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Aanvraag röntgenbeelden voor eigen gebruik 

in te vullen door de aanvrager               * verplicht invullen 

Naam:                                          M*/V* 

 

Voorletters: 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Adres: 

 

Postcode: 

 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

 

(verplicht!) Mobiel nummer: 

 

(verplicht) E-mailadres: 

Geboortedatum: 

 

Handtekening:  

 

Aanvraag betreft (Specialisme) 

 

Periode: 

 

Reden aanvraag: 

Datum aanvraag: Patiëntennummer: 

Datum aanvraag 

röntgen: 

Gecontroleerd bij afgifte: 
Naam medewerker: 

Datum opgehaald: 

 

Legitimatie*…………………… nr. …………………………..    BSN-nummer:………………………………. 
 
* Rijbewijs, ID of paspoort                                                             
 

   

Controleparaaf medewerker 
Patiëntenservicepunt: 

Aanvraagformulier met aangehechte 
transactiebon pinautomaat versturen naar 
Financiën en Zorgadministratie. 
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Aanvraag röntgenbeelden 
 

U wilt een duplicaat (kopie) van uw röntgenfoto, echo, scan of MRI aanvragen. 

 Als het voor medische doeleinden is, dan kan de arts of het andere ziekenhuis uw 

röntgenbeelden aanvragen. Zij dienen daarvoor contact op te nemen met onze afdeling 

medische beeldvorming (radiologie). Als de aanvraag door de andere behandelaar of 

ziekenhuis (arts, specialist) aan u is overgedragen, dan dient u dat bij het 

zorginformatiepunt en op het formulier te vermelden.  

 Is de aanvraag voor eigen gebruik, dan hanteren wij de volgende procedure: 

Bij het Patiëntenservicepunt kunt u uw verzoek indienen door op het daarvoor bestemde 

formulier uw gegevens in te vullen en terug te sturen of in te leveren bij het zorginformatiepunt 

in de centrale hal. U vindt het formulier hier.(link) 

Werkwijze 

U krijgt van de afdeling medische beeldvorming (radiologie) via uw e-mailadres een uitleg, een 

link naar Pacs on Web en een referentienummer, met dit nummer en uw geboortedatum kunt u 

inloggen bij Pacs on Web, als extra veiligheid krijgt u via uw 06 nummer nog een code om het 

inloggen af te ronden, hierna kunt u uw beelden bekijken, ook de verslagen kunt u hier nalezen. 

Ook is mogelijk om de röntgenbeelden, echo of MRI te downloaden en op te slaan. 

Kosten 

Er zijn geen kosten. 

 

Legitimatie 

Als u het formulier invult dan ook graag ter verificatie uw BSN nummer, legitimatiesoort en het 

nummer hiervan.  

(Rijbewijs bv. 5503456123 of ID, bv. IKNL102DRT of Paspoort bv. JH12IY7RT) 

Bevestiging  

Zodra u een e-mail ontvangt met uitleg en referentienummer, is dat meteen de bevestiging van 

verzending. 

 

Vragen? 

Hebt u nog vragen, dan kunt ons als volgt bereiken: 

Telefoonnummer:0229 257 613 (maandag t/m vrijdag 8.15 – 16:15 uur)  

E.mail: patientenservicepunt@westfriesgasthuis.nl  

Postadres  

Westfriesgasthuis, Patiëntenservicepunt 

Postbus 600 

1620 AR Hoorn      Z.O.Z 
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