
Vraagstelling:

Heeft de patiënt verminderde mobiliteit?
 Ja, nl.  Nee

Is de patiënt zwanger, of mogelijk zwanger?
 Ja, nl.  Nee

Contra-indicaties en/of overgevoeligheden:
Pacemaker/ICD  Ja  Nee
Clips/stents in bloedvaten  Ja  Nee
Metaalsplinters in oog  Ja  Nee
Metalen, kunststof 
en/of electronische implantaten  Ja  Nee
Operatie afgelopen 6 weken  Ja  Nee
Allergie contrastmiddel  Ja  Nee
Gewicht:
Overig:

PMS 199

Aanvraag medische beeldvorming
- Radiologie 
- Nucleaire Geneeskunde

Voor afspraken en informatie kunt contact opnemen met:
Enkhuizen  t (0228) 312 345 f (0228) 315 980
Heerhugowaard t (072) 57 53 030 f (072) 575 30 31
Hoorn (poli 7/50) t (0229) 257 373 f (0229) 257 080
e medischebeeldvorming@westfriesgasthuis.nl
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CT onderzoek met contrast:

Bij aanvraag relevante klinische gegevens:

Bereid u goed voor op 
uw onderzoek: scan de 
code en bekijk de video
op www.dcwf.nl

Uw huisarts geeft dit formulier aan u mee. U dient zelf te 
bellen voor een afspraak, tenzij anders aangegeven door 
uw huisarts.

Afspraak: 

Bekend met of verdacht voor M.Kahler  Ja  Nee  
Bekend met of verdacht voor M.Waldenstrom  Ja  Nee
eGFR aangevraagd  Ja  Nee
eGFR (niet ouder dan 3 maanden)   
Diabetes mellitus  Ja  Nee
Contrastonderzoek <1 week  Ja  Nee
Leeftijd > 75 jaar  Ja  Nee        
Hartfalen  Ja  Nee
Perifeer vaatlijden  Ja  Nee
Anemie  Ja  Nee     
Symptomatische hypotensie  Ja  Nee
Dehydratie  Ja  Nee
Gebruik van nefrotoxische medicatie  Ja  Nee

Procedure MRI-onderzoek:
De huisarts vult het aanvraagformulier radiologie inclusief  
contra-indicatielijst (onderdeel aanvraagformulier) volledig in.
- de huisarts faxt vervolgens het aanvraagformulier naar de 

administratie radiologie (fax nummer 0229-257080)
- de administratie radiologie neemt contact op met de patiënt  

om een afspraak voor een MRI-onderzoek in te plannen.
- patiënt infomeren over deze werkwijze.

Procedure:

Gevraagd onderzoek/behandeling:

  MRI (contra-indicaties en gewicht invullen)
  CT (vragenlijst invullen: CT onderzoek met contrast)
  DEXA (botdichtheidsmeting) 
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Diagnostisch Centrum West-Friesland
(onderdeel van Zorgkoepel West-Friesland)

Naam + voorletters:

Geboortenaam:

Geboortedatum:                    Man    Vrouw

Adres:

Postcode + plaats:

BSN:

Wilt u zo vriendelijk  zijn om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen?

- -

Aanvrager:
Naam en AGB-code:

Handtekening:

Te bereiken onder tel. nr.:

Procedure CT onderzoek met contrast:
De huisarts vult het aanvraagformulier radiologie inclusief  
contra-indicatielijst (onderdeel aanvraagformulier) volledig in.
- de huisarts faxt vervolgens het aanvraagformulier naar de 

administratie radiologie (fax nummer 0229-257080)
- de administratie radiologie neemt contact op met de patiënt  

om een afspraak voor een CT onderzoek in te plannen.
- patiënt infomeren over deze werkwijze.
- eGFR laten bepalen (mag niet ouder zijn dan 3 maanden).
- Indien de patiënt moet worden voorbereid (pre- en posthydratie, 

zal de HA-praktijk worden gebeld door een laborant. De patiënt 
dient dan te worden ingestuurd naar een nefroloog.



PMS 199

Algemeen
Voor een radiologisch onderzoek kunt u terecht bij onze vestigingen 

in Enkhuizen, Heerhugowaard en Hoorn. Bij aankomst op de 

vestiging, kunt u zich melden bij de balie. Neem altijd uw legitimatie, 

verzekeringspasje en het aanvraagformulier mee.

Hoorn (alle onderzoeken)

Voor een afspraak in Hoorn kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur bellen 

met: 0229 257 373. U krijgt dan te horen hoe laat en op welke etage 

(poli 7 of poli 50) u wordt verwacht. Tevens hoort u of er bepaalde 

voorbereidingen ten behoeve van het onderzoek nodig zijn. 

Wij verzoeken u vriendelijk om deze instructies op te volgen.

Bij aankomst op de afdeling radiologie kunt u zich melden aan de 

balie. Zorg ervoor dat uw gegevens bij het Westfriesgasthuis bekend 

zijn, met name als u recent verhuisd bent en/of u zich bij een andere 

huisarts hebt laten inschrijven. Dit kunt u direct bij de balie controleren.

