
         Geel,  15 februari 2016 

 

Geachte collega, 

 
Naar aanleiding van RIZIV-controles in meerdere ziekenhuizen en radiologiediensten willen we 
nogmaals de nadruk leggen op het correct aanvragen van radiologie-onderzoeken.  
De radioloog mag immers alleen correct ingevulde aanvragen behandelen. 
 
Een correcte aanvraag radiologie bevat de volgende elementen: 

1. Het aanvraagformulier moet conform zijn aan het voorbeeld voorschrift van het RIZIV. Best 
gebruikt U een aangepast aanvraagformulier zoals dat van ons ziekenhuis (als download beschikbaar 
op de website radiologie), het voorbeeldformulier van de website van het RIZIV 
(www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_verordening20030728_bijlage_82.pdf) of 
een door Uw softwareleverancier aangeleverd conform aanvraagformulier. 
Geneesmiddelenbriefjes, blanco briefjes, formulieren voor advies en dergelijke worden dus niet 
aanvaard.   
 
2. Er mag slechts één aanvraag gemaakt worden per diagnostische vraagstelling:  
bv. als U bij dezelfde patiënt een echografie lever-gal vraagt met als diagnostische vraagstelling 
cholecystolithiasis en een CT schedel met als diagnostische vraagstelling intracraniële pathologie 
vereist dit  2 aparte aanvraagformulieren. 
 
3. Op het voorschrift radiologie moeten door U, als voorschrijver, de volgende elementen vermeld 
worden: 

• de diagnostische vraagstelling, zo duidelijk mogelijk beschreven. 
• de nodige klinische inlichtingen zodat voor de radioloog de klinische context duidelijk is. 
• voorstel voor één of meerdere onderzoeken i.v.m. dezelfde diagnostische vraagstelling.  
• ook andere inlichtingen die belangrijk kunnen zijn voor de radioloog. Dit omvat minstens een 

eventuele zwangerschap, de aanwezigheid van allergieën, diabetes, nierinsufficiëntie, 
implantaten. 

• de eerder uitgevoerde relevante onderzoeken i.v.m. de kliniek en diagnostische 
vraagstelling, in zoverre ze bekend kunnen zijn. 

• stempel met minstens vermelding van naam, voornaam, adres en RIZIV-nummer, datum en 
handtekening zijn verplicht. Vermeld ook bij voorkeur een telefoonnummer om U te 
contacteren indien nodig. 

 identificatie van de patiënt met naam, voornaam, geboortedatum en geslacht. 

Aanvragen die niet in orde zijn, kunnen NIET worden uitgevoerd waardoor eventuele behandeling 
vertraging oploopt. 
Correct ingevulde aanvraagformulieren besparen U, de patiënt en ons overbodig werk en dus tijd. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Dr. Jan Gaens 
Dienst Radiologie 
A.Z. St.-Dimpna  
J.B. Stessensstraat 2 
2440 Geel 
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