Aanvraagformulier gastroduodenoscopie/sigmoïdscopie.

Toelichting:
Met dit aanvraagformulier kan een gastroduodenoscopie of een sigmoïdscopie worden aangevraagd.
Het formulier kan voor een aanvraag bij een van de 4 ziekenhuizen in Zuidoost Brabant worden
gebruikt (St. Anna ziekenhuis, Catharina-ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, MMC lokatie Eindhoven en
Veldhoven).
Indicaties gastroduodenoscopie:
Alarmsymptomen
Langer (>2-3 mnd) bestaande maagklachten, vooral bij ouderen
Blijvende klachten na een H. pylori-eradicatiekuur
Blijvende klachten na behandeling met protonpompremmer bij H. pylori-negatieve patiënten
(vooral ouderen)
Sterke behoefte aan diagnostische zekerheid (van huisarts of patiënt)
(relatieve) Contra-indicaties:
- Cardiopulmonaal gecompromitteerde patiënten (instabiele AP/ ernstig COPD)
- (vermoeden) van perforatie van slokdarm, maag of duodenum
- Recent chirurgisch ingrijpen in het te onderzoeken traject.
Procedure:
Het formulier dient volledig ingevuld te worden; dit is nodig om de endoscopist te voorzien van
aanvullende informatie waardoor het onderzoek gerichter uitgevoerd kan worden. Het ingevulde
formulier wordt meegegeven aan de patiënt. De patiënt wordt gewezen op de
patiëntenvoorlichtingtekst die op de achterkant van het formulier staat vermeld. De maagmedicatie
hoeft niet gestaakt te worden voorafgaand aan het endoscopisch onderzoek. De patiënt kan zelf de
afspraak met de MDL-poli maken, de telefoonnummers staan vermeld op het formulier. De patiënt
krijgt de uitslag niet direct na het onderzoek; de aanvrager ontvangt binnen 2-3 werkdagen de uitslag
(schriftelijk of elektronisch).
Bij extreme angst: de patiënt verwijzen naar de MDL-poli.

Indicaties sigmoïdscopie:
Rectaal bloedverlies
Veranderd defeacatiepatroon
Afwijkingen RT
(relatieve) Contra-indicaties:
- (vermoeden) van perforatie in het te onderzoeken traject
- Recent chirurgisch ingrijpen in het te onderzoeken traject
Procedure:
Het formulier dient volledig ingevuld te worden; dit is nodig om de endoscopist te voorzien van
aanvullende informatie waardoor het onderzoek gerichter uitgevoerd kan worden. Het ingevulde
formulier wordt meegegeven aan de patiënt. De patiënt wordt gewezen op de
patiëntenvoorlichtingtekst die op de achterkant van het formulier staat vermeld. De maagmedicatie
hoeft niet gestaakt te worden voorafgaand aan het endoscopisch onderzoek. De patiënt kan zelf de
afspraak met de MDL-poli maken, de telefoonnummers staan vermeld op het formulier. De patiënt
krijgt de uitslag niet direct na het onderzoek; de aanvrager ontvangt binnen 2-3 werkdagen de uitslag
(schriftelijk of elektronisch).
Bij extreme angst: de patiënt verwijzen naar de MDL-poli.

