
 
 
 
 
 
 
 

 

Opvragen van CD met röntgenonderzoeken met uitslag 
voor eigen gebruik (via balie Radiologie) 
 
Vul bijgaand aanvraagformulier volledig in en geef het af bij de balie Radiologie, 
bouwdeel G, begane grond. 
 
Ophalen 
 De CD of uitslag kan na 5 werkdagen opgehaald worden of de CD kan 

opgestuurd worden naar uw huisadres. U kunt dit op het aanvraagformulier 
aangeven. Bij het ophalen van de CD of uitslag moet u zich legitimeren door 
middel van een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs. 

 De CD moet binnen 6 weken opgehaald worden, daarna wordt de CD 
vernietigd. 
 

Machtiging derde om op te halen 
Wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent om de CD/uitslag op te halen kunt u 
iemand anders machtigen. Vul hieronder de gegevens in van degene die de 
CD/uitslag ophaalt en geef deze brief mee. 
 
De volgende persoon wordt door mij gemachtigd de CD en/of uitslag op te halen. 
 
Naam en voorletters:  ___________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ___________________________________________________ 

Datum:    ___________________________________________________ 

Uw handtekening:   ___________________________________________________ 

 Geef een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gemachtigde mee. Zet op de 
kopie dat het een kopie betreft; voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt en 
de datum waarop de kopie is afgegeven. De kopie van het identiteitsbewijs wordt 
alleen ter vaststelling van de identiteit gebruikt en de kopie wordt na vaststelling direct 
vernietigd. 

 Bij het ophalen van de CD en/of de uitslag moet de gemachtigde zich 
legitimeren. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

Aanvraagformulier CD met röntgenonderzoeken met uitslag 
voor eigen gebruik (via balie Radiologie) 
 
Gegevens patiënt 

Patiëntnummer:    _____________________________________________ 

Voorletters en naam patiënt: _____________________________________________ 

Adres patiënt:    _____________________________________________ 

Postcode en woonplaats patiënt _____________________________________________ 

Geboortedatum patiënt:   _____________________________________________ 

BSN-nummer patiënt:   _____________________________________________ 

 

Datum en soort onderzoek:  _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Hoe wilt u de CD ontvangen 

 De CD wordt opgehaald in het ziekenhuis 

 De CD opsturen naar het huisadres 

Datum aanvraag:    _____________________________________________ 

Handtekening:    _____________________________________________ 


