BIJLAGE A: MODEL VAN AANVRAAGFORMULIER:
Aanvraagformulier voor terugbetaling van de specialiteit Zutectra
(§ 6870000 van hoofdstuk IV van het KB van 21 december 2001)

I - Identificatie van de rechthebbende
naam
voornaam
inschrijvingsnummer bij de V.I.

II - Elementen te bevestigen door de behandelende arts:

a)	De specialiteit komt voor vergoeding in categorie B in aanmerking indien zij is toegediend aan een
rechthebbende bij wie een lever is overgeplant en die gelijktijdig beantwoordt aan alle hierna volgende criteria:

		 volwassen patiënt
		 ter preventie van herinfectie van het hepatitis B-virus
		 werd getransplanteerd wegens cirrose op een evolutieve postnecrotische chronische hepatitis te wijten
aan een infectie met het hepatitis 8-virus (HBV) en is HBV-DNA negatief in de laatste 3 maanden
voorafgaand aan de levertransplantatie
		 de datum van het voorschrift is minstens 1 week na de datum van de levertransplantatie
		 de patiënt is actueel HBV-DNA-negatief en HBV surface antigeen negatief
b) De vergoedbare posologie is deze vermeld in de Samenvatting van de Productkenmerken (SPK)
c) De terugbetaling wordt slechts toegestaan wanneer de betrokken verpakking voorgeschreven is door een
arts- specialist in de gastro-enterologie, inwendige geneeskunde of heelkunde (RIZIV identificatienummer
eindigend op 140, 146, 149, 580, 588, 650, 651, 659 of 987)
d) Onder deze voorwaarden wordt de terugbetaling toegestaan zonder akkoord van de adviserend geneesheer en
mag de apotheker het regime van derde betaler toepassen voor zover de bovenvermelde arts- specialist geen
vermelding “niet vergoedbaar” op het voorschrift heeft aangebracht. In dit geval engageert de bovenvermelde
arts-specialist zich om de bewijsstukken die aantonen dat de verzekerde zich op het moment van het voorschrift
in de situatie bevond zoals in punt a) vermeld is, alsook de bewijsstukken die aantonen dat er volledige
overeenkomst is met elk van de vermelde bepalingen van de SKP van ZUTECTRA, ter beschikking te houden
van de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling.
e) G
 elijktijdige terugbetaling van de specialiteit met specialiteiten uit de vergoedingsgroepen B-308
(Hyperimmunoglobulines tegen hepatitis B en A-41 (Specifieke immunoglobulines tegen hepatitis B)
is toegestaan voor zover de SPK van elke specialiteit gerespecteerd is.

III - Identificatie van de behandelende arts-specialist in de gastro-enterologie
of inwendige geneeskunde
naam
voornaam
RIZIV-nr.
datum		
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stempel arts							handtekening arts

