
AANVRAAGFORMULIER AFDELING RADIOLOGIE            INVULLEN MET ZWARTE PEN 

 
Ruimte voor Patiëntensticker / patiëntgegevens 
 
 
CONCEPT (nr.61) 
 
 
 

Mobiliteit van de patiënt � Moet liggen 
� Rolstoelafhankelijk � Kan zitten 
� In bed � Kan staan  

Zwangerschap,  
ondergetekende verklaart vóór het invullen van de 
aanvraag de mogelijkheid van zwangerschap van 
de patiënte in relatie tot de risico’s van röntgen- / 
MR-onderzoek te hebben besproken. 
 

Naam + Handtekening aanvrager + Tel.nr.   
 
 
 
Datum aanvraag 

Afspraakdatum  
en -tijd 

Gevraagd onderzoek 
 
 
 

 
Medische gegevens bij aanvraag + reden van eventuele spoed 
 
 
 
 
 
 
bij CT, ANGIO & INTERVENTIE* met i.v. / i.a. toediening van jodiumhoudend contrastmiddel noodzaak tot pre- en 
posthydratie bepalen. 
Ondergetekende verklaart o.a. met behulp van het stroomschema op de achterzijde te hebben bepaald dat de 
patiënt:  

� een CT zónder i.v. contrastmiddel moet ondergaan 

� in het verleden geen matig ernstig tot ernstige reactie op 
contrastmiddel heeft gehad  

� geen pre- en posthydratie nodig heeft 

� nierfunctie, MDRD =  ...... 

� Patiënt ondergaat geen behandeling met radioactief 
jodium op korte termijn 

� pre- en posthydratie nodig heeft volgens het korte protocol 
zoals vermeld in Kwint document nr…..,  

� pre- en posthydratie nodig heeft volgens het lange 
protocol zoals vermeld in Kwint document nr…..  

� gewenste datum  
onderzoek ivm prehydratie 

 
Bij twijfel moet u overleggen met radiologie via 

tel: 14529 (Helpdesk) 
 

 
HANDTEKENING 
Aanvragend specialist     
 

Ondergetekende verklaart dat de patiënt ten behoeve 
van veilige i.v. toediening van MR-contrastmiddel  
(svp aankruisen): 

� geen matig ernstig tot ernstige reactie op Gadolinium in 
verleden (anafylaxie, diffuus urticaria, glottisoedeem, 
spasmen) heeft gehad 

� een goede nierfunctie heeft (MDRD > 60 
ml/min/1,73m2) 

� een verminderde nierfunctie heeft, MDRD = ….….  
N.B.: bij MDRD < 30 altijd overleg met radioloog 

 
 

Bij MRI van de mamma:  

� patiënte heeft een menstruatiecyclus, 
datum 1e menstruatiedag is ...............         

Ondergetekende verklaart dat de patiënt  

� geen metaalsplinters in zijn lichaam heeft, m.n. in de 
ogen, door bijv. werkzaamheden in de metaalindustrie of 
door oorlogsgeweld 

� geen defibrillator heeft 

� geen pacemaker heeft 

� geen kaakmagneetjes heeft 

� geen clips in de bloedvaten van het hoofd heeft, die niet 
MR-compatible zijn 

� geen neurostimulator in het wervelkanaal heeft 

� geen gehoorbeenprothese / blaasstimulator / 
insulinepompje heeft 

� geen tissue-expander heeft 

� geen Cochleair Implantaat heeft  

� voor claustrofobie gewaarschuwd is 
 

Bij twijfel moet u overleggen met radiologie via  
tel: 14529 (Helpdesk) 

 

 
HANDTEKENING 
Aanvragend specialist 
 

in te vullen door radioloog: 
Uit te voeren Protocol (= incl. medicatieopdracht) ____________________________ 
 
Keuringsdatum ________________________________________  Spoed A,  B,  C,  D 
 
Handtekening Radioloog_________________________________ Meekijken  JA / NEE 
 

EXTRA medicatieopdracht 
voor de laborant: 
� i.v. contrast  
� oraal contrast Telebrix®-opl. 
� oraal contrast water 
� rectaal contrast 

 



Bepalen noodzaak tot hydratie voorafgaand aan iv toediening 

jodiumhoudend contrastmiddel 

Is er een MDRD-GFR-

bepaling ouder dan 3 

maanden?

MDRD-GFR laten 

bepalen
ja

2 risico-

factoren** 

aanwezig?

MDRD-GFR < 45 

ml/min/1,73m2?

Diabetes 

Mellitus?
nee nee

Bepaal of de patiënt 

verhoogd risico op 

contrastnefropathie 

heeft.

** Risicofactoren:

Hartfalen

Perifeer vaatlijden

> 75 jr

Anemie (= hematocriet , 0,39 voor mannen en , 

0,36 voor vrouwen)

Syptomatische hypotensie

dehydratie

Gebruik van nefrotische medicatie, zoals 

diuretica en NSAID’s, aminoglycosiden, 

cisplatinum

Geen verhoogd risico op contrast-

nefropathie.

Verhoogd risico op contrastnefropathie.

Pre- en posthydratie noodzakelijk

Lijdt de 

patiënt aan decom-

pensatio Cordis of overvulling? 

Of heeft de patiënt een 

MDRD-GFR 20-30 ml/min/

1,73m2?

Geen specifieke maatregelen nodig.

Mits geen recente verslechtering nierfunctie  

door ernstige diarree, braken, koorts, starten 

met NSAID’s of ontstaan van vasculaire 

problemen. Geef dit aan op de voorzijde van 

de aanvraag, o.v.v. de MDRD

Patiënt heeft hydratie nodig volgens korte protocol, 

zie kwint doc ID……

Geef dit aan op de voorzijde van de aanvraag, o.v.v. de 

MDRD

Patiënt heeft hydratie nodig volgens lange protocol.  

zie kwint doc ID……

Geef dit aan op de voorzijde van de aanvraag, o.v.v. de MDRD

ja

nee

Heeft patiënt 

M.Kahler / M. 

Waldenström met uit-

scheiding  lichte 

ketens in urine?

ja

nee

Is MDRD -GFR < 

60 ml/min/

1,73m2?

nee

ja

nee

nee

ja ja

Heeft patiënt 

in verleden een matig 

ernstig tot ernstige 

reactie* op contrast-

middel gehad?

* Matig ernstig tot ernstige reactie is:

anafylaxie, diffuus urticaria, 

glottisoedeem, spasmen

nee

ja

Geef dit aan op de 

voorzijde van de 

aanvraag

ja

 
 
Röntgen 3, route 681 Interventie Radiologie, route 640 Radiologie, route 780 Röntgen 1, route 584 

Planning 024-3614525 
Spoedlijn / helpdesk 024-3614529  

MR via tel: 14529              Angio&interventie op DSA tel: 16655, 
CT  via tel: 14525              bij elke INTERVENTIE groen consultformulier invullen       

  

 


