
           
 

 Aanvraagformulier MRI op verwijzing door de huisarts 
Naam verzekerde: Verzekeringsnummer: 

 Aanvragend huisarts: 
 

AGB code: 
 Handtekening: Uitvoerende instantie: 
 Voorgeschiedenis: 

 
 
 
 
 

 

Klinische gegevens 
en vraagstelling: 
 
 
 
 
 

 

Gevraagd MRI-onderzoek: 

Gaat het om 
een indicatie die 

is beschreven 
in de NHG 

standaarden?  
→ 

NEE 

Wat is de indicatie voor deze MRI? 

 
 
 
 

↓ 
JA 

 

Waarom is de verzekerde bij deze indicatie redelijkerwijs op deze vorm van 
diagnostiek aangewezen? 

 
 
 
 

  MRI Schouder 
NHG standaard M 08: Bij aanhoudende schouderklachten of een afwijkend beloop kan aanvullend onderzoek 
overwogen worden. Een MRI onderzoek is vooral geschikt bij verdenking van occulte fracturen, afwijkingen van het 
acromioclaviculaire gewricht en een labrumdefect bij instabiliteit. 

  MRI LWK 

NHG standaard M 55: Bij lumboradiculair syndroom is aanvullend beeldvormend onderzoek, waaronder MRI, alleen 
zinvol indien een operatie wordt overwogen, ter bepaling van aard, omvang en niveau van afwijkingen in het wervel-
of wortelkanaal. 

LWK aanvraag: 
- eerdere OK LWK? 
  Zo ja, welk niveau? 
- Klachten> 6 weken? 
- Welke kant? 
- Radiculair? 
- Krachtsverlies? 
- Sensibiliteitsstoornissen? 
- Operatie-indicatie? 

  MRI knie 
NHG standaard M 65: Bij de atraumatische knie bij verdenking op meniscusletsel kan een MRI zinvol zijn. 
Bij patiënten met gonartrose is MRI onderzoek niet zinvol. Bij patiënten met traumatische knieklachten zijn er 
onvoldoende redenen om een MRI-onderzoek door de huisarts aan te bevelen.  

  MRI CWK 

Er is geen specifieke NHG-Standaard gewijd aan het cervicaal radiculair syndroom. Het CRS wordt geschaard onder 
de NHG-Standaard ‘Schouderpijn’: Overweeg bij patiënten , die ondanks behandeling klachten of belemmeringen 
blijven houden, verwijzing naar een specialist met specifieke deskundigheid voor nadere diagnostiek ( echografie, 
MRI, artroscopie) en/of behandeling (chirurgie). 

Absolute contra-indicatie MRI Relatieve contra-indicatie MRI 
Ferromagnetische, elektrische, mechanische implantaten  Ja⃝ Nee⃝ 

(zoals o.a. pacemaker, cochlea implantaten, aneurysma clips, 
neurostimulator, overige………) 

Zwangerschap < 12 weken                                                   Ja⃝ Nee⃝ 

 

Metaalfragmenten in het oog                                               Ja⃝ Nee⃝ 

Zo ja, dan eerst X-foto maken  
Hartklepprothese                                                                   Ja⃝ Nee⃝ 

Zo ja, welke? 

 Is er sprake van claustrofobie bij de patient?                      Ja⃝ Nee⃝ 

 
Is er sprake van overgewicht bij de patiënt?                        Ja⃝ Nee⃝ 
Gewicht in kg  

 N.B: NHG: Beeldvormend onderzoek, waaronder MRI, bij (chronische) hoofdpijnklachten zonder 
alarmsymptomen wordt niet aanbevolen. 


