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Radiologie 
 

Röntgenfoto maken? 
 

Informatie en locaties Noord-Limburg 
 
Inleiding 
Uw behandelend arts heeft u gevraagd om röntgenonderzoek te laten verrichten bij 
de afdeling Radiologie van VieCuri Medisch Centrum. 
 
Bij het verrichten van röntgenonderzoek en het stellen van de uiteindelijke diagnose 
zijn grote zorgvuldigheid vereist. U bent hiervoor bij VieCuri aan het juiste adres. Het 
resultaat van dit onderzoek wordt aan uw behandelend (huis)arts gerapporteerd.   
 
Kwaliteit 
Als u het röntgenonderzoek door VieCuri laat verzorgen, kunt u er zeker van zijn dat 
de resultaten aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Tevens zorgen wij ervoor dat 
de resultaten op het juiste moment beschikbaar zijn voor uw behandelend arts. Het 
maakt hierbij geen verschil of deze arts uw huisarts is of een specialist van het 
ziekenhuis.  
 
Wij bewaren uw resultaten digitaal in een speciale database. Voordeel hiervan is dat 
de resultaten van uw eerdere onderzoeken altijd direct beschikbaar zijn, ook als u bij 
een andere arts onder behandeling komt of wordt opgenomen in het ziekenhuis. Al 
uw gegevens kunnen zo worden gecombineerd om tot de juiste diagnose te komen 
op basis waarvan een eventuele behandeling kan worden gestart. Uiteraard kunt u 
erop vertrouwen, dat VieCuri strikt vertrouwelijk omgaat met uw gegevens. 
 
Dicht bij huis 
Om het röntgenonderzoek zo gemakkelijk mogelijk voor u te maken, heeft VieCuri, 
naast haar twee ziekenhuislocaties in Venlo en Venray ook nog de buitenpoli in 
Panningen (gemeente Peel en Maas), waar ook eenvoudig röntgenonderzoek wordt 
verricht.  
 
Voor de meeste onderzoeken is geen afspraak nodig. U kunt hiervoor op alle locaties 
terecht en het onderzoek wordt direct uitgevoerd.  
 
Afspraak maken voor foto’s 
Voor enkele onderzoeken moet een afspraak gemaakt worden. Meestal is hiervoor 
speciale apparatuur nodig die alleen beschikbaar is op de afdeling Radiologie van 
het ziekenhuis in Venlo en/of Venray. Het betreft dan onderzoeken zoals CT, MRI, 
echografie, mammografie, etc.  
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Voor enkele bijzondere onderzoeken is ook een voorbereiding nodig voordat er foto’s 
genomen kunnen worden, zoals bijvoorbeeld foto’s van de darmen. 
 
Van al deze onderzoeken ontvangt u als patiënt een afspraakbevestiging met hierin 
naast de locatie waar u zich kunt melden, ook de voorbereidingen die u moet nemen.  
 
De afdeling Radiologie 
De afdeling radiologie heeft vier locaties: 

 Locatie Venlo 
-  het Centrum voor Diagnostiek, routenummer 11 
-  afdeling Radiologie, routenummer 79 

 Locatie Venray 
 afdeling Radiologie, routenummer 10 

 Regiopoli Peel en Maas in Panningen 
 adres: Steenbakkersstraat 6 
  5981 WT Panningen   
 
U kunt alle locaties herkennen aan het VieCuri logo. U wordt hier ontvangen door 
personeel uit uw eigen regio dat duidelijk herkenbaar is aan de badge met het 
VieCuri-logo. U kunt er vanuit gaan dat u alleen geholpen wordt door medewerkers 
die voor het uitvoeren van het diagnostisch onderzoek zijn opgeleid en 
gekwalificeerd.  
Als u bent doorverwezen door uw specialist vanuit het ziekenhuis, dan zal deze altijd 
aangeven waar u het beste de voor u noodzakelijke foto’s kunt laten maken. 
 
Voor al onze locaties geldt dat wij beschikken over de meest moderne apparatuur en 
dat het röntgenonderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van de radiologen, die 
de beelden beoordelen en rapporteren aan de arts die het onderzoek heeft 
aangevraagd. 
 
