
BIJLAGE A: model van gestandaardiseerd aanvraagformulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker: 
Formulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker voorafgaand aan de facturatie van de specialiteit REMOVAB (§ 5970000 van 
hoofdstuk IV van het K.B. van 21 december 2001) 
 
I - Identificatie van de begunstigde (naam, voornaam, inschrijvingsnummer bij de verzekeringsinstelling):  
Naam: ����������������������� 
Voornaam: ���������������������� 
Inschrijvingsnummer: ������������������� 
 
II - Elementen te bevestigen door geneesheer specialist erkend in de medische oncologie of in de gynaecologie houder van 
een bijzondere bekwaamheid in oncologie: 
 
Ik ondergetekende, geneesheer specialist, erkend in  
 
� de medische oncologie 
 
of 
 
� de gynaecologie, houder van een bijzondere bekwaamheid in de oncologie 
 
verklaar dat hoger vermelde patiënte lijdt aan maligne ascites ten gevolge van een EpCam positief ovariumcarcinoom en dat zij aan alle 
critera voldoet zoals vermeld in § 5970000 van hoofdstuk IV van het K.B. van 21 december 2001: 
 
Haar Karnofsky index is minstens 60  
en  
 
het relatief aantal lymfocyten is hoger dan 25 % in het bloed 
en  
 
er zijn geen geschikte terugbetaalbare therapeutische alternatieven  
 
Het gaat om de  
� eerste toediening (10 µg) 
� tweede toediening (20 µg) 
� derde toediening (50 µg) 
� vierde toediening (150 µg) 

 
Ik verbind er mij toe de behandeling met REMOVAB te stoppen bij het vaststellen van ziekteprogressie in vergelijking met de evaluatie 
uitgevoerd bij de start van de behandeling, ondanks de lopende behandeling. 
 
Ik verbind er mij ook toe de elementen die aantonen dat de patiënte zich in de geattesteerde toestand bevindt ter beschikking te houden van 
de adviserend geneesheer. 
 
Op basis van de hierboven vermelde elementen bevestig ik dat deze patiënte een behandeling dient te krijgen met REMOVAB. 
 
III - Identificatie van de geneesheer specialist erkend in de medische oncologie of in de gynaecologie, houder van een 
bijzondere bekwaamheid in de oncologie (naam, voornaam, N°RIZIV): 

Naam: ������������������������������������ 
Voornaam:���������������������������������� 
RIZIV N°: 1- �����-��-� 
Datum: ��-��-��  
 
 
 
 
 
 
STEMPEL     HANDTEKENING VAN DE GENEESHEER 
 
 


