Patiënteninformatie

Opvragen van beelden radiologische onderzoeken
Branden van cd’s/dvd’s met radiologische beelden
Algemeen
Amphia bewaart beelden van radiologische
onderzoeken in een digitaal archief. Dit gebeurt
voor alle locaties op een centrale plek. Kopieën
van de beelden ontvangt u alleen op een cd of
dvd. Uw computer heeft een leesprogramma
nodig om de beelden te kunnen bekijken. Dit
branden we direct mee op de cd/ dvd.
Op één cd/dvd kunnen beelden van meerdere
onderzoeken worden gebrand.
Beelden van radiologische onderzoeken zijn
alleen gratis bij gebruik voor medische
doeleinden. De behandelaar moet in Nederland
geregistreerd staan als medisch specialist. Hij/zij
kan de beelden opvragen door een ondertekend
schriftelijk verzoek, in te dienen bij de afdeling
Radiologie van Amphia.
Ook huisartsen, fysiotherapeuten, manueel
therapeuten, logopedisten, medisch specialisten
in het buitenland enzovoort kunnen de beelden
schriftelijk aanvragen.
Voor eigen gebruik is ook mogelijk.

Bent u zelf niet in staat om de beelden op te
halen, dan kunt u schriftelijk iemand anders
machtigen. U heeft hiervoor nodig:
- schriftelijke machtiging;
- kopie van uw geldig legitimatiebewijs;
- kopie van het legitimatiebewijs van de persoon
die u machtigt.
Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met
onze afdeling via (076) 595 10 86.
Locatie
Amphia
Locatie Langendijk
Langendijk 75, Breda
De afdeling Radiologie is op de eerste verdieping,
afdeling 71.
www.amphia.nl

3845/0918

Procedure
Voor het branden van cd’s/dvd’s met
radiologische beelden kunt u elke werkdag
tussen 8.30 en 16.30 uur terecht aan de balie van
de afdeling Radiologie op locatie Langendijk. Het
maakt daarbij niet uit op welke locatie u voor de
onderzoeken bent geweest.
Neemt u een geldig legitimatiebewijs (paspoort,
rijbewijs) mee. Legitimatie is noodzakelijk.
Binnen een paar dagen ontvangt u de cd/dvd op
uw huisadres. Als het niet te druk is, kunt u er
ook op wachten.
In spoedgevallen krijgt u altijd direct een cd/dvd
mee.
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