
BIJLAGE  A:  Model van aanvraagformulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker: 
Aanvraagformulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker voorafgaand aan de facturatie van de specialiteit WINRHO (§ 4360000 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 geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde die erkend is voor de bijzondere 
beroepsbekwaamheid in de klinische hematologie, of, in geval het gaat om een rechthebbende van minder dan 18 jaar oud, een 
pediater die ervaren is in de behandeling van idiopatische trombocytopenische purpura :
 
Ik ondergetekende, dokter in de geneeskunde, geneesheer-specialist 
 

 in de inwendige geneeskunde en drager van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie  
 
(of in geval het gaat om een rechthebbende van minder dan 18 jaar oud) 
 

 in de pediatrie met ervaring in de  behandeling van idiopatische trombocytopenische purpura,  
 
verklaar dat de voorwaarden gesteld in punt a) en punt b) van § 4360000 van hoofdstuk IV van het K.B. van 21 december 2001 voor de 
terugbetaling van de toediening van WINRHO bij deze patiënt allen voldaan zijn, gezien deze toediening werd uitgevoerd voor de situatie 
geattesteerd in het punt III hieronder : 
 
III - Toestand van de trombopenische patiënt die de toediening van WINRHO momenteel nodig maakt (vul de passende vakjes in)  
 
Het gaat om de volgende diagnose : idiopatische trombocytopenische purpura 
 
De bloedplaatjesconcentratie is nu ……………… 
 
Een behandeling met corticoïden  
 

 is tegenaangewezen om de volgende reden:………..  
 
(of)  
 

 is ondoeltreffend met een dosis van …………….. gedurende…………….weken 
 
De volgende medische en/of chirurgische interventie is gepland:………………………….. 
 
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. 
 
De vergoedbare behandeling met WINRHO dat ik voorzie zal gegeven worden met een posologie van maximum 75 μg/kg bij een 
volwassene en een behandeling van maximum 6 maanden bij een kind van minder dan 18 jaar oud (maximum één toediening per maand). 
 
IV – Behandeling met WINRHO waarvoor de vergoeding wordt gevraagd bij deze trombopenische patiënt (vul de passende vakjes 
in) :  
 

 Ik verklaar dat het gaat om een volwassen patiënt ( > 18 jaar oud) die voor de eerste maal behandeld wordt met WINRHO. Ik verklaar dat deze 
behandeling één kuur bevat, met een maximale dosis van 75 μg/kg, en dat de huidige facturatie betrekking heeft op deze enige kuur.  
  
(of) 
 

 Ik verklaar dat het gaat om een patiënt van minder dan 18 jaar oud, die voor de eerste maal behandeld wordt met WINRHO. Ik verklaar dat deze 
behandeling een maximum van 6 kuren bevat, a rato van maximum 1 kuur per maand gedurende 6 maanden, en dat de huidige facturatie betrekking heeft 
op de kuur Nr ……... (maximum 6). 
  
V - Identificatie van de geneesheer (naam, voornaam, adres, RIZIV nummer):
 
                      (naam) 
 
                      (voornaam) 
 
1 -      -   -    (n° RIZIV) 
 
  /   /     (datum) 
 
 
 

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

 