 

Heerhugowaard (uitsluitend röntgenfoto’s en echo’s)

Voor een röntgenfoto hoeft u geen afspraak te maken; u kunt  

binnenlopen voor een röntgenfoto maandag t/m donderdag tussen 

8.30 en 16.45 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur. Een echo 

gaat op afspraak, u kunt contact opnemen via 072-5753030  

om de afspraak te maken en tevens te informeren of er bepaalde 

voorbereidingen ten behoeve van het echo onderzoek nodig zijn. 

Wij verzoeken u vriendelijk deze instructies op te volgen. 

Enkhuizen (uitsluitend röntgenfoto’s en echo’s)

Voor een röntgenfoto hoeft u geen afspraak te maken; u kunt

binnenlopen voor een röntgenfoto maandag t/m donderdag tussen

8.30 en 16.45 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur. Een echo

gaat op afspraak, u kunt contact opnemen via 0228-312345

om de afspraak te maken en tevens te informeren of er bepaalde

voorbereidingen ten behoeve van het echo onderzoek nodig zijn.

Wij verzoeken u vriendelijk deze instructies op te volgen.

Bereikbaarheid

Hoorn, Maelsonstraat 3, 1624 NP

Met de auto via de provinciale weg (N506), u volgt de  

borden Westfriesgasthuis. Bij het ziekenhuis is een  

parkeergarage waar u tegen betaling kunt parkeren.

Vanaf het station kunt u te voet over de loopbrug of met  

de bus (halte Van Dedemstraat). De afdeling radiologie bevindt 

zich op de begane grond (P7) en op de 1e etage (P50).

Heerhugowaard, Middenwaard 45, 1703 SC Heerhugowaard

Met de auto vanuit de richting Alkmaar: Vanaf de Westerweg (N242) 

rijdt u richting Heerhugowaard en neemt bij de stoplichten de  

(rechter) afslag Heerhugowaard/Obdam. U rijdt nu op de  

Westtangent. Sla rechtsaf bij de Zuidtangent. Neem op de tweede  

rotonde de eerste afslag richting Middenweg. Sla na 90 meter  

rechtsaf bij Middenwaard. Na 100 meter parkeert u in de parkeer-

garage Middenwaard. U krijgt van ons 1 uur parkeertijd vergoed. 

 

Met de auto vanuit Obdam/Hoorn: Op de Braken-Krusemanlaan  

(is één weg de N507) neemt u bij de tweede rontonde de derde  

afslag naar de Middenweg en rijdt ongeveer 2 km door. Op de rotonde 

Middenwaard gaat u rechtdoor en slaat u daarna rechtsaf bij  

Middenwaard. Na ongeveer 100 meter parkeert u in de parkeergarage 

Middenwaard. U krijgt van ons 1 uur parkeertijd vergoed.

Openbaar vervoer: Vanaf station NS is het 15 minuten lopen. 

Vanaf de bushaltes Zuidtangent en Middenwaard kunt u bij de

vestiging komen. De buslijnen 161 (Connexxion) en Regionet 360 

(HOV, Hogeschool Alkmaar) komen langs (één van) deze haltes.

Enkhuizen, Molenweg 9b, 1601 SR Enkhuizen

Met de auto vanaf de provinciale weg (N506) Hoorn - Enkhuizen 

neemt u de afslag rechtsaf: “Enkhuizen Centrum” om het Westeinde 

op te gaan. U rijdt langs de Koepoort de Westerstaat op en slaat na 

400 meter linksaf de Molenweg op. Na 100 meter vindt u aan Uw 

linkerzijde het Gezondheidheidscentrum Molenweg. U kunt achter 

het gebouw parkeren. 

Openbaar vervoer: vanaf Station Enkhuizen gaat u na 100 meter 

linksaf, de Spoorstraat op. Na 60 meter gaat u linksaf de Paktuinen 

op. Na ongeveer 500 meter rechtsaf: de Klopperstraat. Na 350 meter 

bent u gearriveerd op de Molenweg. De polikliniek bevindt zich op de 

1e etage tegenover de liftuitgang.

De uitslag
De radioloog beoordeelt het onderzoek. Deze is na twee werkdagen 

bij de huisarts bekend. Via uw huisarts verneemt u de uitslag. Bij 

spoedeisende zaken (zoals bijvoorbeeld een botbreuk), verwijzen wij 

u meestal naar de Spoedeisende Hulp (SEH) of een medisch specia-

list. Soms neemt de radioloog direct contact op met de aanvrager.

Op tijd/te laat aanwezig:
Wij doen onze uiterste best u op tijd te onderzoeken. 

Wij informeren u over eventuele vertraging van meer dan 15 minuten. 

Wij verzoeken u 15 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te 

zijn zodat zo min mogelijk kans op vertraging ontstaat. Dat geeft u 

voldoende tijd om u te melden op de jusite plaats en uw aanvraag 

en/of registratie administratief te laten verwerken. Indien u te laat 

komt kunnen wij genoodzaakt zijn een nieuwe afspraak te maken om 

vertraging voor andere patiënten te voorkomen.

Patiënteninformatie

De informatie op dit formulier is onder voorbehoud, de informatie op de 
website is leidend.
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