VERWIJSBRIEF PROCEDURES PIJNKLINIEK
datum: ........ / ....... / .........
etiket

Verwijzende arts: ................................................................

Pijnproblematiek:


Cervicalgie, cervicobrachialgie links / rechts / bilateraal o.b.v. discushernia op niveau / facettair lijden op niveau
..............



Lumbalgie, lumboischialgie links / rechts / bilateraal o.b.v. discushernia op niveau
niveau



.............. / facettair lijden op

............... / spinaal kanaal stenose op niveau ..............

Andere: ........................................................................................................................................................................

Resultaten medische Medische Beeldvorming en/of EMG:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Diabetes: ja / nee

Allergieën: geen / Iood-contrast / lokaal anestheticum / latex / andere:

.................................

Anti-coagulatie/bloedverdunners: nee / zo ja, gelieve tabel in te vullen
Medicatie

Gestopt?

Laatste inname/toediening

Nee / ja

....... / ....... / ..........

Nee / ja

....... / ....... / ..........

Nee / ja
....... / ....... / ..........
puncties kunnen uitgevoerd worden indien INR ≤ 1.4
controle INR na stoppen orale anti-co uitgevoerd?: nee / ja, controle INR op ....... / ....... / .......... : .........
Uit te voeren technische procedure:
Elke infiltratie kan na een periode van 3 weken herhaald worden met een maximum van 3 infiltraties gespreid over
een periode van 6 maanden. Nieuwe terugbetalingscriteria voor TF vanaf 01/11/2016: max 3 infiltraties per jaar met
tussenkomst van de mutualiteit! Vanaf een 4° TF binnen de 365 dagen na de eerste TF zijn de kosten volledig ten
laste van de patiënt.
 Cervicale epidurale infiltratie
 TF (Transforaminale Epidurale Infiltratie): gelieve 1 gewenst niveau en 1 zijde aan te duiden
TF wortel L 3
TF wortel L 4
TF wortel L 5
TF wortel S 1

Links / rechts
Links / rechts
Links / rechts
Links / rechts

 facetinfiltraties: op niveaus

.............. Unilateraal: links / rechts - Bilateraal

 Sacro-iliacaal gewricht (SIG) infiltratie: links / rechts


Afspraken: 09/387.74.57

Interval van 12 uur tussen laatste preventieve dosis LMWH en infiltratie
Interval van 24 uur tussen laatste therapeutische dosis LMWH en infiltratie
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