Aanvraag dvd
medische beelden
–
radiologie en nucleaire geneeskunde
Wie kunnen een dvd van medische beelden opvragen en hoe?










Behandelend specialisten, huisartsen, sportartsen en afdelingen radiologie van elders
kunnen een dvd aanvragen. De patiënt moet toestemming geven voor het opvragen
van deze beelden. De dvd wordt opgestuurd naar de behandelend arts of ziekenhuis.
Een SEH patiënt die in het Spaarne Gasthuis de eerste behandeling krijgt en de
vervolgbehandeling in een ander ziekenhuis ondergaat, krijgt een dvd mee met de
medische beelden.
Verzekerings- en keuringsartsen kunnen beelden opvragen met een schriftelijk verzoek,
waarin de patiënt toestemming moet geven voor het opvragen van de beelden. De dvd
wordt toegestuurd naar de aanvrager.
Met het aanvraagformulier kan de patiënt zelf een dvd opvragen voor eigen gebruik. Bij
minderjarigen is er een handtekening nodig van de ouder/verzorger.
Alle andere verzoeken om een dvd door fysiotherapeut, chiropractor, sportmedisch
centrum etc. worden niet beloond. De patiënt kan de dvd hiervoor zelf opvragen.

Hoe vraagt u een dvd met medische beelden aan?
Vul het aanvraag formulier volledig in.
U kunt het formulier in Hoofddorp:

Afgeven bij receptie radiologie

Faxen naar: (023) 224 9751

Opsturen naar Spaarne Gasthuis Hoofddorp, radiologie, Postbus 417, 2000 AK Haarlem

Via email zenden aan: info-radiologie@spaarnegasthuis.nl
U kunt het formulier in Haarlem Zuid en Haarlem Noord:

Afgeven bij receptie radiologie

Faxen naar: (023) 224 9551

Opsturen naar Spaarne Gasthuis Haarlem, radiologie, Postbus 417, 2000 AK Haarlem

Via email zenden aan: info-radiologie@spaarnegasthuis.nl
Hoe lang duurt het voordat u de dvd kan ophalen?
De dvd wordt binnen 3 werkdagen gemaakt. U (patiënt) haalt de dvd na 3 werkdagen zelf op.
Als de dvd niet binnen 1 maand wordt opgehaald na de aanvraag, wordt de dvd vernietigd.
Waar haalt u de dvd op
De dvd met de medische beelden kan op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur opgehaald
worden bij de receptie van de afdeling radiologie in Hoofddorp, Haarlem Zuid of Haarlem
Noord. Zie hiervoor het aanvraagformulier.
Legitimatie
Legitimatie is verplicht bij het ophalen van de dvd.
Als u een ander machtigt om de dvd op te halen moet u bij het aanvraagformulier een kopie
van uw identiteitsbewijs toevoegen en een kopie van het identiteitsbewijs van de
gemachtigde. Bij het ophalen moet de gemachtigde zich identificeren met een geldig
legitimatiebewijs.
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Aanvraagformulier medische beelden
Gegevens patiënt
Achternaam: ………………………………………………..
Meisjesnaam: ………………………………………………
Geboortedatum: ……… - ……….. - ……………………..
BSN: ………………………………………………………...
Adres: ………………………………………………………
Postcode: ……………
Woonplaats: …….…………………………………………
Tel. nummer vast: 0 …………..- …………………………
Tel. nummer gsm: 06- …………………………………….

Ruimte voor sticker
met gegevens van de patiënt

Bij minderjarigen, de gegevens ouder/verzorger
Achternaam: ………………………………………Meisjesnaam: ………………………………….
Geboortedatum: ……… - ……….. - ………………..
BSN: ……………………………………… Nummer legitimatiebewijs:…………………………….
Welke foto’s/ beelden
Medische beelden (röntgenfoto, MRI, CT, echo, nucleair onderzoek) van:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Datum onderzoek ………… - ………… - 20 …………
Dvd ophalen bij radiologie in:
 Hoofddorp
 Haarlem Zuid

 Haarlem Noord

Handtekening patiënt voor akkoord: ……………………………………………
Machtiging voor ophalen dvd door derden
Ondergetekende machtigt hieronder vermelde persoon om mijn medische beelden op te halen
Naam: …………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………
Postcode: …………………………Woonplaats: …………………………………………………
Dit is ingevuld te: ………………………………… (plaats), op …… - …… - 20 ……..(datum)
Handtekening patiënt: ……………………Handtekening gemachtigde:………………………

Waar zijn we te vinden?
Spaarne Gasthuis
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem
(023) 224 0000

Spaarne Gasthuis
Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

Spaarne Gasthuis
Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl
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Spaarne Gasthuis
Heemstede
Händellaan 2A
2102 CW Heemstede
info@spaarnegasthuis.nl

