BIJLAGE A:
Aanvraagformulier voor de verlenging van de terugbetaling van de specialiteit TARGINACT (§ 5810000 van hoofdstuk IV van het K.B.
van 21 december 2001)
I – Identificatie van de rechthebbende (naam, voornaam, aansluitingsnummer):
Naam: ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔
Voornaam: ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔
Aansluitingsnummer: ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔
II – Voorwaarden te attesteren door de geneesheer verantwoordelijk voor de behandeling:
Ik ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaar dat de hierboven vermelde patiënt heeft reeds minstens één toelating tot
terugbetaling van de specialiteit TARGINACT gekregen.
Op basis van de initiële BFI score van ………….. verklaar ik dat de behandeling met TARGINACT resulteerde in een klinisch relevante
daling van minimum 12 punten van de darmfunctie gemeten aan de hand van BFI, met behoud van de analgetische doeltreffendheid,
waardoor de doeltreffendheid van dit geneesmiddel is aangetoond. Ik ben van mening dat de verderzetting van de behandeling
medisch verantwoord is.
Op basis van deze elementen, vraag ik aan de adviserende geneesheer om een verlenging van de toelating tot terugbetaling te
verlenen voor de specialiteit TARGINACT voor een periode van 6 maanden.
III – Identificatie van de geneesheer verantwoordelijk voor de behandeling of de geneesheer die het globaal medisch dossier
beheert (naam, voornaam, adres, n° RIZIV):
(naam)
(voornaam)
1 -

/

/

-

(n° RIZIV)

(datum)

(stempel)

(handtekening van de arts)

Index voor stoelgang (BFI)
Vul a.u.b. de gevraagde informatie voor alle onderdelen van de beoordeling in.
1. Gemakkelijkheid van de ontlasting (Numerieke Analoge Schaal) gedurende de afgelopen 7 dagen volgens de beoordeling van de
patiënt:
0 = gemakkelijk/geen moeilijkheden
100 = ernstige moeilijkheden

2. Gevoel dat niet alle ontlasting eruit was (Numerieke Analoge Schaal) gedurende de afgelopen 7 dagen volgens de beoordeling van
de patiënt:
0 = helemaal niet
100 = heel sterk
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3. Persoonlijk oordeel van patiënt (Numerieke Analoge Schaal) betreffende verstopping gedurende de afgelopen 7 dagen:

0 = helemaal niet
100 = heel sterk
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