
AANVRAAG FORMULIER 

Algemene info  
Naam formulier X15: Buikwandcorrectie 

 
 

 

 

 

 



Vragenlijst 
 
START VRAGENLIJST 

Opmerking: De vragenboxen worden automatisch genummerd en kunnen gewoon gekopieerd worden. 
Nummering wordt voortgezet. 

1. Vraagstelling 
Wat is het gewicht in kilogrammen? Routering JVC parameter 
____ KG 
Controle plausibiliteitsgrens: als gewicht <30 kg of > 300 kg dan vraag of 
deze gegevens correct zijn ingevoerd. 

 
 

 

2. Vraagstelling 
Wat is de lengte in cm? Routering JVC parameter 
____ CM 
Controle plausibiliteitsgrens: als lengte < 100 cm en > 300 cm dan vraag of 
deze gegevens correct zijn ingevoerd 

 
 

 

3. Vraagstelling 
Is de er sprake van status na bariatrisch chirurgie? Routering JVC parameter 
A Ja   
B Nee 

  

 

4. Vraagstelling 
Heeft de bariatrisch chirurgische ingreep 18 maanden of langer geleden 
plaatsgevonden? 

Routering JVC parameter 

A Ja 
B Nee  

  

 

5. Vraagstelling 
De berekende BMI =___KG/m2 Routering JVC parameter 
Indien 3= Nee en BMI > 30 
Indien 3= Nee en BMI < 30 
Indien 3= Ja en BMI > 35 
Indien 3= Ja en BMI < 35 

  

 

6. Vraagstelling 
Is het gewicht minimaal  12 maanden stabiel? Routering JVC parameter 
A Ja 
B Nee 

  

 

 

7. Vraagstelling 
Is er sprake van verminking volgens de pittsburgh rating scale 3 zoals 
omschreven wordt in de VAV Werkwijzer? * infobutton 

Routering JVC parameter 

A Ja, foto toevoegen 
B Nee  

  

 

 



 

8. Vraagstelling 
Is er sprake van onbehandelbaar smetten zoals omschreven wordt in de 
VAV Werkwijzer? ** info button 

Routering JVC parameter 

A Ja              
B Nee  

  

 

9. Vraagstelling 
Licht u aub de volgende vragen toe: 
• Wanneer en hoe vaak heeft de patiënt last van onbehandelbaar 

smetten? 
• Zijn er specifieke omstandigheden waarbij de patiënt hier last van 

heeft? 

Routering 
 
 

JVC parameter 

Toelichting   
 

10. Vraagstelling 
Licht u aub de volgende vragen toe: 
• Door wie zijn de behandelingen m.b.t. onbehandelbaar smetten 

uitgevoerd?  
• Wanneer is er gestart met de behandelingen?  
• Welke behandelingen zijn er uitgevoerd?  
• Met welk resultaat? 
• Bij een onvoldoende resultaat wat was hiervan de oorzaak? 

Routering  JVC parameter 

Toelichting   
 

11. Vraagstelling 
Is er sprake van een ernstige bewegingsbeperking zoals omschreven wordt 
in de VAV Werkwijzer? *** infobutton 

Routering JVC parameter 

A ja 
B Nee  

 
 

 

 

12. Vraagstelling 
Geef een omschrijving van de klachten Routering JVC parameter 
Tekstblok   

 
 

 

 

13. Indien van toepassing, graag noodzakelijke bestanden uploaden Voor een juiste beoordeling hebben 
we foto’s (frontaal en lateraal) nodig. U kunt deze hier in de beveiligde omgeving van Vecozo uploaden 
Als sprake is van onbehandelbaar smetten, zijn ook de foto’s van de smetplekken noodzakelijk. 

Uploadfunctie Routering JVC parameter 
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