
 
 

Campus St. Jan  
Secr. + afspraken RX, CT, Echo, mammo : 089 32 45 57 

Afspraken NMR : 089 32 45 77 
Campus A. Dumont 

Secretariaat + afspraken : 089 32 45 89 
Campus St. Barbara 

Secretariaat + afspraken : 089 32 45 58 

AANVRAAGFORMULIER RADIOLOGISCHE 

ONDERZOEKEN SVR  

(STERK VERHOOGD RISICO OP BORSTKANKER) 
IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT: (*) 
 
Naam: 
 
Voornaam:  KLEEF HIER EEN ETIKET 
 
Geboortedatum: 
 
Geslacht: M □ V □ 
 

AANVRAGENDE GENEESHEER: (*) 
(naam, voornaam, adres en RIZIV-nummer zijn verplicht) 

 
 
 
 
 
 
Handtekening:  
Datum: 

ÉÉN APART AANVRAAGFORMULIER PER KLINISCHE VRAAGSTELLING IS VEREIST ! 
RELEVANTE KLINISCHE INLICHTINGEN: (*) 

 
 
 
 
 
 

DIAGNOSTISCHE VRAAGSTELLING: (*) 

VORIGE RELEVANTE ONDERZOEKEN I.V.M. DE 
DIAGNOSTISCHE VRAAGSTELLING: (*) 
 
□ RX     □ ECHO     □ CT      □ NMR     □ Andere:……………………      □ Onbekend        

RELEVANTE BIJKOMENDE 
INLICHTINGEN: (*) 
□ Diabetes    □ Nierinsufficiëntie        
□ Allergie         □ Hartinsufficiëntie      
□ Zwangerschap 
□ Implantaat:……     □ Andere:…… 

 
VOORGESTELD(E) ONDERZOEK(EN) (*) 
 
 MAMMOGRAFIE (code 450354-450365)    

(kan slechts éénmaal per jaar tenzij motivering in medisch dossier om herhaling te verantwoorden) 
 
 MRI-MAMMOGRAFIE (code 459830-459841)  

(kan slechts éénmaal per jaar tenzij motivering in medisch dossier om herhaling te verantwoorden) 
 
 ECHOGRAFIE BEIDE BORSTEN (code 461134-461145) 

(kan slechts éénmaal per jaar tenzij motivering in medisch dossier om herhaling te verantwoorden) 
 
 

 HET NOTIFICATIEFORMULIER WERD AAN DE ADVISEREND GENEESHEER 
OPGESTUURD 

 
 
 
Dit aanvraagformulier kan pas voor terugbetaling door het RIZIV in aanmerking komen, indien de gemarkeerde  
rubrieken (*) correct ingevuld zijn door de aanvragende geneesheer (cfr. RIZIV-bepalingen per 01.03.2013). 
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Aanvraag opsporing borstkanker bij asymptomatische vrouwen met een sterk 
verhoogd risicoprofiel 

  
 
Vanaf 1 februari 2016 voorziet de wetgever een specifieke nomenclatuur ter opsporing van 
borstkanker bij asymptomatische vrouwen met sterk verhoogd risicoprofiel.  
Dit geldt, ongeacht de leeftijd van de patiënt, zowel voor preventieve RX-mammografie, 
echografie borsten en NMR borsten. 
 
Wat betekent dit voor u als aanvragende arts? 

- U mag dit onderzoek in principe maximaal 1 maal per jaar voor een bepaalde patiënt 
aanvragen. 

- U moet op de aanvraag als klinische inlichting duidelijk vermelden: “sterk verhoogd 
risicoprofiel”.  

- Als aanvragende arts moet u ook voorafgaand een notificatieblad invullen, volgens het 
model uit het Belgisch Staatblad om het sterk verhoogd risicoprofiel te specifiëren (zie 
voorbeeld in bijlage). 

- Dit formulier moet door de patiënt bezorgd worden aan de adviserende geneesheer van 
de mutualiteit.  
(Gezien dit een ‘notificatie’ en geen ‘aanvraag’ is, zal geen specifieke ‘goedkeuring’ door 
de adviseur kenbaar gemaakt worden).  
 

Wat betekent dit voor de patiënt? 
Voor haar zijn deze onderzoeken gratis: zij hoeft geen remgeld te betalen.  
 
Volledigheidshalve vermelden we nog even de reeds bestaande twee andere ‘sporen’ om 
mammografische onderzoeken aan te vragen: 
 
1. DIAGNOSTISCH SPOOR: 
De patiënt heeft een klinisch borstprobleem, is dus niet klachtenvrij, ongeacht de leeftijd en 
ongeacht een eventueel sterk verhoogd risicoprofiel:  

a. RX – mammografie  
b. Echografie borsten  
c. (NMR borsten, meestal na overleg met radioloog en/of ter verdere oppuntstelling van  
    mammografische-echografische afwijking)  

 
2. SCREEENING:  
De door de overheid georganiseerde mammografie screening voor asymptomatische vrouwen 
van 50 tot 69 jaar om de twee jaar, uitgevoerd in een erkend mammografiescreeningscentrum.  
 
Indien u hierover nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met het secretariaat van de 
dienst Medische Beeldvorming of met onze radiologen. 
 

 

 

 

 

 


