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Identificatie van de patiënt

Aanvragende arts
GEVRAAGD ONDERZOEK:
o
o
o
o

dexa lumbale wervelzuil en proximale femur
vertebral fracture assessment (laterale opnamen)
total body (+ lichaamssamenstelling)
andere (specifieer):

REDEN (klinische gegevens):
TERUGBETALINGSCRITERIA
Kruis alle criteria aan die gelden voor de patiënt. (Terugbetaling is slechts om de 5 jaar van toepassing. De kostprijs voor
een niet-terugbetaald onderzoek bedraagt €36,64.)
o

vrouw > 65 jaar met heupfractuur in familie in 1ste of 2de graad

en/of:
o

vrouw
o
o
o
o
o

of man (onafhankelijk van leeftijd) met één of meerdere van de volgende risicofactoren:
niet traumatische, niet oncologische wervelfractuur
niet traumatische perifere fractuur (m.u.v. vingers, tenen, CWZ of gelaat)
*corticotherapie > 7,5 predni equivalent gedurende > 3 opeenvolgende maanden
*oncologiepatiënt onder antihormonale therapie of menopauze door therapie
*een of meer van de volgende aandoeningen
o reumatoïde artritis
o langdurige niet behandelde hyperthyroïdie
o hyperprolactinemie
o langdurig hypogonadisme
o renale hypercalciurie
o primaire hyperparathyroïdie
o osteogenesis imperfecta
o ziekte/syndroom van Cushing
o *anorexia nervosa (BMI<19 kg/m²)
o *vroegtijdige menopauze (<45 jaar)

Bijkomende klinische inlichtingen (nodig voor berekening van fractuurrisico ):
Voor alle patiënten bij wie 1 van de criteria met een asterisk hierboven werd aangeduid, moet ook ‘secundaire
osteoporose’ hieronder worden aangegeven.
Actueel roken
○ ja / ○ nee
Gebruik van corticoïden >5 mg predni equivalent > 3 maanden
○ ja / ○ nee
Secundaire osteoporose
○ ja / ○ nee
Alcohol (3 of meer eenheden per dag)
○ ja / ○ nee
Familiale voorgeschiedenis (heupfractuur bij ouder)
○ ja / ○ nee
Fractuurgeschiedenis (volwassene)
○ ja / ○ nee
In de verslaggeving zal het absolute 10 jaar risico voor majeure en heupfracturen berekend
worden op basis van deze risicofactoren (FRAX website applicatie : www.shef.ac.uk/frax/)

