De verwijzer wordt vriendelijk verzocht om alle benodigde medische correspondentie, inclusief
eventuele PA-verslagen en de actuele medicatie op te sturen. Indien de betrokken patiënt
antistolling gebruikt en gecontroleerd wordt via de trombosedienst dan s.v.p. ook het INR-beloop,
van zo lang mogelijk terug, meesturen. Bij voorkeur per email (NB: eerst persoonsgegevens apart en
dan de brief niet herleidbaar).
Er dient een recente longfunctie te worden meegestuurd (niet ouder dan 3 maanden).
Alle beeldvorming dient ook te worden opgestuurd.
Bij ILD-beeld met pulmonale betrokkenheid dient een HRCT met expiratiecoupes niet ouder dan 3
maanden te worden aangeleverd.
Overzicht benodigde informatie en gegevens noodzakelijk op te sturen bij verzoek begeleiding door
ILD Expertisecentrum St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.
medische correspondentie
correspondentie geconsulteerde specialisten
Lab
X-thorax ook oude foto’s
HRCT met expiratiecoupes
PET-scan
MRI (s)
BAL
INR-beloop zolang mogelijk terug in de tijd
medicatielijst zolang mogelijk terug met
doseringen
toestemmingsverklaring opvragen gegevens

inclusief volledige anamnese, VZ, etc.
indien van toepassing
indien beschikbaar
mag niet ouder zijn dan 3 maanden
indien verricht
indien verricht
verslag inclusief cel differentiatie en
ijzerkleuring
indien van toepassing, ook als patiënt in
verleden antistolling heeft gebruikt
indien van toepassing
formulier online: patiënt is akkoord met
verwijzingen en geeft toestemming opvragen
medische gegevens indien noodzakelijk
(toelichting: dat is van belang als patiënt al
elders is gezien en daar bijvoorbeeld de
beeldvorming is verricht)

Het ILD Expertisecentrum is niet verantwoordelijk voor het opvragen van informatie, als het dossier
niet volledig is kan het verzoek helaas nog niet in behandeling worden genomen.
Reden daarvoor is dat zonder een getekende verklaring van de betreffende patiënt geen informatie
door het ILD Expertisecentrum kan worden opgevraagd. Dat betekent dat de patiënt eerst naar
Nieuwegein dient te komen met als gevolg onnodige vertraging van de procedure en veelal
teleurgestelde patiënten.
We willen u tevens vragen de vragen die na deze aanmelding separaat worden naar u worden
opgestuurd (online formulier) zoveel mogelijk te beantwoorden. Het vergt wat voorbereiding, maar
we hopen dat u begrip heeft voor ons verzoek en dat u begrijpt dat het doel van deze procedure is
bekorten van tijd tussen aanmelding en het uiteindelijke advies.
Contact:
Secretariaat ILD Expertisecentrum
Email: ild-secretariaat@antoniusziekenhuis.nl
Telefoon: 088 - 320 14 01
Bezoekadres:
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein
Postadres:
Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein

