AANVRAAGFORMULIER BOTDENSITOMETRIE & BODYCOMPOSITION
www.aznikolaas.be/mmb

mmb@aznikolaas.be
 Huisarts in kopie
Ik bevestig dat klinische inlichtingen en vraagstelling zijn ingevuld.
De aanvragende arts (naam, adres, RIZIV-nummer, handtekening) (*):

PATIËNTGEGEVENS (etiket)

Datum:

Relevante klinische inlichtingen (*):

Diagnostische vraagstelling (*)

Voorgestelde onderzoeken (*):
 Aanvraag voor BMD-onderzoek zonder terugbetaalbare indicatie
 met VFA
 zonder VFA
 Aanvraag voor BMD-Onderzoek met terugbetaalbare indicatie
 met VFA
 zonder VFA
Gelieve desgevallend deze indicatie aan te kruisen
Indicatie voor terugbetaling:
 Vrouwen > 65 jaar met familiale geschiedenis van heupfractuur bij familie van eerste of tweede graad
 Ongeacht de leeftijd of het geslacht, indien één of meer van de volgende risicofactoren aanwezig zijn
 niet oncologische low impact wervelfractuur
 antecedent van perifere low impact fractuur met exclusie van fractuur ter hoogte van vingers, tenen,
schedel, gelaat of cervicale wervelzuil
 patiënten met een voorgeschreven corticotherapie van meer dan drie maand opeenvolgend aan een
equivalent van > 7.5 mg prednisolone/dag.
 oncologische patiënten onder anti-hormonale therapie of in menopauze als gevolg van de oncologische
therapie
 patiënten met minstens één van de volgende risico aandoeningen:
 reumatoïde artritis
 evolutieve niet behandelde hyperthyreoïdie
 hyperprolactinemie
 langdurig hypogonadisme (inbegrepen therapeutische orchidectomie of langdurige behandeling
met een «gonadotrophine-releasing-hormone» (GnRH) analoog)
 renale hypercalciurie
 primaire hyperparathyreoïdie

 osteogenesis imperfecta
 Ziekte/Syndroom van Cushing
 anorexia nervosa met Body Mass Index < 19 kg/m2
 vroegtijdige menopauze (< 45 jaar).
 Herhaling van DEXA-onderzoek na vijf jaar (volgens dezelfde toepassingsregels)
 VFA
 Polsradiaal (niet dominante zijde)
 Body Composition (meting lichaamssamenstelling)
Vorige relevante onderzoeken in verband met de diagnostische vraagstelling (*):
□ CT
□ MR
□ RX
□ Echo
□ Andere: ………………………
Belangrijke opmerkingen:
□ Besmettingsgevaar

□ Zwangerschap

(*) Alle vermeldingen op het aanvraagformulier voor een onderzoek zijn verplicht en dienen ingevuld te worden, anders kan/mag het onderzoek niet uitgevoerd
worden (cfr. artikel 17 en 17bis van de nomenclatuur geneeskunde verstrekkingen). Maak één aanvraag per diagnostische vraagstelling.
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