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REGELGEVING AANVRAAGFORMULIEREN VANAF 1 MAART 2013 

 
 

1. Per klinisch probleem één afzonderlijke aanvraag! 

 
vb: Nekklachten, buikklachten en knieklachten: 3 afzonderlijke aanvraagformulieren 
vb: Algemene malaise, vermagering met vraag RX thorax en echo abdomen: 1 aanvraagformulier 
vb: Trauma met klachten thv nek, schouder en knie: 1 aanvraagformulier. 
 
2. Het aanvraagformulier mag afwijken* van het 'model' (zie ‘model aanvraagformulier radiologie’) 
doch alle vermelde rubrieken dienen ingevuld of vermeld te worden! 

 
*Op www.riziv.be staat vermeld : "Alle vermeldingen op het gepubliceerde aanvraagformulier voor 
een onderzoek medische beeldvorming (bijlage 82 bij de Verordening) zijn verplicht maar U kan ervan 
afwijken wat de lay-out betreft of vermeldingen toevoegen". 

- identificatie patiënt(e) 

- relevante klinische inlichtingen 

- diagnostische vraagstelling 

- relevante bijkomende inlichtingen (allergie, diabetes, nierinsufficiëntie, zwangerschap, implantaat, 
andere: ...) 

- voorgesteld(e) onderzoek(en) 

- vorig(e) relevant(e) onderzoeken in verband met huidige diagnostische vraagstelling (CT, NMR, RX, 
echo, andere: ... of 'onbekend') 

- stempel voorschrijver (met naam, voornaam, adres en RIZIV-nummer), datum en handtekening 

3. Wat met handgeschreven (blanco) aanvragen? Wat met bestaande 

aanvraagformulieren? 

Eigen handgeschreven aanvragen mogen, doch hierop dienen de verschillende rubrieken vermeld te 
zijn. 

Bestaande aanvraagformulieren mogen gebruikt, doch dienen aangevuld met ontbrekende gegevens 
uit bovenstaande rubrieken. Voor onze eigen (huidige) voorgedrukte aanvraagformulieren betreft dit 
enkel info ivm voorgaande onderzoeken. Sowieso worden bij ons, in kader van onze klinische 
radiologie, bijkomende inlichtingen gevraagd aan patiënt (familie of begeleiding) waarbij 
noodzakelijke aanvullingen gebeuren. 

4. Nieuwe voorgedrukte aanvraagformulieren? 

Onze nieuwe (aangepaste) aanvraagformulieren (klein en groot model) zijn kortelings ter beschikking. 
Interesse? Laat het ons weten via info@radiologie-jaspers.be. 

Voor bijkomende vragen staan wij natuurlijk ter beschikking. 

Met vriendelijke groeten, 
dr. Hans JASPERS 