Beoordelen van het röntgenonderzoek 
Alle röntgenonderzoek wordt dezelfde dag verwerkt door de radiologen. De 
radiologen hebben naast hun normale werk, het beoordelen van de basisfoto’s, ieder 
een eigen specialisatie. Binnen VieCuri zijn dertien radiologen werkzaam. Hierdoor 
kan een uitstekende kwaliteit van zorg worden geleverd. Voor een groot aantal 
onderzoeken worden de verkregen beelden direct beoordeeld. Hiervan wordt een 
verslag gemaakt voor de verwijzende huisarts of specialist. Het is niet van belang op 
welke plaats het röntgenonderzoek is verricht. Digitale opslag van de foto’s zorgt 
ervoor dat zij overal en op ieder moment beschikbaar zijn. Bij een aantal 
onderzoeken wordt op verzoek van de huisarts of specialist direct het verslag geprint 
en meegegeven. In bijzondere omstandigheden wordt door de beoordelende 
radioloog telefonisch contact opgenomen met de verwijzend huisarts of specialist. 
Het is dus mogelijk dat, terwijl u zich weer aankleedt, de resultaten al worden 
besproken.  
 
Bij een aantal patiënten is het noodzakelijk dat direct na een eerste onderzoek een 
vervolgbehandeling of vervolgonderzoek plaatsvindt. Omdat de beelden direct 
beschikbaar zijn en beoordeeld worden, kan dat ook. Zo is het mogelijk om 
aansluitend aan het röntgenonderzoek de behandeling te starten van bijvoorbeeld 
een botbreuk.  
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Omdat alle foto’s opgeslagen worden, kunnen de radiologen alle beelden vergelijken 
met eventuele eerder gemaakte beelden. Afwijkingen vallen daardoor eerder en 
beter op. 
 
Openingstijden Radiologie 
De afdeling Radiologie is voor spoedeisende zaken 365 dagen en 24 uur per dag 
open op de locatie Venlo.  
Daarnaast zijn er ruime openingstijden voor niet spoedeisende zaken. 
Openingstijden Radiologie:  
 
locatie Venlo:    
                           maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 en 

    zaterdag van 8.00 tot 10.00 uur  
 

locatie Venray:  
                           maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. 
 

locatie Panningen:  
                           maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur   
                           en van 12.45 uur tot 17.00 uur. 
 
Kiezen voor VieCuri?  
Als u wordt doorverwezen voor diagnostisch onderzoek, zoals bloedprikken, functie-
onderzoek of röntgenonderzoek, dan hebt u altijd de vrije keuze waar u dit laat doen. 
Als u kiest voor VieCuri Medisch Centrum dan kiest u voor het totale pallet aan 
medisch, diagnostische apparatuur die medische professionals nodig hebben voor 
de uitoefening van hun vak. Het betreft naast röntgenapparatuur ook apparatuur voor 
CT, MRI, echografie en functie-onderzoeken.  
 
U kunt bij uw huisarts altijd aangegeven dat u een voorkeur heeft om uw 
diagnostisch onderzoek door VieCuri uit te laten voeren. U bent immers degene die 
dit beslist en uw keuze zal door de betreffende professional geaccepteerd worden. 
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Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

 

Afdeling Radiologie 
 

Locatie Venlo   
 

Centrum voor  
diagnostiek 

routenummer 79  
 
routenummer 11 
 

 (077) 320 68 40  
  
 (077) 320 68 40  
 

Locatie Venray  
 

routenummer 10 
 

 (0478) 52 24 53 
 

Locatie 
Panningen 
Pantaleon 

Steenbakkersstraat 6 
5981 WT Panningen 
 

 (077) 306 64 66 

 
Belangrijk!!!! 
Als u zwanger bent of het vermoeden heeft dat u zwanger bent dan verzoeken wij u 
dringend dit te melden vóór aanvang van het onderzoek. Waarschijnlijk zal het 
onderzoek dan uitgesteld worden tot na de bevalling. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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