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WERKAFSPRAAK RÖNTGENONDERZOEK  
OP  ZATERDAG EN ZONDAG VAN 12.30 – 13.30 UUR 
 
 
Doel 
Mogelijkheid tot röntgenonderzoek op zaterdag en zondag in het Westfriesgasthuis op verzoek van de 
dienstdoende huisarts van de huisartsenpost. 
 
Indicaties 
Röntgenonderzoek vanaf 12 jaar bij een lage verdenking op een fractuur.  
 
Taak huisarts 
Aanvraag röntgenfoto 
1. De arts vult het radiologieformulier van het Diagnostisch Centrum West-Friesland (DCWF) in. 

Hierop worden de naam van de eigen huisarts en de naam, geboortedatum, adres en 
woonplaats van de patiënt vermeld (bij voorkeur een etiketlabel). Op het formulier wordt in het 
kader “klinische gegevens” duidelijk aangegeven waar de fractuur wordt vermoed.  
Het radiologieformulier en de patiënteninformatie voor röntgenonderzoek op zaterdag en zondag, 
worden aan de patiënt meegegeven. 

2. De huisarts informeert patiënt over het vervolgbeleid/vangnet, indien de röntgenfoto niet afwijkend 
is.  

3. De patiënt meldt zich bij de balie van de Spoedeisende Hulp van het Westfriesgasthuis (SEH) en 
legitimeert zich. De patiënt neemt plaats in de aangewezen wachtruimte. 

4. De radiodiagnostisch laborant haalt de patiënt op uit de wachtkamer, maakt de foto en de 
radioloog beoordeelt of daarop een fractuur te zien is. 

5. In het geval van een fractuur wordt de patiënt door de radiodiagnostisch laborant naar de SEH 
verwezen. 

6. Is er geen fractuur dan mag de patiënt naar huis. De patiënt heeft voor deze situatie advies 
meegekregen van de dienstdoende huisarts (zie 2). 

7. De eigen huisarts ontvangt enkele dagen later de uitslag. Voor de aanvragende dienstdoende 
huisarts bestaat de mogelijkheid om in het HIX-systeem van het Westfriesgasthuis in te loggen 
om de foto te bekijken. 
 

Rechtstreeks verwijzen* naar SEH bij onderstaande indicaties 

 standsafwijking;  

 kinderen tot 12 jaar; 

 altijd bij een verdenking op een scaphoïd fractuur (naviculare fractuur) in de pols. Bij een 
verdenking op het bestaan van een dergelijke fractuur wordt altijd een gipsbehandeling 
geadviseerd, ook bij niet afwijkend röntgenonderzoek; 

 patiënt heeft een hoge snelheidstrauma (HST) doorgemaakt. 
 
*Verwijzen door een verwijsbrief in CallManager of een uitdraai van de oproep aan patiënt mee te 
geven.  

 


