
Veelgestelde vragen op de dienst medische 
beeldvorming
Patiënteninformatie

1. Wat moet ik meebrengen en waar moet ik me inschrijven?
Breng altijd uw identiteitskaart mee, die is essentieel voor een correcte inschrijving en identificatie in het ziekenhuis.
Breng ook steeds het aanvraagformulier van de verwijzende arts mee, dit vermeldt immers de aard van het 
onderzoek, het waarom van het onderzoek en de gegevens van de aanvragende arts.

U moet zich bij aankomst in het ziekenhuis eerst aanmelden aan de inschrijfbalie in de inkomhal en daarna 
inschrijven aan de balie bij de dienst medische beeldvorming.

2. Naar wie wordt het resultaat van het onderzoek opgestuurd?
Het resultaat wordt steeds opgestuurd naar de arts die het radiologisch onderzoek heeft aangevraagd. Indien u dit 
wenst kan steeds een dubbel van het resultaat naar een andere arts verzonden worden. Dit moet u dan duidelijk 
melden aan het loket van onze afdeling.

3. Moet ik mijn onderzoek onmiddellijk betalen?
Neen, een factuur met overschrijvingsformulier wordt naar uw thuisadres opgestuurd.

4. Wanneer is het resultaat van het onderzoek gekend?
Na het onderzoek worden de beelden door de radioloog bekeken en wordt er een verslag gemaakt. Dit verslag 
wordt vervolgens via mail of per post of fax verzonden naar de aanvragende geneesheer.  Dit gebeurt de dag na het 
onderzoek, behalve bij een MRI dan duurt dit een viertal dagen.

In geval van urgentie wordt uw arts steeds telefonisch gecontacteerd om overleg te plegen over het resultaat.

5. Hoe bereid ik me voor op mijn onderzoek?
Gezien het antwoord op deze vraag sterk afhankelijk is van de aard van het onderzoek verwijzen we u graag naar het 
infoblad met het onderzoek dat u moet ondergaan. Hier worden steeds voorbereiding en nazorg vermeld.
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6. Zwangerschap en röntgenstraling?
Het ongeboren kind is door zijn snelle ontwikkeling gevoeliger voor straling dan volwassenen en kinderen. Bestraling 
van kinderen in de moederschoot is te mijden tenzij dit door omstandigheden niet te vermijden is, vb omwille van 
ernstige gezondheisproblemen bij de moeder. Door gepaste maatregelen wordt blootstelling van het ongeboren kind 
dan tot het minimum beperkt. Indien u zwanger bent of denkt dat u zwanger bent moet u dit altijd melden aan het 
personeel en de radioloog zodat ongewenste blootstelling vermeden kan worden of tot een minimum beperkt.

7. Hoe voorbereiden bij allergie voor contraststoffen?
Meld dit altijd vooraf aan uw arts.

Had u eerder een allergische reactie op een contraststof, penicilline of een ander product (stof, pollen, mosselen, 
aardbeien, enz....)? Meld dit dan altijd aan uw behandelende arts zodat hij de nodige preventieve maatregelen kan 
nemen.

8. Contact
Secretariaat medische beeldvorming, tel. 012 39 78 22

Probeer u altijd tien minuten voor de afspraak aan te melden aan de balie op de dienst medische beeldvorming.

Indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak vragen wij u om minstens 24 uur vooraf het secretariaat te 
verwittigen.


