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Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden

Afdel¡ng Radiologie
lnformatiefolder cliënten Lange Voorhout Kliniek

Heeft u een venruijzing van uw (huis)arts voor een echografie,
röntgenonderzoek, MRI of ander radiodiagnostisch onderzoek? Op de
afdeling Radiologie in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden kunt
u voor veel onderzoeken snel en zonder afspraak terecht. De afdeling
bestaat uit een team zeer bekwame artsen en laboranten. Zij zetten
zich dagelijks in om alle patiënten zo goed en snel mogelijk te kunnen
onderzoeken.

Snel en zonder afspraak terecht
. Dezelfde dag nog terecht voor röntgenopnamen en CT
. Zonder afspraak tussen 08.00 - 17.00 uur binnenlopen voor

röntgenopnamen en CT
. Uw uitslag is snel bekend bij uw huisarts of specialist
. Goed bereikbaar, vlakbij station Woerden Centraal en de 412
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Een radioloog kan met röntgenonderzoek, echografie, MRI of ander
onderzoek vaststellen of een lichaamsdeel of orgaan afwijkend of gezond is.
De radiodiagnostische onderzoeken worden verricht na venruijzing van de
huisarts of specialist om de juiste diagnose te stellen of een bepaalde
afwijking te laten behandelen. De diagnose en het advies van de radioloog zijn
mede bepalend voor de behandeling.

Onderzoeken met afspraak
Voor specifieke onderzoeken zoals slikfoto's, echografie, mammografie en
MRI kunt u een afspraak maken.
. Persoonlijk bij balie K - Radiologie (begane grond)
. Telefonisch 0348 4272 45

Onderzoeksuitslagen snel bekend
De onderzoeksuitslagen worden per fax naar uw arts toegestuurd.
Spoeduitslagen worden direct telefonisch doorgegeven aan uw arts

Goed bereikbaar
Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is
gevestigd aan de Polanerbaan 2 in
Woerden en ligt op loopafstand (10
minuten) van station Woerden CS.
Tevens is er een bushalte voor het
ziekenhuis.

Ook met de auto is het ziekenhuis
goed bereikbaar: A1 2/ E25/30, afslag
14 Woerden, onderaan de afslag
rechts afslaan de M.A. Reinaldaweg/
N204 op. Volg deze weg tot de
rotonde en neem de 2e afslag. Neem
na 300 meter de 1e afslag op de
rotonde de Polanerbaan op Ga de
1e straat links en daarna weer links
het parkeefterrein van het ziekenhuis
op. U kunt voor de deur parkeren
tegen een geringe vergoeding.
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