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Geachte collega,
Betreft: 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.
Ter vereenvoudiging is er een nieuw aanvraagformulier voor Beeldvorming
borst bij hoog risico (MAMMOGRAFIE – ECHOGRAFIE – MRI )
Wat betekent dit voor u als aanvragende arts?

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


Als aanvragende arts moet u voorafgaand een notificatieblad invullen, volgens
het model uit het Belgisch Staatblad om het sterk verhoogd risicoprofiel te
specifiëren. Dit formulier bezorgt u aan de adviserende geneesheer van de
mutualiteit. Bij een eventuele nieuwe aanvraag dient u het notificatieblad niet
meer in te vullen.



U dient op de aanvraag te vermelden of de goedkeuring voor uw patiënt in orde
is. We bevelen aan dat de patiënt ook haar kopie van de goedkeuring
meebrengt.



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



Zowel het aanvraagformulier als het notificatieblad kan u downloaden van onze
website. U vindt ook één exemplaar in de bijlage.
www.azsintblasius.be/info-voor-zorgverleners/
(Kijk bij ‘onderlinge afspraken en downloads’)

Voor de patiënt zijn deze onderzoeken gratis: voor haar is er dus geen remgeld.
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 en/of ter verdere oppuntstelling
van mammografische- echografische afwijking).
Voor deze onderzoeken mag u de gewone aanvraag medische beeldvorming
gebruiken.

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. U vindt de telefoonnummers in de
linker marge van deze brief.
Met collegiale groeten,
Dr. Hugo Declercq
Diensthoofd Medische beeldvorming
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