 
Ik ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaar dat de hierboven vermelde patiënt aan chronische lymfatische leukemie  lijdt en 
aan alle voorwaarden gesteld in § 2480000 van hoofdstuk IV van het KB van 21 december 2001 voldoet. 
 
Voorwaarden betreffende de toestand van de patiënt bij aanvang van de behandeling met MABCAMPATH: 
 
⊔ Het gaat om een patiënt met chronische lymfatische leukemie die eerder werd behandeld met een standaardbehandeling  

met een alkylans namelijk (specialiteit ……………….…………………………………..) dat werd toegediend van   ⊔⊔ / ⊔⊔ / ⊔⊔⊔⊔ tot 
⊔⊔ / ⊔⊔ / ⊔⊔⊔⊔  
en bij wie een behandeling met fludarabinefosfaat,  dat werd toegediend van  ⊔⊔ / ⊔⊔ / ⊔⊔⊔⊔ tot ⊔⊔ / ⊔⊔ / ⊔⊔⊔⊔ niet geleid heeft 
tot een complete of partiële respons of bij wie de remissie op fludarabinefosfaat korter was dan 6 maanden. 

Of  
 
⊔ Het gaat om een patiënt met chronische lymfatische leukemie bij wie een behandeling volgens de internationaal aanvaarde richtlijnen 

noodzakelijk is, en bij wie door middel van FISH test (in situ fluorescentie hybridisatie) de aanwezigheid van een 17p deletie werd 
aangetoond. In dit geval beschik ik in mijn dossier over het rapport van het laboratorium dat de FISH test heeft uitgevoerd. 

 
Ik verbind mij ertoe aan de geneesheer-adviseur de bewijsstukken ter beschikking te houden die aantonen dat mijn patiënt zich in de 
geattesteerde situatie bevindt. 
 
Op basis van de hierboven vermelde elementen, getuig ik, dat de toestand van deze patiënt de vergoeding van de specialiteit 
MABCAMPATH vereist. 
 
 
III - Identificatie van de geneesheer-specialist in punt II hierboven vermeld: 
 
                      (naam) 
 
                      (voornaam) 
 
1 -      -   -    (n° RIZIV) 
 
  /   /     (datum) 
 
 

(stempel) .......................................... (handtekening van de geneesheer) 
 
 


