
Aanvraag tot terugbetaling  van
Merck®-Ranitidine

Ondergetekende, Dokter in de geneeskunde, verklaart dat de gezondheids-
toestand van mijn patiënt een behandeling met Merck®-Ranitidine vereist
Naam en voornaam patiënt
..................................................................................................................................................................................

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

Etiket van de verzekerde

Gevraagde verpakking
❑ 150 mg/  56 tabletten ❑ 300 mg/ 28 tabletten

TYPISCHE SYMPTOMEN VAN PEPTISCHE REFLUXOESOFAGITIS 
(8 WEKEN)

Mijn patiënt reageert onvoldoende op de gekende hygiënisch-diëtische regels; vertoont
geen alarmsymptomen (dysfagie, odynofagie, abnormaal gewichtsverlies, anemie); is
niet weerstandig aan het gebruik van H2-blokkers, vertoont tijdens anamnese speci-
fieke klachten van peptische refluxoesofagitis (de specifieke klachten zijn o.a. pyrosis,
zure regurgitatie en een brandend gevoel in hogere epigastrische zone).

Posologie Duur Verpakkingen Bewijs te leveren
❑ Behandeling ......mg/d ......weken ......dozen motivatie

(max 300 mg/d) (max 8 weken) (max 2)
❑ Hernieuwing ......mg/d ......weken ......dozen motivatie

(1x/jaar) (max 300 mg/d) (max 8 weken) (max 2)

PEPTISCHE REFLUXOESOFAGITIS GRAAD I & II 
(12 MAANDEN)

Mijn patiënt heeft tijdens een recent verleden (de vijf voorgaande jaren) een endo-
scopisch onderzoek ondergaan waarin een peptische refluxoesofagitis van graad I (ery-
themateus-exsudatieve of erosieve confluerende letsels, solitair of multipel) of van
graad II (exsudatieve of erosieve letsels, confluerend zonder circulaire extensie) werd
vastgesteld ; mijn patiënt had geen verhoogd risico tot complicaties zoals stenose,
Barrett metaplasie, maag of duodenumkanker; geen antecedenten van een ulcus ven-
triculi;  reageert onvoldoende op de gekende hygiënisch-diëtische regels; vertoont geen
alarmsymptomen (dysfagie, odynofagie, abnormaal gewichtsverlies, anemie); reageert
positief op het gebruik van H2-blokkers en is niet weerstandig aan het gebruik van H2-
blokkers; vertoont tijdens anamnese klachten van peptische refluxoesofagitis (die speci-
fieke klachten zijn o.a. pyrosis, zure regurgitatie en een brandend gevoel in de hogere
epigastrische zone).

Posologie Duur Verpakking Bewijs te leveren
❑ Behandeling ......mg/d ......maanden ......dozen Protocol endo

(max 300 mg/d) (max 12 maanden) (max 13)
❑ 1ste hernieuwing ......mg/d ......maanden ......dozen Motivatie

(max 300 mg/d) (max 12 maanden) (max 13)
❑ 2de hernieuwing 300 mg/d ......maanden ......dozen Motivatie

(max 300 mg/d) (max 12 maanden) (max 13)
❑ 3de hernieuwing ......mg/d ......maanden ......dozen Motivatie

(max 300 mg/d) (max 12 maanden) (max 13)
❑ 4de hernieuwing ......mg/d ......maanden ......dozen Motivatie

(max 300 mg/d) (max 12 maanden) (max 13) R.I
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Stempel

DUODENUMULCUS
BEHANDELING

Posologie Duur Verpakkingen Bewijs te leveren
❑ Behandeling ......mg/d ......weken ......dozen Endoscopie/RX

(max 300 mg/d) (max 8 weken) (max 2)

DUODENUMULCUS
PREVENTIE RECIDIEVEN

Posologie Duur Verpakkingen Bewijs te leveren
❑ 1e aanvraag ......mg/d ......maanden ......dozen 3 opstoten tijdens

(max 150 mg/d) (max 6 maanden) (max 4) laatste 12 maanden   
(2 > 65 j)

❑ Hernieuwing ......mg/d ......maanden ......dozen doeltreffendheid
(max 150 mg/d) (max 6 maanden) (max 4) v/d preventie + 

protocol endo

MAAGULCUS
BEHANDELING

Posologie Duur Verpakkingen Bewijs te leveren
❑ Behandeling ......mg/d ......weken ......dozen Endoscopie/RX

(max 300 mg/d) (max 8 weken) (max 2)

ZOLLINGER - ELLISON
Posologie Duur Verpakkingen

❑ Zollinger-Ellison ......mg/d ......maanden ......dozen
(max 900 mg/d)

Motivatie en/of bewijs
..................................................................................................................................................................................

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

Behandelend geneesheer Datum
............................................................................................................. .............................................................

Met collegiale groeten,  (Handtekening)

Nota voor de patiënt
1. U bent in het bezit van - a) het voorschrift voor Merck®-Ranitidine - b) het endoscopische of radiografische

protocol (indien noodzakelijk) - c) de aanvraag tot terugbetaling Merck®-Ranitidine
2. U mag Merck®-Ranitidine reeds bij u apotheker kopen tegen de publieksprijs
3. U zendt volgende documenten naar uw mutualiteit terug teneinde het akkoord van de adviseur te bekomen

voor de terugbetaling van Merck®-Ranitidine - a) De aanvraag voor terugbetaling van Merck®-Ranitidine - 
b) Het endoscopische of radiografische protocol (indien noodzakelijk)

4. Na akkoord van de adviseur zal de mutualiteit u een formulier toezenden dat u door uw apotheker bij iedere
nieuwe aankoop van Merck®-Ranitidine moet laten invullen
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