
Identificatie van de patiënt: 
(invullen of strookje V.I.) *

Naam:     
Voornaam:
Geboortedatum:
Geslacht: Mannelijk Vrouwelijk

www.radiologiesintamandsberg.be
Dendermondsesteenweg 349  
9040 Sint-Amandsberg
09/228 03 33      
info@radiologie.gent

Relevante klinische inlichtingen voor het berekenen van de FRAX® Score: *

Diagnostische vraagstelling: (1 aanvraag per klinische vraagstelling aub) *

Relevante bijkomende inlichtingen: *     
     Allergie        Diabetes        Nierinsufficiëntie        Zwangerschap        Implantaat        Andere: ……………………….........................................................................................      
VOORGESTELD ONDERZOEK: *

BOTDENSITOMETRIE 

Vorig(e) relevant(e) onderzoek(en) in verband met de diagnostische vraagstelling: *     
     RX        Echo       CT       MR       Onbekend       Andere: …………………............................................................................................................................................................................................

Groep 1 : vrouwen van meer dan 65 jaar met een familiale geschiedenis van osteoporose, namelijk een heupfractuur bij familie van
                 de eerste of tweede graad.

Volgende patiënten komen 1x / 5 jaar in aanmerking tot terugbetaling van het onderzoek (gelieve aan te duiden):

Groep 2 : ongeacht de leeftijd of het geslacht, indien één of meer van de volgende risicofactoren aanwezig zijn :
a.   niet oncologische low impact wervelfractuur;
b.   antecedent van een perifere low impact fractuur met exclusie van fractuur ter hoogte van vingers, tenen, schedel, 
      gelaat of van de cervicale wervelzuil;
c.   patiënten met een voorgeschreven corticotherapie van meer dan drie maand opeenvolgend aan een equivalent 
      van > 7.5 mg prednisolone/dag;
d.   oncologische patiënten onder anti-hormonale therapie of in menopauze als gevolg van de oncologische therapie;
e.   patiënten met minstens één van de volgende risico aandoeningen :

1.    reumatoïde artritis;
2.    evolutieve niet behandelde hyperthyreoïdie;
3.    hyperprolactinemie;
4.    langdurig hypogonadisme (inbegrepen therapeutische orchidectomie of langdurige behandeling met een 
       « gonadotrophine-releasing-hormone » (GnRH) analoog);
5.    renale hypercalciurie;
6.    primaire hyperparathyreoïdie;
7.    osteogenesis imperfecta;  
8.    Ziekte/Syndroom van Cushing;
9.    anorexia nervosa met Body Mass Index < 19 kg/m2;
10.  vroegtijdige menopauze (< 45 jaar).

Leeftijd = ........................... jaar
Geslacht =     Man     Vrouw
Gewicht = ............................ kg
Lengte = ............................. cm

vroegere fracturen

heupfracturen bij verwanten tot de tweede graad

roken
gebruik van corticoïeden

reumatoïede artritis
secundaire osteoporosis
het gebruik van meer dan 3 eenheden alcohol per dag

Andere:

STEMPEL + HANDTEKENING + DATUM *

* Verplicht in te vullen
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Meer gedetailleerde info op 
www.radiologiesintamandsberg.be

Echografie bovenbuik: 4 uur nuchter
Echografie onderbuik: met volle blaas
Echografie volledige buik:  4 uur nuchter en volle blaas

Breng je identiteitskaart en voorschrift mee.

Enkel op afspraak. 
Online via www.radiologiesintamandsberg.be 
Telefonisch via 09 228 03 33 elke weekdag tussen 
8u en 20u, op zaterdag van 9u tot 12u .

Openingsuren

Ma, Di, Woe: 
8u – 12u30 en 13u30 – 18u30 
Do, Vrij: 
8u – 12u30 en 13u30 – 18u
Za, Zo: 
Gesloten 

Halte 
Gentbruggestraat

3 - 6 - 140 
293 - N3

Halte 
Heernisplein
3 - 34 - 35
 36 - 293 

Halte 
Heernisplein
3 - 34 - 35 
36 - 293 

N3

Halte 
Baeyensstraat
6 - 34 - 35 - 36


