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Gevraagd onderzoek: X-foto / echo / duplex / MRI* / DEXA / CT**/ DSA**- Interventie**  
1._______________________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________________ 
Vraagstelling en/of klinische gegevens 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

* Contra-indicaties MRI (bij twijfel overleg met radioloog)   
 - metaalsplinter in oog  □ Ja □ Nee 
 - claustrofobie   □ Ja □ Nee 
 - pacemaker   □ Ja □ Nee 
 - intracraniële clips  □ Ja □ Nee 
 - overige implantaten  □ Ja □ Nee  Waar: 

 

 ** In te vullen voor CT en angio/interventie aanvragen. 
 
    Preventie Contrast Induced Nephropathy (CIN)  

 Contrastmiddelen kunnen een risico vormen voor bepaalde patiënten.  
 

    Indicaties bepaling GFR:  
- Leeftijd >60 jaar     □ Ja □ Nee 
- Diabetes Mellitus     □ Ja □ Nee 
- Hart- en vaatziekten     □ Ja □ Nee 
- Hypertensie      □ Ja □ Nee 
- Urologische of nefrologische voorgeschiedenis  □ Ja □ Nee 
- M. Kahler of m. Waldenström met uitscheiding  

van lichte ketens     □ Ja □ Nee 
- Nefrotoxische medicatie: diuretica, NSAID’s,   □ Ja □ Nee 

metformine (Glucophage), aminoglycosiden en chemotherapie   

Indien ≥1 vragen met Ja is beantwoord, dan GFR bepalen: 
 

    GFR (http://nephron.org/mdrd_gfr_si)=      …. ml/min/1,73m2; Datum:      …. 

Gegevens patiënt 

Telefoonnummer 

Naam aanvrager 

Seinnr 

Stempel aanvrager 

Keuring / trial rekening tav: 
……………………………… 
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Interpretatie GFR: 
Normaal: 

GFR≥60. Geen nefrologische contra-indicatie voor toediening contrast. 
 
Verhoogd risico op CIN: 

- GFR<45. 
- GFR<60 en diabetes mellitus. 
- M. Kahler of m. Waldenström met uitscheiding van lichte ketens. 

- GFR<60 en ≥2 van onderstaande risicofactoren: 

• Perifeer vaatlijden   ● Intra-aortale ballonpomp 

• Hartfalen    ● Nefrotoxische medicatie 

• Leeftijd >75 jaar   ● Dehydratie 

• Symptomatische hypotensie  ● Shock 

• Anemie (mannen Ht<0,39, vrouwen Ht<0,36) 
 
Patiënt dient voor de CT of angio/interventie een afspraak te krijgen via afsprakenbureau radiologie op 
toestel 3400 onder vermelding van CIN-patiënt. 

____________________________________________________________ 
 
Afdeling radiologie 
Op afdeling 131 worden voornamelijk de poliklinische röntgenfoto’s gemaakt. Op afdeling 
231 worden onder meer CT scan en MRI onderzoeken vervaardigd. Wij verzoeken u zich 10 
minuten vóór aanvang van het onderzoek te melden bij de receptie van de afdeling 131 of 
231.  
Als u nog geen patiëntplaatje van het Medisch Centrum Alkmaar heeft, of als uw gegevens 
gewijzigd zijn, dient u 15 minuten voor aanmelding van het onderzoek bij het inschrijfbureau 
bij de ingang een nieuw patiëntplaatje te laten maken.  
 
De uitslag 
De huisarts of specialist die het röntgenonderzoek heeft aangevraagd, krijgt zo spoedig mogelijk 
van de radioloog de uitslag van het onderzoek.  
 
Bereikbaarheid 
Parkeren U kunt uw auto tegen betaling 
voor onbepaalde tijd parkeren in de 
parkeergarage bij de hoofdingang van de 
Wilhelminalaan of op het parkeerterrein van 
het ziekenhuis aan het eind van de 
Metiusgracht. Ook kunt u betaald parkeren 
op de parkeerplaatsen van de Metiusgracht 
en de Wilhelminalaan voor maximaal drie 
uur. Voor minder-validen is er op de 
begane grond van de parkeergarage een 
aantal plaatsen gereserveerd. Voor fietsen 
is er een bewaakte fietsenstalling. 
Openbaar vervoer: 

Vanaf het NS-station kunt u met de 
bussen het MCA bereiken. In de hal 
tegenover het bezoekersrestaurant 
hangen de dienstregelingen van 
Connexxion. In de bloemen- en 
cadeaushop van het MCA kunt u 
strippenkaarten kopen.  


