
Bijlage A: Model van aanvraagformulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker: 
Aanvraagformulier voor vergoeding van specialiteit TASIGNA (§ 6030000 van hoofdstuk IV van het K.B. van 21 december 2001) 
 
I – Identificatie van de begunstigde (naam, voornaam, inschrijvingsnummer bij de verzekeringsinstelling): 
 
                                               
 
II - Elementen te bevestigen door een arts-specialist in de inwendige geneeskunde en drager van de bijzondere beroepstitel 
in de klinische hematologie: 
 
Ik ondergetekende, arts-specialist in de inwendige geneeskunde en drager van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie 
verklaar dat de voorwaarden gesteld in punt a) en punt b) van § 6030000 van hoofdstuk IV van het K.B. van 21 december 2001 voor 
de terugbetaling van de toediening van TASIGNA bij deze patiënt allen voldaan zijn, aangezien deze toediening werd uitgevoerd voor 
de situatie geattesteerd in het punt III hieronder. 
 
III - Toestand van de patiënt voor wie de toediening van TASIGNA aangewezen is (vul de passende vakjes in): 
 
Ik verklaar dat het om een patiënt gaat die lijdt aan: 
 

� een  nieuw gediagnosticeerde (< 6 maanden) chronische myeloïde leukemie in chronische fase, met aanwezigheid van het 
Philadelphia chromosoom of bcr-abl aangetoond door PCR; 

 

� een chronische myeloïde leukemie in chronische fase, met aanwezigheid van het Philadelphia chromosoom of bcr-abl 
aangetoond door PCR, bij een patiënt die resistent en/ of intolerant is aan een voorafgaandelijke behandeling, met inbegrip 
van een andere tyrosinekinase inhibitor; 

 

� een chronische myeloïde leukemie in acceleratiefase met aanwezigheid van het Philadelphia chromosoom of bcr-abl 
aangetoond door PCR, bij een patiënt die resistent en/ of intolerant is aan een voorafgaandelijke behandeling, met inbegrip 
van een andere tyrosinekinase inhibitor. 

 
Ik bevestig dat deze patiënt niet gelijktijdig door TASIGNA en een andere tyrosinekinase inhibitor wordt behandeld. 
 
Ik beschik over alle bewijselementen van de diagnose en de opvolging van de patiënt en ik verbind mij ertoe om alle bewijselementen 
die de geattesteerde gegevens bevestigen ter beschikking te houden van de adviserend geneesheer. 
 
IV- Periode van toediening van TASIGNA (vul de passende vakjes in): 
 
IV. 1 

� Het betreft een eerste aanvraag voor toelating van vergoeding bij een patiënt met nieuw gediagnosticeerde  chronische myeloïde 
leukemie, in de chronische fase, die nog niet behandeld is met de specialiteit TASIGNA. 
Ik bevestig dat deze patiënt nood heeft aan de vergoeding van de specialiteit TASIGNA met een maximale posologie van 600 
mg/dag (2 x 300 mg) voor een eerste periode van 12 maanden. 

 
(of) 
 

� Het betreft een eerste aanvraag voor toelating van vergoeding bij een patiënt uit de ENEST first studie. 
Ik verklaar dat mijn patiënt aan de vergoedingsvoorwaarden beantwoordde voor het begin van de behandeling met TASIGNA.  
Ik vraag de terugbetaling voor een periode van 12 maanden om de behandeling met TASIGNA met een maximale posologie van 
600 mg/dag (2 x 300 mg) te kunnen verder zetten gezien de patiënt er baat bij vertoont op klinisch vlak; ik verklaar dat gedurende 
behandeling met TASIGNA geen resistentie en/of intolerantie werd vastgesteld. 

 

� Het betreft een eerste aanvraag voor toelating van vergoeding bij een patiënt met  chronische myeloïde leukemie in de chronische of 
in de acceleratiefase die nog niet behandeld is met de specialiteit TASIGNA en bij wie resistentie en/ of intolerantie aan een andere 
tyrosinekinase inhibitor werd vastgesteld. 
Ik bevestig dat deze patiënt nood heeft aan de vergoeding van de specialiteit TASIGNA met een maximale posologie van 800 
mg/dag (2 x 400 mg) voor een eerste periode van 12 maanden. 

 
 
IV. 2 

� Het betreft een aanvraag tot verlenging van vergoeding van de specialiteit TASIGNA, want deze patiënt heeft reeds minstens één 
periode van vergoeding van de specialiteit TASIGNA bekomen op basis van de voorwaarden van § 6030000 van hoofdstuk IV van 
het K.B. van 21 december 2001. De patiënt gebruikt de volgende posologie: 

 

� 600 mg/dag (2 x 300 mg); 
 

� 800 mg/dag (2 x 400 mg); 
 

� andere  ……………mg/dag. 
 
 
Ik vraag de terugbetaling voor een periode van 12 maanden om de behandeling met TASIGNA te kunnen verder zetten aangezien de 
patiënt klinisch verbeterde; ik verklaar dat gedurende de behandeling met TASIGNA geen resistentie werd vastgesteld. Ik verklaar dat 



de behandeling met TASIGNA geleid heeft tot een stabilisatie of een verbetering van de moleculaire en cytogenische analyse 
gedurende de laatste 12 maanden van behandeling.  
Daarenboven verbind ik mij ertoe om de behandeling nauwkeurig op te volgen met bepaling van de cytogenetische respons op maand 
3, 6 en 12 gedurende het eerste jaar van behandeling, en een keer per jaar voor de volgende jaren, en engageer ik mij ertoe om de 
behandeling met TASIGNA te stoppen bij falen van de behandeling. 
 
V - Identificatie van de arts-specialist in de inwendige geneeskunde met bijzondere beroepsbekwaamheid in de hematologie: 
 
 
                      (naam) 

 
                      (voornaam) 

 
1 -      -   -    (RIZIV n°) 

 
  /   /     (datum) 

 

 

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

 

 


